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VİCDAN AZADLIĞININ VƏ ANA DİLİNDƏ DANIŞMAQ HÜQUQUNUN 

KONSTİTUSİON HÜQUQİ TƏMİNATI 

 

 

İnsan və vətəndaşın əsas hüquq və azadlıqlarından sayılan vicdan azadlığı hüququnun və ana 

dilində danışmaq hüququnun təmin olunması  demokratik cəmiyyətlərin və dövlətlərin ümumi 

inkişafının təməl prinsiplərindən sayılır. Odur ki, inanclı insanların dini etiqad azadlığının 

məhdudlaşdırılması, ölkədə yaşayan müxtəlif millətlərin öz ana dilində danışmalarına maneələrin 

yaradılması Konstitusion Hüquq pozuntusu kimi qiymətləndirilir. Hər hansı münasibətin bu və 

digər elmi araşdırma predmetinə daxil olub-olmamasından asılı olmayaraq  qanunla tənzimlənirsə 

ümumməcburi xarakter kəsb edir və o daha dayanıqlıqlı olur. Bu baxımdan mən həm vicdan 

azadlıqlığının həm də dil azadlığının konstitusion hüquqi təminatı üzərində ayrı-ayrılıqda dayanmaq 

istərdim. Çünki inanclara və dilə münasibət ölkədə  tolerantlıq göstəricisini müəyyən edən əsas 

kriteriyalardandır desək, heç də səhvə yol vermiş olmarıq. Son dövrlər dünyada gedən proseslər – 

dünya əhalisinin artması ilə əlaqədar miqrasiya, ksenofobiya, terrorizm, ekstremizm, rasizm, 

qarşılıqlı dözümsüzlük hallarının artması  bəşəriyyəti bir sıra qlobal problemlərlə üz-üzə qoymuşdur 

ki, bu səbəbdən də dünya siyasətçiləri tərəfindən   yaranmış vəziyyəti stabilləşdirmək məqsədi ilə 

yeni bir termin – tolerantlıq terminini dövriyyə buraxılmış və 16.11.1995-ci ildə YUNESKO 

tərəfindən ona rəsmililik verilərək “Tolerantlıq prinsipləri Bəyannaməsi” qəbul edilmişdir. 

Bəyənnamədə qeyd edildiyi kimi, tolerantlıq dünya mədəniyyətinin zəngin müxtəlifliyinə, özünü 

ifadə formasına və insan fərdiyyətinin təzahür üsullarına hörmət edilməsini, onların qəbul 

edilməsini və düzgün anlaşılmasını ifadə edir. Ona bilik, açıqlıq, ünsiyyət və fikir, vicdan, etiqad 

azadlığı imkan yaradır. Akademik Kamal Abdullayevin təbirincə desək: “Tolerantlıq - 

müxtəliflikdə harmoniyadır. O təkcə mənəvi borc deyil, həm də siyasi və hüquqi tələbatdır”. 

Tolerantlıq hər şeydən əvvəl özünü  Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının normalarında 

təzahür etdirir. Mən əvvəlcə dini tolerantlığın təmin edilməsinin əsası kimi çıxış edən normalara 

münasibət bildirməyi məqsədəmüvafiq hesab edirəm. Bu hər şeydən əvvəl 2016-cı ilin Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə “Multikulturalizm ili” elan edilməsi  və  bununla bağlı 

təsdiq edilmiş Tədbirlər Planında vicdan azadlığı məsələsinə xüsusi yer ayrılması ilə şərtləndirilir.  

Vicdan azadlığı hər kəsin dinə münasibəti ilə bağlı azadlığıdır. Ölkənin əvvəlki 

konstitusiyalarından fərqli olaraq Azərbaycan Respublikasının 1995-ci ildə referendum yolu ilə 

qəbul edilmiş Konstitusiyasında din və dövlət münasibətləri beynəlxalq  standartlara uyğun şəkildə 

tənzimlənmiş və 18-ci maddədə qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikasında  din dövlətdən 

ayrıdır. Bütün dini etiqadlar qanun qarşısında bərabərdir. Konstitusiyanın  48-ci maddəsində   elan 

edilmişdir ki, hər kəsin vicdan azadlığı vardır: hər kəsin dinə münasibətini müstəqil 

müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək, yaxud heç bir 

dinə etiqad etməmək, dinə münasibəti ilə bağlı  əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ vardır.[1] 

Konstitusiyanın bu maddəsi Azərbaycanda dini müxtəlifliyin qorunması geniş imkanlar yaratmaqla 

bərabər, həm də hər bir şəxsə sərbəst şəkildə hər hansı bir dinə etiqad etmək, dinə münasibətdə öz 

neytral mövqeyini saxlamaq və ya heç bir dinə etiqad etməmək imkanı verilməsinin hüquqi əsası 

kimi çıxış edir. Halbuki, bəzi ölkələrin konstitusiyasında  əhalinin böyük əksəriyyətinin etiqad 

etdiyi dinin dəyişdirilməsi qadağan edilir. Məsələn Yunanıstan Konstitusiyasının (1975-ci il 11 

iyun)  13-cü maddəsinə görə, bu ölkədə prozepitizm, yəni yeni dini əqidəyə və ya məhzəbə xidmət 
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etmək qadağandır.  İlk görünüşdən elə gəlir ki, vətəndaşın vicdan azadlığı hüququ sərhədsizdir. 

Halbuki, konstitusion normalar vicdan azadlığı hüququnun hüdudlarını da müəyyən etmişdir: 18-ci 

maddədə göstərilmişdir ki, insan ləyaqətini alçaldan və ya insanpərvərlik prinsiplərinə zidd olan 

dinlərin (dini cərəyanların) yayılması və təbliği qadağandır, dövlət təhsil sistemi dünyəvi xarakter 

daşıyır. Bu vicdan azadlığı hüququnun ilk məhdudiyyətidir. Digər  məhdudiyyətlər isə ölkə 

konstitusiyasının 48-ci  maddəsində nəzərdə tutulmuşdur: dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi, 

ictimai qaydanı pozmursa və ya ictimai əxlaqa zidd deyildirsə, sərbəstdir; dini etiqad və əqidə 

hüquq pozuntusuna bərayət qazandırmır; heç kəs öz dini etiqadını və əqidəsini ifadə etməyə 

(nümayiş etdirməyə), dini mərasimləri yerinə yetirməyə və ya dini mərasimlərdə  iştirak etməyə 

məcbur edilə bilməz. Dispozitiv xarakteri daşıyan bu normaların  təminatı Azərbaycan 

Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin  bir sıra maddələrində öz əksini tapmışdır. Azərbaycan 

Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin  167-ci maddəsi  dini ayinləri icra etməyə mane olmaya, 167-

1-ci maddəsi dini etiqad etməyə məcbur etməyə, 167-2-ci maddəsi qanunsuz olaraq  dini təyinatlı 

ədəbiyyatları  yaymağa, 168-ci maddəsi dini ayinlərin icrası adı altında vətəndaşaların hüquqlarına 

qəsd etməyə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutmuşdur.[2] Müstəqil Azərbaycan Respublikası 

qanunvericiliyinin üstün cəhətlərindən biri də verilmiş dini azadlıqla bərabər həmin hüquqların 

təminatının müvafiq normalarda əks etdirilməsindədir. Bu təminatlardan birincisi, fikrimizcə, 

vicdan azadlığı hüququnun çərçivəsini müəyyən edən qanunlarda  həmin hüququn ona edilə biləcək 

qəsdlərdən mühafizəsinin də nəzərdə tutmasıdır. Başqa sözlə desək, əgər şəxs konstitusiyanın 

müəyyən etdiyi məhdudiyyət səddini keçməzsə, qanun tələblərinə əməl edərsə o, vicdan azadlığı 

normalarını pozmağa görə günahlandırıla bilməz. Vicdan azadlığı hüququna verilmiş ikinci hüquqi 

təminat konstitusiyanın 26-cı maddəsində təsbit olunmuşdur: hər kəsin qanunla qadağan olunmayan 

üsul və vasitələrlə öz hüquqlarını və azadlıqlarını müdafiə etmək hüququ vardır. Ölkə 

konstitusiyasının 61-ci maddəsində nəzərdə tutulan və hər kəsin yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım 

almaq hüququnu rəsmiləşdirən müddəa vicdan azadlığına verilmiş 3-cü təminatdır.  

Azərbaycanda vicdan azadlığı  hüququnun təminatı sırasında ən mühüm yerlərdən birini 

bərabərlik hüququ  prinsipi  tutur. Multikultural cəmiyyətin mühüm komponenti hesab olunan 

etnomədəni müxtəlifliyin qorunub saxlanılması, bütün xalqların  bərabər hüquqi əsaslarla eyni bir 

dövlətin sərhədləri çərçivəsində mövcud ola bilməsi baxımından “bərabərlik hüququ”nun həyati 

əhəmiyyəti çox böyükdür. Bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirən Ulu öndər Heydər Əliyev də öz 

çıxışlarında davamlı olaraq vurğulayırdı ki: “Azərbaycan çoxmillətli dövlətdir. Onun bütün 

vətəndaşları milli mənsubiyyətindən, dini etiqadından və siyasi əqidəsindən asılı olmayaraq, bərabər 

hüquqa malikdirlər”.[3] 

Bu nöqteyi-nəzərdən ölkə Konstitusiyasının 25-ci maddəsi irqindən, milliyyətindən, dinindən, 

dilindən... asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. İnsan və 

vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, milli, dini, dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial 

mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmağı qadağan edir. 

Ölkəmizdə vicdan azadlığının təmin edilməsinə yönələn normativ-hüquqi aktlar sırasında 20 

avqust 1992-ci il tarixdə qəbul edilən “Dini etiqad azadlığı haqqında” qanunu da xüsusi yer 

tutur.[4] Qanun dövlət və dini qurumlar, din və məktəb, dini icma, dini idarə və mərkəzlər, dini 

təhsil, dini qurumların dövlət qeydiyyatına alınması, onların ləğvi, dini qurumların mülkiyyəti, 

istehsal və təsərrüfat fəaliyyəti, dini ayin və mərasimlərin keçirilməsi, ümumiyyətlə, din və onunla 

əlaqəli olan təsisatlar arasında olan münasibətləri təfərrüatı ilə tənzim edir. Əslində bu qanun Ulu 

öndərin birbaşa təşəbbüsü ilə aparılan əlavə və dəyişikliklərdən sonra multikulturalizmin əsas 

prinsiplərini özündə əks etdirən dini tolerantlıq nümunəsinə çevrilmişdir.  

Qanuna əsasən Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün dini qurumlar bərabər 

hüquqa malikdirlər. Dövlət bu qanunla onlar üçün hətta bəzi güzəştli şərtlər də müəyyən etmişdir. 

Qanunun 16-cı maddəsinə əsasən dini qurumlar dini təyinatlı binaların yerləşdikləri ərazi ilə 

birlikdə onlara verilməsində üstünlük hüququna malikdirlər. Dini qurumların qəbul etdikləri ianələr 

üzərində vergi qoyulmur, Dini qurumların işçilərinin sosial sığortası “sosial sığorta haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu, pensiya təminatı “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir,  islam dininə aid ayin və mərasimlərin aparılması yalnız 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları tərəfindən həyata keçirilə bilər. Xaricdə dini təhsil almış 
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Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına islam dininə aid ayin və mərasimlərin aparılması 

qadağandır və s. Lakin bu qanunun bəzi müddəalarının təkmilləşdirilməsinə də ehtiyac vardır. 

Qanunun 21-ci maddəsinə əsasən qoşun hissələrinin komandanlığı (müstəsna hallardan başqa) hərbi 

qulluqçuların boş vaxtlarında ibadət etmələrinə və dini ayinləri yerinə yetirmələrinə mane ola 

bilməz. Əsgəri bölmələrdə hərbi rəhbərliyin razılığı ilə ruhanilərin fəaliyyətinə yol verilir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan dünyəvi 

dövlət elan edilmiş, 18-ci maddəsinə əsasən isə dinin dövlətdən ayrı olduğu təsbit edilmişdir. Bu 

baxımdan “Dini etiqad azadlığı haqqında” Qanunun 21-ci maddəsi konstitusiyanın  qeyd edilən 

maddələri ilə uyğunsuzluq təşkil edir. Hərbi hissələr dövlətin icra strukturlarının əsas həlqələrindən 

biri olduğu halda, fikrimizcə orada dini qurumların fəaliyyətinə yol verilməsi hüquqa ziddir. Bu 

nöqteyi-nəzərdən 21-ci maddənin üçüncü bəndinin maddədən çıxarılması təklifi ilə çıxış edirik.  

Cəmiyyətin tolerantlığı həm də ölkədə mövcud olan xalqların, millətlərin dilinə olan 

münasibətlə şərtləndirilir.  Azərbaycanın  müstəqillik əldə etdiyi dövrədək mövcud olmuş 

konstitusiyalarına nəzər salsaq  görərik ki, burada dil məsələlərinə münasibət heç də həmişə konkret 

olmamışdır. Nə 19 may 1921-ci il tarixdə qəbul edilmiş Azərbaycanın ilk Konstitusiyasında, nə də 

26 mart 1927-ci il tarixdə qəbul edilmiş  konstitusiyalarında Azərbaycan dili barədə konkret 

normanın olduğu müşahidə edilmir. 14 mart 1937-ci il tarixdə qəbul edilmiş üçüncü 

Konstitusiyasında  da  dövlət dili barədə heç bir norma nəzərdə tutulmamış və yalnız 41-ci maddədə 

qanunların habelə Azərbaycan SSR Baş Soveti Prezidiumunun fərmanları və izahatlarının, 

Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin qərar binəgüzarlıqlarının  Azərbaycan, rus və erməni 

dillərində elan edilməsi barədə müddəa nəzərdə tutulmuşdur. 1978-ci il konstitusiyasına Ulu 

öndərin səyi nəticəsində Azərbaycan dili barədə yeni norma əlavə edilmiş və göstərilmişdir ki, 

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir (73-cü maddə). 

Müstəqillik dövrünün 12 noyabr 1995-ci il konstitusiyasında nəyinki Azərbaycan dilinə münasibət 

konkretləşdirilmiş, habelə Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların dillərinin inkişafı üçün  şərait  

yaradılmasına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Ölkə Konstitusiyasının 21-ci maddəsində (dövlət dili) 

qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət dili  - Azərbaycan dilidir. Azərbaycan 

Respublikası  Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir. Azərbaycan Respublikası  əhalinin danışdığı 

başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir. Konstitusiyamızın 45-ci maddəsi Ana 

dilindən istifadə adlanır. Bu maddədə   digər millətlərin  Azərbaycan dili ilə bərabər inkişafı 

nəzərdə tutulmuş və qeyd edilmişdir ki, hər kəsin ana dilindən istifadə etmək hüququ vardır. Hər 

kəsin istədiyi dildə tərbiyə və təhsil almaq, yaradıcılıqla məşğul olmaq hüququ vardır. Heç kəs ana 

dilindən istifadə hüququndan məhrum edilə bilməz.  

Bu ümumbaşlanğıclar sahəvi qanunvericilikdə, o cümlədən, cinayət prosessual 

qanunvericiliyin müvafiq normalarında konkretləşdirilmişdir. Cinayət prosessual məcəlləsinin 26-cı 

maddəsində qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikası Məhkəmələrində  cinayət mühakimə icraatı  

Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində və ya müvafiq ərazinin  əhalinin çoxluq təşkil edən 

hissəsinin dilində aparılır. Cinayət prosesini həyata keçirən orqan  cinayət mühakimə icraatının 

aparıldığı dili bilməyən cinayət prosesi iştirakçılarına ana dilində istifadə etmək hüququnu izah 

etməli, tərcüməçinin köməyindən pulsuz istifadə etmək, ibtidai araşdırma qurtardıqdan sonra 

cinayət işi və ya cinayət təqibi ilə bağlı digər materiallarla tam tanış olmaq, məhkəmədə ana dilində 

çıxış etmək  və sair hüquqlarını ona izah etməlidir. 

Cinayət prosessual məcəllənin 92.3.4-cü maddəsində  cinayət prosesində müdafiəçinin 

iştirakının təmin edilməsinin məcburiliyi təsbit edilmiş və qeyd edilmişdir ki,  şübhəli və ya 

təqsirləndirilən şəxs cinayət mühakimə icraatının dili bilmədikdə müdafiəçi ilə təmin edilməlidir. 

125.2.3-cü maddəyə görə isə, əgər cinayət mühakimə icraatının aparıldığı dili bilməyən şəxsin 

hüquqlarının pozulması ilə aparılmışdırsa əldə edilmiş məlumatların, sənədlərin və digər əşyaların 

cinayət işi üzrə sübut kimi qəbul edilməsinə yol verilmir.  

Dindirmə zamanı şahid öz ifadələrini ya  Azərbaycan Respublikasının  dövlət dilində və ya 

özünün bildiyi dildə verir. Şahid  dövlət dilini və ya ibtidai araşdırmanın aparıldığı dili bilmədiyi 

halda prosesə mütləq tərcüməçi cəlb edilir və sair (230.3). [5] 

Ölkəmizin digər qanunvericilik aktlarında da dil məsələsinə tolerant münasibət öz əksini 

tapmışdır. Milli azlıqların və etnik qrupların öz dillərini qoruyub saxlaya bilməsi üçün dövlət 
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tərəfindən məktəbəqədər təhsil müəssisələrində, ümumtəhsil orta məktəblərində və eyni zamanda 

müxtəlif tipli tədris müəssisələrində ana dilində ayrıca siniflər və qruplar təşkil edilməsinə şərait 

yaradır. “Təhsil haqqında” Azərbaycan  Respublikasının  qanununda hər kəsin təhsil dilini seçmək 

hüququ təsbit edilmişdir.[6] 

Göründüyü kimi, vicdan azadlığı və  ana dilindən istifadə etmək hüququnun   təminatı 

məsələsi  Azərbaycan dövlətinin yeritdiyi siyasətin prioritet istiqamətlərindən biridir və onun daim 

təkmilləşməsi yönümündə mütəmadi olaraq yeni qanunvericilik aktları qəbul edilməkdə, yeni 

konsepsiyalar hazırlanmaqdadır. “Güclü dövlət” konsepsiyasının gündəmə gətirilməsi  insan hüquq 

və azadlıqlarının müdafiəsi məsələsinə yeni bucaqdan baxılmasını zəruri etmişdir. 

Akademik R.Mehdiyevin qeyd etdiyi kimi, güclü dövlət anlayışını ilk növbədə, dövlətin 

iqtisadi və siyasi sistemini legitimlik əsasında idarə etmək bacarığının xarakteristikası kimi başa 

düşmək lazımdır. Müəllif haqlı olaraq qeyd edir ki, güclü dövlət dünyəvi dövlətdir. Güclü dövlət 

trasparent dövlət idarəetmə sistemini dəstəkləmək üçün vətəndaşın demokratiklik hüququndan, 

demokratiyanın ifrat həddə yuvarlanmasının və nəticədə çıxılmaz vəziyyətə düşməsinin qarşısını 

alan güclü hüquq mühafizə strukturları ilə birlikdə istifadə edə bilən dövlətdir... İnsan hüquqlarına 

və azadlıqlarına hörmət etməyən güclü dövləti təsəvvürə gətirmək mümkün deyildir. Lakin bu 

zaman nəzərə almaq lazımdır ki, insan hüquqlarının dövlət maraqlarına münasibətdə prioritet 

olması prinsipinin mütləqləşdirilməsi cəmiyyətdə ifrat və fərdiyyətçilik və xudbinlik 

psixologiyasının formalaşmasına və yayılmasına şərait yaradır ki, bu da son nəticədə cəmiyyətin və 

dövlətin həyat fəaliyyətinə çox mənfi təsir göstərir. Bir sıra səbəblərə görə, bəzən dövlətin insanın 

şəxsi maraqlarına müdaxilə etməsi obyektiv zərurətdən irəli gəlir. Lakin bu heç də vətəndaş 

cəmiyyətinin  formalaşmasına maneə kimi başa düşülməməlidir.[7]  

Əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan Respublikasında din və dil münasibətlərinin  

konstitusion hüquqi tənzimlənməsi tolerantlıq nümunəsidir və multikulturalizmin Azərbaycan 

modelinin formalaşmasının hüquqi əsaslarından biri kimi çıxış edə bilər. 
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Мир создан Творцом для любви, радости и вечной жизни! Но где это все сегодня? 

Почему ссоры, войны, беспорядок, несправедливость, зло, болезни, насильственная смерть 

стали привычным явлением нашей жизни? 

Священное Писание повествует о грехопадении светозарного ангела Денницы и о 

совращенных им прародителях – Адаме и Евы. Нарушение Божественного Закона ангелом и 

людьми исказило течение жизни в мире, впустив в него смерть. Грех стал причиной всех 

нестроений, именно он разделил целостный Божий мир на два: мир Божий и мiр 

человеческий. Первый являет собой совершенный образ гармонии, связанности Бога и 

человека в любви, что проявляется состоянием покоя, согласия; отсутствием вражды, войны. 

В этом мире все определяется порядком, установленным Богом. Второй – более известный и 

привычный для нас, мiр человеческих конфликтов, войн и противоречий, где страх и тревога, 

давно расцениваются как неизбежное следствие человеческих отношений, в которых нет 

места ни Богу, ни любви. Отпав от Бога этот мiр все меньше похож на тот, каким он был 

изначально задуман и создан Творцом1.  

Падший мiр требует врачевания, но это возможно только при исцелении человека, так 

как через человека приходит в мир Божественная благодать, восстанавливающая 

первозданный порядок. Людьми, способными исцелить мiр, по свидетельству Священного 

Писания, являются святые миротворцы. Это их молитвами происходит примирение, 

прекращение конфликтов, войн, восстанавливается мир и согласие. Не случайно в Евангелии 

написано, что миротворцы причастны наивысшему благу – они наследуют Царство Божие и 

являются сынами Божиими, со-творцами. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены 

сынами Божиими» (Мф. 5, 9). 

Как указывалось выше, изначально творению были присущи совершенство, мир и 

покой, правда, современный мир – это мiръ, пронизанный грехом и несовершенством. 

Непременным спутником его является война. Восстановление прежнего порядка творения и 

есть основная задача миротворцев. 

Чтобы стать миротворцем человеку необходимо приобрести душевный мир, т.е. 

усмириться, стать смиренным, кротким, милостивым, любящим. Преподобный Серафим 

Саровский наставлял: «Стяжи дух мирен, и тысячи спасутся рядом с тобой».  

Совершенный образ Миротворца явил в этот мир Иисус Христос. Евангелие 

свидетельствует, что мир возможно иметь только во Христе: «Сие сказал Я вам, чтобы вы 

имели во Мне мир» (Иоанна 16:33). Не самооправдание, а оправдание «верой во Христе», 

возвращает человеку, утраченный в грехопадении, мир с Богом, открывая «доступ к той 

благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией» (Рим. 5:1), - 

свидетельствует апостол. «Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и 

давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не 

вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения» (2 Кор. 5:19). Миротворцами, 

                                                           
1 Если в сердце тревога и беспокойство, - это значит, что нарушен мир между нами и Богом, т. е. мы грешим. 

При непорочном поведении человек осеняется благодатью Божественного мира, и никакие внешние 

обстоятельства не могут волновать или тревожить в таком состоянии. Привычка «нервничать» - это явный 

признак своенравия. Эта душевная болезнь развивается по мере потворства себе, при самооправдании. 
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последовавшими за Христом, испокон века в православии считались святые, ибо мир стоит 

ради святых! 

В «Обществе памяти игумении Таисии» чтится память многих миротворцев, но более 

всего почитаются св. прав. Иоанн Кронштадтский и игумения Таисия (Солопова). 

Они являют те самые образы послушания, кротости, смирения, милосердия и любви, 

которых так недостает современному человеку, чтобы упорядочить мир внешний и 

внутренний, стяжав благодать Святого Духа. Св. Иоанн Кронштадтский учил, как достичь 

мира душевного: ««…Все для меня Господь. <…> все твое сокровище заключается в сердце 

твоем и в воле твоей и Бог требует от тебя сердца твоего, говоря: даждь Ми, сыне, твое 

сердце [Притч. 23, 26], для исполнения воли Божией, благой и совершенной, откажись от 

исполнения своей растленной, страстной, прелестной воли; не знай своей воли, знай одну 

волю Божию; говори: не моя воля, но Твоя да будет».  

Игумения Таисия в своих дневниках писала об о. Иоанне, своем духовном наставнике: 

«Как хочется мне жить более духовной жизнью – верою, а не ведением. И со мной случаются 

иногда проблески этого состояния <…> но я боюсь ему вверяться, как еще не искусная в 

духовной жизни, чтобы не посмеялся враг моего спасения. Как мне об этом разуметь и 

положиться; надобно будет спросить Батюшку моего о. Иоанна. Он объят Духом Божиим, и 

я слово его принимаю за внушение Божие». Ее жизнь была ярким свидетельством 

послушания Богу.  

Святые отцы оставили нам незыблемые правила духовной жизни, следуя которым 

человек исцеляется от греха, приходит в нормальное состояние обожения и становится со-

творцом Богу - миротворцем. Путь духовного становления человека определяется 

содержанием внутреннего и внешнего закона, установленного Богом. «Как в физической 

природе господствует всеобщий и неизменный закон, производящий повсюду порядок и 

красоту, так и в мире духовном, и в частности, в области человеческой жизни, господствует 

такой же всеобщий и неизменный закон, устанавливающий повсюду порядок и 

производящий благо»1.  

«Нормальным» святые считали такое развитие, которое приводит человека к спасению 

и обожению. Для этого необходимо:  

• Постоянное памятование о Боге, страх оскорбить Бога неисполнением Его воли. 

• Отношение к другому человеку, как к самому себе, созерцание в каждом человеке 

образа Божия. 

• Способность к терпению, кротости, смиренномудрию, служению и любви, как 

необходимым условиям  реализации этого отношения. 

• Творческий характер жизни, проявляющийся в стремлении максимального 

уподобления образу Божию, созиданию личности. 

• Потребность в обретении свободы, знающей и творящей только Добро. 

• Способность к покаянию и послушанию, отсечению самоволия, несению своего 

креста и благодарению. 

• Вера и надежда, упование во всем на Бога и Его милость, стяжание благодати Духа 

Святого. 

• Жизнь по совести, дающая основание для чувства долга и ответственности перед 

Богом и людьми, прошлыми и будущими поколениями. 

• Обретение единого смысла жизни и смерти, связующего настоящее и будущее 

(посмертное) существование души, утверждающего ее воскресение и жизнь вечную. 

Ненормальным, аномальным они считали такое развитие человека, которое приводит 

его к крайнему эгоцентризму и уподоблению животному: 

• Творение кумиров при полном забвении истинного Бога. 

•  Постоянная забота о себе, страх смерти, болезни, оскорбления, нанесения любого 

ущерба своему «эго». 

                                                           
1 Олесницкий М., проф. КДА. Нравственное Богословие. – СПб, 1907, с.5. 
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• Отношение к другому человеку как к вещи, манипуляция им для удовлетворения 

своекорыстия. 

• Отсутствие способностей: терпения, кротости, смиренномудрия, милосердия и любви, 

подменяемых самолюбованием, тщеславием и гордостью. 

• Причинно-обусловленное, подчиняющееся внешним обстоятельствам поведение, 

ориентированное на извлечение максимального телесного удовольствия (гедонизм) и личной 

выгоды (прагматизм). Уподобление кумирам, идолопоклонство.  

• Желание обрести свободу от Бога и окружающих людей, знающую и творящую 

только своеволие. 

• Неспособность к покаянию и послушанию, несению своего креста и благодарности. 

• Отсутствие веры и надежды на промысел и милость Божью, жизнь в самоуповании и 

самооправдании. 

• Жизнь по страсти, безответственное поведение, отсутствие долженствования перед 

Богом и людьми, прошлыми и будущими поколениями. 

• Отсутствие единого смысла жизни и смерти, связующего настоящее и будущее 

(посмертное) существование души, приводящего к бессмысленному существованию при 

жизни и вечной смерти после разлучения души и тела. 

Святые отцы своей жизнью проповедали эти правила, вот почему для нас так важно 

знать их жизненный путь. 

Духовно близким человеком для Иоанна Кронштадтского почти на протяжении 

тридцати лет была игумения Таисия (Солопова), искренняя, не терпящая в себе никакого 

двоедушия, удивительная женщина. Получив от Бога много талантов, наиболее яркими из 

которых были вера и любовь, она всю свою жизнь посвятила служению ближним и Богу. Ее 

труды требует отдельного слова, так как более тридцати лет Матушка игумения была 

близкой помощницей о. Иоанна во многих благих начинаниях, особенно, в делах духовного 

просвещения. Она не только стояла у истоков почти десяти женских монашеских обителей, 

которые наполнились жизнью благодаря ее усердию и молитве, но и смогла возродить 

практически утраченный дух древнего монашества. «Устав Леушинского монастыря» и 

«Записки к новоначальной инокине», написанные игуменией Таисией, являются 

свидетельством высокой духовной жизни самой Матушки Таисии, в полной мере 

исполнившей все обеты, данные ею Богу. 

Отец Иоанн Кронштадтский в 1902 году, поздравляя игумению Таисию с днем Ангела, 

писал ей: «Сегодня святая память преподобных Ксенофонта и Марии, а тебе при крещении 

дано было имя Марии. Да будут твоими покровительницами и молитвенницами св. Таисия и 

Мария» (26 января 1902)1. Обе ее святые покровительницы являли собой пример чистой, 

искренней веры. Своей жизнью игумения Таисия показала такую же силу доверия к 

промыслу Божию, как ее святые молитвенницы.  

Она опытно изведала силу молитвы и любви, а потому, наставляя новоначальных 

монахинь, писала: «старайся всех любить! Заповедь не трудная, свойственная самой природе 

нашей и при том настолько сладкая и отрадная, что исполнение ее наполняет каким-то 

чудным миром сердце, любящее ближних: “Возлюбиши искреннего твоего, яко сам себе” 

(Мф. 19, 19), сказано в Евангелии»2, ибо исполнение этой заповеди позволяет приобрести: 

«смирение, непамятозлобие, прощение обид, готовность на всякое угождение ближнему, 

хотя бы потребовалось для того и самопожертвование. <…> Итак, берегись осуждения, 

угождай всем, считай себя худшею всех, храни любовь ко всем в сердце твоем и проявляй ее 

на деле; тогда будешь мирствовать и спасешься»3. Заповедь любви она исполняла 

неукоснительно, о чем свидетельствуют не только ее дела, но и воспоминания 

современников, а главное, отношение к ней о. Иоанна Кронштадтского: «С благодарной 

                                                           
1 Митрополит Вениамин (Федченков) Игумения Таисия сотрудница о. Иоанна Кронштадтского. – СПб., 2001, 

с.30.  
2 Игумения Таисия Леушинская Письма к новоначальной инокине. – СПб., 2003, с. 13. 
3 Указ. соч., с. 14. 
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любовью получил через верную рабу Божию Серафиму и твою усердную посланницу – 

печатную брошюру о непротивности злу, платочек шелковый, дар твоего усердия, и 

любвеобильное твое письмо. Не нарадуюсь я твоей любви о Христе и твоему усердию, 

выражающемуся столь разнообразно и постоянно. <…> Но особенно ты утешала меня своей 

беззаветной преданностью Христу Спасителю, словесное стадо Которого ты собрала и пасла 

и пасешь доселе на пажити спасительной; – за что дай Бог тебе и им всем – добрым 

послушницам – Царство Небесное»1. 

После отшествия Матушки Таисии ко Господу несколько тысяч человек собралось 

только в Леушинском монастыре, чтобы проводить старицу в последний путь. В своем 

прощальном слове протопресвитер о. Александр Дернов отметил: «Почившая “труженица” 

без сомнения жила о Христе Господе – без сомнения за этою умирающею игуменией 

Таисией пошли вслед живые дела духа, дела покаяния, веры, любви к Богу и ближнему. 

Почившая внимательно исследовала и благовременно располагала свою жизнь и дела так, 

чтобы она могла умереть о Господе, чтобы могла за пределами гроба переступить, 

сопровождаемая делами жизни, и чтобы вследствие того способна была услышать глас Духа 

Божия: почий от трудов временной жизни в уповании вечного блаженства»2. 

Вера св. Иоанна Кронштадсткого и его духовной сподвижницы игумении Таисии 

явилась не только в делах милосердия, молитвы, но и духовного просвещения, которое 

поддерживает нас и ныне. Удивительно, плоды этого делания взошли обильно в годы 

послереволюционных гонений на Православную Церковь. Монастыри закрывались и 

уничтожались, но вопреки жесточайшему преследованию со стороны безбожной власти 

сохранилась в народе вера. Леушинские монахини и ученики монастырских школ 

продолжали незримый подвиг веры в самых потаенных уголках нашей страны, многие стали 

новомученниками и молитвенниками о России. Так незримо вера святых праведников спасла 

и спасает нас до сих пор от духовной разрухи, подавая не только пример, но и свидетельство 

присутствия Св. Духа в делах любви, милосердия, правды… 

Дело св. прав. Иоанна Кронштадтского и игумении Таисии продолжает «Общество 

памяти игумении Таисии» в Санкт-Петербурге. И одним из важных направлений 

деятельности Общества является духовное просвещение, в рамках которого не только 

издаются книги, но и осуществляется их перевод на многие языки мира. Так перевод 

Православного Катихизиса И.А. Глухова уже сегодня осуществлен более чем на сорок 

иностранных языков, в том числе и азербайджанский, благодаря замечательному ученому, 

доктору филологических наук, профессору Аскерову Майылу.  

Презентации Православного катехизиса, безвозмездно представленного Обществом для 

бесплатной раздачи населению, прошла во многих городах, как в России, так и за рубежом. 

Хотелось бы отметить Презентации в Крыму, куда Обществом было доставлено более 11 

тонн книг для раздачи населению и для комплектования городских и школьных библиотек. 

Выставка-презентация Катехизиса прошла на Общероссийском образовательном Форуме 

«Качественное образование во имя страны» в г. Пенза, проходившего с участием Президента 

РФ В.В. Путина. География Презентаций достаточно разнообразна, это и Сеул (Южная 

Корея), и Хельсинки (Финляндия), и София (Болгария). Книги, практически, во все эти 

страны предоставлялись Обществом не только бесплатно, но и в достаточно большом объеме 

от 5 тыс. до 11 тыс. экземпляров. Почему Общество открыло просветительскую программу 

именно с Катихизиса. 

Православный Катихизис — не просто сборник толкований религиозных или 

философских истин, это бесценный источник неискаженных представлений о Боге, мире и 

человеке, благодаря которым происходит формирование целостного мировоззрения, где 

                                                           
1Из писем о. Иоанна Кронштадтского к Игумении Таисии, Ваулово 9 июля 1907. - Журнал «Кронштадтский 

Пастырь», №4, 1915 с. 59. 
2 Александр Дернов, прот., Памяти незабвенной Матушки Игумении Таисии. - Журнал «Кронштадтский 

Пастырь», №4, 1915 с. 64-67. 
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единство слова и дела неразрывно связаны в ориентации на непреложные Евангельские 

ценности — любви, соборности, служения, прощения и жертвы. 

История свидетельствует, что содержание православного образования и христианского 

Катихизиса всегда оказывало колоссальное влияние на социальную, культурную и, в первую 

очередь, духовную жизнь народов. Катехизисом во многом определялось содержание 

образования, особенно воспитания. Не случайно «образование» понимается как 

формирование образа. Катихизис возвращает в нашу жизнь неискаженный образ 

миротворца. Духовник «Общества памяти игумении Таисии» иеромонах Александр (Фаут) 

считает, что «в настоящее время в средних и высших учебных заведениях наблюдаются 

большие уклонения в изучение опасных для развития детей сектантских воззрений, низводя 

жизнь до неверия, атеизма и безбожия. Отсюда и наркотики, детский алкоголизм, 

депрессии, самоубийства, морально-нравственное растление. И всему этому негативу легко 

противостоит благодарение Бога, Божией Матери, святых, наполняющих всю сущность 

человеческого бытия». 

На издательскую деятельность «Общества памяти игумении Таисии» было получено 

благословение архимандрита Кирилла (Павлова), протоиерея Николая (Гурьянова) и старцев 

из других монастырей, которые с любовью прижимали наши книги к сердцу, целовали их и 

благодарили; лица их светились необычайной радостью, может быть, от непосредственной 

близости к святым, к Богородице и к Богу. Их молитвами и усердием всех членов «Общества 

памяти игумении Таисии» осуществляется дело миротворчества – духовно-нравственное 

просвещение народов мира. 
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ОБСУЖДАЕМАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Главные причины, которые толкнули нас к созданию «Теории лингво-

психологического единства», являются ошибки и неточности, замеченные в теоретических 

подходах психолингвистических школ или направлений, существующие на сей день, а также 

наше желание исправить эти ошибки. Общее количество этих школ колеблется от трех до 

пяти, в зависимости от их психологических и лингвистических основ, а также определяющих 

их параметров. Главные характеристики этих школ или направлений с позиции 

минимальных единиц и методологических основ следующие.  

Первое психолингвистическое направление, созданное Ч. Е. Осгудом (более подробно 

смотрите: 10), называется бихевиоризм. Психологической основой этого направления 

является схема «стимул-реакция», предложенная Д.Ватсоном. А с лингвистической позиции 

это направление основывается на «регулирующие функции языка», выдвинутые 

Л.Блумфильдом (более подробно смотрите:  2). Методологии, усвоенные этим направлением, 

являются сугубо психологическими. Решаемые проблемы тоже носят чисто психологический 

характер (4, 39-42). 

Второе психолингвистическое направление, названное необихевиоризмом, тоже 

разработано Ч.Е.Осгудом (более подробно смотрите: 10) совместно с Н.Хомским. 

Психологической основой этого направления является схема «стимул-диспозиция-реакция», 

предложенная Ч.Моррисом, а лингвистической основой данного направления является 

теория «порождающей грамматики» Н.Хомского (более подробно смотрите: 12).  

Третье психолингвистическое направление создано А.А.Леонтьевым и называется 

теорией речевой деятельности. Психологической основой данной школы является теория 

деятельности, разработанная Л.С.Выготским и А.Р.Лурией (более подробно смотрите: 7). С 

лингвистической позиции это направление основывается на понятие «деятельность, 

завершенное в слове» Л.С.Выготского (более подробно смотрите: 2), а также на «реальные и 

виртуальные знаки» А.А.Леонтьева (6, 34-53).  

Психологической основой коннекционистической психолингвистики, конечно же, 

является коннекционистическая психология, а лингвистической основой данной направления 

опять-таки является теория «порождающей грамматики» Н.Хомского.  

Коннекционистический модель психологии объясняется таким образом, что клетки 

коры головного мозга, образующие общую память, представляют собой модули, 

соединенные между собой рецепторами. Любая информация, полученная извне, протекая 

этими рецепторами, оставляет свой «след» в каждом модуле, т.е. сохраняется в каждом из 

них (11, 288-289).  

Психологической основой когнитивной психолингвистики является когнитивная 

психология. Авторами данной теории являются Жан Пиаже и Роберт Солсо. Научная 

новизна, приводимая этой теории Жаном Пиаже, основывается на эксперименты, которые 

проводились над детьми в возрасте 0-15-и лет и дали всесторонние сведения об этапах 

развития интеллекта (9, 55-231).  
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Главная заслуга Роберта Солсо относительно этой теории заключается в том что, он 

рассматривает память в разных пропозициях как временный и постоянный, изменчивый и 

стабильный, собирательный и обобщающий, примитивный и совершенствованный и т.д. Тем 

не менее, поэтапное развитие интеллекта и разума в онтологии человечества оба ученые 

идентифицируют с развитием интеллекта у детей. Таким образом, снова наблюдается 

приравнивание образования первобытных слов и речи с процессом усвоение слов и речи 

детьми. Этим самым повторяется та же методологическая ошибка, как и было.  

Но в отличие от бихевиоризма и необихевиоризма, как коннекционистическая, так и 

когнитивная психолингвистика включают в объект исследования психологические процессы, 

которых с помощью экспериментов наблюдать невозможно.  

Представленная здесь теория лингво-псхологического единства (ЛПЕ) создана путем 

усвоения и доработки положительных результатов вышеперечисленных направлений, а 

также путем разработки методов и способов устраняющие ошибки и недочеты этих школ. А 

что касается минимальных единиц, механизма реализации, основ, объекта, предмета и 

способов исследования, то по этим параметрам данная теория в корне отличается от всех 

психолингвистических школ, существующие на сей день. 

 

ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Объективная действительность состоит из отдельных единиц. С первого прикосновения 

невозможно до конца понять и осмыслить ни объективную действительность, ни ее единицы. 

Когда говорим о понимание и осмысление объективной действительности, имеем в виду 

восприятия единиц, образующие эту действительность, а когда говорим о понимание и 

осмысление этих единиц, то имеем в виду восприятия характерных признаков этих единиц, 

которые находятся на самой поверхности.  

Если скрепленные между собой листы бумаги с надписью достаточно для понимания 

того, что тут речь идет о книге, то данного признака можно считать минимальной 

воспринимаемой единицей книги. Самый общий признак о книге, имеющийся у нас в 

памяти, именно это и ест. 

 

 
 

Величина, толщина, цвет, цена, современность или древность, или же сфера к которой 

относиться эта книга не имеет особого значения. Если даже какая-та книга будет иметь 

необыкновенные особенности, все ровно она, прежде всего, будет воспринята просто как 

книга, то ест, как скрепленные между собой листы бумаги с надписью.  

Воспринимаемые  признаки и особенности единиц объективной действительности, в 

рамках данного исследования называются элементами действительности. Воспринимае-

мые единицы объективной действительности могут быть и материальными объектами и 

предметами как книга, стол, дом, и абстрактными представлениями как радость, любовь, 

страх, и также вымышленными образами как, людоед, ведьма, домовой. С этой точки зрения, 

элемент действительности представляет собой самый характерный и доступный признак 

единицы объективной действительности любого происхождения. 

Единицы или же элементы действительности сами по себе не могут быть восприняты и 

сохранены в памяти. Их сохранения в памяти обеспечиваются минимальными единицами 

восприятия и мышления. Эти минимальные единицы в рамках данного исследования 

называются образами интеллекта. 

Посредством своих органов чувств человек бывает в  визуальном (видя), вокальном 

(слыша), фриктуальном (касаясь), тастуальном (съедая), аттаральным (нюхая) контакте с 
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единицами объективной действительности. В результате этих контактов образуются, образы 

интеллекта эквивалентные к каждому элементу действительности, и вместе с ним как 

двусоставный код интеллекта сохраняется в основной памяти. Двусоставный код интеллекта 

состоит из:  

1) элемента действительности, 2) образа интеллекта первого ряда, обеспечивающего 

сохранение элемента действительности в памяти. 

Все процессы восприятия и мышления реализуются посредством образа, или же кода 

интеллекта.  

Процессы восприятия и мышления представляют собой последовательных 

психологических актов, и каждый акт состоит из 4-х фаз, последовательность которых 

никогда не нарушается.  

Первая фаза – это фаза контакта с единицей объективной действительности и принятие 

информации о ней в оперативную память. В данной фазе определяется элемент 

действительности и образуется, эквивалентный ему образ интеллекта первого ряда.    

Вторая фаза – это фаза сохранения информации об элементе действительности в 

основной памяти. В данной фазе элемент действительности и эквивалентный ему образ 

интеллекта первого ряда как код с двумя составляющими регистрируется в основной памяти.  

Как видно из изложенного, первые две фазы образуют первого полуакта процесса 

восприятия и мышления и в этом полуакте процесс восприятия завершается. А следующие 

две фазы образуют второго полуакта процесса восприятия и мышления. В этом полуакте 

реализуется процесс мышление.  

Третья фаза – это фаза вспоминания информаций об элементе действительности. В 

данной фазе образ интеллекта первого ряда, находящийся в основной памяти, разыскивается 

среди миллионов себе подобных, и приводиться в оперативную память. Элемент 

действительности, находящийся с ним в одном коде, полностью раскрывается в той форме, в 

котором был воспринят, или же в другой форме, которую требует следующей акт восприятия 

или же мышления. 

Четвертая фаза – это фаза практического использования информацию об элементе 

действительности. В данной фазе информация об элементе действительности используется в 

практических действиях или же в умственной деятельности, управляющий практическими 

действиями. 

Психологической основой теории лигво-психологического единства (ЛПЕ) является 

схема С+K+Д=ВиМ (стимул + код + деятельность = восприятие и мышление).  

Лингвистическая основа данной теории заключается в том, что структурные единицы 

языка через соединение с находящимися в памяти образами и кодами интеллекта элемента 

действительности  становятся языком как таковое. 

 Язык с такими структурными единицами как форма и речевое высказывание с одной 

стороны представляет собой итогового продукта процессов мышления, а с другой стороны, 

как зеркало отражает именно воспринятых элементов действительности.  

Теория лингво-психологического единства образована в результате корректного 

объединения лингвистических и психологических норм и принципов. Смысл слова 

единство, который присутствует в назывании теории, заключается именно в этом. 

Люди отличаются от других живых существ тем, что ими воспринимаются не только 

элементы действительности, существующие в объективном мире и влияющие на органы 

чувств. Кроме всего, человек также способен создать своим разумом элементы 

действительности, не существующие в объективном мире и воспринимать их. При 

образовании таких элементов действительности человек пользуется ранее воспринятыми 

элементами действительности как источник или сырье, а возможностями  своего разума, и 

способностями мышления пользуется как инструмент. Такого рода мышление в рамках 

данного исследования называется синктуальное мышление. Синктуальное мышление – это 

умственная деятельность, как правило, наблюдаемая во втором акта мышления и 

реализуемая после подготовительного акта.   

Реализацию синктуального мышления рассмотрим в основе примере: 
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Первый полуакт общего акта восприятия и мышления (принятие информации и 

сохранение ее в основной памяти): Д.Менделеев долгое время изучал химических элементов 

и ознакомился со всеми исследованиями, усвоил все доступные информации о них.  

Второй полуакт общего акта восприятия и мышления (вспоминание и практическое 

использование информации): Д.Менделеев вспоминал все сведения о химических элементах, 

визуально представлял их в оперативной памяти и анализировал. В основе усвоенных 

информаций он знал, что каждый химический элемент имеет свой неповторимый атомный 

вес. Он старался выявить общую закономерность этих наблюдений. 

Второй акт восприятия и мышления, первая фаза синктуального мышления: 

Д.Менделеев открыл периодический закон химических элементов и выявил закономерность 

о соотношение свойств с атомным весом элементов. В основе этих открытий он создал 

таблицу периодичности химических элементов. В этой таблиц он даже мог определить места 

для химических элементов, которые еще не были открыты.  

Второй акт восприятия и мышления, вторая фаза синктуального мышления: 

Д.Менделеев сохранил у себя в памяти периодический закон химических элементов и 

закономерность о соотношение свойств с атомным весом элементов. 

Второй акт восприятия и мышления, третья фаза синктуального мышления: 

Д.Менделеев, вспоминая все детали своего открытия в оперативной памяти, образно 

представлял их. 

Второй акт восприятия и мышления, четвертая фаза синктуального мышления: 

Д.Менделеев дал устное и письменное информации мировому научному сообществу о своем 

открытие. 

Когда человек чувствует нужду передать или получить информации о воспринятой 

элемента действительности, то путем синктуального мышления дает название этому 

элементу действительности. В рамках данного исследования дать называние элементу 

действительности именуется образованием слова или формы.  

Рассмотрим один пример в связи с процессом образования слова.  

Допустим, единица объективной действительности, которой мы должны дать 

называние, до этого момента нам не было известно. Представим себе, что нам показывают 

овощи и дают такую информацию: Эти овощи уменьшают норму сахара в крови, 

стабилизируют состав крови. Они предотвращают появление рака. Предположим, 

требуется дать название этому овощи.  

Если мы до этого не видели и не знаем называние данной единицы объективной 

действительности, то при виде его у нас в оперативной памяти появляется двусоставной код 

интеллекта и сохраняется в основной памяти. Этот код интеллекта состоит из: 1) элемента 

действительности, отражающий самых заметных признаков единицы объективной 

действительности; 2) образа интеллекта первого ряда (ОИ-1), обеспечивающий сохранение 

элемента действительности в памяти. 

 

 
 

Все единицы объективной действительности, называние которых не известны, или же 

не имеют называния вообще, регистрируются в основной памяти  такими двусоставными 

кодами интеллекта. 

Отметим что, в иллюстрациях кодов интеллекта, здесь и далее, для наглядной 

демонстрации элемента действительности, мы условно пользуемся их фотографией или же 

другими символами. Эту нельзя воспринимать в буквальном смысле. Т.е. не следует думать, 

что элемент действительности предметов, вещей и явлений это и ест их фотографии или же 

 

 

OИ-1 



 
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 28 

 

 

 

их визуальные образы. Еще раз подчеркиваем что, элемент действительности предметов, 

вещей и явлений – это их самые важные, характерные признаки, которые находятся на самой 

поверхности, т.е. это самые общие представления о них, но, ни в коем случае, не визуальные 

образы и тем более не фотографии.         

Согласно общим правилам и принципам образования слов, прежде чем дать называние 

какой-либо единице действительности, следует учитывать ее функциональную роль, 

внешние признаки, а также принципы, согласно которым дано ей называние в других языках 

мира. 

Учитывая вышеперечисленные правила и традиции словообразования на 

азербайджанском языке можно было бы называть эту единицу объективной 

действительности, используя исконно азербайджанские слова. Но считалось целесообразным 

в качестве называния пользоваться его именем на турецком языке (enginar) с некоторыми 

фонетическими изменениями. Так что, этой овощи на азербайджанском языке назвали 

ənginar.  

Если бы мы не знали называние этой единицы объективной действительности ни в 

одном языке мира, то при виде ее у нас в памяти образовался бы двусоставный код 

интеллекта. Но в тот момент, как только мы узнали называние этой овощи на 

азербайджанском языке, то двусоставный код интеллекта эквивалентный ей, 

преобразовалось бы на четырехсоставный код со следующими составляющими:  

 

 
 

1) элемент действительности, 2) образ интеллекта первого ряда, обеспечивающий 

сохранение элемента действительности в памяти, 3) называние единицы объективной 

действительности, 4) образ интеллекта второго ряда (ОИ-2), обеспечивающий сохранение 

называния в памяти. 

Слова, образованные синктуальным мышлением, разделяются на три группы: 

лексические, лексико-грамматические и грамматические формы. 

Лексические формы имеют: 1) полностью самостоятельный элемент действительности, 

2) образ интеллекта первого ряда, обеспечивающий сохранение элемента действительности в 

памяти, 3) называние единицы объективной действительности, выраженное 

самостоятельным словом, 4) образ интеллекта второго ряда, обеспечивающий сохранение 

называния в памяти. 

Лексико-грамматические формы имеют: 1) элемент действительности совместный с 

формой, от которого образован, или же элемент действительности в виде абстрактного 

представления 2) образ интеллекта первого ряда, обеспечивающий сохранение элемента 

действительности в памяти, 3) называние единицы объективной действительности, 

выраженное окончанием, 4) образ интеллекта второго ряда, обеспечивающий сохранение 

называния в памяти. 

Грамматические формы имеют: 1) элемент действительности, в виде абстрактного 

представления 2) образ интеллекта первого ряда, обеспечивающий сохранение элемента 

действительности в памяти, 3) называние единицы объективной действительности, 

выраженное окончанием, 4) образ интеллекта второго ряда, обеспечивающий сохранение 

называния в памяти. 

Процессы мышления, связанные с единицами объективной действительности, и сами, и 

называния которых уже восприняты, реализуются с четырехсоставными кодами интеллекта. 

Все психологические процессы происходят посредством образов интеллекта первого ряда, 

имеющиеся в составе этих кодов.  

 

 

OИ-1 OИ-2 Ənginar 
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Все слова и формы образуются в результате синктуального мышления и с момента 

образования являются самостоятельными единицами объективной действительности, и как 

все другие единицы объективной действительности, воспринимаются в первых двух фазах 

актов восприятия. Слова, как правило, воспринимаются визуальным и вокальным способами.   

Предположим, что мы первый раз в жизни услышали или прочитали слова somun 

турецкого языка. Это значит, что единица объективной действительности, к которому 

относиться услышанной или прочитанной слова, нам не известно. Поэтому у нас появляются 

сомнения по поводу того, к какому коду интеллекта, находящегося в основной памяти, 

прикрепить образ интеллекта второго ряда (ОИ-2) этого слова. По этой причине у нас в 

оперативной памяти временно образуется код интеллекта, в котором элемент 

действительности и образ интеллекта первого ряда не известны.  

 

 
 

После того, как это слово услышано или же прочитано, если в течение короткого 

времени, и само слово, и его образ интеллекта второго ряда (ОИ-2) не будет соединено с 

элементом действительности, и его образом интеллекта первого ряда, то данное слово, 

непременно будет стерта с памяти. Иными словами, если после восприятия словоформы не 

поступит информация о его значении, причины и условия употребления, то по истечения 

некоторой времени данная словоформа забудется.  

Предположим, что нам показывают самого, или же фотографию единицы объективной 

действительности, называние которой в турецком языке является словоформа somun. Наряду 

с этим нам сообщают, что перевод этой словоформы на нашем языке – гайка.  

Четырехсоставный код интеллекта данного элемента действительности (гайки), 

который уже существовал у нас в памяти, в результате полученной информации получает 

еще два элемента, и данный код интеллекта становится шестисоставным.  

 

 
 

Как видно и из приведенного примера, показать фотографию или же самой единицы 

объективной действительности, к которой относится словоформа, является процессом, 

создающим образа интеллекта первого ряда данной словоформы. Подсказать перевод данной 

словоформы на родном языке, является процессом, создающим связь с доминантным 

элементом речи. Кроме того, этот же процесс знакомит слушателя образом интеллекта 

первого ряда данной словоформы посредственным образом, т.е. посредством слова родного 

языка. В обоих случаях слушатель принимает слово somun в основную память и понимает 

его значение. Это значит, что воспринять формы и понять значение слова, представляет 

собой процессы образования, или же создания связи с образом интеллекта первого ряда 

данной формы или же слова.  

Обмен информацией между людьми происходят посредством речи и высказываний. 

Коммуникативная речь или высказывание, обеспечивающий обмен информацией, образуется 

в результате четырех последовательных ступеней четвертой фазе акта мышления. 

В первой ступени коды интеллекта, пришедшие в оперативную память, выстраиваются 

в ряд согласно плану и логике высказываний речи.  

 ???? ??? OИ-2 SOMUN 

 

 

ГАЙКА SOMUN 

OИ-1 OИ-2 OИ-2 



 
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 30 

 

 

 

 

 
 

Во второй ступени коды интеллекта, которые занимают первые позиции в плане речи, 

раскрываются более детально и тем самым формируется основная идея высказывания.  

 

 
 

В третьей ступени образы интеллекта первого ряда, эквивалентные основной идеи 

речи, распадаются на части, вернее объединяются в более мелких группах в виде образов 

интеллекта отдельных высказываний. После чего образы интеллекта первого ряда 

трансформируются на образы интеллекта второго ряда, а они в свою очередь 

трансформируются на слова. В конце этой ступени первое высказывание речи бывает 

готовым на лексическом уровне. 

 

 
 

В четвертом ступени заполняются все фонетические, грамматические и 

синтаксические пробелы высказывания речи, которые были готовы в оперативной памяти на 

лексическом уровне, и тем самым первое высказывание речи бывает полностью готовым для 

употребления (озвучение или написание).  

 

 
 

Как видно из изложенного, образование коммуникативной речи – это результат 

трансформаций или же замены одного составляющего другим, которые находятся внутри 

одного и того же кода интеллекта. Это значит, что образы интеллекта первого ряда, 
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выстроенные как первичная идея, заменяются образами интеллекта второго ряда, а они, в 

свою очередь, заменяются словами, и в итоге этого возникает коммуникативная речь. В 

рамках данного исследования такие трансформации или взаимные замены называются 

тотальной модуляцией. 

Как уже отметили, не все восприятия являются усвоением единиц объективной 

действительности, которые реально существуют в окружающем нас мире. Точно также не 

все речи или высказывания являются коммуникативными и образованными в результате 

тотальной модуляции. Человек путем синктуального мышления как может образовать новые 

единицы объективной действительности, точно так же может образовать интеллектуальную 

речь. Интеллектуальная речь образуется и регистрируется в основной памяти в первой и 

второй фазе сиктуального мышления.  

Во время общения в повседневной жизни человек пользуется и коммуникативной, и 

интеллектуальной речью, порой перемешивая их. В рамках данного исследования такое 

комбинированное использование речи называется комбинальная речь.  

Вне зависимости от способа и цели образования коммуникативная, интеллектуальная и 

комбинальная речь, всегда без исключений, служат средствами получения информации об 

элементе действительности. По этой причине все виды речи для слушателя носят 

коммуникативный характер и усваиваются визуальным или вокальным способами в первой 

фазе восприятия посредством четырех последовательных ступеней. Схема реализации этих 

ступеней происходят в обратной последовательности механизма образования 

коммуникативной речи. 

Когда мы говорили о словах и формах отметили, что если и сами единицы объективной 

действительности, и их называния восприняты, то все психологические процессы о них 

реализуются четырехсоставными кодами интеллекта, вернее, образами интеллекта первого 

ряда, являющимися главным составляющим элементом этих кодов. Во время 

психологических процессов, образы интеллекта второго ряда и эквивалентные им слова тоже 

активируются в составе этих кодов и сопровождают психологических процессов. В 

результате сего создается такое ложное представление, что процессы восприятия и 

мышления реализуется посредством слов или речи. А, в самом деле, слова в активированных 

кодах всего лишь сопровождают процесса мышления. Такое сопровождение слов процессов 

мышления в классической психолингвистике по ошибке трактуется как «внутренняя речь». 

Но следует учесть, что во время психологических процессов о единицах объективной 

действительности, не имеющих называния, слово не участвуют и не могут участвовать. 

Именно по этой причине, Л.С.Выготский, когда говорил о внутренней речи, писал, что 

«внутреннюю речь можно называть и речью без слов» (3, 357).  

 

Существуют еще две причины, способствующие к созданию такого ложного мнения, 

что якобы мы думаем посредством слов и речи. 

 Первая причина: человек, оказавшись в сложной ситуации или в стрессовом состоянии 

порой, разговаривает сам собой или же просто ворчит. Такая речь почти всеми 

воспринимается как односторонняя коммуникативная речь. Например, почти каждая 

пятница, то сам себе, то вслух я говорю: «Опять пятница. Опят два дня просижу без дела. 

Должны проходить два долгих дней, и два долгих ночей, чтобы я мог снова вернутся сюда и 

заниматься любимым делом с любимыми коллегами». Если я произношу эти слова вслух, то 

все соглашаются с тем, что это коммуникативная речь. А когда я их вслух не произношу, то 

все склоняются к тому, что это внутренняя речь. Хотя и в первом, и во втором случае эти 

речевые высказывания образуются в результате одних и тех же психологических процессов, 

т.е. в четвертом акте, путем тотальной модуляции. В зависимости от того, что данные 

речевые высказывания были произнесены вслух, или нет, считать их внутренней или 

коммуникативной речи – это в корне не верно, и не укладывается ни в какую научную 

логику. 

Когда мы анализировали процесса образования речи выше, заметили, что в момент 

готовности речи для озвучения, этот процесс уже завершается. Озвучить речь, или ее 
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записывать, или же не делать ничего из этих, не меняет сути процесса образования 

коммуникативной речи. В любом случае данный психологический процесс является 

процессом образования коммуникативной речи. 

Вторая причина: предполагается, что все формы синктуалного, или же когнитивного 

мышления реализуются с обязательным использованием, или же посредством слов и речи.  

Конечно же, образование слов и интеллектуальной речи путем синктуального 

мышления, непосредственно реализуется с использованием слова и речи. По этой причине 

все информации, которые будут использованы в этом процессе, в подготовительном акте 

модулируются в форме слов и речи.  

Следует учитывать и тот факт, что все научные открытие и изобретения гуманитарных 

и социальных наук реализуются путем образования интеллектуальной речи. По этой 

причине, как психологи, так и лингвисты, занимающиеся психологическими проблемами 

языка, предполагают и утверждают, что всякие мыслительные процессы реализуются 

посредством или обязательным использованием слов и речи. Не только психологи и 

лингвисты, а также все деятели гуманитарной, социальной и общественной сферы 

придерживаются именно этой мнении. И это потому, что в сфере их деятельности  процесс 

синктуального или когнитивного мышления всегда и без исключения завершается 

образованием интеллктуальной речи. И они, исходя из сферы собственной деятельности, 

правы в своих предположениях о том что, синктуальное или когнитивное мышление 

реализуется с использованием слов и речи.  

Но относит эту всем процессам восприятия и мышления, конечно же, не верно. 

Например, скульптор, художник, архитектор, фармацевт, геолог, инженер в процессе 

синктуального или когнитивного мышления своей профессиональной деятельности не 

нуждаются ни в словах, ни в речи, и не в языке, вообще.  Отметим и тот факт, что именно в 

научных работах, связанных даже точными и прикладными науками, всегда присутствует 

сопровождающий поток речи, подготавливающий почву для образования интеллектуальной 

речи.  Причиной тому, является тот факт что, всякая научная деятельность подразумевает 

или же предполагает давать отчет о ходе и результатах проведенных работ. А любой отчет о 

научной деятельности – это уже образование интеллектуальной речи. По этой причине, 

естественно, что научная деятельность сопровождается потоком интеллектуальной речи. А в 

процессе образования интеллектуальной речи, не пользоваться словом  или речью, 

невозможно.    

Обобщая сказанные выше, можно утверждать, что коммуникативная речь, служащая 

односторонней коммуникации, существует. Существует также интеллектуальная речь, с 

одной стороны, созданная целесообразно, а с другой стороны подсознательно 

сопутствующая всякой научной  деятельности. Но считать их внутренней речью, или же, 

речью, обеспечивающей реализации процессов восприятия и мышления – эта грубейшая и  

непростительная ошибка. Как уже отметили неоднократно, процессы восприятия и 

мышления всегда и без исключения происходят посредством кодов и образов интеллекта. 

Язык и мышление представляют собой две однотипные системы, похожие на зеркала, 

взаимно отражающие друг друга. Воспринятые вещи и явления, как правило, отражаются в 

зеркале языка, а все имеющиеся в языке, отражаются в зеркале мышления. Но нельзя 

поставить между ними абсолютный знак равенства. Так как все языковые единицы без 

исключения отражаются в зеркале восприятия и мышления. А из числа явлений, имеющихся 

в системе восприятия, отражаются в зеркале языка только те, о которых возникает 

потребность получить или передать информации. Явления, которые восприняты, но в связи, 

с которыми не возникает потребности получить или передать информации, они не 

отражаются в зеркале языка. Это еще раз доказывает, что система восприятия и мышления 

более обширна, чем система языка.  

Язык, не отраженная в системе восприятия и мышления – это или вообще мертвый 

язык, или же язык, которым не владеем. Структурные единицы языка, не отраженные в 

системе восприятия и мышления – это всего лишь бессмысленные кривые линии на белой 

бумаге, или же селевые потоки магнитных волн, бушующие на пустынях эфира. Язык 
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обретает своего активного системного значение только после воссоединения с системой 

восприятия и процессами мышления. По этой причине для анализа любых языковых 

структурных единиц более всего подходит теория лингво-психологического единства.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Единственное, что воспринимается об окружающем нас мире – это  элементы 

действительности. 

2. Минимальная единица восприятия и мышления – это  образ интеллекта. 

3. Сохранение в основной памяти кода, состоящий из элемента действительности и 

эквивалентный ему образа интеллекта первого ряда – это и есть восприятие, а любы 

операции производимы воспринятыми элементами действительности – это мышление; 

каждый акт восприятия и мышления состоит из 4-х последовательных фаз. 

4. Психологическая основа теории лингво-психологического единства заключается в 

схеме С+K+Д=ВиМ, а лингвистическую основу определяет языковая система, способная 

отражать и быть отразимым.  

5. Создание новых единиц или элементов действительности путем мыслительных 

операций, и их восприятие называется синктуальным мышлением. Такое восприятие 

является процессом умственного творчества. 

6. Слова имеют лексические, лексико-грамматические и грамматические формы, 

образуются синктуальным мышлением и воспринимаются в первом полуакте мышления 

визуальным и вокальным способами; они являются не средствами восприятия и мышления, а 

всего лишь их итоговыми продуктами.  

7. Коммуникативная речь может образоваться в четвертой фазе любого вида 

восприятия и мышления путем тотальной модуляции или трансформации; интеллектуальная 

речь может образоваться только в первом полуакте синктуального мышления; комбинальная 

речь образуется путем комбинированного использования коммуникативной и 

интеллектуальной речи; с точки зрения восприятия, все виды речи носят коммуникативный 

характер и по этой причине усваиваются визуальным или вокальным способами в первой 

фазе восприятия и мышления, путем тотальной модуляции или адекватной замены.  

8. Структурные единицы языка и мозговые активности являются внутренние 

составляющие активной языковой системы. 
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Резюме: 

 

В этой статье дается краткое описание «Теории лингво-психологического единства». 

Данная теория разработана нами на пересечении лингвистики и психологии. Воспринятые 

единицы объективной действительности отражаются в системе языка, а единицы языка 

отражаются в системе восприятия и мышления. Такие двусторонние возможности языка и 

мышления составляют основу этой теории. Данная теория открывает новое направление в 

языкознание. С ее применением можно провести лингво-психологический анализ любых 

структурных единиц языка. 
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"The theory of linguistic-psychological unity" - it is multicultural theory with potential application 

to all languages of the world 

 

Summary: 

 

This article gives a brief description of the "Theory of linguistic and psychological unity". 

This theory was developed by us at the intersection of linguistics and psychology. Perceived unity 

of objective reality reflected in the language system, and the language units are recorded in the 

system of perception and thought. Such bilateral possibilities of language and thought are the basis 

of this theory. This theory opens a new direction in linguistics. With its use can be made of 

linguistic and psychological analysis of all structural units of language. 
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Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra keçdiyi dövrü üç mərhələyə bölmək olar: 

iqtisadi-siyasi böhran dövrü, sabitlik və ilkin inkişaf dövrü, sürətli inkişaf dövrü. Ölkədə sabitliyin 

və inkişafın təməli Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Şübhəsiz ki, onun əsasını qoyduğu 

və formalaşdırdığı idarəçilik sistemi olmasaydı, növbəti mərhələdə Azərbaycanın inkişafı indiki 

qədər sürətli getməyəcəkdi. Bu baxımdan ölkəmizin hər iki mərhələdə uğurlarının təməlində 

Heydər Əliyev siyasəti dayanır. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın sürətli inkişaf 

dövrü Prezident İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır. Başqa ifadə ilə desək, dövlət başçısı İlham Əliyevin 

rəhbərliyi altında Heydər Əliyevin yolu ilə gələcəyə doğru inamla və sürətlə irəliləyən Azərbaycan 

həm sosial-iqtisadi göstəricilərinə görə, həm də milli-mənəvi dəyərlərimizin yaşadılması, tarixi-dini 

abidələrimizin bərpası sahəsində regionun lider dövlətinə çevrilib, dünyada sürətlə inkişaf edən 

ölkələr sırasına daxil olub və dünya birliyinin layiqli hörmətini qazanıb. 

Bütün sahələr üzrə inkişafın təməlində iqtisadi amil dayanır. Azərbaycanın sürətli iqtisadi 

inkişafı, təbii ki, din sahəsinə də öz təsirini göstərib. Nəticə etibarı ilə bu gün ölkədəki dini durum 

ötən əsrin doxsanıncı illəri ilə müqayisədə kifayət qədər dəyişib. Lakin Azərbaycan hökumətinin 

din siyasətinin mahiyyəti və prinsipləri zərrə qədər dəyişikliyə məruz qalmayıb. Çünki Ulu Öndər 

Heydər Əliyev Azərbaycan hökumətinin din siyasətinin əsas istiqamətlərini xalqımızın və 

dövlətimizin milli maraqlarına, dövlətçilik prinsiplərinə, eləcə də beynəlxalq normalara uyğun 

müəyyənləşdirib.  

Azərbaycan hökumətinin din siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri məhz tolerantlıq və 

mutikulturalizmlə bağlıdır. Belə ki, xalqımızın minilliklər boyu formalaşmış tolerant və 

multikultural ənənələrini qoruyub saxlamaq, inkişaf etdirmək, o cümlədən yerli və beynəlxalq 

səviyyədə təşviq, təbliğ etmək dövlətin din siyasətinin əsas hədəfləri sırasındadır. Dövlətin 

tolerantlıq və multikulturalizm prinsiplərinə yanaşmasını həm dini konfessiyalara, müxtəlif dinlərin 

nümayəndələrinə, tarixi-dini abidələrin bərpasına, həm bu istiqamətdə təşkil etdiyi beynəlxalq 

konfranslara münasibətdə, həm də milli qanunvericiliyin mahiyyətində açıq aydın görmək 

mümkündür. Əslində, Azərbaycandakı tolerant və mutlikultural ənənələri ən yaxşı ölkənin dini 

mənzərəsi əks etdirir. Bu baxımdan Azərbaycanda dövlət-din münasibətlərinə və mövcud vəziyyətə 

ötəri də olsa, nəzər salmaq yaxşı olardı.    

Hesablamalara görə, Azərbaycan əhalisinin təxminən 96 faizini müsəlmanlar, 4 faizini 

xristianlar, yəhudilər, bəhailər, krişnalar və digər dinlərin mənsubları təşkil edirlər. Ölkə 

müsəlmanlarının təxminən 60-65 faizi şiə, 35-40 faizi sünni məzhəb müsəlmanlardan ibarətdir  [4, 

s. 170]. 

Xristianlığın, demək olar ki, bütün cərəyanları ölkəmizdə təmsil olunmuşdur. Belə ki, 

Azərbaycanda pravoslav, katolik, lüteran və protestant təriqətlərin, eləcə də tarixi Alban kilsəsinin 

mənsubları olan xristianlar yaşayır. Ölkənin xristian əhalisi əsasən Bakı, Sumqayıt, Gəncə 

şəhərlərinin, eləcə də Qax (gürcü pravoslavlar), İsmayıllı, Gədəbəy, Qobustan (molokanlar), Qəbələ 

və Oğuz (Nic qəsəbəsində və Oğuz şəhərində alban-udilər) rayonlarının əhalisidir.  

Hazırda Azərbaycanda 2 mindən çox məscidlə yanaşı, 13 kilsə və 7 sinaqoq fəaliyyət göstərir. 

[5, s. 3]. Kilsələrdən 5-i pravoslav (Bakıda 3, Gəncə və Xaçmazda 1), 4-ü gürcü pravoslav (Qax 

rayonu), 1-i lüteran, 1-i katolik və 2-si Alban-udi dini icmasına mənsubdur. Yəhudi sinaqoqlarından 

2-i Bakıda, 2-i Oğuzda, 3-ü Quba rayonunun Qırmızı qəsəbəsində yerləşir  
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İbadət evləri ilə yanaşı, respublikada xristian və yəhudi dini tədris müəssisələri, o cümlədən 

pravoslav kilsələri yanında bazar günü məktəbləri, protestant icmalarının Bibliya kursları, 

yəhudilərin ivrit dilini, yəhudi dini və mədəniyyətini öyrətmə kursları və s. fəaliyyət göstərir.  

20 aprel 2016-cı ilin məlumatına görə, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsində 649 dini 

qurum dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Onlardan 25-i qeyri-islam təmayüllüdür. Sonunculardan 15-i 

xristian, 7-si yəhudi, 2-si bəhai və 1-i krişna şüuru dini icmasıdır.  

Dövlətin din siyasətinin əsas mahiyyəti və məqsədi: Azərbaycan Respublikasının din 

sahəsində apardığı siyasət cəmiyyətdə dinin müxtəlif formalarda mövcudluğunu nəzərə alaraq, fikir, 

söz və vicdan azadlığı üzərində qurulmuşdur. Eyni zamanda, dövlətin din sahəsindəki siyasəti 

beynəlxalq hüququn prinsiplərinə və normalarına, Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu 

beynəlxalq müqavilələrə, ölkə Konstitusiyasına və digər normativ hüquqi aktlara əsaslanır [6, s. 

211].  

Bütün müasir demokratik dövlətlər kimi, Azərbaycan Respublikası fikir, söz və vicdan 

azadlığı prinsiplərini gündəlik həyatda təmin etməyə və qorumağa çalışır. Bu sahədə görülən işlər 

həyatın ən vacib elementlərindən biri kimi, Azərbaycan hökumətinin diqqət mərkəzindədir. Dövlət 

ölkədə və dünyada dini azadlıqların qorunması ilə bağlı bütün səyləri dəstəkləyir.  

Azərbaycan hökumətinin vətəndaşların etiqad azadlığının təmin etmək sahəsində həyata 

keçirdiyi siyasət öz müsbət bəhrələrini verməkdədir. Hazırda respublikada dini durum sabitdir, 

ölkədəki dini tolerantlığın səviyyəsi yüksəkdir, din sahəsində beynəlxalq konfranslar və görüşlər 

keçirilir, dini əqidəsinə görə vətəndaşlar arasında heç bir ayrı-seçkiliyə yol verilmir. “Bütün bunlar 

da öz növbəsində Azərbaycanın Cənubi Qafqazdakı geosiyasi liderliyindən xəbər verir və ölkənin 

daxili və xarici siyasətində mühüm amil kimi çıxış edir” [3, s. 146]. 

Qanunvericilik bazası: Azərbaycan Respublikasında dövlət-din münasibətlərini tənzimləyən 

və birbaşa vətəndaşların vicdan azadlığı ilə bağlı olan qanunvericilik bazası formalaşdırılarkən, 

eləcə də mövcud qanunvericilikdə dəyişikliklərin layihəsi hazırlanarkən ölkə ərazisindəki xalqların, 

etnik qrupların, o cümlədən dinlərin nümayəndələrinin vicdan azadlığı, multikulturalizm və 

tolerantlıq məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Əsas məqsəd uzun dövrlər ərzində 

azərbaycanlılarla birgə harmoniya və qardaşlıq şəraitində yaşayan xalqların ən böyük nailiyyəti olan 

dini və milli dözümlülük ənənələrinin möhkəmləndirilməsi və onu yad təsirlərdən qorumaq 

olmuşdur. 

12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına indiyədək 

iki dəfə (24.08.2002 və 18.03.2009-cu illərdə) ümumxalq səsverməsi (referendum) vasitəsilə  

əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir. Təkcə son referendumda dini etiqad azadlığının normativ əsası 

olan üç maddəyə mühüm əlavələr olunmuşdur. Məsələn, 18-ci maddə dövlət-din münasibətlərinin 

əsasını və hüquqi vəziyyətini müəyyən edən mühüm normadır. Bu normada dinin dövlətdən ayrı 

olması, bütün dini etiqadların qanun qarşısında bərabərliyi göstərilmişdir. Bu müddəa ilə dövlət 

dinlərə qarşı Konstitusiya səviyyəsində özünün ali niyyətini bəyan edir. İkinci hissədə  insan 

ləyaqətini alçaldan və ya insanpərvərlik prinsiplərinə zidd olan dinlərin yayılması və təbliğinin 

qadağan olması göstərilir [2, s. 8].  

Yeni dəyişikliklərdən biri dinlərlə yanaşı, belə fəaliyyətə xidmət edən dini cərəyanların 

qadağan olunmasıdır. Bu yenilik yeni yaranmış qeyri-ənənəvi cərəyanların ölkədəki dini duruma 

zərərli təsirinin qarşısını almağa və müxtəlif dinə mənsub olan insanların bərabər səviyyədə 

hüquqlarının təmin edilməsinə yönəlmiş addım hesab edilir. 

Bundan başqa, “Bərabərlik hüququ” adlanan 25-ci maddəyə iki yeni – IV və V bəndlər əlavə 

edilmişdir. Həmin maddənin 3-cü hissəsinə görə “dövlət, irqindən, milliyyətindən, dinindən, 

dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi 

partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər 

kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. İnsan və vətəndaş hüquqlarını və 

azadlıqlarını irqi, milli, dini, dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə 

məhdudlaşdırmaq qadağandır”. Bu bənddə nəzərdə tutulmuş müddəalar real həyatda öz əksini 

tapmışdır və bilavasitə milli və dini azadlıqların hüquqlarının müdafiəsinə yönəlmişdir. Buna 

baxmayaraq, Konstitusiya səviyyəsində belə təminatın gücləndirilməsi məqsədilə aşağıdakı yeni 

bəndlər qəbul edilmişdir:  
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“IV. Heç kəsə bu maddənin III hissəsində göstərilən əsaslara görə zərər vurula bilməz, 

güzəştlər və ya imtiyazlar verilə bilməz, yaxud güzəştlərin və ya imtiyazların verilməsindən imtina 

oluna bilməz. 

V. Hüquq və vəzifələrlə bağlı qərarlar qəbul edən dövlət orqanları və dövlət hakimiyyəti 

səlahiyyətlərinin daşıyıcıları ilə münasibətlərdə hər kəsin bərabər hüquqları təmin edilir” [2, s. 10].   

Göründüyü kimi, bu bəndlər ümumən insanlar, o cümlədən müxtəlif etnik və dini qruplar 

arasında hüquq bərabərliyinin təmin olunmasına xidmət edir, eləcə də bu hüquqların mühafizəsində 

dövlət hakimiyyəti nümayəndələrinə imperativ göstərişlər verir.  

Dini etiqad azadlığının əsas prinsiplərini özündə əks etdirən 48-ci, “Vicdan azadlığı” 

maddəsinə ciddi dəyişikliklər edilmişdir. Həmin maddənin mətni aşağıdakı kimidir:  

“I. Hər kəsin vicdan azadlığı vardır. 

II. Hər kəsin dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə təkbaşına və ya 

başqaları ilə birlikdə etiqad etmək, yaxud heç bir dinə etiqad etməmək, dinə münasibəti ilə bağlı 

əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ vardır. 

III. Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi, ictimai qaydanı pozmursa və ya ictimai əxlaqa zidd 

deyildirsə, sərbəstdir. 

IV. Dini etiqad və əqidə hüquq pozuntusuna bəraət qazandırmır.” Əlavə edilmiş bəndə görə 

isə “Heç kəs öz dini etiqadını və əqidəsini ifadə etməyə (nümayiş etdirməyə), dini mərasimləri 

yerinə yetirməyə və ya dini mərasimlərdə iştirak etməyə məcbur edilə bilməz” [2, s. 16-17].  

Əsas Qanunun dinə aid maddələrinə olunmuş əlavələr dövlətin vətəndaşların və dini azlıqların 

mənafeyinin qorunmasında maraqlı olduğunu göstərir.              

Qanunvericiliyə din sahəsindəki insan hüquqları baxımından edilmiş dəyişikliklər bununla 

məhdudlaşmır. Bu sahəyə aid əsas tənzimləyici qanunlardan biri olan “Dini etiqad azadlığı 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa Konstitusiya yeniliklərinə uyğun xeyli əlavələr 

və dəyişikliklər edilmişdir. Məsələn, adıçəkilən Qanunun preambula hissəsində və “Dini etiqad 

azadlığı” adlanan 1-ci maddəsində Əsas Qanunda olan əlavələr və dəyişikliklər qanunvericiliyə 

uyğun olaraq bu Qanuna da daxil edilmişdir. 1-ci maddənin 2-ci hissəsinə əsasən, “şəxsin dini 

etiqadını ifadə etməsinə, ibadətlərdə, dini ayin və mərasimlərdə iştirak etməsinə və ya dini 

öyrənməsinə hər hansı maneə törədilə bilməz. Heç kəs öz dini etiqadını ifadə etməyə (nümayiş 

etdirməyə), dini mərasimləri yerinə yetirməyə və ya dini mərasimlərdə iştirak etməyə məcbur edilə 

bilməz. Dini etiqadın və dini həyat tərzinin zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq ediləcəyi ilə 

hədələməklə, habelə, irqi, milli, dini, sosial ədavət və düşmənçilik yaratmaq məqsədi ilə təbliğinə 

yol verilmir. İnsan ləyaqətini alçaldan və ya insanpərvərlik prinsiplərinə zidd olan dinlərin (dini 

cərəyanların) yayılması və təbliği qadağandır” [1, s. 63]. Həmin müddəalar nəzərə alınarkən 

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin prinsipləri hüquqi təminatlar 

sisteminə daxil edilmişdir. 

Bundan başqa, hüquqi məsuliyyətin növlərini özündə əks etdirən Azərbaycan Respublikasının 

Cinayət, İnzibati Xətalar və Cinayət-Prosessual məcəllələrinə mühüm dəyişikliklər olunmuşdur.  

Ümumiyyətlə, dövlət-din münasibətlərini tənzimləyən normativ hüquqi aktların demək olar 

ki, tam əksəriyyətinə insan hüquq və azadlıqlarının mühafizəsi və qarşılıqlı vəzifələrin 

gücləndirilməsi istiqamətində mühüm əlavələr və düzəlişlər edilmişdir. Bura Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin müvafiq fərman və sərəncamlarını, Nazirlər Kabinetinin qərarlarını, 

Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnaməni və digər normativ hüquqi aktları aid etmək olar.  

Bunlarla yanaşı, Azərbaycanda qanunvericiliyin yaradılmasında və təkmilləşdirilməsində belə 

bir tendensiya mövcuddur ki, qanunların qəbulunda dini məsələlərin tənzimlənməsinə xüsusi yer 

ayrılır. Misal kimi, “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) 

statusu haqqında”, “Fərdi məlumatlar haqqında”, “Təhsil haqqında”, “Təhsil sahəsində ayrı-

seçkiliklə mübarizə haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə”, “İnsan hüquqlarının və əsas 

azadlıqların müdafiəsi haqqında” Konvensiyanın və onun 1, 4, 6 və 7 saylı Protokollarının təsdiq 

edilməsi barədə”, “Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında”, “Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan 

şəxslərin hüquqi vəziyyəti haqqında”, “Siyasi partiyalar haqqında” və s. onlarla belə xarakterli 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarını göstərmək olar [4, s. 175-176]. 
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Qəbul edilmiş yeni aktların aliliyi və həyatda öz əksini tapması üçün dövlət səviyyəsində, 

dövlətin müvafiq qurumları vasitəsilə mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Son illər Azərbaycanda 

həyata keçirilmiş və kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılmış tədbirlər bunun əyani 

sübutudur. 

Bir sözlə, hazırda qüvvədə olan qanunvericilik cəmiyyətin inkişaf dinamikasına uyğun olaraq 

zamanın tələbinə, ümumi inkişaf qanunauyğunluqlarına, indi və gələcəkdə yarana biləcək bütün növ 

hüquqi münasibətlərin tənzimlənməsinə, multikulturalizm və tolerantlıq prinsiplərinə tam uyğun 

gəlir. Hətta həmin aktlar dini aspektdən mütərəqqi qanunlar hesab edilə bilər.   
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XÜLASƏ 

Məqalədə Azərbaycanın dövlət-din siyasətindən, ölkənin qədim köklərə dayanan tolerantlıq 

ənənələrindən danışılır, dövlətin dinə pozitiv münasibəti bariz nümunələrlə diqqətə çatdırılır. Qeyd 

olunur ki, geridə qalan dövrdə Konstitusiyaya, bu sahə üzrə qanunvericilik bazasına bir sıra əlavə və 

dəyişikliklər edilsə də, Azərbaycan dövlətinin din siyasətinin mahiyyəti və prinsipləri zərrə qədər 

dəyişikliyə məruz qalmayıb.  

 

 

Гюндюз Исмаилов 

ГОСУДАРСТВЕННО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье повествуется о государственно-религиозной политике Азербайджана, 

укоренившихся толерантных традициях, на основании ярких примеров показывается 

позитивное отношение государства к религии. Отмечается, что несмотря на некоторые 

дополнения и изменения, внесённые в Конституцию в прошедшем периоде, сущность и 

принципы религиозной политики Азербайджанского государства совершенно не 

подверглись к изменениям. 
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Azərbaycan tatlarının etnoqrafiyasına mövcud tədqiqatlarda, o cümlədən, A.Əlizadə (1), 

M.Əfəndiyev (2), H.Quliyev (3), N.Quliyeva (4) və s. tədqiqatlarında toxunulmuşdur. Etnik 

mədəniyyəti ifadə edən sözlərin araşdırılması hər bir xalqın mənəvi və maddi mədəniyyət tarixinin, 

məişətinin həyat tərzinin, etnogezinin, etnik tarixinin, eləcə də, ədəbi dil tarixinin qədim dövrlərinin 

öyrənilməsi üçün əsaslı faktlar verir… Etnoqrafik leksikanın öyrənilməsi xalqın mədəniyyətinin, 

onun adət - ənənə və mərasimlərinin izahına da xidmət edir (5, 1). 

Tat dilinin etnoqrafik terminləri sırasında aşağıdakı yemək və xörək adlarını göstərmək olar: 

(nun «çörək», nimik «duz» öü «su», şir «süd», şirəvo «südlü sıyıq», vürü «umac», qurqut 

«qovrulmuş yarma», tüvəlos «quymaq», siyə həlva «qara halva» (səmənidən hazırlanır), tara həlva 

«un halvası», duğ «ayran», duvavo «dovğa», həsi «əriştə», kolanun «göyərtidən hazırlanmış çörək», 

darungərgi «zoğal qurusundan hazırlanmış qiymə», ruğananun «fəsəli», xoyəkərg «yumurta», 

xoyəginə «şirin qayğanaq», sərəpö «xaş» (baş-ayaq), aş futolı «əvəlik aşı», qilinpiyoz «kartof-soğan 

qızartması», nun tari «kartof supu», həlisə «ətli hədik», mixləmə «qayğanaq» və s. paltar, ayaqqabı 

və parça adları: (şe «köynək», ru şey «üst köynəyi», zir şey «alt köynəyi», zir şalvar «alt şalvarı», 

ostin «köynəyin qolu», püstin «şuba», kisə «cib», çarşö «çarşab», çaxşür «corab», olat «paltar», 

ləçəy «ləçək», şalvor «şalvar», çit «çit parça», külmaxmar «gülməxmər», qeyiş «qayış, toqqa», 

paltok «palto», dəsmol «dəsmal», sədəf «düymə»), məişətdə istifadə olunan əşyalar və qab-qacaq 

adları: (bilmə «boşqab», bəsti «güyüm», satıl «mis su qabı», qaqala «saxsı banka», ləif «yorğan», 

nolin «döşək», abgərdun «abgərdən», nəəlbəki «nəlbəki», məştəfə «aftafa», aşpəlö «aşsüzən», ərsin 

«ərsin», istikon «stəkan», qəməti «ət baltası», müqayisə et: azərb. qəməlti «böyük çörək bıçağı», 

korda «bıçaq», qeyçi «qayçı», qaşuğ «qaşıq», qacqun «qazan», bolış «balış, yastıq», xolinçə 

«xalça», miz «stol», ustul «stul», qəndob «qəndqabı», qəfədon «çaynik», dəmkeş «dəmkeş», bisg 

«kabab şişi», kirsin «kətil» xüsusi yer tutur. Etnoqrafiyaya aid bu terminlərin bəzilərinin izahı 

vacibdir. 

Ş.Musayev yazılı abidələrdə klassiklərimizin əsərlərində etnoqrafiyaya aid terminlərin 

işləndiyini qeyd etmiş və nümunələr vermişdir. Bu nümunələr arasında tat dilində istifadə edilən 

ümumiran mənşəli terminlər də var (6, 46). 

Loşbəbər «üstündə xəmir yaymaq üçün taxta», «yayan». Bu söz əsasən, Bakı dialektində 

qeydə alınmışdır. Tat dilinin Abşeron ləhcəsində bu söz xəmobər şəklində işlənir. Sarə xəmovərə 

avard bəreymu. «Sara yayanı bizə gətirdi»və s. 

Sənət sahələrində hazırlanan əşyaların məişətdə istifadə olunması onların adlarını bildirən 

sözlərin etnoqrafik leksikanın vahidləri kimi araşdırılmasına da imkan verir (7, 29). 

Kündəgir «xəmir kündələyən» Naxçıvan dialektində geniş şəkildə işlənir. Bu söz iki tərkib 

hissəsindən ibarətdir: kündə + gır (giriftan//giriftən feilindən) və s. 

Beybut «qatlanmayan iri bıçaq». Tat dilinin Lahıc ləhcəsində beybut sözü mənasında qeydə 

alınmışdır. 

Kirsin «qışda qızışmaq üçün evin ortasında xüsusi düzəldilmiş ocaq». Tat dilinin Şamaxı 
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şivəsində bu söz geniş işlənir. 

Çömçə ağac və metal emalı prosesində hazırlanan məmulatdır. Çömçə sözü müasir 

Azərbaycan dilində və başqa türk dillərində geniş işlənir: azərb. çömçə, türk. çömçe və s. Orta əsr 

türkcəsində və əski qıpçaqcada çömçə lekseminin işlənməsi və onun fars dilindən (çamçə) alınması 

göstərilir (8, 99). Türk dilində o, kepçe sözü ilə paralel işlənir. Qeyd etmək lazımdır ki, kepçə sözü 

tat, talış və fars dillərindəki keçə «qaşıq» (8, 252) sözü ilə mənşəcə eyni ola bilər.  

Qəmçı «qamçı». Bu söz Azərbaycan ədəbi dilindəki qamçı variantı ilə yanaşı, dial. qəmçi 

variantına da malikdir. Onun fonetik siması yəqin ki bununla bağlıdır.  

Ovsar «dəvə yüyəni, noxtası». Azərbaycan ədəbiyyatında bu söz müvafiq materiallarla təmsil 

olunmuşdur: 

    Ağ dəvə düzdə qaldı, 

    Ovsarı bizdə qaldı. 

    Neçə arzum, həsrətim 

    Dərdli Təbrizdə qaldı. 

Yaxud: Bir dəvənin ovsarını tuta-tuta və s. 

Dəsgirə «cəyəndən toxunma səbət, zənbil» (dəst «əl» + gir «tut»). 

Təsək «təsək» (gecə papağı). Qədim pəhləvi dilində təsik, ümumiyyətlə, paltar, bundan əmələ 

gəlmiş təşkuk sözü isə «müqəddəs paltar» mənasını daşımışdır. M.Hacıyev göstərir ki, «tatlar da 

gecə yuxusundan qabaq başlarındakı papağı çıxarıb təsək qoyardılar ki, gecə yatanda pis yuxular 

görməsinlər, onların açıq başına bəd ruhlar qonmasınlar. Onlar, deməli, təsəkdə bir müqəddəslik, 

bir nicatvericilik görmüşlər (o) tas//təs (başın ortası, qafası) sözündən və ək kiçiltmə ədatından 

yaranmış düzəltmə sözdür» (9, 126).  

Təsək sözü eyni formada, eyni mənada və aid olduğu əşya ilə birlikdə azərbaycanlılar 

arasında yaşayır. Bu isə xalqımızın təsəvvür və inamlarının nə qədər qədim olduğunu bir daha 

təsdiqləyir. 

Qir «quyudan su çıxartmaq üçün işlədilən ucu əyri ağac», «ağacın uca budaqlarını aşağı 

əymək üçün istifadə edilən ucu əyri ağac», (koğa, «qarmaq») və s. 

Bu sözə talış dilində bu sözə «qəloskonə» şəklində rast gəlinir. 

Gərənay «dudkeş», «buxarının tüstü çıxan yeri». Müq. et: azərb. gərənay «nəfəsli musiqi 

aləti». Carçılar çağrışır, gərənay bozlar, Ərəb atlar macal tapmaz qaşana («Koroğlu») və s. 

Məzrəhə «xəlbir». 

Məfrağ  «çuğun suqabı». 

Nimdər//nimdar «döşəkçə», nimdərçə//nimdarçə «kiçik döşəkçə». Həmin söz formalarda 

«kiçik həcm» təsəvvürü yerinə görə həm ayrıca leksik vahidlə, həm də kiçiltmə bildirən şəkilçi ilə 

ifadə edilmişdir. 

Taz «nazik, uzun tir».  

Şətəl  «yun corab» (10, 178). 

Küşə «çarığın bağı keçirilən yer, dəlik». Müq. et: azərb. köşə «çarıq tikmək üçün göndən 

çəkilmiş bağ». 

Kala «2-3- litrlik şüşə qab, banka».  

Tilat «ağzı yeyilmiş və sapı düşmüş köhnə bıçaq», «çaqqu». 

Qirabli «qaloş». 

Qalağ «bozdamacı çevirmək üçün ağac alət». 

Qafun «yavanlıq (pendir, yağ və s.)»; «duru, yüngül xörək». 

Xudur «sulu xörək». 

Tax-tax «çox nazik bişirilmiş quru çörək» (təqlidi söz). 

Kal//kol «yumurta, yağ və qoz vurulmuş xəmirdən bişirilən çörək». 

Zərdou//zərdo «ayranın qaynatdıqdan və şoru götürüldükdən sonra qalan su «şur suvu» (zərd 

«sarı», su//o «su»). 

Yağlipiyaz «soğanqovurması». Müq. et: yağlı və piyaz. 

Pindirpiyaz «soğan qovurmasının üzərinə pendir tökməklə hazırlanan xörək». 

Dülə qoğal (Ab.) «iç qoğal». Bu ad başqa yerdə də bizə təsadüf edib. Birinci tərkib hissəsi dül 

sözü «ürək», məs. «iç» deməkdir. İkinçi tərkib hissəsinin izaha ehtiyacı yoxdur: Bə id Noruz dülə 
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qoğal boş həmsiya impezim «Novruz bayramında qonşularla birlikdə iç qoğal (şorqoqal) bişirərik». 

Pezirən (Ab.) «bişirmək». Əsasən, Balaxanı və Suraxanı tatlarının dilində qeydə alınmışdır. 

Nezilə əyəlü, nə mutanı xurak pezirən «Nazilə uşaqdır, xörək bişirə bilməz». Tat dilinin digər 

şivələrində bu söz «bürcundan» formasında işlənir. 

Tso (Ab.) «doşab». Əsasən, Balaxanı tatlarının dilində qeydə allınmışdır. Saxtə xəşilə 

muxardim boş tşo boş rağan ve lezzəti. «Bərk xəşili doşabla, yağla ləzzətlə yeyərdik». 

Halə «gəlinin otağında bəylik yatağın üstünə salınan bəzəkli örtük. Müq. et: 

    Yax lampanı lalə kimi, 

    Sərin nurlu halə kimi 

    Gəlinmizin otağında  (M.Müşfiq). 

Simsor//simşər «simsar», «yaxın adam». 

Mənə eş ye simsor gərəyi. «Mənə də bir simşar gərəkdir» və s. 

B.Millerin lüğətində bu söz semsar şəklində «köhnə paltar satan» mənasında verilmişdir (11, 

291). 

Nosi-nosi «novruz payı» (Ab.). Əyəlun müamarund bə nosi-nosi xonçə muxastund. «Uşaqlar 

gəlib xonçadan novruz payı istəyərdilər». 

Nuhəvar, tirəçu (Qon. k.) «yelləncək». İmi bə hamin bə Qonaqkənd bəraftəni boş əyalun ə 

tütdar tirəçi. «Biz yayda Qonaqkəndə gedəndə uşaqlarla tut ağacından yelləncək asardıq» və s. 

Küfarə, borley (yə) (Q.) «beşik». Ə küfarə tə bə qabr elm vamurind (Həzrəti Əlinin kəlamı). 

«Beşikdən qəbrədək elm öyrənin» və s.  

Ləbbadə  (Ab.) «uzun üst paltarı», «plaş». Poy ləbbadə xaştənə dəkünü. «Qoy plaşını 

geyinsin» və s.  

Cannığ «sırıqlı», «canlıq». Tat dilinin Lahıc, Məlhəm, Quba ləhcələrində geniş işlənir. Əği 

cannığ na ımbı «Bundan sırıqlı olmaz» və s. 

Çaxçur//carcur «qadın şalvarı». Tat dilində bu söz çaxçür//çaxçur kimi işlənərək, «corab» 

mənasını bildirir. Ye cift çaxçur boft be man. «Mənim üçün bir cüt corab toxudu» və s. 

Düriyə «ikiüzlü naxışlı gecə papağı»; (dü//di «iki» + ru/rü «üz») tərkib hissələrindən əmələ 

gəlmişdir. 

Həfsər (Kil.) «yeddibaşlı». Mürəkkəb söz olub, həf (t) «yeddi» və sər «baş» sözlərinin 

birləşməsindən yaranmışdır. Ə pişe anu ye dər bu, dərə vakart vind ki, incə ye həfsəri döü nişte. 

«Qarşısında bir qapı var idi, açdı, gördü ki, bir yeddibaşlı div oturub və s. 

Cora//coru (Ab.) «süpürgə». Quba, Qon. k., Xaç. ləhcələrində coru, Lahıc ləhcəsində isə cezi 

formasında işlənir. Əyal boş coru vozi saxtən «Uşaq süpürgə ilə oynayır» və s. 

İnqarçu (Q.) «çəngəl». Bərey arsi inqarçu-kardəhanə xub-xub şustim. «Toy üçün çəngəl-

bıçaqları yaxşı-yaxşı yuduq» və s. 

Nühəvar (Q., Qon. k.) «çörək yaymaq» (nü (n) «çörək» + həvar «yaymaq»). Munün 

həvardənüm «Mən lavaş yayıram» və s. 

Başdığ//başdüğ «başlıq». Toy ərəfəsində qız evinin oğlan evindən aldığı pul, heyvan. 

Xırş «ağuz (doğmuş inəyin ilk südü)» (Lah.). Mərəgö bizəndəni xırşirə bədi-şündənim. «İnək 

doğanda ağuzunu qaynadırıq». Talış dilində hış formasında işlənir. 

Övərə «evdə çimmək üçün istifadə edilən yer» (Lah.). Bu sözü təşkil edən komponentlərdən 

birincisi -ö İran dillərində olan ab «su» sözünün fonetik variantı, ikincisi vərə isə «yer» mənasını 

verən leksik vahiddir. Göstərilən mənada övərə sözünə digər İran dillərində təsadüf olunmamışdır. 

Bə qədimiyə xunahona bə həmmeyi övərə bire. «Qədimi evlərin hamısında çimmək yeri olmuşdur» 

və s.  

Xiş barundan «yer şumlamaq». Bə marta mohi bə Löyic xori xiş barundənund, gəndim 

başundənund. «Mart ayında Lahıcda yeri xışla əkirlər, buğda səpirlər».  

Dağar/dəğər «dağar, dağarcıq». Həm tat, həm də Azərbaycan dialektlərində eyni mənada 

«qoyun-keçi dərisindən hazırlanmış taxıl qabı» mənasında işlənir. 

Bu söz türkdilli lügətlərdə müəyyən fonetik dəyişikliklə eyni mənada qeydə alınır (12, 588). 

Vəçanüm «dilənçi» (Q.). Sekinə xalə bə dər amarə vəçanumə dəst bə tihi rahə nə dərəbü 

«Səkinə xala qapıya gələn dilənçini əliboş yola salmazdı» və s. 

Azərbaycan tatlarının dilində qeydə alınmış etnoqrafizmlərin tədqiqi təkcə ümumlinqvistik 
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baxımdan əhəmiyyət daşımayıb, Azərbaycan tarixinin, dilinin, mədəniyyətinin təşəkkül tapması və 

fəaliyyət göstərməsində mühüm rol oynamış amillərdən birinin də öyrənilməsi kimi qiymətləndirilə 

bilər. 

Məqalədə ilk dəfə olaraq, Azərbaycan tatlarının dilinin, etnoqrafik leksikası müqayisəli 

şəkildə tədqiqata cəlb olunur, Azərbaycan dialekt və şivələrinin etnoqrafiya ilə bağlı söz və 

terminləri araşdırılır. 
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Xülasə  

Məqalə Azərbaycan ərazisində yaşayan tatların dilinin etnoqrafik leksikasına həsr 

olunmuşdur. Azərbaycan tatlarının dilində etnoqrafiya ilə bağlı terminlər müəyyən bir leksik lay 

təşkil edir. İlk dəfə olaraq tat ləhcə və şivələrinə dair toplanmış materiallar əsasında bu dilin 

etnoqrafik söz və terminləri, o cümlədən, yemək və xörək adları, məişət əşyalarının adları və s. 

qohum və qohum olmayan dillərlə müqayisəli şəkildə araşdırılır, oxşar və fərqli cəhətlər aşkara 

çıxarılır. Azərbaycan tatlarının dilinin etnoqrafik leksikasının öyrənilməsi təkcə ümumlinqvistik 

baxımdan əhəmiyyət daşımayıb, Azərbaycan tarixinin, dilinin, mədəniyyətinin təşəkkül tapması və 

fəaliyyət göstərməsində mühüm rol oynamış amillərdən birinin öyrənilməsi kimi qiymətləndirilə 

bilər. 

G.I.Huseynova 

On the ethnographic lexics of the Azerbaijani Tat’s language 

Summary  

The article is dedicated to the ethnographic lexics of Tat’s which live on the territory of 

Azerbaijan. In the Azerbaijani Tat’s language the terms connected with ethnography form a special 

layer. For the first time on the basis of materials of Tat subdialects and accents ethnographic words 

and terms of this language including denominations  of foods and dishes, rutinizms and etc. had  

been investigated in related and unrelated languages comparatively and their common and 

distinguishing features had been revealed. The research of ethnographic lexics of the Azerbaijani 

Tat’s is very actual not only from the point of view of general linguistics but it may be estimated as 

an investigation of one of the factors which play a definite role in the formation and functioning of 

the Azerbaijan history, language and culture. 
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AZƏRBAYCAN DİLİNİN NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ PROBLEMLƏRİ 

 

Açar sözlər: nitq mədəniyyəti, mətbuat, dil, problem, norma 

Key words: speech culture, press, language, problem, norm. 

 

Azərbaycan dilçiliyi qarşısıalınmaz bir sürətlə inkişaf edib, ayrıca məktəbə - Azərbaycan 

dilçiliyi məktəbinə çevrilib, lakin heç bir elmin sonuna nöqtə qoyulmayıbdır. Dilçilik də belədir. 

Dilçi alimlərimiz bunu düşünməlidirlər. 

Heydər Əliyev 

 

 

Azərbaycan dili dünyanın möhtəşəm bir dil ailəsinə – böyük türk dilləri ailəsinə məxsus olan 

diqqətədəyər dillərdən biridir. Bu dil musiqili tonu, anlam keyfiyyəti və dərinliyi, axıcılığı və 

zənginliyi ilə xarakterikdir. Zaman-zaman təzyiqlərə məruz qalsa da, o, qətiyyətini itirməmiş, 

yaşamını ləyaqətlə davam etdirmişdir. 

Azərbaycan ikinci dəfə müstəqillik qazandıqdan sonra dilimizin inkişafında bir sıra yeniliklər 

özünü göstərdi və onun yüksəlişi üçün geniş imkanlar yarandı. Dilimizin həm şifahi, həm də yazılı 

qolunun zənginləşməsində ədəbi sima və mətbuatın da rolu danılmazdır. Xüsusilə də nitq 

mədəniyyətinin inkişafı diqqəti çəkən məsələlərdəndir.  

Nitq mədəniyyəti məsələləri bütün zamanlarda dilimizin önəmli problemlərindən biri 

olmuşdur. Qədim dövrlərdən indiyə qədər nitq mədəniyyətinin inkişaf və zənginləşməsində mühüm 

rol oynayan söz sənətkarları, bu prosesi təsdiq edən maraqlı faktlar dilçilik tariximizdə özünəxas 

mövqe tutur. Heç bir tarixi dövrdə dil məsələləri ilə bağlı XX yüzilin sonu və XXI yüzilin əvvəlində 

olduğu qədər çox sayda rəsmi sənədlər qəbul edilməmişdir. Bu, dövlətimizin dilimizə diqqət və 

qayğısını təsdiq edən faktlardandır. Nitq mədəniyyətinin inkişafı üçün hazırda çox səmərəli işlər 

görmək mümkündür. Dilimizin müxtəlif istiqamətlərdə irəli getməsi üçün bu qədər yüksək dövlət 

münasibətinin göstəriciləri hamıya bəlli olsa da, bəzi yarıtmaz cəhətlər də diqqəti çəkir. Bir tərəfdən 

nitq mədəniyyətimizi yüksəltməyə  çalışmağa marağı olanlar bu prosesdə fədakarlıq göstərirlərsə, 

digər tərəfdən onun daha da möhkəmlənməsinə mane olan səbəblər üzə çıxır. Və təəssüf ki, nitq 

mədəniyyətimizin korlanmasına səbəb olanlardan biri bəzi çağdaş mətbuat orqanlarıdır. Bu 

anlamda, “İdeal” dərgisi, “Azərbaycan” və “Zaman” qəzetləri, o cümlədən “525-ci qəzet”  diqqəti 

çəkən mətbuat nümunələridir. Adamı bu barədə daha çox narahat edən dili qüsurlu mətbuatın – 

“İdeal” toplusunun təyyarə salonlarında təbliğidir. Sözsüz ki, təyyarədə insan darıxmamaq və bir 

növ, “vaxtı öldürmək” üçün  istər-istəməz əlinin altındakı jurnala nəzər salmalı olur. Azərbaycanın 

dil, mövzu, maraq oyatmaq baxımından sanballı və layiqli mətbuat örnəkləri olduğu halda, dilimizə, 

onun nitq mədəniyyətinə xələl gətirən mətbuat nümunələrinin reklamı nə dərəcədə düzgündür? 

2016-cı ildə dərc edilən “İdeal” toplusundan bəzi faktlara nəzər salaq: 

Yazın əsl rəngləri – sarı və yaşıl gözlərin makyajında trend oldular ( səh. 23). 

Dolğun, cəsarətli və parlaq, onlar bir anda dəyişdirir və obrazı qramir edirlər (səh. 24). 

Maraqlı detal – bu mövsümdə hətta ifadəli çalarlar belə dəqiq xülasələri tələb etmir (səh. 24). 

Göz qapaqları pastel-çəhrayı gölgələrin yüngül duvağı ilə örtülmüş, dodaqlar isə təbii çalarlı 

çəhrayı dodaq boyası ilə vurğulanmışdır (səh. 26). 

Səh. 29-da “bey rəngli dodaq boyası” ifadəsi yazılmışdır. 

Supreme Jeunesse Payot dərinin qocalmanın bütün əlamətləri ilə mübarizə aparır (səh. 32). 

Parlaq, təbii və zərif, onlar bütün il sevincli yaz əhval-ruhiyyəsini təmin edəcək, güc və enerji 

verəcəklər və s. 

Məlumdur ki, dilin leksikasının zənginləşməsində alınma sözlərin də böyük rolu vardır və 

dünyada məlum olan altı minə yaxın dil içərisində lüğət tərkibi yalnız öz sözlərindən ibarət olan dil 

tapmaq mümkün deyil. Xüsusilə də dünyanın hazırkı inkişaf və inteqrasiya mərhələsində “saf” dilə 
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rast gəlmək çətindir. Dünya xalqlarının ədəbi, mədəni, siyasi əlaqələri möhkəmləndikcə dilin də 

inkişafında fərqli cəhətlər özünü göstərir, dillər bir-birinə daha çox söz alıb verir. Bu, dildəki təbii 

hadisələrdən biridir.  Bu gün dilimizdəki “hava” sözünün alınma olduğunu, bəlkə də çoxları bilmir. 

O cümlədən, “zəhmət”, “şəfəq” və s. kimi  leksik vahidlər dilimizə o qədər doğmalaşıb ki, onları öz 

sözlərimizdən ayırmaqda çətinlik çəkənlər vardır. Lakin yeri gəldi-gəlmədi və gəlişinə ehtiyac 

duyulmayan  sözlərin dilimizə gətirilməsi cəhdi normal hal deyildir. Məsələn, “İdeal” dərgisindən 

alınmış birinci örnəkdəki  “makyaj” və “trend” sözlərinə ehtiyacımız yoxdur. Çünki milli dilimizə 

məxsus olan “bəzək” sözünün qarşılığına və uzun illərdən bəri alınma olsa da, dilimizdə bol-bol 

işlənən və artıq xalq tərəfindən qəbul edilmiş “marka” sözü olduğu halda, “trend” sözünün 

işlədilməsi dilimizə uğur gətirmir. Dilin leksikasının əcnəbi sözlərlə doldurulması onun 

zənginləşməsi demək deyildir, əksinə, onun korlanmasına, çirklənməsinə imkan yaradan bir 

prosesdir.  

İkinci cümlədəki “qramir edirlər” ifadəsinin anlamını bu gün camaatdan soruşsaq, yəqin ki, 

on nəfərdən doqquzu, bəlkə də heç biri  cavab verə bilməz. Həmin cümlədə durğu işarəsinin 

(vergülün) yerinə düşməməsi çaşqınlıq yaradır və üslub baxımından fikrin düzgün anlaşılmasına 

mane olur. Bu, təkcə sözügedən dərgiyə aid deyil. Təəssüf ki, son dövrün mətbuatında durğu 

işarələrinə yetərincə diqqət edilməməsi yazılı nitqimizin zəifləməsinə gətirib çıxarır.  

Üçüncü örnəkdə “dəqiq xülasələr” birləşməsi, dördüncü cümlədə “pastel-çəhrayı” və 

“vurğulanmaq” sözləri yerində işlənmədiyi üçün anlam daşıya bilmir.  

Dilimizdə rənglərin böyük üslub imkanları vardır. Göy qurşağında olan gözəl rənglər 

hamımızın yaddaşına həkk edilib. Uşaqlıqda nənələrimiz göy qurşağını bizə çox sadə və təbii 

şəkildə öyrətmişlər. Biz göy qurşağına “Fatma nənənin hanası” deyərdik. O hananın içindəki 

rənglər bir-biri ilə növbələşirdi: qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy, bənövşəyi. Və biz göy 

qurşağı görünəndə bu rəngləri ardıcıl yadda saxlamaq  üçün tez-tez bu cümləni təkrar edərdik: Qarı 

nənə səksən yaşında məxməri gülə bənzər. Cümlədəki hər bir sözün ilk hərfi göy qurşağındakı 

rənglərin birinci hərfini bildirir. Xalqın verdiyi təhsil nə qədər də təbii, gözəl və təsirlidir. Bundan 

başqa, Xalq şairi Rəsul Rzanın “Rənglər” silsiləsində rənglərin möhtəşəmliyini duyur, müsbət və 

mənfi çalarlarını öyrənirik. Xalqımızın indiyə qədər tanıdığı və milli sözlərimizlə adlandırılan 

(“xaki” sözündən başqa) rənglər hamımıza tanışdır. Onlar arasında “bej” adlı  rəng yoxdur. Bu adı 

rənglər arasına qatan publisistlər, yəqin ki, əcnəbi dilin sözündən istifadə etməklə yenilik yaratmaq 

iddiasındadırlar. Lakin xalq bunu yenilik kimi qəbul etmir, əksinə oyunbazlıq kimi qiymətləndirir.  

Beşinci cümlədə fikir anlaşılmazlığı vardır. İlk baxışda “dərinin”, “qocalmanın” sözləri 

arasında  durğu işarəsinin qoyulmalı olduğunu düşünürsən. Lakin bu işarəni təsəvvür edəndən sonra 

da, baxırsan ki, fikrin aydın olması üçün bu da kifayət deyil. Çünki cümlədə nitqin leksik norması 

pozulmuşdur. Əgər “dərinin” sözü “dəridəki” sözü ilə əvəz edilsəydi, nə isə başa düşmək olardı. 

Sonuncu cümlədə yanlış olaraq qoyulan durğu işarəsi cümlənin məzmununda qarışıqlıq yaradır, 

onun başa düşülməsinə əngəl olur. 

Dərginin dilində nitq mədəniyyətimizə xələl gətirən  faktlar deyilənlərlə məhdudlaşmır. 37-ci 

səhifədəki “mövsümün must-havedir” sözlərinə nə ad verək? 

“İdeal” dərgisi hansı dildədir və məqsədi nədir? Adətən, mətbuat orqanlarının istiqaməti 

adından sonrakı sətirdə yazılanlardan bəlli olur. Bu jurnalı isə yetərincə “tanıdacaq” bir şey tapmaq 

şətindir.  

Jurnalın 10-cu səhifəsində diqqətimizi bir yazı çəkdi. Yazının adı belə idi: Yeni seçim. Lakin 

məqalənin adı Azərbaycan dilində olsa da, mətni rus və ingilis dillərində idi. 86-cı səhifədə isə “şık 

etmək”   feilinin birinci tərəfi türk dilində verilmişdir. Bundan başqa, jurnalın dilində fonetik və 

qrammatik normalara da əməl edilməmişdir. “Tövsiyə” sözünün iki “y” samiti ilə yazılması, cansız 

isimlərlə ifadə olunan mübtədalara aid xəbərlərin  cəm şəkilçisi ilə verilməsi və s. belə 

qüsurlardandır. 

Qüsurlar qeyd edilənlərlə qurtarmır. Təəssüf ki, nitq mədəniyyətinin aşağı düşməsinə səbəb 

olan faktlar, əsasən, kütləvi informasiya vasitələrinin dilindədir. “Azərbaycan” qəzetinin 14 may 

2010-cu il tarixli nömrəsindən bir cümləyə nəzər salaq: Və hər biri ilə də mövzunu fırlayıb bu, heç 

şübhəsiz, peşəkar olmaqla yanaşı, həm də bir qədər odioz, qeyri-sabit adamın üzərinə gətirdik. 
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(“Azərbaycan” qəzeti, 14 may, 2010). Burada ədəbi dilimizin normalarından danışmaq 

mümkündürmü? Və ya “Zaman” qəzetindən alınmış aşağıdakı örnəklərə baxaq: 

Rusiya cəmiyyətində ksenofobiya mövcuddur ( 25-27 XII, 2010, s. 13). Hazırda Bakıda nə 

qədər bomj olduğunu dəqiq bilən yoxdur (29-30 yanvar, 2009, s. 5) və s. 

Burada “ksenofobiya”, “bomj” kimi sözləri tərcüməsiz başa düşmək çətindir. 

Bakıda nə qədər bomj olduğunu dəqiq bilən yoxdur (Nicat İntiqam. Bomj: Övladımı 

zirzəmidə dünyaya gətirmişəm. “Zaman”, 29-30 yanvar, 2009, s. 5). 

Son dövrün bir neçə mətbuat orqanında müşahidə etdiyimiz (və hətta ötəri nəzər saldıqda üzə 

çıxan) “dreyf etmək”, “kumir seçimi”, “qekatomboy”, “ekstraditsiya etmək”, “sərhədlərin 

delimitasiyası”, “fandreyzinq şöbəsi”, “enosis məsələsi”, “ibadətə dalmaq”, “əcaib nonsens”, 

“meyitlərin eskimasiyası”, “cəmiyyətin dekadansı” kimi söz və ifadələrin işlənməsinə ehtiyacımız 

yoxdur. Bu gün “müzakirə” əvəzinə “panel” sözünün, “birləşmək” sözünün əvəzinə “ilhaq” və 

“enosis” sözlərinin işlənməsi dilimizin saflığına xəyanətdən başqa bir şey deyildir. Doğrudur, bəzən 

bu sözlə yalnız nitqdə qalır, dilə keçə bilmir. Nitq, doğrudan da, dilin sınaq meydanıdır. Lakin uzun 

müddət nitqdə işlənən sözlərin dilə keçməsi prosesi də mümkündür. Ona görə də, ilk növbədə, nitq 

mədəniyyətimizi qorumalıyıq ki, nitqimizdən dilimizə gərəksiz sözlər keçməsin. Xeyli zamandır ki, 

kütləvi informasiya vasitələrinin dilində işlənən “ekskluziv”, “evokuasiya”, “təhliyə” kimi sözlər 

xalqın dilinə girə bilmir və bu, sevindirici haldır. “Xüsusi”, “önəmli” sözləri var olan yerdə 

“ekskluziv”, “köçmək, köçürmək” feilləri var ikən “evokuasiya”, “ayırmaq” kimi milli leksik-

qrammatik dil vahidinin olduğu halda,  “təhliyə” sözünün yadlığı qabarıq görünür. “Dil 

mədəniyyətin aynası və onun təməl rüknüdür. İnsanın düşüncə və duyğularını, xəyal və istəklərini 

bütün incəlikləri ilə açıqlayan və yaşamasına imkan yaradan dildir” (3, s. 34). İnsanın həyatında bu 

dərəcədə rolu olan dilin qorunması, inkişafı, zənginləşdirilməsi qeyrət və vicdan işidir. Böyük 

maarifçi K.D.Uşinski deyirdi: “Xalqın əlindən hər şeyi alın, o, hər şeyi qaytara bilər. Ancaq dilini 

alsanız, o, heç vaxt onu yarada bilməz, hətta yeni vətən də yarada bilər, ancaq dili heç vaxt! Xalqın 

ağzında dil ölərsə, xalq da ölər” (3, s. 34-35). Bu həqiqəti bilərəkdən, ya bilməyərəkdən dilimizin 

saflığına xələl gətirənlər böyük günah işləyir və məsuliyyət daşıyırlar. Bəzi ziyalılar elə düşünürlər 

ki, dilimizin sözləri sırasına gərəksiz yerə alınma sözləri qatmaqla savad nümayiş etdirirlər. Bəlkə 

də, necə bir anormal vəziyyətin yaranmasından xəbərdar deyillər.   

Təfəkkürlü adamlar milli dilin nə qədər dəyərli olduğunu anlamış və onun yüksəlişi üçün 

əllərindən gələni əsirgəməmişlər. Hələ fars dilinin poeziya dili kimi hökmran olduğu zamanlarda da 

milli dilimizə laqeydlik göstərilməmiş, onun itib-batmaması üçün çalışanlar öz xalqı qarşısında 

mənəvi borclarını ödəmək üçün fəaliyyət göstərmişlər. Dahi Nizami yad dildə yazmaq 

məcburiyyətində olsa da, əsərlərinin dilində çox sayda milli sözlər işlədərək dilimizin yazılı ədəbi 

dil səviyyəsinə qalxmasına səy göstərmişdir (Məlumdur ki, şifahi ədəbi dilimizin tarixi daha 

qədimdir). Türk dünyasının böyük oğlu Əlişir Nəvai o zamankı şairlərin çoxunun əsərlərini fars 

dilində yazmasından narahat olmuş və bu münasibətlə “Mühakemetül-luğateyn” əsərini yazmışdır. 

Şairin fikrincə, türk dillərində incəlik çox olduğundan və bunu ifadə etməyin çətinliyindən qorxub 

başqa dildə yazanlar da olmuşdur. Hər adam bu dillərin incəliyinə vara bilmir. Bu, dilin dərinlik və 

zənginliyindən, xüsusilə də məna çalarlarının bolluğundan irəli gəlir. Bizim dilimiz də belə dildir. 

Təkcə bayatılarımızdakı “əzizim” sözünün şirinliyi bəsdir ki, xalqın dilinin məziyyətlərini anlamaq 

mümkün olsun. Bir xalqı yetərincə tanımaq üçün onun dili kifayətdir. 

Bu gün orfoqrafik, orfoepik, üslub nöqsanlarının baş alıb getdiyi kütləvi informasiya 

vasitələrinin qarşısında həyəcan təbili çalmaq lazım gəlir. “...Ümumxalq tərəfindən qəbul edilmiş 

vahid orfoqrafik qaydalar yazını sabitləşdirir, onun imkanlarını artırır və bunun da əsasında yazılı 

ədəbi dil inkişaf edir” (6, s. 166). Küçədə, mağazada, televiziya ekranlarında yanlış yazılan bir söz 

tələbəni, şagirdi çaşdıra bilər və o, həmin sözün düzgün yazılışını mənimsəməkdə çətinlik çəkər. 

Hazırda Azərbaycanın elə bir bölgəsi yoxdur ki, bütün hallarda “ehtiyat” sözü düzgün yazılsın. Çox 

yerdə həmin söz iki “y” hərfi ilə yazılır. Və ya “kompüter” sözü və onlarla belə sözlər hər yerdə 

düzgün yazılmır. Çox təəssüf doğuracaq faktdır ki, idarə və təşkilat adlarının düzgün yazılmaması 

halları da vardır. Bunları görənlər, xüsusilə də şagirdlər elə başa düşürlər ki, sözlər belə yazılmalıdır 

və onlar da gördükləri kimi yazırlar, beləliklə də yazı savadımız istər-istəməz get-gedə korlanır. Bu 

gün yazı savadının aşağı düşməsinin səbəbini testlə aparılan imtahanlarda görənlərin sayı çoxalır. 
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Belə ki, bəzilərinin düşüncəsinə gözə əvvəlki qəbul imtahanlarında  inşa yazıların olmasını yazılı 

nitqimizin inkişafında əsas hesab edirlər. Lakin, fikrimizcə, bu, düzgün baxış deyil. Çünki bir dəfə 

qəbul imtahanında inşa yazmaqla yazılı nitq inkişaf eləmir. Bunun üçün ibtidai siniflərdən 

başlayaraq təsiredici işlərin görülməsinə çalışmaq lazımdır. Mütaliədən uzaqlaşmaq, dilin 

qrammatik qayda-qanunlarına laqeydlik göstərmək, yad dillərə meyl etmək kimi səbəblər yazılı və 

şifahi ədəbi dilimizə, nitq mədəniyyətimizə zərbə vurur. Ziyalılarımız bunun qarşısını almaq 

əvəzinə, özləri də nöqsanların qarşısında yaşıl işıq yandırırlar. Məsələn, aşağıdakı faktlara nəzər 

salaq: 9 mart 2015-ci ildə Azərbaycan televiziyası verilişlərinin birində ziyalılarımızdan birinin 

nitqində belə bir cümlə işləndi “Mənim xırda sənə tövsiyələrim var”. Burada “xırda” sözünün 

yerinə düşməməsi ilə dilin leksik norması pozulmuş və fikrin məqsədinə nail olunmamışdır. Həmin 

söz “tövsiyə” sözünün qarşısında gəlməli idi. Həmin verilişdə “ 50 milyondan artıq azərbaycanlılar 

bizə baxırlar” cümləsində isə dilimizin qrammatik norması pozulmuşdur. Belə ki, cümlədəki saydan 

sonra gələn söz – azərbaycanlılar cəm şəkilçisi ilə işlənməməlidir. 25 fevral 2015-ci il tarixində 

başqa bir verilişdə “Gerbimizin üstündəki ağac və bitki hansıdır?” sualına verilən cavabda “palıd və 

sümbül” sözləri yazılmışdır. Halbuki “zənbil”, “sünbül”, “anbar” kimi sözlərdəki “N” samiti 

tələffüzdə “m” kimi işlənir, yazıda isə “n” hərfi olmalıdır. Bu gün televiziyadan eşitdiyimiz “artıq” 

sözü əvəzinə, “uje”, “uşaq kolbasası” əvəzinə, “detski kolbasa”, “əlbəttə” əvəzinə “koneçno” və s. 

kimi sözlərin nitqimizdə qalması düzgün deyil. İndiyə qədər nitq istisnalarında rus dili hökmran 

idisə, hazırda bu yeri ingilis dili tutur. Əgər bu istisnalar nitqdə qalsa və keçici olsa, har4dasa təsəlli 

tapmaq olar. Lakin onları istisnalıqdan çıxarıb ümumişlək vahidlər səviyyəsinə qaldırmaq 

istəyənlərin səyi nəticəsində dilimizin gələcəyinin qaranlıq olması qorxusu yaranmaqdadır. 23 mart 

2015-ci ildə bir kremi reklam edən telejurnalist “sızanaqların anasıdır, atasıdır”, deyə xüsusi vurğu 

ilə tərif deyirdi. Əvvəla, sızanaqların aradan qaldırılmasına kömək etmək, yəni onları məhv etmək 

analıq-atalıq vəzifəsi deyil. Ana, ata məhv etməyə yox, yaşatmağa çalışar. Yəni fikir məntiqsizdir. 

Digər tərəfdən, biz nə zamandan bəri əzizlərimizə - valideynlərimizə verilən müqəddəs adları 

adiləşdirməyə, kiçiltməyə başlamışıq? Əlimiz qələm tutanda ilk dəfə yazılışını öyrəndiyimiz söz 

“ana” olub. Bu söz “torpaq” (ana torpaq), “vətən” (ana vətən), “dil” (ana dili) sözlərinin qarşısında 

gəlməyə layiqdir. Yeri gəldi-gəlmədi əzizlərimizin adını hər yerdə işlədə bilmərik. Bu, ən azı onlara 

hörmətsizlikdir. Son müstəqilliyimizin ilk illərində sərhədlərin açılması ilə bağlı qohum dillərdən, 

özəlliklə, türk  dilimizə sözlərin axını başladı və bu, mütərəqqi hal idi. Belə ki, dildə “özləşmə” 

prosesi hər zaman layiqli hadisədir. Lakin dilimizin bu ailəyə məxsus olsa da, onun özünəxas 

özəllikləri vardır. “Ana petrol”, “ata bank” türk dili üçün məqbul ola bilər. Lakin bizim dilimiz üçün 

normal hal deyil. 29 mart 2015-ci ildə efirdən səslənən cümlələrdən biri belə idi: “Düz məni başa 

düşün”. Və ya belə bir cümlədə də səsləndi: “Çox əla dannıların var”. Bundan başqa, “Tamaşaçıları 

bu müzakirədə iştirak etməyi xahiş edirəm”, “İndi hansısa şagird deyir ki, mən hansısa yazıçının 

neçə tomunu oxumuşam” və s.  kimi onlarla nöqsanlı fikirlər dilimizə soyuqluq gətirir, ona laqeyd 

münasibətin əsasını qoyur.  

Bunlardan başqa, naqis cəhətlərdən biri də budur ki, ədəbi dilin üslubları xarakterik 

xüsusiyyətlərindən uzaqlaşdırılır. Publisistik üslubun əsas məziyyəti onun dilində ümumişlək 

sözlərə geniş meydan verilməsidir. Lakin hazırda bu üslubun diqqəti çəkən cəhəti ümumişlək 

sözlərin əcnəbi leksika ilə əvəz olunmasıdır. Məlumdur ki, xəbərlər publisistik üslubun efirdə çox 

işlənən janrlarındandır. Son zamanlara qədər xəbərlər lazımi intonasiya ilə oxunur və xalqı 

məlumatlandırırdı. İndi isə bəzən xəbəri çatdıran kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşları 

gərəksiz yerə səs tonunu qaldırır, pauzaya diqqət etmir, ən pisi isə xəbərdəki hadisəyə şəxsi 

münasibət bildirir. Halbuki onun vəzifəsi xəbəri çatdırmaqdır, şəxsi münasibətinin isə xalqa dəxli 

yoxdur. Televiziyanın qarşısında oturduqda nəinki bir-iki, hətta yarım saatın içində nə qədər 

məntiqsiz fikirlər, qeyri-normativ nitq faktları ilə qarşılaşırıq. Zaman dəyişsə də, bir zaman məişət 

leksikasına daxil olan rus sözləri hələ də yaşamını davam etdirir. Bəzən onları istəyərək dilin aktiv 

leksikasına gətirməyə çalışırlar. 

Bizim dilimizin süni şəkildə söz artımı prosesinə ehtiyacı yoxdur. Ola bilər ki, bu gün 

dilimizdəki sözlərin sayı bəzi dillərdəki sözlərin sayından az olsun. Lakin bu, o demək deyildir ki, 

dilimiz kasıbdır. Dünyanın ən zəngin dilindən istənilən mətni dilimizə çevirə biliriksə, hansı 

kasıblıqdan danışmaq olar? Dilimizdə sözlərin məna çaları kəmiyyət və keyfiyyət baxımından o 
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qədər yüksəkdədir ki, hər hansı bir fikri lazımi səviyyədə ifadə etməkdə heç bir problemimiz 

yoxdur. Sözə ehtiyacımız yaranarsa, dialektlərimiz var olsun. Bu gün dialektlərimizdə ədəbi 

dilimizə keçməyə layiq olan o qədər söz var ki. Məsələn, Şamaxı dialektinə məxsus olan həm 

milliliyi, həm də səslənməsi ilə“işıqlıq” sözü necə də gözəldir. Onsuz da, reklam və elanlarımızla 

dilimizi yetəri qədər korlayırıq, düzgün yazı və tələffüz qaydalarına əməl etmirik. Bu, azmış kimi 

dilimizə yatmayan lazımsız alınmalara meydan açırıq. Dilimiz bizim mənəvi kimliyimizdir, qürur 

yerimizdir, mədəni sərvətimizdir. İnsan vətənsiz yaşaya bilər, amma dilsiz yaşaya bilməz. Gəlin 

dilimizin qədrini bilək! 
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XÜLASƏ 

Məqalədə müasir dövrdə nitq mədəniyyəti problemlərindən danışılır. Bu məqsədlə mətbuatın 

dilindəki nöqsanlar təhlil edilir. “İdeal” jurnalının, “Zaman”, “Azərbaycan”, “Ekspress” qəzetlərinin 

dilindən alınmış faktlar əsasında nitq mədəniyyətimizə xələl gətirən məsələlər sistemli şəkildə 

göstərilir. Azərbaycanda nitq mədəniyyətinin inkişafına mane olan cəhətlər araşdırmaya cəlb edilir. 

İrəli sürülən elmi-nəzəri fikirlər faktiki materialla əsaslandırılır. 

Sadagat Hasanova 

SPEECH CULTURE PROMLEMS OF THE AZERBAIJANI LANGUAGE 

SUMMARY 

It is stated about speech culture problems in modern time in the article. For this purpose 

defects in the language of press ara analysed. Issues that harm our speech culture are given in 

systematic form on the bases of facts taken from the magazine «Ideal», newspapers «Zaman», 

«Ekspress», «Azerbaijan». Aspects preventing the development of speech culture in Azerbayjan 

were drawn into research. The stated scientific –theoretical view points are grounded on actual 

materials.  
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УДИНЫ И РАЗВИТИЕ УДИНСКОГО ЯЗЫКА 

     

Сегодня мне, как представителью удинского народа, выпала огромная честь выступать 

здесь и говорить об удинах, о развитии удинского языка и о будущих планах. Хочу сказать, 

что я горжусь своей страной. Для меня нет на Земле края лучше чем наш родной 

Азербайджан и наш родной посёлок Нидж. Благодаря программе мультикультурализма  

сегодня мы собрались из всех регионов родного Азербайджана на эту конференцию. Это 

говорит о том, что Азербайджан, как многонациональное государство, не безразличен к 

судьбе своего малочисленного народа и старается  сделать все возможное для его 

процветания. В республике проводится огромная работа по изучению и разъяснению 
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истории, культуры и традиции Азербайджана и проживающих на его территории народов в 

том числе и удин. Благодаря этой работе сегодня в Азербайджане нет людей, которые бы не 

знали кто такие удины. Итогом такой политики является восстановленное доверие между 

народами, живущими в республике Азербайджан. 

Внимание к жизни удин, проявляемое руководством республики, проявилось в 

частности в следующих делах: 

- Отреставрирована и действует в посёлке Нидж историческая церковь «Чотари». 

- Созданы и действуют Культурный центр «Ораин» и «Албано – Удинская 

Христианская Община». 

- Фондом, руководимым первой леди Азербайджана Мехрибан ханум, была построена 

и работает великолепная современная школа. 

За последние годы начали уделять внимание на развитие удинского языка, за что от 

имени всех удин, я выражаю руководству республики и лично Президенту Илхаму Алиеву 

низкий поклон и благодарность. 

Удинское селение Нидж является самым крупным селением Габалинского района. В 

Нидже проживают  более 4,000 удинов. 

Удины принадлежат к числу предков современного азербайджанского народа, известны 

только в его истории и на его земле. История и культура удин исследована 

азербайджанскими учёными и нашла отражение в трудах З.Бунятова, Ф.Мамедова, 

Г.Джавадова, Р.Гусейнова, а также история и культура удин исследована учеными всего 

мира. 

Хочу также отметить о проделанной работе грузинским учёным Зазой Алексидзе. 

Обнаруженная им на Синайской горе, в Монастыре св. Екатерины албанская рукопись 

является очень древним и датируется второй половине  4 века. Рассмотрев в тексте в этой 

письменности, склонение имён, лексику албанского языка, прочитанную учёным 

З.Алексидзе, которая почти один к одному совпадает с лексикой современного удинского 

языка. 

Например: 

Кристос – Кристосен 

Титос – Титоси 

Якоб – Якоби 

Якоб – Якобах 

Титос – Титосах 

Показателем множественного числа является формант – ух 

(брат) вичи – вичимух (братья) 

(женщина) чух – чибух (женщины)  

бул – голова 

муз – язык 

кул – рука 

Последовательность имён в отрывках текста (Петронен ка Иоанен ка Якобен) также 

подтверждает о том, что албанский язык является не таким уж далёким предком удинского 

языка. 

В 1992г Г.Алиев издал указ о защите прав и свобод, государственной поддержке 

развитие языка и культуры национальных меньшинств, малочисленных народов и 

этнических групп, проживающих в Азербайджанской Республике. Благодаря этому указу в 

данный момент в 3-х школах поселка Нидж обучаются уроки удинского языка. 

Я обучаю уроки английского и удинского языков в школе №5 пос.Нидж. Хочу напомнить, 

что уроки удинского языка проводятся с 1-го по 4-ые классы. Но материалов для проведения 

уроков удинского языка на нужном уровне не было. 

В 2007 году успешно завершив курсы лингвистики в США начала работать над 

усовершенствованием своего родного языка. Был издан мною совместно с учеными новый 

удинский алфавит на основе латинской графики, с целью создания учебников и учебных 
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материалов по детской литературе и других изданий, которая была утверждена 

Министерством Образования  Азербайджанской Республики.     

При поддержке учителей начальных классов и под руководством  академика Низами 

Джафарова, профессора Яхья Керимова и доктора филологических наук  Артема Куранова, 

приготовлены мною учебники  для 1-4-х классов. Учебники для 2го, 3го и 4го  классов, при 

поддержке районного отделения образования и Министерства Образования,  уже 

напечатаны.  Была презентация книг в школе и уже используются в 3-х школах пос. Нидж. 

Создан проект  удинской литературы, где собираются и создаются материалы 

(народные истории, пословицы, стихи, легенды, сказки, скороговорки, песни), переводятся 

рассказы известных писателей, создаются словари.  

В мире глобализации и интернета, когда культура и традиции народов стремительно 

сближаются и перемешиваются, язык является единственным идентификационным фактором 

удин. Стремясь избежать негативного развития событий планируем открыть дополнительные 

курсы для изучения родного языка. Для этого каждое лето планируем обучать некоторое 

количество учителей. 

Планируются: 

- проведение культурно-массовых мероприятии для молодежи с обязательным 

общением на родном языке; 

- создание сайта на удинском языке (для современной молодежи это может быть 

дополнительным стимулом изучения удинского языка); 

- перевод и печатание на удинский язык книг азербайджанских  авторов,  а также 

авторов других народов; 

- издание местных газет, брошюр и календарей на удинском языке; 

- провести читательские конференции для молодежи; 

- представление удин и удинской культуры и литературы как в пределах республики 

также  и за его пределами. 

А также составляется электронная версия словаря с удинского языка на другие языки и 

наоборот. 

Все перечисленные меры могут только способствовать сохранению удинского языка. 

Основным же условием сохранения языка является компактное проживание удин на своей 

исторической Родине - поселке Нидж. Здесь в бытовом общении удинский язык наименее 

подвержен давлению других языков.  Наличие этих несколько тысяч удин в поселке Нидж 

становится необходимым фактором сохранения удинского языка и самих удин. 

Сохранить удинский этнос и обеспечить его дальнейшее развитие возможно только при 

всесторонней помощи руководства республики Азербайджан. Для этого нужно разработать и 

принять государственную и комплексную программу сохранения удин, создавать проекты 

для развития удинского языка в поселке Нидж. 
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QAFQAZ XALQLARININ DİLİNDƏ İŞLƏNƏN «KOTAN» TERMİNİ QƏDİM 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏRİN YADİGARI KİMİ 
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Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlardan biri olan udinlərdə kotanla bağlı maraqlı bir adət 

var. Bu adət folklor mətnlərində belə təsvir edilir: 

“Udiyoxoy ədətə görə öküzə kötənəni töxtün şame. Me vədə bəyka biney partalxoxun 

siftinatux me maxsadeynak exesi parcexo öküzü piya ləmdi şota bekaxun şotoxo sa kala etunbsay, 

bəye anan yal xuncen tərəfəxun şotoxo captunbsay. Piya ləmesi kötən aruxoy töx latunxsay. Laşqoi 

axırda bina bəyə tapşurbatan pina ləmesi kğtənka partalxo axuğo bakostunbsay. Nu baytun 

düşmənxon te pila partarxo başki, bəyə cadudunbsay, mo bəyi bisinaxun çərkes bakoniy…” 

Tərcüməsi: 

“Udilərin adətinə görə öküzü kotanın yanında kəsərdilər. Bu zaman gəlinin və bəyin toy pal-

paltarından əvvəlcədən məhz bu məqsəd üçün götürülmüş parçaları öküzün qanına boyayıb sonra da 

iynə ilə onları bir yеrə tikər, bəyin anası və ya bacısı tərəfindən gizlədilərdi. Qana boyadılmış kotan 

isə ocağın yanına qoyulardı. Toyun sonunda gəlin bəyə təhvil vеrilərkən onlar kotanı və qana 

boyanmış parçaları ocaqda yandırardılar. Əks halda düşmənlər həmin qanlı parçaları oğurlayar, 

bəyə cadu еləyər, bu bəyin ölümü ilə nəticələnərdi…” (10. s. 34-35). 

Udincə olan mətndən göründüyü kimi, bu xalq  “kotan” kəlməsini “kötən” şəklində tələffüz 

etməkdədir ki, kəlmənin məhz bu formasına xalq təqvimizdəki aylardan birinin adında da rast gəlirik 

(11). 

Herodotun yazdığına görə, Tanrı kotan, qılınc, xamut və qabı ilk dəfə iskitlərə bəxş etmişdir 

(1. s.160-163). Başqa sözlə, bu əşyaları ilk dəfə iskitlər kəşf etmişlər. Bunlardan kotan mövzumuz 

baxımından böyük maraq doğurmaqdadırlar. Çünki bir xalqın adının bu əşya ilə yanaşı çəkilməsi, 

həmin xalqın oturaq əkinçilik mədəniyyətinin əsasını qoyması anlamına gəlir. Herodot kotanın 

icadını iskitlərin əfsanəvi əcdadı Tarqitayın oğlu Arpaksayın (Arpaçayın) adı ilə bağlayır (1. s. 160). 

Burada “Kotan” kəlməsinin üzərində xüsusi durmağımıza ehtiyac var.  

Alimlərin apardığı tədqiqatlar qara kotanın Qafqaz mənşəli şum aləti olduğunu təsdiq edir. 

“Bu şum aləti Qafqaz xalqlarının çoxunda olub, azərbaycanlılarda “kotan”, ləzgilərdə və Şahdağ 

qrupu xalqlarında “kutan”, gürcülərdə “qutani”, çeçenlərdə “quton”, avarlarda “kutan”, balkarlarda 

“qotan”, darginlərdə “qutan”, udunlərdə “kötən”, osetinlərdə “quton // qoton”, farslarda “qutan” 

adlandırılır” (2. s. 22). 

Azərbaycanın əksər etnoqrafik zonalarında yayılan bu alət əhali arasında “qara kotan” adı ilə 

tanınmaqdadır (2. s. 23). Bu söz birləşməsi Azərbaycan folklorunda da özünə möhkəm yer 

eləmişdir: 

Qara kotan ağırdır, 

Öküzlərin yağırdır. 

Qarmax tellim çəkməyir, 

Xınalım da sağırdır (2. s. 24). 

Buradakı “qara” ifadəsi xüsusi diqqət çəkir. A.N.Kononovun yazdığına görə, bu söz” türk 

xalqlarında yer, torpaq və rəng mənalarında işlədilmişdir (3. s. 83-85). Ayrıca “kotan” kəlməsinə 

gəlincə, ona da folklorumuzda gen-bol rast gəlinir: 

Dağ döşündə yatana, 

Gün gedər ay batana. 

Qara kəlim qarğıyır, 

Kotan macı tutana. 

Öküzlər qoşa getdi, 

İşlədi, çoşa getdi. 

Kotan macı qırıldı, 

Zəhmətim boşa getdi (4. s. 246). 

Azərbaycan folklorunda bu əkinçilik aləti ilə bağlı bir tapmaca da qeydə alınmışdır:  

Mücürü, ay mücürü,  

İlişdirdim ucunu,  

Yeddi qatar nər gərək,  

Çəkə onun gücünü (kotan) (9. s. 156). 

Başqa bir tapmacada isə “kotan” kəlməsi işlənmişdir: 
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Atdım atana,  

Dəydi kotana,  

Düzdə ceyrana (14. s. 59).  

“Kotan” termininin mənşəyinin dəqiqləşdirilməsi əkinçilik mədəniyyətinin cütçülüklə bağlı 

mərhələsinin, eləcə də, bu mərhələyə start vermiş Kür-Araz mədəniyyətinin əsasının bilavasitə hansı 

etnos tərəfindən qoyulduğuna və digər xalqlara yayıldığına aydınlıq gətirə bilər. Yəni bu kəlmə hansı 

xalqa mənsubdursa, sözügedən mədəniyyətin əsasını da məhz bu xalq qoymuşdur və digər etnoslar bu 

mədəniyyəti ondan əxz edərkən, bu kəlməni də həmin xalqadan əxz etmişlər. 

Qeyd edək ki, terminin mənşəyi barədə çox fikirlər söylənmiş, onu ayrı-ayrı xalqlara şamil 

etmək cəhdləri olmuşdur. Məsələn, akademik B. A. Cavaxişvili iddia edir ki, guya bu kəlmə gürcü 

sözüdür və gürcü dilindən də digər dillərə keçmişdir (5. s. 232-235). Şübhəsiz ki, bu kimi iddiaların 

heç bir faktoloji əsası yoxdur. Çünki bu, gerçəkdən də belə olsa idi, qonşu xalqlar da termini eynən 

gürcülər kimi axırına gürcü dilinə “-i” şəkilçisi artırmaqla, yəni “qutani” formasında işlədərdilər. 

Məsələn, gürcü mətbəxinin şah yeməklərindən hesab edilən xaçapurinin (pendir-çörək mənası verir) 

adı bütün qonşuların dilinə məhz “xaçapuri” şəklində keçib və heç kəs də həmin kəlmənin sonundakı 

“-i” şəkilçisini atmağı ağlına belə gətirməyib. Gürcülər isə, əksinə, kənardan aldıqları bütün sözlərin 

arxasına öz dillərinin qanunauyğunluqlarına müvafiq olaraq sözügedən şəkilçini əlavə edirlər. 

Məsələn, Azərbaycan türkcəsindən bu dilə keçən “cib” kəlməsi həmin dildə “cibi”, “şalvar” sözü 

“şalvari”, pəncərə “pancari”, salam  “salami” və s. formasını alıb. Eyni qayda ilə Azərbaycanın qədim 

şəhərlərindən olan Tiflis şəhəri də Gürcüstan dövlətinin paytaxtına çevrildikdən sonra bütün dünyaya 

“Tbilisi” kimi təqdim olunur və sovet dövründən sonra biz də həmin şəhəri o cür adlandırmağa 

başlamışıq və bu zaman toponimin sonundakı “-i” şəkilçisini bir kənara atmaq ağlımıza belə 

gəlməyib. 

B. A. Cavaxişvilidən fərqli olaraq, XVIII əsrin tanınmış gürcü maarifçisi və leksikoqrafı S. 

Orbeliаninin tərtib etdiyi izahlı lüğətdə sözügedən kəlmə türk mənşəli termin kimi qeyd edilib. 

Onun bu fikrini türk dilləri üzrə mütəxəssis olan İ. A. Abuladze də təsdiq edir (6. s. 82). 

R. Açaryanın “kotan” sözünün dil baxımından guya Qafqaz mənşəli olduğu və Qafqaz 

dillərindən türk, fars və suriya dillərinə keçdiyi barədə fərziyyəsini tənqid edən, onun bu fikrinin 

doğru olmadığını əsaslandıran A.N.Genko bildirir ki, “kotan” istilahı Qafqaz dillərində önlü şum 

aləti kimi başa düşülsə də, onu Qafqazdilli xalqların, o cümlədən gürcülərin köklü sözü saymaq 

mümkün deyildir (12. s. 134).  

Bu sözü linqvistik baxımdan bir də ona görə Qafqaz mənşəli hesab etmək olmaz ki, kotanın 

insanların mənşəyinə daxil olduğu erkən Tunc dövründə (e.ə. IV minillik) Qafqaz ərazisində 

qafqazdillilərin yaşadığını təsdiqləyəcək fakt belə yoxdur. Məsələ burasındadır ki, qafqazdilli 

etnosların mənsub olduqları kafkasion antropoloji tipinin Qafqaz ərazisində ilk dəfə peyda olma 

vaxtı son Tunc – erkən dəmir dövrünə (e.ə. II minilliyin ortaları) təsadüf edir. Halbuki, Azərbaycan 

türklərinin mənsub olduqları kaspi (oğuz) tipi ən azı Mezolit dövründən (e. ə. XII-VIII minilliklər) 

müşahidə edilir. Odur ki, sözün türk mənşəli olduğu heç bir şübhə doğurmur və bunu həmin 

terminin eyni anlamda digər türk dillərində də (qırğız, uyğur, cığatay və s.) ümumişlək söz olması 

faktı da təsdiq edir.  

“Kotan” kəlməsi linqvistik baxımdan Qafqaz mənşəli olmasa da, coğrafi areal baxımından, 

şübhəsiz ki, Qafqaz mənşəlidir və bilavasitə Azərbaycan türklərinə məxsusdur. Təsadüfi deyil ki, V. V. 

Radlov və L. Z. Budaqov kimi görkəmli türkoloqların lüğətlərində həmin termin məhz Azərbaycan dili 

materialı kimi təqdim olunmaqdadır (7. столб 1216; 7. s. 144). 

Maraqlıdır ki, kotan məişətdə erkən Tunc dövründən etibarən işlədilməyə başlanıb və onun tarix 

səhnəsinə çıxması bilavasitə Kür-Araz mədəniyyəti ilə bağlıdır. “Kotan” termini də müxtəlif 

variasiyalarda vaxtilə bu mədəniyyətin yayıldığı ərazidə yaşayan xalqların dilində mövcuddur. 

Tanınmış arxeoloq alim Rəşid Göyüşovun yazdığına görə, İlk Tunc dövrü tuncun kəşfi ilə 

başlanır. Bu dövr üçün başlıca xarakterik xüsusiyyətlərindən biri həmin dövr mədəniyyətinin 

ümumi Qafqaz miqyasında eyniliyidir. Azərbaycanda ilk Tunc dövrü abidələri elmi ədəbiyyatda 

“Kür – Araz mədəniyyəti” adı ilə məşhurdur. Hazırda müəyyən olunmuşdur ki, ilk Tunc dövrünə 

aid Kür – Araz mədəniyyəti üçün xarakterik olan abidələrin yayılma ərazisi olduqca genişdir. 

Tədqiqatçılar Kür – Araz mədəniyyətinin izlərinə bütün Qafqazda, İranın şimal – qərbində (Güney 
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Azərbaycanda və bugünkü İranın ona bitişik ərazilərində), Şərqi Anadoluda, Dağıstanda, Çeçen – 

İnquşetiyada və b. yerlərdə təsadüf etmişlər.           

Alim yazır ki, həmin dövrü səciyyələndirən abidələrin yayılma arealı və onların sıxlığı haqlı 

olaraq belə nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, ilk Tunc dövründə Azərbaycan ərazisində əhalinin sayı 

xeyli artmışdı. Bu dövr, başlıca olaraq, məişət abidələri – yaşayış məskənləri vasitəsilə 

izlənməkdədir. Naxçıvanda l Kültəpənin ll təbəqəsi, ll Kültəpənin alt təbəqəsi, Babadərviş yaşayış 

yerinin üst qatı, Mingəçevir abidələri kompleksinin ilk dövrü, Kültəpə, Meynətəpə, Uzuntəpə və 

digr abidələr Kür – Araz mədəniyyətini səciyyələndirən maddi – mədəniyyət qalıqları ilə olduqca 

zəngindir. Bu mədəniyyətin izlərinə Qobustan abidələri kompleksində də təsadüf olunmuşdur.  

Göstərilən abidələrdə aparılmış arxeoloji qazıntılar, həmin dövrdə məhsuldar qüvvələrin inkişaf 

səviyyəsini, yaşayış məskənlərinin xarakterik cəhətlərini, İlk Tunc dövrü üçün səciyyəvi olan bir 

sıra adət - ənənələri, həmçinin Kür – Araz  mədəniyyəti sakinlərinin həyatında baş vermiş digər 

iqtisadi, ictimai və ideoloji dəyişiklikləri üzə çıxarmışdır.  

Tunc dövrünün Azərbaycan türklərinin həyatına daxil etdiyi ən önəmli yeniliklərdən biri 

əkinçilikdə kotandan, öküzdən və qoşqu alətlərindən istifadə edilməsi idi (13). 

Beləliklə, Qafqaz xalqlarının dilində işlənməkdə olan “kotan” terminini Kür-Araz mədəniyyəti 

dövrünün yadigarı hesab edə və bu xalqlar arasında mədəni əlaqələrin tarixinin erkən Tunc dövrünə 

qədər uzandığını söyləyə bilərik. 
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Xülasə 

Tunc dövrünün Qafqaz xalqlarının həyatına daxil etdiyi ən önəmli yeniliklərdən biri 

əkinçilikdə kotandan, öküzdən və qoşqu alətlərindən istifadə edilməsi idi. Elm adamlarının apardığı 

tədqiqatlar qara kotanın Qafqaz mənşəli şum aləti olduğunu təsdiq edir. “Bu şum aləti Qafqaz 

xalqlarının çoxunda olub, azərbaycanlılarda “kotan”, ləzgilərdə və Şahdağ qrupu xalqlarında 

“kutan”, gürcülərdə “qutani”, çeçenlərdə “quton”, avarlarda “kutan”, balkarlarda “qotan”, dar-

ginlərdə “qutan”, udunlərdə “kötən”, osetinlərdə “quton // qoton”, farslarda “qutan” adlandırılır”. 

Bakhtiyar Tuncay 

THE TERM “ PLOUGH” USİNG İN CAUCASİAN PEOPLES lANGUAGE AS A 

MEMORY OF ANCIENT CULTURAL RELATIONS 

Summary 

One of the most important innovations of  Bronze Age including to Caucasian Peoples’ lives 

was using of plough, bull and harness tools in agriculture. The researches of schientists confirm the 
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black plough as a Caucasus ploughing tool. “ This ploughing tool have been used in most Caucasian 

peoples and is named in azerbaijanians “ kotan”, in lezghins and peoples of Shahdagh group “ 

kutan”, in georgians “ gutani” , in chechens “ guton”, in avarians “ kutan”, in balgars “ gotan”, in 

dargins “ gutan”, in uds “ koten”, in ossetics “ guton \ goton”, in persians “gutan” .  
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Talış dili İran dilləri qrupunun şimal-qərbi İran dil yarımqrupuna daxil olan dillərdən biridir. 

Əsasən, Azərbaycanın cənubunda və İran ərazisində yaşayan xalqlardan biri olan talışların dili ilə 

bağlı müəyyən tədqiqat işləri olsa da, xüsusən də bu dilin sintaksisi ayrıca tədqiqat obyekti 

olmamışdır. Azərbaycan müstəqillik əldə edildikdən sonra bir çox sahələrdə olduğu kimi, talış 

dilinin tədqiqi ilə bağlı da müəyyən işlər görüldü, talış dili orta məktəblərdə tədris olunur, bu dildə 

qəzet və internet səhifələri mövcuddur. Lakin bu dilin yazılı ədəbi formasının formalaşmaması bu 

sahədə problemlərin olması ilə nəticələnir. Ziyalılar arasında, ədəbi dilə münasibətdə iki fikir 

mövcuddur. Onların bir qismi ədəbi dilin xalq danışıq dili əsasında, digər bir qismi isə “süni” 

şəkildə formalaşdırmağın lehinə fikirlər söyləyir. Bu məsələ özünü söz sırasına münasibətdə də 

göstərir. Belə ki, bəziləri belə bir qənaətə gəliblər ki, talış dilində cümlə əvvəllər CVO – yəni 

“Mübtəda, xəbər, ikinci dərəcəli üzvlər” konstruksiyasında olmuş sonradan isə digər dillərinin təsiri 

ilə bu COV – yəni “Mübtəda, ikinci dərəcəli üzvlər, xəbər” konstruksiyasına keçmişdir. Bu 

səbəbdən də həmin qismə aid insanlar öz yazılarında və çap əsərlərində cümlə quruluşunda 

müəyyən dəyişikliklər edərək xəbəri mübtədadan sonra işlədir və CVO konstruksiyasını tətbiq 

etməyə çalışırlar. Buna şərait yaradan səbəblərdən biri, artıq qeyd etdiyimiz kimi, talış dili 

sintaksisinin demək olar ki, tədqiq olunmamasıdır. 

Dil faktlarına diqqət etdikdə müasir talış dilində biz daha çox  COV – yəni “Mübtəda, ikinci 

dərəcəli üzvlər, xəbər” ardıcıllığının şahidi oluruq. Məsələn: Kəçəl rəyrə tumə qəvış okarde, çı 

vəziri çanqı-poş dəbaste. – Keçəl tez torbanın ağzını açdı, vəzirin əl-qolunu bağladı (1, s.90); Qədə 

Yusif bımon təmşo kardedəbe – Kiçik Yusif bunlara tamaşa edirdi (1, s.67); Ə qılə manqədə puli 

bə nəşriyati hisob dəbəvordınem – O biri ay pulu nəşriyyatın hesabına köçürəcəyəm (2, s.65); İ 

mıddət dəvardə bəpeştə, bə çımı kə zanq be – Bir müddət keçəndən sonra mənim evimə zəng oldu 

(2, s.140). Verilən nümunələrdən də göründüyü kimi xəbər cümlənin sonunda işlənir. Belə ki, 

“Nağıllar” kitabından verilən ilk iki cümlədə işlənən okarde (açmaq), dəbaste (bağlamaq), təmşo 

kardedəbe (tamaşa edirdim), S.Əsədullayevin “Oğru – Novator” kitabından götürülmüş sonrakı 

iki cümlədə dəbəvordınem (köçürəcəyəm), be (oldu) feilləri cümləni tamamlayır və xəbər 

cümlənin sonunda işlənir. Lakin bu heç də o demək deyildir ki, talış dilində cümlə yalnız xəbərlə 

tamamlanır. Heç şübhəsiz, məntiqi vurğunun tələbi ilə bəzən cümlədə ikinci dərəcəli üzvlər 

xəbərdən sonra işlənə bilər. Məsələn, Xəbəş do ki, omə beşə bə Boku – Xəbər verdi ki, gəlib çıxıb 

Bakıya (2, s.140); Ve çoka şebən ım komandirovka – Çox yaxşı şey imiş bu ezamiyyət (2, s.102). 
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Göründüyü kimi, verilən nümunələrdə cümləni heç də xəbər tamamlamır. Amma qeyd olunmalıdır 

ki, bu yalnız nitqin tələbi ilə bağlı olan haldır. 

Talış dili ilə bağlı XX əsrin əvvəllərində yazılan mətnlərdə də biz eyni mənzərənin şahidi 

oluruq. Misallara diqqət edək: Səməd Vurğun Vəkilov 1906-ci sorədə çı Qazaxi rayoni Salahli 

diədə çı mo bə - Səməd Vurğun Vəkilov 1906-cı ildə Qazax rayonunun Salahlı kəndində anadan 

olub (3, s.9); Çı qıləy dırısə sıquti dılədə şedəbin – Tam bir sükut içində gedirdilər (3, s.60). 1937-ci 

ildə orta məktəbin beşinci sinifi üçün çap olunmuş “Ədəbiyyat müntəxəbatı” (Ədəbiyatə 

xrestomatiya) kitabından verilən nümunələrdə çı mo bə və şedəbin sözləri xəbərdir və cümləni 

qapayır. İkinci siniflər üçün hazırlanan “Talış dili” kitabında verilən nümunələrə baxaq: 

Zımıstonədə həvo sard bedə - Qışda hava soyuq olur (4, s.10); Əlfbeyədə əbıə vanqənə hərfon 

bınıvıştən – Əlifbada olan səsli hərfləri yazın (4, s.47) və s. Verilən nümunələrdə də xəbərin sonda 

işləndiyi aydın görünür. 

Müasir talış dili ilə bağlı yazılan orta məktəb dərsliklərində də biz eyni halla rastlaşırıq. 

Misallara diqqət edək: Rujon i ruji vişə kənoədə pələnq də kıtı dimbədim omən – Günlərin bir günü 

meşə kənarında pələnglə pişik üz-üzə gəldilər (5, s.20); Sadıx dərsədə işdən bəşdə hejo qəp jedəbe – 

Sadıq dərsdə öz-özünə həmişə danışırdı (5, s.52) və s. 

 Maraqlı cəhətlərdən biri də budur ki, B.Millerin toplayaraq nəşr etdiyi mətnlərdə 

(“Талышские тексты”) söz sırası çox vaxt pozulur və daha çox CVO – yəni “Mübtəda, xəbər, 

ikinci dərəcəli üzvlər” düzülüşünə uyğun gəlir. Məsələn: Qılai tolış omeda ba mordov leina dave 

tovsonədə  - Bir talış gəlir bataqlığa qaşış biçməyə yayda. (6, s.11); Glai axmağa merd qiniş kardə 

be ıştə ha – Bir axmaq kişi itirmişdi öz uzunqulağını (6, s.42); İ la sük nışdəbe doədə - Bir xoruz 

oturmuşdu ağacda (6, s.44) – Göründüyü kimi, bu nümunələrdə xəbər mübtədadan sonra işlənir və 

bir çoxu məhz bu cür nümunələri əldə əsas tutaraq talış dilinin söz sırasının dilxarici faktorlarla 

sonradan dəyişdiyini iddia edirlər. Fikrimizcə, bu mətnləri əldə əsas tutaraq, bu cür fikirləşmək heç 

də doğru olmazdı. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, bu mətnlər şifahi danışığa aiddir və şifahi 

danışıqda söz sırasının pozulması normal haldır və bu daha çox məntiqi vurğu ilə bağlıdır. Bu 

məsələyə bir çox dilçi alimlər diqqət yetirmiş və söz sırasının ədəbi dilə nisbətən şifahi nitqdə və 

dialektlərdə daha çevik və sərbəst olduğunu qeyd etmişlər (7, s.178). Digər tərəfdən əgər bu tam 

olaraq belə olsaydı, heç şübhəsiz, B.Miller kimi tanınmış bir iranşünas bunu nəzərdən qaçıra 

bilməzdi. Və sonuncu ən əsası isə bu mətnlərdə söz sırası yalnız CVO – yəni “Mübtəda, xəbər, 

ikinci dərəcəli üzvlər” quruluşuna uyğun deyil. Bu mətnlərdə biz eyni zamanda COV – yəni 

“Mübtəda, ikinci dərəcəli üzvlər, xəbər” konstruksiyasına da rast gəlirik. Misallara diqqət edək: 

Hısaini jen boa pata be – Hüseynin arvadı doşab bişirmişdi (6, s.20); Podşo glai sıxan vote – 

Padşah bir söz dedi (6, s.31). Verilən nümunələrdə pata be (bişirmişdi) və vote (dedi) sözləri 

cümlənin feili xəbəridir və cümlənin sonunda işlənir.   

B.Miller özü də bu mətnlər əsasında hazırladığı “Talış dili” (Талышский язык) kitabında 

talış dilində sadə cümlədə söz sırasından danışır və yazır: “Cümlə üzvlərinin sırası ümumi halda 

ancaq aşağıdakı vəziyyətlərlə məhdudlaşır: 

1. Bütün təyinlər və təyin qrupları həmişə, heç bir istisna olmadan, təyin olunanadan əvvəl 

gəlir. Belə ki, biz burada yeni fars dilində rast gəlinən (fars izafəti adlanan) halın tam əksini 

görürük; 

2. Normal emosiyasız nitqdə xəbər mübtədadan sonra gəlir və cümlənin sonunda durur; 

3. Cümlənin istənilən üzvü məntiqi vurğu ilə fərqləndirilə bilər, öz adəti yerini dəyişə 

(inversiya) və hətta cümlənin əvvəlində işlənə bilər (8, s.206). Göründüyü kimi, B.Millerin gəldiyi 

nəticələr cümlədə söz sirasının mübtəda, ikinci dərəcəli üzvlər və xəbər formasında olmasını 

göstərir.  

Talış dili ilə bağlı yazılan əsərlərdə də cümlədə söz sırası ilə bağlı müəyyən fikirlərə rarst 

gəlirik. Əldə olan ən sanballı mənbə sayılan və SSRİ Elmlər Akademiyasının beş cildlik “İran 

dilçiliyinin əsasları” (“Основы Иранского языкознания”) kitabında L.A.Pireyko talış dilinin 

sintaksisi haqqında heç bir məlumat vermir (Bax: 9). Lakin L.A.Pireyko “Talışca-rusca lüğət” 

(Талышско-русский словарь) kitabında yazdığı qısa oçerkdə cümlədə söz sırasına toxunur və 

yazır: “Cümlədə söz sırası kifayət qədər sərbəstdir, adətən, mübtəda cümlənin əvvəlində, xəbər 

sonda durur, vasitəsiz tamamlıq xəbərdən əvvəl gəlir, vasitəli tamamlıq vasitəsizdən əvvəl, zaman 
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zərfi isə bir qayda olaraq cümlədən əvvəl olur: Maşki mı bo tono kitob bavardem – Sabah mən 

səninçün kitab gətirəcəyəm. Yer və tərzi-hərəkət zərfləri xəbərə bağlanır. Mı ve kitob kədə 

handedəm – Mən çox kitab evdə oxuyuram” (10, s.348-349).   

Göründüyü kimi, L.Pireyko B.Millerdən fərqli olaraq, talış dilində söz sırasını nisbətən 

sərbəst sayır. Maraqlıdır ki, Avesta dilində və qədim fars dillərində də söz sırasının sərbəst olduğu 

qeyd olunur. Məsələn, artıq qeyd etdiyimiz kimi, İran dilləri haqqında, Rusiyada nəşr edilən 5 

cildlik “İran dilçiliyinin əsəsları” (“Основы Иранского языкознания”) kitabında Avesta dili və 

qədim fars dilindən danışarkən S.Sokolov cümlə quruluşu məsələsinə toxunur və bu dillərdə 

cümlədə söz sırasının sərbəst olduğunu yazır. Kitabın “Avestanın dili” (“Авестийский язык”) 

hissəsində oxuyuruq: “Cümlədə söz sırası kifayət qədər sərbəstdir, necə ki bu, zəngin fleksiyaya 

malik dil üçün təbiidir və sözlərin əlaqəsi yalnız morfoloji əlamətlərlə müəyyənləşir” (11, s.232).  

S.Sokolov qədim fars dilində isə, artıq xəbərin sonda işləndiyini qeyd edir və misallarla fikrini 

əsaslandırır. “Söz sırası kifayət qədər sərbəstdir, amma tez-tez o belədir: zərflik (bütün cümləyə aid 

olan) mübtəda – tamamlıq – xəbər; avadā adam auramazdām ayadaiy, Əyo (avadā) az (adam) 

Ahuramazdəm (auramazdām) bə yod dənoe (ayadaiy) – (Orada mən Ahuramazdanı yada saldım) və 

s. (12, s.267).  

Qədim İran dillərində söz sırasının nisbətən sərbəst olması, sonralar isə SOV düzülüşünə 

doğru getdiyi digər mənbələrdə də göstərilir. D.Edelman “İran və slavyan dilləri. Tarixi 

münasibətlər” kitabında yazır: “Qədim mətnlərə və bundan sonrakı ardıcıllığın nəticəsi olan 

morfoloji transformasiyaların nəticəsinə görə, cümlədə söz sırası nisbətən sərbəst idi, amma artıq 

onda SOV ardıcıllığına meyl müşahidə olunurdu (13, s.112). Göründüyü kimi, İran dillərində 

əvvəllər söz sırasının sərbəst olduğu qeyd edilir.  

Müasir İran dilləri, o cümlədən, talış dili ilə bağlı aparılan tədqiqatlarda isə biz cümlənin daha 

çox COV – yəni “Mübtəda, ikinci dərəcəli üzvlər, xəbər” konstruksiyası əsasında qurulduğunun 

şahidi oluruq. Ə.Sadıqovun “Talış dili” kitabında bu məsələyə toxunulmasa da, verilən 

nümunələrdə biz COV ardıcıllığını görə bilərik. Məsələn, Talış dilində xəbərdən danışarkən müəllif 

xəbəri ismi və feili olmaqla iki yerə bölür və onlara aid aşağıdakı nümunələri verir:  

İsmi xəbər aid: Düəvoj çı xıdo dışmene (Ys. s.29) - (Yalançı allahın düşmənidir); Çaş dıli 

ovəynəye (Ys. S.65) – Göz ürəyin aynasıdır; 

Feili xəbərə aid: Bə bekoə odəmi şəyton sırə (Ys. s.10); - Bikar adama şeytan gülüb; Zəmonə 

odəmi ümütdə (Ys. s.34) – Zəmanə adamı öyrədir (14, s.110-115).  

Ə.Rəcəbli də “Talışlar və talış dili” kitabında talış dilində söz sırasından danışarkən 

B.Millerin yazdıqlarına istinad edir (15, s.74). 

“The Iranian languages” (İran dilləri) kitabında talış dili ayrıca tədqiqata cəlb olunmayıb. 

Lakin, bu kitabda həm qədim, həm orta, həm də müasir İran dillərindən danışılır və cümlədə söz 

sırasına ayrıca yer ayrılır. Diqqət edək: Qədim İran dilləri haqqında müəlliflər yazır: 

Qədim İran dilləri -  SOV – söz sırasının əsas forması - feil sondadır SOV (16, s.94). Daha 

sonra müəlliflər yazır: “Qədim Avestada söz sırası yeni avestaya və qədim fars dilinə nisbətən daha 

sərbəstdir” (16, s.95). 

Orta İran dillərində müəlliflər artıq xəbərin sonra işləndiyini qeyd edirlər. “Orta İran dilləri – 

Normal söz sırası Subyekt (Mübtəda), Vasitəli obyekt (Vasitəli tamamlıq), Feildir (Xəbərdir) 

(SOV)” (16, s.246).  

Müasir İran dillərində söz sırasına da münasibət bildirilir. Müasir talış dilinə yaxın olan kürd 

dilindən danışarkən müəlliflər söz sırası haqda yazırlar: 

 Deklorativ (rəsmi) cümlələrdə əsas söz ardıcıllığı belədir - Subyekt (Mübtəda) – Obyekt 

(Tamamlıq) –VERB (Xəbər) (16, s.613). 

Müasir talış dilinə yaxın olan gilan dilində də xəbər cümlə sonunda işlənir. “Xəbər cümlə 

sonunda möhkəm mövqe tutur, bunu bütün gətirilən nümunələr göstərir. Bununla belə, hər hansı 

sözün məntiqi və ya ekspressiv fərqləndirilməsi ilə bağlı inversiyası xəbərin cümlənin əvvəlinə də 

yerdəyişməsinə səbəb olur” (17, s.207). 

Yuxarıda deyilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, ümumiyyətlə, hind-Avropa 

dillərində, o cümlədən, İran dillərində cümlədə söz sırası hələ lap qədimdən sərbəst olmuş, sonradan 

isə, hələ lap antik zamanlardan, SOV – yəni, Mübtəda – Tamamlıq – Xəbər konstruksiyasına doğru 
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inkişaf etmiş və bu inkişafda həm ekstralinqvistik, həm də intralinqvistik amillərin rolu olmuşdur. 

Doğrudur, bu sərbəstlik bəzi dillərdə, məsələn, slavyan dillərində saxlanılsa da, İran dillərində, o 

cümlədən, talış dilində SOV – yəni Mübtəda – Tamamlıq – Xəbər konstruksiyası bərqərar 

olmuşdur. Bununla yanaşı, məntiqi vurğu və ekspressivliklə əlaqədar olaraq talış dilində də, digər 

İran dillərində olduğu kimi, xəbər cümlənin sonunda işlənməyə də bilər.  
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Xülasə 

Talış dilində söz sırası problemi son illər ciddi şəkildə mübahisə mövzusuna çevrilmişdir. 

Buna səbəb yazılı forması olmayan bu dildə ədəbi dilin yaradılmasına ehtiyacın olmasıdır. Ədəbi 

dilə münasibətdə isə ziyalılar iki qrupa bölünür. Məqalədə müasir talış dilində söz sırasının hansı 

düzülüşdə olması məsələsi konkret misallarla şərh edilmişdir. 

 

R.A.Heydarov 

Word order in the Talysh language 

Summary 

The problem of word order in the Talysh language had recently become seriously disputable. 

The reason of this matter is the necessity of formation of the literary language though it has no 

written form. The representatives of intelligencia are divided into two groups from the point of view 

of their attitude to the literary language. In the article the problems of word order in the Talysh 

language are explained on the basis of concrete examples.   
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“PANİ” SUBSTRAT COĞRAFİ TERMİNİNİN MƏNŞƏYİNƏ DAİR 
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Key words: term, microtoponim, substrat, semantics, etymology  

 

Azərbaycanda inkişaf etmiş elm sahələrindən biri də toponimikadır. Artıq bu sahənin müxtəlif 

metod və mənbələr əsasında öyrənilməsi işində mühüm nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Bütün bunlara 

baxmayaraq, ayrı-ayrı bölgələrdə məhdud areal daxilində işlənən mikrotoponimlərin sistemli 

şəkildə toplanmasına hələ də ehtiyac duyulmaqdadır. 

Respublikamızın Yardımlı və Lerik rayonları ərazisində məhdud sayda mikrotoponimin 

tərkibində pani coğrafi termininin işlənməsinə təsadüf olunmaqdadır. Apardığımız müşahidələr və 

yerlərdə informatorlardan əldə etdiyimiz məlumatlar belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, yerli 

şivələrdə müstəqil şəkildə işlənməyən pani semantik cəhətdən “dağlıq ərazilərdə hamar, düzən yer” 

anlamını ifadə edir. Elmi coğrafiyada yayla termininin ekvivalenti olan bu sözün sinonim variantını 

Lerik rayonunun türkdilli yaşayış məntəqələrindən olan Göydərə, Kəlvəz şivələrində həm də yəstan 

şəklində qeydə aldıq. Nümunələrə nəzər salaq: 

Pani “Yardımlı rayonunun Ostayır kəndinin şimalında mikrotoponim”. Təqribən 2 hektara 

qədər maili, kiçik hamar yerləri olan bir ərazidir. Ərazidə toponimin adını daşıyan Pani bulağı 

adlanan hidronim də mövcuddur. 

Paniyatağ “Lerik rayonunun Arta kəndi ilə Yardımlı rayonunun Əngəvul kəndi arasında 

mikrotoponim”. Dağın üzərində digər yerlərə nisbətən hamar bir ərazidir. Ərazi sərin küləkli yer 

olduğundan adətən yay aylarında ətraf kəndlərin mal-qarası burada yığışır. Yerli şivədə yatağ “yay 

aylarında sürü və naxırın açıq havada yatdığı müəyyən yer” mənasındadır.  

Linqvistik faktlardan aydın olur ki, pani İran dilləri qrupuna daxil olan bir sıra dillərdə 

müstəqil leksik vahid kimi işlənir və etimoloji cəhətdən “yastı, hamar” mənasını verən pan sözünə -

i şəkilçisinin qoşulması ilə əmələ gəlmişdir. Müqayisə üçün: kürd dilində pa’n//pəhn “enli, geniş”, 

“hamar, yastı, düz”, pani//pəhni//pəhnayi “en”, “genişlik, açıqlıq”, “hamarlıq, düzlük” [2, 592], talış 

dilində pan “enli, yastı”, talış dilinin Lerik şivəsində pani “dağlıq ərazilərdə hamar, düzən yer, 

yayla”, tacik dilində pəhn “enli, geniş”, “yastı, düz”, pəhnkuh “yayla”, pəhno “en”, “genişlik, 

açıqlıq”, pəhni “hamarlıq, yastılıq, düzlük” [1, 298]. 

Dil faktları sübut edir ki, pani coğrafi termin kimi İran toponimik təbəqəsində də fəal 

mövqeyə malikdir. V.İ.Savinanın lüğətində pəhn [پھن] “enli, geniş, böyük” mənalarında izah 

olunmuş, mərkəzi İran, Kermanşah, Fars, Xorasan əyalətlərində qeydə alınmış Pəhnabad [ دابآپھن   ], 

Qodarpəhn [ پھنرارگ ], Dehpəhn [دالپھن], Çahpəhn [چاالپھن], Dərepəhn [ الپھنرد ] və s. toponimlər 

təqdim edilmişdir. [3, 172]. Respublikamızın Lerik rayonu ərazisindəki talışdilli mikrotoponimlər 

arasında isə pani  formasında “dağlıq ərazilərdə hamar, düzən yer, yayla” mənasını daşıyır. Nümunə 

üçün: Orüsi pani “Lerik rayonunun Dico kəndinin cənub-qərb hissəsində mikrotoponim”, Dico 

pani, Dırozə yürdi pani “Lerik rayonunun Sorus çay kəndi ərazisində mikrotoponimlər”. 

Beləliklə, apardığımız müqayisələr belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, Azərbaycan 

toponimikasında məhdud işlənmə mövqeyinə malik olan pani coğrafi termini mənşəyinə görə İran 

dillərinə aiddir. Tədqiqat apardığımız bölgənin toponimlərinə, o cümlədən şivə xüsusiyyətlərinə 

İran dillərinin güclü təsirini nəzərə alsaq, göstərilən termin İran dillərinin substrat vahidi hesab 

oluna bilər. 
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Xülasə 

Məruzədə Azərbaycanın Yardımlı, Lerik rayonlarının mikrotoponimləri sistemində işlənən və 

semantik cəhətdən “dağlıq ərazilərdə hamar, düzən yer, yayla” mənasına malik pani substrat coğrafi 

termininin mənşəyindən bəhs olunmuşdur.  

                                                                                                       Elman Mirzayev 

About the origin of the substrate geographical term “pani” 

Summary 

İt is wratten about the origin of substrate geographical terms pani which has the  meaning of    

“flat area in the montains” by semantic and used in the system of  microtoponyms of  Lerik and 

Yardimli in Azerbaijan in this topic. 
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Dünyanın siyasət səhnəsi hər bir yüzillikdə çoxlu sayda hakimiyyət uğrunda aparılmış 

müharibələrin şahidi olmuşdur. Ərazilərin müəyyən dövlətlər, qüvvələr tərəfindən idarə edilməsi və 

onların digər millətləri öz tabeçiliyinə alması həmin savaşların görünən əsas tərəfləridir. Lakin 

siyasətin başqa bir xüsusiyyəti də mədəniyyət və dil üzərində hakimiyyətdir. Mənbələrə nəzər 

saldıqda tarix boyu dilin kamilliyi bir millətin təfəkkürü, onun mənəvi aləminin təzahürü hesab 

edilməklə yanaşı, siyasətin bir üsulu kimi aparıcı rol oynamışdır.  

İslam dininin meydana gəlməsi təkcə ərəblərin deyil, xilafət ərazisinə daxil olan xalqların da 

həyatında, düşüncəsində əsaslı dönüş yaratdı. Bu dövlət geniş əraziləri, müxtəlif etnik tərkiblərə və 

fərqli mədəniyyətlərə malik millətləri birgə güc, istedadın sayəsində cəmlədi. Həmin birlik mənəvi 

dəyərlərilə yanaşı, vahid mədəniyyətin formalaşmasına da səbəb oldu. Tarixdə ümummüsəlman 

mədəniyyəti adlandırılan həmin əsrlərdə formalaşmış mənəvi sərvət tədqiqatçılar tərəfindən hər 

zaman yüksək qiymətləndirilmişdir. Bu xəzinənin təməli müxtəlif mədəniyyətlərin bir-birinə 

qarşılıqlı təsiri və birgə tərəqqi üzərində qurulmuşdur. İngilis şərqşünası H.A.R.Qibb göstərirdi ki, 

fütühat dövründə istila edilmiş xalqlar müsəlman icmasında tədricən ərimişdi. Onların hər biri özü 

ilə təcrübə və öz sivilizasiyasını gətirdilər. Bu şəkildə ərəb ədəbiyyatı və düşüncəsi ərəblərin 

özlərinin heç zaman çata bilməyəcəyi inkişaf dərəcəsinə yüksəldi [3, 31].    

İlk dövrlərdə ərəblər idarəçilik və mədəni sahədə milli təmizliyi qoruyub saxlasalar da, zaman 

keçdikcə başqa millətlərin xilafət tarixində rolu artdı. Onların xilafət tarixində xidməti az da olsa, 

Əməvilər sülaləsindən başladı. Əgər Əməvilər dövründə fəaliyyət göstərmiş qeyri-ərəblərin məkan 

mənsubluğu qeyd edilmirdisə, Abbasilər zamanında məşhur şəxsiyyətlərin adlarında nisbələri 

verilirdi.  

Orta əsrlər Azərbaycan, fars və digər Şərq xalqlarının ədəbiyyatına ərəb ədəbiyyatşünaslığının 

təsiri dəfələrlə qeyd edilmişdir. Bu səbəbdən də, ərəb ədəbiyyatşünaslığı Şərq poetikasında böyük 

əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün həmin sahənin öyrənilməsi, tədqiqi vacib və aktual məsələ sayılır.  

İslamın yaranması və bu müqəddəs dinin geniş əraziləri fəth etməsi bütün müsəlman Şərqində 

olduğu kimi, Azərbaycanın da siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni inkişafında yeni bir mərhələ 
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yaratmışdır. O dövrdə dilə və mədəni tərəqqiyə münasibət bu günün yanaşması ilə tamamilə 

fərqlənirdi.   

Misir alimi Circi Zeydanın məşhur "Ərəb dilli ədəbiyyat tarixi" ("تاريخ اداب اللغة العربية") 

əsərindən aydın olur ki, qeyri-ərəblərin ərəb ədəbiyyatında tutduğu mövqe Abbasilər əsrində 

getdikcə artdı. Belə ki, cahiliyyə zamanında ədəbiyyat mənzərəsində bu say bir nəfər göstərilirdisə, 

Əməvilər dövründə iyirmi birə, Abbasilər hakimiyyətində isə şairlərin altmış faizini əhatə edirdi.   

Yeni ümummüsəlman mədəniyyəti müxtəlif istiqamətlərdən inkişaf edirdi. Burada əvvəlki 

dövrlərə aid elmi və bədii əsərlər ərəb dilinə tərcümə olunur, zəngin kitabxanalar yaradılır, 

dövrünün görkəmli alimlərinin çalışdığı mədrəsələr formalaşır və bunun nəticəsində yüksək zəkalı 

mütəfəkkirlərin elmi disputlar apardığı məclislər təşkil olunurdu. 

Abbasilər dövrünün əsas xüsusiyyətlərindən biri tərcümə sənəti idi.  Burada Antik dövrlərdə 

yaranmış elmi biliklərin öyrənilməsinə cəhdlər olunur, yunan, fars, siryani və b. dillərdən ərəb 

dilinə tərcümələr edilirdi. AMEA-nın müxbir üzvü Zakir Məmmədov yazmışdır: "Məmun 832-ci 

ildə tərcüməçilər üçün ayrıca bir məktəb təsis etmişdi. "Elm evi" ("Dar əl-elm"), yaxud "Hikmət 

evi" ("Beyt əl-hikmə") adlanan bu məktəb müsəlman Şərqinin mədəni inkişafı üçün misilsiz rol 

oynamışdır" [6, 29]. Həmin tərcümələrin sonrakı elmin inkişafında misilsiz rolu vardır. Eyni 

zamanda bu biliklər Avropa renessans mədəniyyətinə məhz tərcümələrin sayəsində bəlli olmuşdur. 

Ərəbdilli alimlərin "birinci müəllim" adlandırdıqları görkəmli yunan filosofu Aristotelin əsərləri 

qədim mədəniyyətin öyrənildiyi dövrdə tərcümə edilmiş, yayılmışdır.  

Orta əsr elm və ədəbiyyat tarixindən bəhs edən Şərq və Qərb alimlərinin tədqiqatlarında alim, 

yaxud mütəfəkkirlərin milliyyəti deyil, əsərin dili əsas götürülür. Bu səbəbdən də, həmin qiymətli 

irs "ərəbdilli elm" və yaxud "ərəbdilli mədəniyyət" adlandırılır. Bu xəzinəni bəşəriyyətə töhfə verən 

şəxsiyyətlər arasında bir sıra yüksək mədəniyyətə sahib xalqların nümayəndələrinin adlarına rast 

gəlinir.   

Söz xəzinəsi sayılan ədəbiyyatın xalqın formalaşmasında və özünü millət kimi tanıtmasında 

əvəzsiz rolu vardır. Hansı üslubda yazılmasından asılı olmayaraq, o, onu yaradan xalqın düşüncə 

səviyyəsini aydın nümayiş etdirir. 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ərəbdilli nümunələr ilk dəfə Əməvilər dövrünə aiddir. VII-

VIII əsrlərdə yaşamış şairlərdən bəhs edərkən İsmayıl İbn Yəsar Nisainin, onun qardaşı İbrahim ibn 

Yəsarın və oğlu Məhəmməd ibn İsmayılın, Musa Şəhəvatın, Əbül-Abbas Əmanın adları qeyd 

olunur. Ərəb şovinizminin güclü olduğu bir zamanda onların cəmiyyətdə tanınması, Qureyş 

tarixindən bəhs edən mötəbər mənbələrdə həmin şairlərin adlarının və şeirlərindən nümunələrin 

verilməsi, onların yaradıcılığının məşhur olub mənbələr vasitəsilə gəlib çatması həmin şairlərin 

vətənlərindən uzaqda dövrünün mədəni inkişafında fəal iştirakına nümunədir. Təbii ki, onların 

həyat və yaradıcılığı bəzi ərəbdilli ədəbiyyat tarixinin tərkib hissəsi kimi təqdim edilir. Burada 

onların əsərlərinin dili əsas götürülür. Lakin şairlərin kimliyindən söhbət gedərkən onların 

Azərbaycandan olması da göstərilir.   

XI əsrdən başlayaraq Azərbaycan elm və ədəbiyyatı tarixində ərəb dili ilə yanaşı fars dili də 

paralel işlədilməyə başladı. Bunun səbəbi tarixi şəraitdən irəli gəlirdi. Siyasət səhnəsində baş vermiş 

dəyişiklik mədəniyyət aləminə də təsir etdi. 

İngilis şərqşünası H.A.R.Qibb ədəbiyyatda və elmdə yaranmış fars meyli barədə yazmışdır: 

"Bütün fars hakimləri bu və ya digər mövqedə ərəb dilini bilirdilər. Himayə etdikləri müəlliflərin 

əsərlərinə qiymət verməyi bacarırdılar. Qərbi Asiyadan olan türklər isə nadir halda ərəb dilini başa 

düşürdülər və onların hakimlik etdiyi dövrdə yenidən ədəbiyyatda fars dili hakim oldu" [3, 82]. 

İngilis şərqşünasının verdiyi bu şərh göstərir ki, təxminən XI əsrdən etibarən ədəbiyyatda fars dili 

tədricən elm və ədəbiyyat dilinə çevrilməyə başladı. Bu şəraiti təkcə dili bilməmək kimi 

qiymətləndirmək düzgün deyildir. Xilafət hakimiyyəti idarəçilik formasını islam dininin ehkamları 

əsasında qurmuşdu. Mədrəsələrdə, tədris yerlərində öyrədilən dünyəvi biliklərlə yanaşı, Qurani-

Kərim və ərəb dili mühüm yer tuturdu. Ərəb dilindən uzaqlaşma istəyində başqa bir amil dayanırdı. 

Bu dövrlərdə xilafətin zəifləməsi, ərəb və qeyri-ərəb millətlərin daxili çəkişməsi də məsələyə böyük 

təsir göstərmişdir. 

Müxtəlif əsrlərdə yaşamış əslən azərbaycanlı şairlər öz yaradıcılıqlarında rəngarəng mövzuları 

əks etdirmiş, eyni zamanda cəmiyyəti düşündürən məsələlərə, baş verən hadisələrə biganə 
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qalmayaraq münasibətlərini bildirmişlər. Belə ki, Musa Şəhəvat yaradıcılığında şiəliyin qızğın 

tərəfdarı kimi bədii bənzətmələrin ən incilərini seçərək düşündüklərini nəzmə çəkmiş, İsmayıl ibn 

Yəsar, onun qardaşı İbrahim ibn Yəsar və oğlu Məhəmməd ibn İsmayıl əməvilər dövründə qeyri-

ərəblərin cəmləşdiyi şüubi hərəkatının etirazlarına şairlik ilhamının, istedadının gücü ilə qoşulmuş, 

Əbülabbas Əma bütün bunlardan fərqli əməvi taxt-tacını şeirlərində tərənnüm etmişdir. X əsrdə 

Bərəkəveyh Zəncaninin, Əbu Abdulla Muğləsi Marağinin və Cəfər ibn Məhəmməd Marağinin az 

sayda gəlib çatmış beytləri bu mənzərəyə yeni bir rəng qatmışdır. XI əsrdə Mənsur Təbrizinin, 

Xətibi Urməvinin, Hüseyn Təbrizinin, Xətib Nizami Təbrizinin Nizamülmülkə mədhiyyələri və 

digər mövzulu şeirləri diqqəti cəlb edir. Məzmunu, mahiyyəti ilə fərqlənən müxtəlif dövrlərdə 

yazıb-yaratmış dövrünün bu məşhur şairlərini iki cəhət birləşdirir. Birinci onlar əslən azərbaycanlı 

idilər, digər xüsusiyyət şeirlərinin dili dövlətdə aparıcı sayılan ərəb dilində qələmə alınmasıdır. 

Sonuncu cəhət onların həm Azərbaycan, həm də ərəb ədəbiyyatının dəyərli nümunəsi kimi 

qiymətləndirməyə əsas verir. 

Qaynaqlarda IX əsrdə Azərbaycandan olan fəqihlər, mühəddislər və alimlər haqqında 

məlumatlar verilsə də, təəssüf ki, bu yüzilliyi əks etdirən mənbələrdə azərbaycanlı şair və ədiblərin 

adlarına rast gəlinmir.  

Ərəb alimi Hənna əl-Faxuri ədəbiyyatda IX əsrin əvvəlindən X əsrin başlanğıcına qədər olan 

dövrü ərəb ədəbiyyatında Abbasilər dövrünün ikinci mərhələsi kimi qeyd edirdi. Belə ki, həmin 

yüzillik "Qədim ənənə tərəfdarları ədəbiyyatı – müqavimət hərəkatı" adı ilə tarixdə iz qoymuşdur 

[1, 286]. Bu mərhələ qədim ərəb şeirinə, üslubuna üstünlük verilməsi, keçmişə aid xüsusiyyətlərin 

yenidən canlandırılması ilə yadda qalmışdır. Azərbaycanlıların ərəbdilli ədəbiyyatda 

fəaliyyətlərinin durğunluğunu məhz bu səbəbə görə izah etmək olar.   

XII əsr Azərbaycan ədəbiyyatından bəhs edərkən ilk növbədə Xaqani Şirvani və Nizami 

Gəncəvi haqqında söhbət açılır. Lakin bu yüzilliyin mənzərəsinin daha da geniş təsviri mümkündür. 

Ədəbiyyat tarixində bu əsr Xaqani Şirvaninin (1126-1199), Nizami Gəncəvinin (1141-1209), 

Mücirəddin Beyləqaninin (1130-1194), Məhsəti Gəncəvinin (XII əsr) farsdilli yaradıcılığı ilə 

yüksək zirvəyə ucalmış, Ömər Gəncəvinin (1085-1155) ərəbdilli şeirlərilə poeziyadakı rəngarənglik 

daha da artmışdır. 

Sufi alimlər Əbunnəcib Sührəvərdi, onun qardaşı oğlu Şihabəddin Ömər Sührəvərdinin 

şeirləri və bədii ifadələrilə diqqəti cəlb edən əsərləri fəlsəfi məzmun daşısa da gözəl ədəbi 

nümunələrdir. Eynəlqüzat Miyanəci (1099-1131) və Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi (1154-1191) 

filosof kimi daha çox tədqiq olunsalar da, onların elmin və bədiiliyin vəhdətilə qələmə aldığı 

ərəbdilli, farsdilli əsərlərilə həmin mənzərə daha da zənginləşmişdir. Əsrin birinci yarısında fəlsəfə 

tarixində Eynəlqüzat Miyanəci (1099-1131) panteizmin, ikinci yarısında Şihabəddin Yəhya 

Sührəvərdi (1154-1191) işraqiliyin əsasını qoymaqla ictimai fikir tarixini zənginləşdirmişlər [6, 59]. 

Eynəlqüzat Miyanəci yaradıcılığında ərəbdilli nəzm və nəsr nümunələrindən bəhs edərkən 

onun ömrünün sonlarında qələmə aldığı qısaca "Qəribin şikayəti" ("شكوى الغريب") kimi tanınan 

"Ölkələrin alimlərinə vətənindən ayrı salınmış qəribin şikayəti" (" ن االوطان الى علماء شكوى الغريب ع

 traktatı göstərilir. ""Qəribin şikayəti" Eynəlqüzat Miyanəcinin son kitabıdır. Mütəfəkkirin ("البلدان

ölüm ayağında qələmə aldığı bu traktatda öz yaradıcılıq fəaliyyətinə bir növ xitam verir, panteist 

doktrinalarına, mütərəqqi ictimai-siyasi baxışlarına bəraət qazandırmağa çalışır. Əsər dərin elmi-

fəlsəfi məzmun daşımasına baxmayaraq, poetik nümunələrin geniş yer verildiyi yüksək bədii 

üslubda tərtib edilmişdir" [7, 12].      

Mütəfəkkirin şeirləri müxtəlif mövzuları əhatə edir. Vətənə məhəbbət, qərib diyarda çəkilən 

həsrət acısı mütəfəkkirin yaradıcılığında geniş yer tutur. Mütəfəkkirin farsca çoxlu sayda rübailəri 

vardır. Fəlsəfi məzmunlu bu şeirlər Eynəlqüzat Miyanəcinin müxtəlif dillərdə və üslublarda gözəl 

şeirlər yaratmaq bacarığının bariz nümunəsidir. 

Şihabəddin  Sührəvərdinin  poetik  yaradıcılığından  söz  açarkən  qeyd  etmək lazımdır ki, 

dövrümüzə onun yarımçıq şəkildə olan divanı və müxtəlif mənbələrdə əksini tapmış təxminən iki 

yüz beytlik ərəbcə şeiri gəlib çatmışdır.  

"Şihabəddin Sührəvərdinin ərəbdilli poeziyasına nəzər saldıqda əlvan, rəngarəng kəlmələrdən 

hədsiz məharətlə istifadə etdiyi müşahidə olunur. Şair şeirlərində sözlərin seçiminə xüsusi fikir 

vermiş, eyni mənalı müxtəlif kəlmələrdən ustalıqla sənət inciləri yaratmışdır... Görkəmli mütəfəkkir 
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öz eşqinə sadiq qalan aşiqləri – aşiq, əhbab, sabb; təmizliyi ilə seçilən ilahi məhəbbəti – vədad, 

hubb, həva; kəraməti və tərkibilə fərqlənən gözəl şərabı – rah, şərab, mudam, xəmrət sözləri ilə 

ifadə etmişdir. Eyni mənalı bu kəlmələri yerində işlətmək şairin fitri istedadının nəticəsində ərsəyə 

gəlmiş, oxucusunun zövqünü oxşamışdır" [8, 59]. 

Mütəfəkkirin sufi-fəlsəfi traktatları bədii üslubuna görə ərəbdilli və farsdilli nəsrin qiymətli 

nümunələridir. 

Ərəb dilçilik tarixinə nəzər saldıqda alimlər arasında bir sıra azərbaycanlıların da adlarına rast 

gəlinir. Onların ərəb dilçiliyinin formalaşmasında oynadıqları rol əvəzsizdir. Akademik Vasim 

Məmmədəliyevin "Ərəb dilçiliyi" monoqrafiyasında əslən Azərbaycandan olan neçə-neçə filoloq 

haqqında məlumat verilmişdir [5, 244]. 

Şərq ədəbiyyatında şərhçilik sənəti antologiyaların toplanaraq qələmə alındığı dövrlərdən 

inkişaf etmişdir. Orta əsrlərdə bu sahəyə xüsusi əhəmiyyət verilmiş və alimlər arasında görkəmli 

şərhçi Xətib Təbrizi yüksək mövqedə dayanmışdır. Bir sıra məşhur şairlərin şeirlərinə yazdığı 

şərhlər orijinallığı və dolğunluğu ilə ona böyük şöhrət qazandırmışdır. Dil üslubu, mövzu və zaman 

müxtəlifliyinə baxmayaraq, şərhlərinin digərlərindən seçilməsi və bu günün özündə tədqiqatçılar 

tərəfindən yüksək qiymətləndirilməsi Xətib Təbrizi şəxsiyyətinin kamilliyinə bariz nümunədir. 

"Azərbaycan aliminin ən böyük xidməti şeirin hərtərəfli izahı metodunu ilk dəfə olaraq irəli sürməsi 

və öz əsərlərində bunun parlaq nümunəsini verməsidir. Xətib Təbrizi əsərləri həm dilçilik, həm də 

ədəbiyyatşünaslıq, həm tarix, həm ictimai mühitlə, həm fəlsəfə, həm etnoqrafiya, həm də folklorla 

bağlı şəkildə tədqiq edən ilk şərhçi idi. Bu, alimin ərəb ədəbiyyatına, ümumiyyətlə müsəlman 

xalqlarının mədəniyyətinə gətirdiyi birinci yenilik idi" [4, 54]. O, əslən azərbaycanlı olsa da, təkcə 

ölkəmizdə deyil, eyni zamanda dünya alimlərinin araşdırma obyektinə çevrilmişdir.  

Bəzən xarici ölkələrdə nəşr edilmiş tədqiqatlarda əslən azərbaycanlı alim və şairlərimizin 

milli mənsubiyyətinin düzgün göstərilmədiyinin şahidi oluruq. Bu yanlışlığı aradan qaldırmaq, 

mənəvi kamilliyimiz sayılan orta əsr elm və mədəniyyətimizin görkəmli simalarının həyatını, 

fəaliyyətini özümüzün dərindən araşdırmağımıza hər zaman ehtiyac vardır.  

Müasir tədqiqatlarda çox vaxt müzakirə olunan problemlərdən biri o dövrdə yaranmış 

əsərlərin mənəvi sərvət kimi kimə aid edilməsidir. Təbii ki, həmin zamanların dövlət anlayışı, dilə 

münasibəti hazırkı mövqedən qiymətləndirilmirdi. İlk dövrlərdə ərəb, XI əsrdən etibarən ona paralel 

farscanın elm və ədəbi dil kimi əsas götürülməsi tarixi bir zərurət idi. Zamanla ərəb və fars 

dillərinin elmi və ədəbi dil olaraq istifadəsi siyasi məqsədə, sarayların tələbinə uyğun olmuş, 

müsəlman Şərqinin ümumi sərvəti kimi dövrümüzə gəlib çatmışdır. Bu səbəbdən də tədqiqat 

zamanı dilin yoxsa onu yaradan şəxsiyyətin milliyyətinin əsas götürülməsi aktual məsələlərdəndir.     

Tarixi zərurətdən irəli gələn həmin vəziyyətdən çıxış edərək Professor Qafar Kəndli 

yazmışdır: "Qətran, Miyanəci, Xaqani türkcə düşünərək farsca və ərəbcə yazmışlar. Sanki əsərlərini 

özləri dəricəyə çevirmişlər. Özlərinin tərcümanı və dilmancı kəsilmişlər. Həmin "tərcümələr"də 

saxlanılan milli koloritlə xalqına və mədəniyyətinə yad olan, ancaq əsərlərini ana dilində yazan bir 

şairin yazılarını tutuşdurduqda məsələ özü-özlüyündə aydınlaşır… Ana dilində yazmamaq tarixi 

şəraitlə bağlı olsa belə, Azərbaycan şeiriyyəti və şairliyinin tarixi faciəsidir. Nizami, Xaqani, Qətran 

yaradıcılığının faciəsidir" [2, 58]. 

Dünyanın müxtəlif kitabxanalarında orta əsrlərə aid Azərbaycanın şəhərləri və görkəmli 

şəxsiyyətlərinin həyatlarından bəhs edən onlarla müəllifin əsərləri qorunub saxlanılır. Müasir 

dövrümüzdə həmin qaynaqların bəziləri çap olunmuş, bəziləri isə hələ də əlyazması şəklindədir. 

Həmin yüzilliklərdə yaşamış azərbaycanlılar haqqında geniş məlumatlar əldə etmək üçün bu 

mənbələrin aşkarlanması və araşdırılması vacib işdir.  

Müasir dövrümüzdə tədqiqatlar zamanı çox vaxt əsərlərin dili ön planda verilərək 

ümummüsəlman mədəniyyəti kimi öyrənilir. Məlumdur ki, orta əsrlərə aid əsərlərdə dil amili bəzi 

müəlliflərin milli mənsubiyyəti üçün böyük mübahisələrə də səbəb olmuşdur. Lakin o dövrün siyasi 

və elmi mühitini bu günün şəraitilə eyniləşdirmək olmaz. Tarixdə bəzən böyük imperiyaların dili 

elmi və ədəbi dil olaraq əsas götürülmüşdür. Bu siyasi zərurət alim və mütəfəkkirlərin böyük 

şəhərlərdə mükəmməl təhsil alması, yaratdıqları əsərlərinin təbliği və onun hakim himayəsində 

qorunması üçün əsas idi. Təbii ki, yaranmış əsər dil xüsusiyyətinə görə ümumi bir sərvət kimi qəbul 

edilə bilər. Ancaq əsərin orijinallığı onu yaradan müəllifin mənsub olduğu millətin düşüncə 
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səviyyəsinin, təfəkkürünün kamilliyini nümayiş etdirir. Əgər elm və ədəbiyyatımızı yalnız anadilli 

nümunələrlə məhdudlaşdırsaq bu keçmişdə yaranmış sərvətimizdən intina etmək deməkdir. 
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Xülasə 

Orta əsrlərə aid Azərbaycan elmi-ədəbi nümunələri ərəb və fars dillərində dövrümüzə gəlib 

çatmışdır. Məqalədə VII-XII əsrləri əhatə edən ərəbdilli ədəbi mühit qısa şəkildə təqdim 

olunmuşdur. Tarix boyu idarəçiliyin hökm sürməsi üçün bir çox amillərlə yanaşı, mədəni və dil 

siyasəti də olmuşdur. Həmin xüsusiyyətin onun qorunması, yayılması üçün vacib cəhət olması ön 

planda göstərilmişdir.  

  U.Mammadova 

The arabic-language literature and language policy of the Middle Ages Azerbaijan  

Summary 

Scientific and literary models of medieval Azerbaijan in Arabic and Persian languages 

survived to the present day. In article the literary environment in Arabian language 7th-12th of 

centuries is briefly submitted. During all history the cultural and language politics, alongside with a 

line of factors, has been directed on maintenance of administrative authority. On the foreground the 

problem of the importance of this prominent feature for its protection and distribution is put 

forward. 
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“Azərbaycanın varı, dövləti təkcə onun yeraltı və yerüstü sərvətləri deyil, onun ərazisində 

yaşayan xalqlardır” 

Heydər Əliyev, Ümummilli lider 

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan xalqların və etnik nümayəndələrin dillərinin 

müqayisəli elmi təhlili və tədqiqi ən aktual vəzifələrdəndir. Müstəqil Respublikamızın Prezidenti 
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cənab İlham Əliyev 11 yanvar 2016-cı ildə imzaladığı sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq Azərbaycanda multikulturalizm 

ənənlərinin qorunub saxlanması, daha da inkişaf etdirilməsi və geniş təbliğ olunması məqsədi ilə 

2016-cı ili Azərbaycan Respublikasında “Multikulturalizm” ili elan etdi, tarixi İpək yolunda 

yerləşən Azərbaycanımızı müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu məkan olaraq, əsrlər boyu milli-

mədəni rəngarənglik mühitinin formalaşdığı, ayrı-ayrı millətlərin və konfessiyaların 

nümayəndələrinin sülh, əmin-amanlıq, qarşılıqlı anlaşma və dialoq şəraitində yaşadığı diyar kimi 

tanındığını da qeyd etdi. 

Bu da məlumdur ki, yerli dialektlərin bəziləri inkişaf edərək milli ədəbi dilin əsası olur. Belə 

ki, ədəbi dilin lüğət tərkibi yerli dialektlərin lüğət tərkibindən çox zəngindir. Ədəbi dil insanların 

bütün iş sahələrini əhatə etdiyi üçün onun təsir dairəsi yerli dialekt və şivələrin təsir dairəsindən qat-

qat genişdir. Dialektlər də öz növbəsində bu və ya digər fəaliyyət sahəsinin inkişafı ilə əlaqədar 

olaraq spesifik sözlərə malik olur ki, ədəbi dil də bunun hesabına zənginləşir.  

Azərbaycan xalqı müxtəlif xalqlarla müxtəlif şəkildə əlaqə və münasibətdə olmuş və 

olmaqdadır. Azərbaycan dili yaxın xalqlar arasında geniş nüfuz dairəsinə və təsirə malik olduğuna 

görə həmin xalqların ümumünsiyyət vasitəsinə çevrilmişdir.   

Tədqiqatımızda Müstəqil Azərbaycan Respublikasında yaşayan azsaylı xalqların dilində - 

Talış və Saxur dilində oxşar leksik vahidlərin müqayisəli təhlilindən bəhs olunur. 

Talışlar Azərbaycan Respublikasının cənub-şərqində, əsasən Lənkəran, Astara və qismən 

Masallı, Lerik rayonlarında, eləcə də İranın şimalında, əsasən Gilan ostanında, az sayda Ərdəbildə 

Nəmin şəhərində yaşayırlar.  

Talış dili Hind – Avropa dillərinin Hind – İran qoluna daxildir. Talış dilinin daxil olduğu 

Kaspi dil qrupu, Hind – İran dillərində İran dil qrupuna daxil olan şimal – qərbi İran dil 

yarımqrupunun qoludur. Kaspi dil qrupuna aid olan gilan dili, mazandaran dili, simnan dilləri bu 

dilə daxil olan dillərdən hesab olunur. Talış dili fars, tat, kürd, tacik, osetin, puştu, dəri, beluc və s. 

dillərinə yaxındır. Slavyan (rus, belorus, ukrayna, çex, polyak və s.), baltik (Litva, latış), german 

(alman, ingilis, isveç və s.) dilləri ilə uzaq qohumdur (1). 

Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində leksik fərqləri araşdırmaq,  həm ayrı-ayrı dialekt və 

şivələrimiz arasında, həm də müasir ədəbi dillə qarşılıqlı əlaqəsini vermək, eləcə də Azərbaycan dili 

ilə başqa qohum olan və qohum olmayan dillər arasında oxşar və fərqli cəhətləri müəyyənləşdirmək 

və onların düzgün linqvistik qiymətini vermək olduqca lazımlıdır.  

Talış dili tarix boyu Azərbaycan ədəbi dili, onun bu və ya digər dialektləri ilə qarşılıqlı 

əlaqədə olmuşdur. Bunun nəticəsində qarşılıqlı dillər bir – birinə təsir göstərmişdir. Bu cür qarşılıqlı 

əlaqələr həmin dillərin leksik sistemində vacib iz buraxmışdır. Prof. Qəzənfər Kazımov qeyd edir: 

“yerli talışlarla qonşuluq nəticəsində Azərbaycan – türk əhalisi İrandilli tayfalara çoxlu söz verdiyi 

kimi, ünsiyyət prosesində onların bir çox səciyyəvi terminoloji sözlərini də mənimsəməli olmuşdur” 

(6, s.6). 

Saxur dili Azərbaycanda və Dağıstanda danışılan ləzgi dillərindən biridir. Azərbaycanda 

əsasən Zaqatala və Qax rayonlarında, Dağıstanda və Rutul rayonunda yerləşən saxur kəndlərində 

işlənilir. Saxur dili Qafqaz dillərinin Dağıstan qolunun cənub-şərq qrupuna aiddir (2). 

Azərbaycan milli tərkibinin rəngarəngliyi, burada yaşayan milli azlıqların, azsaylı xalqların və 

etnik qrupların müxtəlifliyi ilə bir çox ölkələrdən fərqlənir. Tarix boyu ölkəmizdə yaşayan müxtəlif 

xalqların nümayəndələri öz adət-ənənələrini, milli dəyərlərini qoruyub saxlayaraq gələcək nəsillərə 

ötürüblər. C.Gözbaraxlı yazır: “...saxur xalqını başqa xalqlar arasında doğma, doğma 

Azərbaycanımızda isə yad hesab etmirik. Hesab edirik ki, azsaylı xalqların dilləri arasında bu 

dillərin püxtələşməsi baxımında müəyyən əlamətləri ilə seçilən sirli söz xəzinəsi vardır” (4, s.176).  

Xalqların bir-biri ilə müxtəlif əlaqələri və birgə yaşayışı zamanı daha çox məişət və iqtisadi 

cəhətdən ünsiyyət yaranır. Bu cür tarixi ünsiyyət və əlaqələrin nəticəsində ana dilimizdən həmin 

xalqların dillərinə yaşayışın bütün sahələri ilə bağlı bir çox söz və ifadələr keçmişdir.  

Müxtəlifsistemli dil ailələrinə daxil olan Talış və Saxur dillərində qeydə alınan oxşar leksik 

vahidlərin müqayisəli təhlili, demək olar ki, ilk dəfədir tədqiq olunur. Məqalədə göstərilən leksik 

vahidlər həm Talış dilində, həm də Saxur dilində (4) qeydə alınmış folklor materialları və xalq 

danışıq dilinə əsasən təhlil olunur və iki qrupda sadalanır:   
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1) Həm fonetik tərkibi, həm də ifadə etdiyi leksik mənası oxşar olan vahidlər 

a) talış dilində                                                b) saxur dilində 

sim – məftil                                                        sim – məftil 

gəbə - xalça                                                        gəbə - xalça 

dinq - çəltik döymək üçün dəyirman                  dinq – çəltik döyən alət  

cecim/cəcim – döşəməyə salmaq üçün palaz     cecim– döşəməyə salmaq üçün palaz 

çin – oraq                                                          çin – oraq   

 

Müqayisə zamanı sözləri etimoloji təhlil edərkən bəzi məqamları qeyd etmək istəyirik. 

Məsələn, sim sözü farsca “gümüş” deməkdir. Cecim fars mənşəli söz olub, yun ipdən toxunulmuş 

zolaqlı, ala-bəzək, nazik palazdır. Elmi mənbədə çin sözü iki mənada izah olunur: 1) Orağın dişli 

formasıdır. Çin (Kitay) sözü ilə bağlıdır. Çini (qablar) da Çin sözü ilə bağlıdır. Bunlar (çin, çini 

qab)ilk dəfə Çində istehsal olunduğu üçün belə adlanıb. 2) Həqiqət mənasında işlədilən bu söz Çin 

dilindən keçmişdir (mənası “həqiqət”dir), rütbə mənasındakı çin də Çin dilinə məxsusdur (çinovnik, 

çin-çin yığmaq sözləri də burdandır). Qab mənasındakı çən (neft çənləri) sözü də, bəzi alimlərin 

fikrincə, Çin dilindən keçmədir, çəllək sözü də qohumdur. Həqiqət anlamını verən çin sözü ilə eyni 

deyil, omonimdir (“mərtəbə” deməkdir) (3, s.137).   

  

2) Fonetik tərkibi fərqli, leksik mənası oxşar olan vahidlər 

 a) talış dilində                                                         b) saxur dilində  

         kaqi /kaqe – toyuq                                          kate – toyuq 

         mığə - bədənin nazik sümüyü mənasında         mığa - çiyin 

         nağ/nəğ – damaq                                              nağ – yaş 

         cəndək/cəmdək – bədən                                    candak – bədən 

         çəxo – bıçaq                                                     çıka – bıçaq 

         canq/çanq - əl ilə qapmaq                                 çank – tələ 

         dərqəz – kol biçən                                             deryaz – kol biçən 

         bırz – düyü                                                       birinz – düyü 

         şartük – çəltik                                                   şaltük – çəltik 

         xandax – xəndək                                               qandax – xəndək 

         künəleynə - yemişan ağacı                                 kuneliynayuv – yemişan ağacı 

  

Hər iki azsaylı xalqın dilində işlək olan canq/çanq/cank sözü “tutmaq”, “mühasirəyə salmaq” 

mənasındadır. Belə ki, cənq/çəng farsca “pəncə”, “dırnaq” deməkdir. Dırnaqla yaralamaya isə 

çənqe (çəngi) deyirlər (3, s.67). 

Şartük, şaltük sözlərində kök söz “su” anlamını ifadə edən çək, çisək (3, s.67)  kimi sözlər ilə 

qohum olduğu və “su sevən” (bitki) mənasında işləndiyi qənaətinə gəlmək olur. Talış dilində 

toplanmış materialların təhlilində tük sözünü “çəltik əkilən sahə” mənasında işləndiyini görmək 

olur. Məs.:  

A ğız, sən gə bu tükə, 

Çörəg ver də, bi tikə, 

Gözum yoldə qalıbdi 

Yar gələrmi bu tükə? (Bayatı)   

Bunlardan başqa həm Talış, həm də Saxur dilində elə sözlər də vardır ki, onların fonetik 

tərkibi oxşar olsa da, leksik mənaları tamamilə fərqlidir. Məsələn; Saxur dilində zer “inək” 

mənasında, Talış dilində zer “əzgil” mənasında, saxur dilində se “keçi”mənasındadır. Talış dilində 

se sözünün bir neçə mənada işləndiyi göstərilir: 1) три- “üç”; 2) брать, получать- “almaq, 

götürmək”; 3) покупать- “almaq, satın almaq” (5, s.327). Demək olar ki, hər iki azsaylı xalqın 

dilində bu cür sözlər çoxluq təşkil edir.  

Ayrı-ayrı dillər qohumluq əlaqələrindən asılı olmayaraq bir-biri ilə özlərinin bütün tarixi 

inkişaf mərhələlərində və eləcə də, müasir dövrdə qarşılıqlı təsirə məruz qalır. Eyni zamanda, bu və 

ya digər bir dilin tərkib ünsürlərini təşkil edən dialektlər də öz növbəsində bu prosesdə fəal iştirak 
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edir. Bunlar da daxil olduqları dilin ayrı-ayrı dialektləri ilə qarşılıqlı əlaqəyə girir, qarşılıqlı təsirdə 

bilavasitə özünü təzahür etdirir, lakin bununla kifayətlənməyib, təmasda olduğu hər hansı başqa bir 

dillə qarşılıqlı münasibətdə olur. Beləliklə, dil və dialektlər arasında qarşılıqlı təsir hadisələri 

yaranır. 

Bu və ya başqa dilin öz qrupu içərisində müstəqil və ya asılı rolunu bu dilin özünə məxsus 

olub, öz qrupunun başqa dillərində olmayan fonetik, leksik və qrammatik nümunələr tapmaqla, 

onun xüsusi vəziyyətini tədqiq etmək və qohum dillərin içərisindəki yerini müəyyən etmək olar (7, 

s.13). 

Dillər arasındakı əlaqələr ədəbi dil və dialekt səviyyələrində baş verir. Tarixən 

müxtəlifsistemli dillər arasındakı əlaqələr daha çox dialekt səviyyəsində başlanır; ədəbi dil 

səviyyəsindəki münasibətlər nisbətən sonrakı dövrlərdə formalaşır. Təbii haldır ki, xalq nə qədər 

kiçik olsa da, ünsiyyətdə, münasibətdə olduğu hər hansı bir xalqla daima yaşayışın bütün sferalarına 

aid olan qarşılıqlı dil əlaqələrini qurur. Hər iki xalqa məxsus söz və ifadələr bir dildən başqa dilə 

keçərək zamanla orada yaşayır və çox hallarda vətəndaşlıq hüququ qazanaraq o dilin leksik layında 

ümumişlək olur.  
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Xülasə 

 

Məqalə Müstəqil Azərbaycan Respublikasında yaşayan azsaylı xalqların dilində - Talış və 

Saxur dillərində oxşar leksik vahidlərin müqayisəli təhlilinə həsr edilmişdir. Bu mövzu ilk dəfədir 

ki, tədqiqata cəlb olunur. Azərbaycan milli tərkibinin rəngarəngliyi, burada yaşayan milli azlıqların, 

azsaylı xalqların və etnik qrupların müxtəlifliyi ilə bir çox ölkələrdən fərqlənir. 
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The lexical parallelism in Talysh and Tsakhur languages. 

 

Summary 

 

The article is dedicated a comparative analysis of lexical units of the Talysh and Tsakhur 

languages of the minorities living like in the Independent Republic of Azerbaijan. This is the first 

time that research is drawn to the subject. The composition of the Azerbaijani national minorities 

and ethnic groups and national minorities living here, diversity, diversity of advantageously differs 

from many countries. 
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AZƏRBAYCANDA ETNOLİNQVİSTİK PROSESLƏR  

(AZƏRBAYCANDA YAŞAYAN XALQLARIN DİL TƏSNİFATI) 
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Azərbaycanlılar Qafqaz regionunda say etibarilə yerli xalqlar arasında birinci ümumilikdə isə 

ruslardan sonra ikinci yerdə dururlar. Azərbaycan Respublikası əhalisinin sayı 8,3 milyondur. 

Azərbaycanda 8 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır. Bundan başqa azərbaycanlılar Gürcüstanda, 

Mərkəzi Asiya və Qazaxıstanda, Rusiyada, Türkiyədə böyük qruplar halında yaşayırlar. Dünyada 

hazırda 50 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır. Azərbaycan çoxmillətli ölkədir. Burada 

azərbaycanlılarla yanaşı çoxlu miqdarda etnik qruplar: ləzgilər, avarlar, saxurlar, rutullar, udinlər, 

xınalıqlar, qrızlar, buduqlar, gürcülər, talışlar, tatlar, türklər, ruslar, ukrainlər, belaruslar və digər 

хаlqlаr yaşayırlar. Azərbaycanda subetnoslar еtnоqrаfik qruplаr da yaşayır: ayrımlar, padarlar, 

şahsevənlər və s. bu cür subetnoslara aiddir. Bu subetnosların dili Azərbaycan dilidir. Еtnik qruplаr 

tаtlаr, tаlışlаr, kürdlərin dilləri – Аvrоpа dilm аiləsinin İrаn budаğınа аiddir. Qafqaz dilli xalqlar isə 

ləzgilər, avarlar, saxurlar, udinlər, buduqlar, qrızlar, xınalıqlar, yengiloylardır ki, bunlar da başlıca 

olaraq Azərbaycanın şimalşərq və şimal-qərb rayonlarında məskunlaşmışlar.[4, s. 69] 

Hazırda Azərbaycan ərazisində məskunlaşmış xalqların dilləri, əsasən, dörd böyük dil 

ailəsinə - türk, Şimali Qafqaz, hind-Avropa və kartvel dil ailələrinə mənsub olsalar da, ölkədəki 

müasir etnolinqvistik durumda dominantlıq türk dillərinin oğuz qrupuna daxil olan 

Azərbaycan dilinə məxsusdur. Belə ki, Azərbaycan Respublikası əhalisinin tam əksəriyyəti 

məhz bu dildə danışır. Müasir Azərbaycan dili 1-ci minilliyin əvvəllərindən indiki 

Azərbaycan ərazisində məskunlaşmağa başlamış türk mənşəli tayfaların dilləri əsasında, uzun 

tarixi inkişaf prosesinin gedişində formalaşmışdır. 

Şimali Qafqaz dilləri Azərbaycan ərazisində ləzgi, avar, saxur, udi, xınalıq, buduq və qrız 

dilləri ilə təmsil olunmuşdur. Bu dillər başlıca olaraq ölkənin şimal-şərq rayonlarında 

yayılmışdır. Azərbaycan ərazisində daşıyıcılarının sayına görə Şimali Qafqaz dilləri içərisində 

ən geniş yayılanı ləzgi dilidir. Ləzgi dili Şimali Qafqaz dil ailəsinin Dağıstan qrupunun ləzgi 

yarımqrupuna daxildir. 

Şimali Qafqaz dil ailəsinin ləzgi yarımqrupuna udi dili də aid edilir (bu dilin ləzgi 

yarımqrupuna mənsubluğu elmdə mübahisəlidir). Hazırda udilər Qəbələ rayonunun Nic kəndində 

və Oğuz rayon mərkəzində məskunlaşmışlar.  

Azərbaycan ərazisində Dağıstan dilləri qrupunun ləzgi yarımqrupuna saxur dili də 

daxildir. Saxurlar 3 rayonun - Qax (Qum və Sarıbaş kəndləri), Zaqatala (Yeni Suvagil, 

Gezbarah, Kaç və Muxax kəndləri) və Balakən ərazilərində məskunlaşmışlar. [1, s. 147-150] 

Azərbaycanın şimal-şərqində yayılmış "Şahdağ qrupu" - xınalıq, buduq və qrız dillərini də 

Dağıstan dilləri qrupunun ləzgi yarımqrupuna aid edirlər. Xınalıq dilində Quba rayonunun 

eyni-adlı kəndinin sakinləri danışırlar. Buduqlar Quba rayonunun Buduq, Güney Buduq və 

Dəli Qaya kəndlərində, qrızlar isə həmin rayonun Əlik, Cek və Haput kəndlərində yaşayırlar. 

Əsasən, Zaqatala və Balakən rayonlarının ərazisində yayılmış avar dili isə Şimali Qafqaz 

dil ailəsinin Dağıstan qrupunun avar-ando-didoy yarımqrupuna daxildir. 

Hind-Avropa dil ailəsinin İran qrupu dilləri Azərbaycan ərazisində tat, talış və kürd 

dilləri ilə təmsil olunmuşdur. 

Tat dili İran dillərinin cənub-qərb yarımqrupuna daxildir. Bu dil, əsasən, Abşeron 

yarımadasının bir neçə kəndində, eləcə də Xızı, Siyəzən, Dəvəçi və Quba rayonlarının 

ərazisində yayılmışdır. Tatlar dini mənsubiyyətinə görə üç qrupa bölünür: müsəlman tatlar, 

xristian tatlar (monofızitlər), iudaist tatlar və ya dağ yəhudiləri. [1, s. 148] 
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Talış dili İran dillərinin şimal-qərb yarımqrupuna daxildir. Bu dil Azərbaycanın 

cənub-şərqində -Lənkəran, Astara, Lerik və Masallı rayonlarının ərazisində yayılmışdır. 

Kürd dili İran dillərinin qərb yarım-qrupuna aiddir. Kürd dili Laçın, Qubadlı, Kəlbəcər və 

Azərbaycanın bəzi başqa cənub-qərb rayonlarının ərazisində yayılmışdır. 

Hind-Avropa dil ailəsi Azərbaycan ərazisində, həmçinin, rus və erməni dilləri ilə təmsil 

olunmuşdur. 

Rus dili hind-Avropa dil ailəsinin slavyan qrupunun şimal-slavyan yarımqrupuna daxildir. 

Rus dilinin daşıyıcıları, əsasən, Azərbaycan şəhərlərində və ilk növbədə Bakıda məskunlaşmışlar. 

Erməni dili isə hind-Avropa dillərinin ayrıca qrupunu təmsil edir. Erməni dili Qarabağın 

dağlıq hissəsinin bir neçə rayonunda yayılmışdır. 

Kartvel dil ailəsi Azərbaycanda gürcü dili ilə təmsil olunmuşdur. Bu dilin daşıyıcıları 

xristian və müsəlman ingiloylardır. Onlar, əsasən, Qax, Zaqatala və Balakən rayonlarında 

məskunlaşmışlar. 

Azərbaycanda, Türkləşmə prosesi yalnız türk aborigenlərin cənubdan gələn oğuzlar və 

şimaldan gələn qıpçaqlarla qarışması, nəticəsində, bunların assimilyasiyasından sonra başlandı və 

getdikcə sürətlənib XI-XII əsrlərdə qurtararaq, Azərbaycan və Arran ərazisində müasir Azərbaycan 

millətini əmələ gətirən türkdilli Azərbaycan xalqının təşəkkül tapması ilə nəticələndi. 

XIX-XX əsrlər Azərbaycan dilinin ən sürətli tərəqqi və çiçəklənmə dövrü olmuş, bunun 

nəticəsində də Azərbaycan dili müasir dünyanın funksional baxımdan ən inkişaf etmiş dillərindən 

birinə çevrilmişdir. [1, s. 149] 

XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda etnolinqvistik proseslərin inkişafında dörd əsas mərhələni 

qeyd etmək olar: Rusiya imperiyası tərkibində (XIX əsr – 1917-ci il); Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti dövrü (1918-1920-ci illər); sovet dövrü (1920-1991-ci illər); dövlət müstəqilliyinin 

bərpasından sonrakı dövr (1991-ci ildən sonrakı mərhələ). [7, s. 10] 

Bu mərhələlər bir-birindən dövlət səviyyəsində həyata keçirilən dil siyasətinin əsas 

xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Dil siyasəti dövlətin dil sahəsində iradəsini həyata keçirməyin ən 

effektiv və güclü vasitəsidir. 

Son 200 il ərzində ölkədəki etnolinqvistik proseslərin inkişaf istiqamətini müəyyənləşdirən 

əsas amillər sırasında ilk növbədə ölkənin Rusiya imperiyası tərəfindən işğalmı qeyd etmək 

lazımdır. Rusiya imperiyasının müstəmləkə siyasətinin ideoloji əsasmı ruslaşdırma xətti təşkil 

etdiyi üçün ölkədə dillərin qeyri-bərabərliyi prinsipi qanunvericilik səviyyəsində təsbit 

olunmuşdu. Rusiya imperiyasının hakim dairələri sərt dövlət dili siyasətini həyata keçirirdilər. 

Bu siyasətin ən səciyyəvi xüsusiyyətləri bir tərəfdən rus dilinin dövlət dili elan olunaraq onun 

zorla qeyri-rus xalqlara qəbul etdirilməsi, digər tərəfdən isə əsarətdə olan xalqların ana dillərinin 

inkişafı qarşısında müxtəlif süni əngəllərin yaradılmasından ibarət idi. 

Qonşu regionlar, məs., Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə ruslaşdırma siyasəti 

Azərbaycanda xüsusilə kobud və amansız formada həyata keçirilirdi. Belə ki, gürcü və erməni 

dillərinə nisbətən çarizmin Azərbaycan dilinə münasibəti daha dözülməz idi və bu dilin cəmiyyət 

həyatının əsas sahələrindən sıxışdırılıb çıxarılması üçün çeşidli qadağalar tətbiq olunurdu. 

Tanınmış etnolinqvist Y. Deşeriyevin hesablamalarına görə, Rusiya imperiyası dövründə 

Azərbaycan dili ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni və elmi həyatın 22 əsas sahəsindən yalnız 9-

da fəaliyyət göstərirdi. Qalan sahələrdə isə rus dili hökm sürürdü. [1, s. 150] 

Lakin çarizmin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan dilinin funksional inkişafının 

qarşısını almaq mümkün olmadı. XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində baş verən köklü sosial-

iqtisadi dəyişikliklər, kapitalist münasibətlərinin bərqərar olması, Azərbaycan millətinin 

formalaşması prosesi milli dilin funksional inkişafı prosesində ciddi dəyişikliklərə - onun tətbiq 

sahələrinin xeyli artmasına gətirib çıxardı. Azərbaycan dilinin dünyəvi təhsil sistemində tətbiq 

miqyası genişləndi, bu dildə mətbuat və teatr yarandı, ədəbiyyat nəşr edildi. 

Digər tərəfdən, hətta belə əlverişsiz şəraitdə də Azərbaycan dili Cənubi Qafqaz və Dağıstan 

ərazisindəki millətlərarası münasibətlərdə əsas ünsiyyət vasitəsi kimi öz rolunu qoruyub saxlaya 

bilmişdi. Hələ 19 əsrin əvvəlində bir çox rus tədqiqatçıları Azərbaycan dilinin bu keyfiyyətini 

qeyd edərək, onun regiondakı rolunu fransız dilinin Avropadakı rolu ilə müqayisə edirdilər. Bu 

vəziyyət XIX əsrin sonlarına kimi davam edirdi. Belə ki, XIX əsrin 80-ci illərində Qafqazda 
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olmuş Y. Veydenbaum qeyd edirdi ki, sadəliyi və öyrənmək üçün asanlığı Azərbaycan dilini 

bütün Şərqi Qafqaz üçün beynəlxalq dilə çevirmişdir. 

Azərbaycan dilinin funksional inkişafı sahəsində köklü dəyişikliklərə isə yalnız 1918-ci il 

mayın 28-də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan edilməsindən sonra nail olmaq mümkün 

oldu. Bu hadisə Azərbaycan dilinin funksional inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu. 

Belə ki, dil sahəsində milliləşdirmənin həyata keçirilməsi bu dövrdə milli hökumətin 

fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən biri idi. Dil sahəsində milliləşdirmə siyasətinin əsas 

mahiyyətini Azərbaycan dilinin müstəmləkəçilik dövründə itirilmiş mövqelərinin bərpası və 

keçmiş metropoliya dilinin tədricən cəmiyyətin əsas sahələrindən sıxışdırılıb çıxarılması təşkil 

edirdi. [7, s. 11] 

Bu sahədə ilk addım müvafiq hüquqi bazanın yaradılması oldu. 1918-ci il iyunun 27-də 

milli hökumətin qərarı ilə yeni və ən yeni dövrdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan dilinə dövlət 

dili statusu verildi və dövlət orqanlarında kargüzarlığın bu dildə aparılmasına başlandı. 1918-ci il 

avqustun 28-də Azərbaycan dilində savadlı milli kadrların hazırlanması məqsədilə ölkədəki təhsil 

müəssisələrinin milliləşdirilməsi haqqında qərar qəbul olundu. Azərbaycan dilində fəaliyyət 

göstərən ali təhsil müəssisələrinin yaradılması və Azərbaycan əlifbasının islahatı üçün ilk 

addımların atılması da 1918-1920-ci illər müstəqillik dövrünün əsas nailiyyətlərindəndir. 

Bu baxımdan 1918-1920-ci illər dövrünü son iki yüz ildə Azərbaycan dilinin funksional 

inkişafında dönüş nöqtəsi hesab etmək olar. Belə ki, XX əsrin sonrakı onilliklərində bu sahədə 

baş verən proseslər 1918-1920-ci illərdə əsası qoyulmuş tendensiyaların xeyli dərəcədə inkişafı və 

dərinləşməsinin təzahürü idi. [1, s. 147-150] 

1920-ci ilin aprelində hakimiyyəti ələ keçirmiş bolşeviklər qeyri-rus xalqlarının sovet 

hakimiyyətinə münasibətdə loyal-lığını təmin etmək məqsədilə milli dillərin inkişafı üçün 

minimum şərait yaratmağa məcbur idilər. Bolşevik hakimiyyətinin milli ucqarlarda 

möhkəmləndirilməsi zərurəti də bunu tələb edirdi. 

Bu məqsədlə 1921-ci il martın 29-da Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədri N. Nərimanov 

Azərbaycan SSR idarələrində türk dilində kargüzarlığın tətbiqinin təşkili haqqında sərəncam 

imzaladı. 1923-cü il iyunun 27-də isə Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin dekreti ilə türk dili 

Azərbaycan SSR-in dövlət dili elan edildi. 

Bütün bu dövlət sənədləri hüquqi normadan daha çox siyasi deklarasiya xarakteri daşıyırdı. 

Belə ki, SSRİ-nin bütün ərazisində olduğu kimi, Azərbaycanda da dövlət dili de-fakto rus dili 

idi. Buna baxmayaraq, milli dillər üçün yaradılmış məhdud imkanlar belə XX əsrin 20-30-cu 

illərində Azərbaycan dilinin təhsil, mətbuat və kitab çapı sahəsində funksional inkişafına təkan 

verdi. Məsələn, 1939/40-cı tədris ilində Azərbaycanın ibtidai və orta məktəblərində oxuyan 638427 

şagirddən 68,6 %-i Azərbaycan, 18,9 %-i rus, 12,1 %-i erməni və 0,4 %-i gürcü dillərində təhsil 

alırdı. 

1939-cu ildə respublikada Azərbaycan dilində 81, rus dilində 46, digər dillərdə isə 9 qəzet 

çap olunurdu. Həmin ildə respublikada buraxılan qəzetlərin ümumi tirajının 55,7%-i 

Azərbaycan, 33,7%-i rus, 10,6%-i isə digər dillərin payına düşürdü. [1, s. 149] 

Lakin Azərbaycan dilinin nisbətən sərbəst inkişafı üçün belə əlverişli dövr uzun çəkmədi. 

Artıq XX əsrin 30-cu illərinin sonundan başlayaraq SSRİ rəhbərliyi milli fərqlərin aradan 

qaldırılması prosesini süni şəkildə sürətləndirmək xəttini götürdü ki, bu da mahiyyət etibarilə 

xalqların ruslaşdırılması siyasəti demək idi. [7, s. 9] 

Milli əlifbaların latın qrafikasından kirill qrafikasına keçirilməsi, rus dilinin funksional 

inkişafı üçün imtiyazlı şəraitin yaradılması bu siyasətin əsas ünsürləri və tərkib hissəsi idi. 1938-

ci ilin martında SSRİ XKS və ÜK(b)P MK tərəfindən qəbul edilmiş qərarla 1938/39-cu tədris 

ilindən rus dilinin istisnasız olaraq bütün ümumtəhsil məktəblərində məcburi tədrisinə başlandı. 

Lakin 50-ci illərin ortalarından başlayaraq milli dillərin inkişafına diqqət artırıldı. 1956-cı il 

avqustun 21-də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 4-cü çağırış 3-cü sessiyasında Azərbaycan dili 

haqqında xüsusi qərar qəbul edildi. Bunun ardınca respublikanın dövlət idarələrində Azərbaycan 

dilinin tətbiqi üçün real addımlar atılmağa başlansa da, az sonra mərkəzi hakimiyyətin təzyiqi ilə 

bu proses dayandırıldı. 

60-cı illərin ortalarında isə SSRİ-də milli münasibətlər, o cümlədən dil sahəsində nisbi 
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mülayimləşmə dövrünə birdəfəlik son qoyuldu. Bu dövrdən başlayaraq SSRİ-nin dağılmasınadək 

ruslaşdırma siyasəti Sovet dövlətinin daxili siyasətinin əsas istiqamətlərindən birini təşkil 

edirdi. Maraqlıdır ki, bu siyasət milli-rus bilinqvizminin (ikidillilik) inkişafı pərdəsi altında 

aparılırdı. Buna görə də milli-rus bilinqvizmi heç də rəsmi təbliğatın təqdim etməyə çalışdığı 

kimi müxtəlif dillərin qarşılıqlı inkişafı və zənginləşməsinə deyil, birtərəfli surətdə 

azərbaycanlılar arasında rus dilinin yayılmasını sürətləndirmək və bu dilin ictimai həyatın 

müxtəlif sahələrində hökmranlığının təmin olunmasına xidmət edirdi. [3, s. 114] 

Lakin mərkəzin bütün təzyiqlərinə baxmayaraq, respublikanın 1978-ci ildə qəbul 

olunmuş yeni Konstitusiyasına Azərbaycan dilinin dövlət dili olması haqqında ayrıca maddə 

salındı. Həmin maddənin o dövrdə xeyli dərəcədə formal xarakter daşımasına baxmayaraq, bu, 

Azərbaycan xalqının ciddi mənəvi-psixoloji qələbəsi idi. Belə ki, SSRİ-nin 15 müttəfiq 

respublikasından yalnız üçünün - Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın konstitusiyalarında 

dövlət dili haqqında xüsusi maddə var idi. 
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Xülasə 

 

Etnik birlikləri qruplaşdırmaq və müəyyən əlamətlərinə görə sistemləşdirmək məqsədilə 

etnoqrafiya elmində müxtəlif təsnifat növlərindən istifadə olunur. Məsələn, xalqların coğrafi, dil, 

təsərrüfat-mədəniyyət, antropoloji təsnifatları mövcuddur. Dil xalqların və etnik birliklərin ən 

mühüm əlamətlərindən biri olduğuna görə, linqvistik təsnifat etnoqrafiya elmində daha geniş 

yayılmışdır. Bu təsnifat genealoji xarakter daşıyır və dilləri mənşə qohumluğu prinsipi ilə ayrı-ayrı 

dil ailələrində qruplaşdırır. 

 

T.Xalilova 

Summary 

 

Due to certain ethnic groups and in order to systematize the science of ethnography is the use 

of different classification. For example, geographical, linguistic, economic and cultural, 

anthropological classifications. Language is one of the most important features of the peoples and 

ethnic groups, according to the classification of linguistic science of ethnography more widespread. 

The genealogical classification to the principles of nature and origin of languages and groups 

separate language families. 
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İSMAYILLI RAYONUNDA DİL ƏLAQƏLƏRİ 

 

Açar sözlər: dil əlaqələri, Lahıc şivəsi, hapıt dili, ləzgi dili, İsmayıllı şivəsi 
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Azərbaycanın əhalinin etnik tərkibinin rəngarəngliyinə görə diqqəti cəlb edən rayonlarından 

biri İsmayıllıdır. Milli əsas təşkil edənlərlə   bərabər burada “Şahdağ” etnik qrupları: ləzgilər, 

hapıtlar, bundan başqa tatlar, yəhudilər, ruslar (malakanlar) iqtisadi, mədəni, dil əlaqələri içərisində 

yaşamaqdadırlar. Hər bir etnik qrupun özünəməxsus  adət-ənənələri, dili, dini inancları olmasına 

baxmayaraq, onlar iç-içə yaşadıqları digər etnoslarla yüz illərdir  eyni vətəni eyni taleyi 

paylaşmaqla qarşılıqlı əlaqədədirlər. 

Müxtəlif etnoslar arasındakı münasibətlərdə dil mühüm rol oynayır. Hər cür mədəni əlaqələr 

içərisində dil əlaqələrinin ayrıca özəllikləri vardır. İstər aborogen, istərsə də sonradan bu torpağa 

köçürülmüş etnik qruplar köklərindən qidalanmamaqla - dil ailələrindən uzaqlaşmaqla içərisində 

yaşadığı, həm də dövlət dili funksiyasında olan Azərbaycan türkcəsinin mühüm təsirinə məruz 

qalmışdır. Bununla bərabər, dialekt səviyyəsində olsa belə, bu etnik qrupların dilləri Azərbaycan 

dilinə təsirsiz qalmamışdır. İsmayıllı rayonunun şivə  xüsusiyyətlərini ələ aldığımızda buradakı dil 

əlaqələrinə dair maraqlı faktlar meydana çıxır. 

Lahıc və İsmayıllı şivələrinin dil əlaqələri  

Tarixi taleyi Azərbaycanla bağlı olan xalqlardan biri də İrandilli tatlardır. “Azərbaycan  

ərazisində tatlar,  əsasən, respublikanın İsmayıllı, Xızı,  Şamaxı, Quba, Dəvəçi və Abşeron 

ərazilərində daha kompakt şəkildə yaşayırlar. Tatlar bu ərazilərə hələ VI əsrdə İrandan köçürülməsi 

ədəbiyyatda qeyd olunur” (6, s.4). İsmayıllı rayonunda tatdilli etnik qrup kompakt şəkildə Lahıc 

qəsəbəsində və qəsəbəətrafı kəndlərdə yaşayırlar. 

Tatlar  Azərbaycanın bir sıra  ərazilərində yayıldığından, tat dilinin müxtəlif ləhcələri 

meydana çıxmışdır. G. Hüseynovaya görə, tat dilinin   1) şimal (sünni) şivələri – Quba, Dəvəçi, 

Qonaqkənd rayonları və Xızı rayonunun Qızıl Qazma kəndi ərazisində yayılmış  şivələr; 2) mərkəzi 

(şiə) 84 şivəsi – Xızı rayonunun Ərüsküş və Dağquşçu kəndi ərazisində yayılmış  şivə; 3) cənub 

(şiə)  şivələri – Xızı rayonunun digər  ərazilərində və Siyəzən rayonu ərazisində yayılmış şivələri və 

Abşeron, Balaxanı, Suraxanı, Lahıc və Məlhəm (Şamaxı) tatlarının şivələri daxildir (6 s.83-84). 

Leksik əlaqələr: 

Tədqiqatçı Gülsüm Hüseynovanın araşdırmalarında, Azərbaycan dilinin dialektoloji 

lüğətlərində, yerli dil materiallarında və başqa mənbələrdən alınan dil faktları Lahıc şivəsi ilə 

Azərbaycan dili və onun İsmayıllı şivəsi arasındakı dil əlaqələrini üzə çıxarmağa imkan verir. Bu 

dil faktlarından bir neçəsini nəzərdən keçirək: 

Tilat – “ağzı yeyilmiş və sapı çürümüş, işlənmiş bıçaq (İsmayıllı şivəsində tilət- “nazik”); 

basarat/bəsərət//bəsərot -ərəb mənşəli söz - «diqqət» və «bəxt, tale» (4,s.55), “gerçəkləri 

yanılmadan görə bilmə qabiliyyəti, uzaqgörmə”, “basaratı bağlanmaq” isə “gerçəyi görə 

bilməmək kimi bir duruma düşmək”(11); bazburud/bazbürd -«boy-buxun, görkəm»; (2s.39); 

vəçəxor/beçəxor- «qadınların uşaqlığında yara (xora)», (İsmayıllı şivəsində “gəlinlərin ilk 

uşaqlarını bətnlərində veçexor yeyerdi” kimi bir deyim- inanc vardır ki, burdan ya həmin xoranın 

çanlı orqanizm kimi alqılanması, ya da həmin sözün məna dəyişməsi nəzərə çarpır); 

cıqqa/cıqqan/cıqqana - «bir az, azacıq”, «kiçik, balaca»; «balaca bir şey», «nəyinsə çox kiçik bir 

hissəsi»; dıkqıli/duqqulu -  «balaca, azca, bir az»; danqaz/danqoz -  «lovğa, ədabaz, dikbaş» (2, 

s.122.); danqıl/dingil- «yüngülxasiyyətli» (İsmayıllı şivəsində dingil variantı eyni mənada işlənir); 

gildir/gildir - «gilə-gilə», «damcı-damcı» (İsmayıllı yerli şivələrində “bıldır-bıldır” fonetik şəklində 

ağlamaq feilinə aid olaraq işlənir); həmzotti/həmzətti- «həmzatlı», “insanla birlikdə doğulan ruh, 

can”(El içərisində həmin mifik təsəvvürlərə dayanan belə bir inanc var ki, insanlar arasında 

həmzadlı -mənfi auralı- sayılanlar yeni doğulmuş uşağın “üstünə girərlərsə” həmin uşaq ölə bilər, 
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yaşamaz); incəvora- «nə yaxşı ki», «xoşbəxtlikdən» (6, s.39); lələgüllə/ lələgili/ lələgillə - «çərəz» 

(İsmayıllı şivəsində isə “lələgilə” şəklində işlənir); düdüxçi - «yalançı» (düdüx’ «yalan» 

sözündən).  

Gülsüm Hüseynovanın “Tat dilinin leksikası” əsərində dil əlaqələri baxımından qeydə aldığı  

ləbgərdən  –  (tat ləhcələrində  abgərdən//obgərdan -  ab//ob  «su, maye» +  gərdan//gərdən 

«boyun» (Lahıc və yerli şivədə “misdən, alüminiumdan və s.-dən qayrılmış uzunsaplı çömçə” -qeyd 

bizimdir), s.39, qobi  «kiçik dərə »,  qoğuş  «koğus»,  «ağacın içindəki ovuq», dino (İsmayıllı 

şivəsində dəno – qeyd bizimdir)  «həlim, -  bişmiş düyü suyu», zəqto//zəqqitum  «çox acı»,  kəm  

«az»; noqulay (İsmayıllı şivəsində naqolay-qeyd bizimdir) «yöndəmsiz»; nohur  «su yığılan yer», 

parabizən  «qanadlarının üzərin də  qırmızı xallar olancücü»,  siəzi«kisə, xaral» (İsmayıllı 

şivəsində siyəzi şəklində “nazik” mənasında - qeyd bizimdir); vəçə//ve çə//beçə  «körpə  arı»;  qart  

«dəryaz itil əmək üçün daş»; qəcələ  «sağsağan»;  siyapur   «hayasız»;     pənə - «pul»;  ciyə - 

«kəndir»; kənək - «bərk, sınmayan»; sital  «tənbəl» və s. sözləri də İsmayıllı şivəsinə Lahıc 

şivəsindən keçmiş sözlərdir (5). 

“Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti”ndə qeydə alınmış aşağıdakı tat mənşəli sözlər eynən 

İsmayıllıda Lahıc – türk dil əlaqələrinə örnək ola bilər: vaynaçar–farsça  nāçār ناچار  "çarəsiz" 

sözündən, “heç olmazsa”, (s. 531; zır – “tamamilə”(s. 560); arna – “ədavət” (İsmayıllı şivəsində 

“bəhanə”) (s. 26); zahı – “yeni doğmuş qadın ( s. 554); ləvərə  – qaydasından iri, (s.332); ləlöin - 

dilənmək  (İsmayıllı şivəsində ac, yoxsul), (s.329), lələ-ata, (s.327); ləco- “zarafatşıl, məzhəkəçi” 

(s.326); latayir – “ədəbsiz söz” (s. 324); qudnə - lovğa (s. 312); qoyu – qatı (s.311) (1). 

Qarşılıqlı dil əlaqələrində türk-monqol mənşəli sözlər başqa bölgələrimizdə yaşayan tatların 

dilində olduğu kimi, İsmayıllı tatlarının dilində görünür. Bu sözlər Azərbaycan dili vasitəsi ilə 

Lahıc şivəsinə keçmişdir. Həmin leksik vahidlər Gülsüm Hüseynovanın araşdırmasında üzə 

çıxarılmışdır: kağaz/kağəz/koğəz, seyrəq/seyrey, sərün/sərin, buğa/büğo, bez, çiçəg/çiçeq, 

zöendun/şoindun, quymağ//quymoğ//qiymoğ, çöl//çul, qaburğa//qaburğo, başmağ/başmoğ, 

yapunci//yapuncü, sanduğ//sanduğ, cülgi//cülqi, kərpic, ambar//ambor, palaz//paloz, 

saray//səroy, tapança//tapançö (5, s.79-80), ostin  –  «paltarın qolu», çığrığ  –  «qarqara, makara, 

sap çarxı»,  qırt   «az, kəsik»,   dağar  – «qurudulmuş mal, qoyun, keçi dərisindən tikilmiş kisə”, 

tuş  –  «tuş gəlmək», «rast gəlmək», uruğ- turuğ  –  «nəsil, nəvə-nəticə»,   ütüg – «zirək,diribaş» 

kəsüy  –  «yazıq, fağır, qəlbi sınıq (adam)» (5, s.64-65). 

Qrammatik əlaqələr: 

İstər tat dilinin Lahıc şivəsi, istərsə də hapıt dilində leksik əlaqələri ilə bərabər  milli dilimizin 

milli azlıqların şivələrinə təsirlərini görməkdəyik. Azərbaycan tatlarının müxtəlif ləhcə  və  

şivələrində işlənən birinci tərəfi  Azərbaycan dilindən alınma -mış,  - miş,  - muş,  - müş  şəkilçisi 

ilə əmələ  gəlmiş feili sifət, ikinci tərəfi isə  tat dilinə  məxsus köməkçi feillə  ifadə  olunan analitik 

feillərdə  maraqlı xüsusiyyətlər aşkara çıxır. Belə ki, “birən”- “ol” feili artırılmaqla Azərbaycan 

dilindəki məsdər mənalı feillər yaranır. Məsələn:  alışmış birən - «alışmaq, öyrəşmək»;  allanmış 

birən - «aldanmaq»;  axmiş birən - «axmaq»; aqnamiş birən - «ağnamaq»;  inanmış birən - 

«inanmaq»; “birən” köməkçi feili milli feillərimizin başlanğıc formasına və adlara da artırıla bilir: 

qunoğbiran – “qonaq olmaq”; sataşbirən – “sataşmaq”. Həmin feili sifətlərə “soxtən”- “et”  

köməkçi feili artırmaqla təsirli feillər yaranır: aldatmış soxtən - «aldatmaq»;  inanmiş soxtən - 

«inandırmaq»; xırdalamiş soxtan – xırdalamaq, tup soxtan – “toplamaq”  v ə  s.  

Lahıc ləhcəsində Azərbaycan dilinə məxsus derevativ sözlər mövcuddur ki, bunları dörd yerə 

bölmək olar:  

1) Mənşəyindən asılı olmayaraq Azərbaycan dilindən hazır şəkildə alınmış düzəltmə sözlər: 

aqrebəli – əqrəbalı; aqrebəsüz – əqrəbasız ; binəli – əsaslı; binəsiz -– əsassız;  təməlli;təməlsiz; 

anqirti – anqırtı, azqun – azğın; başçi – başçı, boğçə– baxça; cannığ– canlıq; düolı– dualı;  

dədəliy – ögey dədə; ilçi – elçi; oyləli – ailəli; uxşor – oxşar; əttuq – ətlik; kəsilmək üçün bəslənən 

heyvan; ğərəülçi – keşikçi; qirçi – qırla işləyən şəxs; oşboz – aşpaz; bülük – bölük, dəstə;  

2) Azərbaycan dilinə məxsus leksik şəkilçilərin tat mənşəli sözlərə qoşulması ilə həmin dilə 

məxsus sözlər: ataşluq – odluq, yandırmaq üçün yer; yallü – uşaqlı; cıqqılı– kiçik xırda; cünəli – 

yanaqlı; dır-dırçı– deyingən; düvəli – tüstülü;  dəbboğçi – dabbaqçı; əntiqəçi – köhnə şeylər satan; 



 
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 72 

 

 

 

numlu – adlı-sanlı; düminci – ikinci; düdüxçi - «yalançı»; nimərçi – keçəçi;uxşori – oxşarlıq; 

həmzotti/həmzətti – həmzadlı;  

3) Azərbaycan mənşəli  -çi4, -iş4və s.şəkilçiləri ilə tat mənşəli  –gəri şəkilçisinin 

birləşməsindən ibarət olan mürəkkəb –çigəri şəkilçisi vasitəsi ilə yaranan sözlər: başçigəri – 

başçılıq; ğərəvülçigəri – keşikçilik, qarovulçuluq; elçigəri – elçilik; yuxsulgəri – yoxsulluq;  

əkinçigəri – əkinçilik; gedişgəri – gedişat;  

4) Azərbaycan dilinə aid sözlərə tat mənşəli şəkilçinin artırılması ilə yaranan düzəltmə sözlər: 

qapundan – qapmaq; yavoşlə – yavaşca; ügəi – ögeylik; yetimi – yetimlik; oşbozgəri – aşpazlıq;  

yetimgəri – yetimçilik   

Mürəkkəb söz yaradıcılığında da Azərbaycan türkcəsinin təsiri aydın görünür. Belə sözləri də 

2 yerə bölmək olar: 1) Azərbaycan türkcəsindən hazır şəkildə alınan mürəkkəb sözlər: çoypüli –çay 

pulu; alış-vərişçi – alverçi; 2) Azərbaycan dilinə məxsus sözlə tat dilindən olan sözün birləşməsi ilə 

yaranan sözlər: kuxolu – dayıoğlu; nünqatığı– qəlyanaltı; yiğindərin – yır-yığış; yos nohran – yaş 

qoymaq; zirbıği – bığaltı; ux şundan – ox atmaq; təmizdili – təmizürəkli, açıqürəkli;  təmiz 

soxtan – təmizləmək; əməyəruz – əməkgünü   

 

“Şahdağ” etnik qruplarının dil əlaqələri 

İsmayıllıda əsasən Hacıhətəmli və Mollaisaqlı kəndlərində yaşayan hapıtlar qədim Alban 

tayfalarının nəsillərindən olub dünyada yalnız Azərbaycanda qeydə alınmış nadir etnoslardandır. 

“Şahdağ” etnik qrupuna daxildir. Hapıt dili də həm Azərbaycan türkcəsi həm də tarixən qonşuluqda 

yaşadıqları etnosların dillərindən təsirlənmişdir. Hapıt-türk dillərinin tarixi əlaqələrinin olması 

haqqında araşdırmaçıların görüş birliyi də vardır.  

Leksik əlaqələr: 

“Şahdağ” dillərinin lüğət tərkibində, səs sistemində və hətta qrammatik quruluşunda 

Azərbaycan dilinin təsiri özünü göstərir. Onların lüğət tərkibinə çoxlu Azərbaycan sözləri daxil 

olur, tədricən kök sözlərin yerini dilə daxil olan yeni Azərbaycan sözləri tutur. Azərbaycan dilinə 

məxsus sözdüzəldici şəkilçilər əsasında bu dillərdə yeni sözlər yaranır. Bu dillərə Azərbaycan dili 

vasitəsilə ərəb, fars, hətta rus sözləri də daxil olmuşdur. Aşağıdakı sözlər hapıt - Azərbaycan (türk) 

dil əlaqələrinə nümunə ola bilər: aralıcəər- “uzaqdan”; ayağqəbı – “ayağqabı; bəy – “ata”; 

bəğriyər – “qorxmaq”; bıdırkən – “böyürtkan”; cic – “gül”; darnak – “dərnək”; bay – “ana”; 

funduq – “fındıq”; kar – “iş”; kum-“kənd”; kur – “çay”; kərpiç – “kərpic”; qədə - “oglan”; qım 

– “yer”; qıl – “baş”; qoq – “göy”; kərə-“yağ”; qomuş – “camış”; puzan – “pozan”; palaz – 

“kilim, xalı”; turşi – “turşu”; uç- “get”; ucən – “bura”;  babay – “baba”; dayı – “dayı”; xala – 

“xala”; mamay – “bibi”; kur – “çay”;  ux – “oxu” (uxəc – “oxumaq”); qəç- “çıx” (“qaç”). 

Babay, mamay sözlərinin sonundakı “y” türk ləhcələrində söz sonunda qapalı hecadan açıq 

hecaya doğru inkişaf qanunauyğunluğunu ifadə edən “arpay”, “buğday” tipli sözləri xatırladır. 

Haput və qrız dillərində çaya “kür” deyilməsi tədqiqatçılarımıza imkan vermişdir ki, uzun 

müddət Kür çayının etimologiyası üzərində gedən mübahisəyə son qoysunlar və Zaqafqaziyanın bu 

ən böyük çayının öz adının qədim alban tayfalarının birinin dilindən aldığını sübut etsinlər (9). 

“Kür” sözünün türk mənşəli söz olması və hətta qədim şumerlərdə belə bu sözün işlənməsi 

haqqında yetərincə məlumatlar vardır. 

Qrız, buduq, xınalıq, ləzgi dillərində elə türk sözləri işlənir ki, bu gün bəzilərimiz həmin 

leksemlərin ilkin variantda mənasını başa düşmürük. Məsələn, kap - “meyvənin yeyiləndən sonra 

qalığı, şud  -“taxtabiti”, yeb - “ip”, qajğan (qazan) və s. (9.)  

Hapıt dilinə Azərbaycan dili  vasitəsi ilə və ya birbaşa azərbaycanda yaşayan 

tatların,ləzgilərin dindən keçmiş ərəb-fars sözləri də vardır. 

Tat dili vasitəsilə hapıt dilinə keçmiş sözlər: azar – “xəstə”; axri- “axrı”; lüzüd ədəmi – “ağ 

adam”; bəse – “bəst”i; bustan – “bostan”; dahar- “daş”; əmi – “əmi”; əynə - “güzgü”; əyəl – 

“uşaq”; adami – “adam”; ləhəd ədəmi – “qara adam”; mtəpkə - “balış”; nacax – “balta”; 

narduvan – “pilləkən”; nukər – “nökər”; şirni – “konfet”; və s. 

Hapıt-ləzgi ortaq sözləri: riş – rış - “qız”; bəlkən – balkan - “at”; xu-fu-“çörək”; xəd-yad-

“su”; gədə- qada-“oğlan”; bədəy-bade-“nənə”; babay-ba-“baba”və s. 
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Araşdırmaçı, yazıçı-publisist Xeyrulla Ağayev   bu fikirdədir ki, hapıtlar xarakter, 

psixologiya, məişət baxımından türk ruhuna çox yaxındırlar. Hapıtların inanclarında göy tanrıçılıq 

inamı indi də yaşamaqdadır. Hapıt etnosundan olan müəllif yazır:”Türkiyə türklərində sənədə 

"kahat" deyirlər, bizdə də bu (eynən (sənəd) anlamındadır. Bizdə Allaha qoq deyirlər. Qoq 

"yüksəklik", "göy" mənasındadır. Yüksəkliyə də "qoq ki qağa" deyirik, yəni "Allahın yüksəkliyi" 

(10). Müəllif həm kultur, həm də dil əlaqələrinə örnək olaraq “iməcilik” sözünə diqqəti çəkir. 

Ta qədimdən əski türk toplumunda qarşılıqlı  yardımın ən geniş yayılmış formalarından biri 

“imece” - "iməcilik" olmuşdur. Tədqiqatçıların fikrincə, "iməcilik" anlayışı  yunan sözü olan 

"imece"dən alınmışdır və qatılmaq, "yardımlaşmaq", ”köməkləşmək”  mənasını verir. Ona görə də 

ehtimal  etmək olar ki, "iməcilik" qarşılıqlı yardım forması Azərbaycanda ellinizm zamanında 

təşəkkül tapmışdır (7). 

Lakin “İmece adətinə Bizansın politik və kultural baskısından uzaqqalmış olan türk 

yurdlarında rastlanması bu kollektiv yardımlaşma ənənəsinin rumlardan keçmədiyinə bir dəlildir. 

Türk dialektlərində  “yardım” anlamında üme kelmesi olmuşdur. Qazaxca üme, tatarca, başqırdca 

ömə, türkməncə üməçi məhz  iməci deməkdir  (3, s.548).    

Qrammatik əlaqələr: 

Azərbaycan dilinin sözdüzəldici “-çı, -çi, -çu, -çü”, “-lıq, -lik, -luq, -lük” şəkilçiləri Şahdağ 

dillərinin söz yaradıcılığında əhəmiyyətli rol oynayır. Şahdağ dillərində işlənən bağlayıcılar və 

ədatlar əsasən Azərbaycan dilindən, yaxud bu dil vasitəsilə ərəb və fars dillərindən alınmışdır (8).  

Lahıc şivəsində olduğu kimi, hapıt dilində də Azərbaycan türkcəsinin qrammatik quruluşunun 

təsiri ilə yaranmış birinci tərəfi Azərbaycan dilinə məxsus –mış şəkilçili feili sifət olan mürəkkəb 

feillər vardır və yönlük halda olan feillərə “başlamış” feili sifəti ilə artırmaqla yaranan feillər 

diqqəti cəlb edir. Məsələn: Qıl daramışiru –  “Başını darayır”; Vəz yaraşmışşöri – “Sənə yaraşır”; 

Partlamışğoydu- “Partladı;  Şagird uxəc başdəmiş ərc - “Şagird oxumağa başladı”; Zın artux hər 

zad başə əskızın başdəmiş ərzın – “Mən artıq hər şeyi başa düşməyə başladım”; “Basmış ər – 

“Bas”; “Çırpmış ər – “Çırp” 

Başlamış feilinə -əric artırmaqla isə məsdər yaranır: başdamış əric. 

Ləzgi dilində isə Azərbaycan dilindən keçmiş düz, təklif, rastlaş, xahiş, izah, fikir, 

mehriban, asan, zillə, doğru, asılı, nəzarət, mızılda, cəzalan, qabul, nifrət, ciddi, kıbıt (kobud), 

ayrıl, bağışla, şərait, deqiş (dəyiş), izlə, razı, yoxla və s. kimi çoxlu sayda leksik vahidlər vardır. 

Maraqlıdır ki, tat və hapıt dilində olduğu kimi, ləzgi dilində də Azərbaycan türkcəsinə məxsus 

-mış4 şəkilçili feili sifət feil yaradıcılığında aktiv şəkildə iştirak edir: yoxlamışalı – “yoxlayacaq”; 

izləmişzivi – “izləyir”; şərait yaranmış hanvay – “şərait yaranmışdı”; bağışlamışaldış – 

“bağışlamayacaq”; ayrılmışmva – “ayrılmış”; rastlaşmışhanı – “rastlaşdı”; zilləmişnivay – 

“zilləmişnivay; başlamışnı – “başlayıb”; yaşamışnı – “yaşayıb”; mızıldamışzevay – 

“mızıldanırdı”; cəzalandırmışzay – “cəzalandırardıq”.“Mahnı oxure” (Mahnı oxuyur) 

cümləsindəki feil milli indiki zaman feillərimizə bənzəyir. 

Hər hansı bir ərazidə yaşayan xalqların dil əlaqələrinin tədqiqinin böyük əhəmiyyəti vardır. 

Belə ki, bu əlaqələrin öyrənilməsində meydana çıxan dil faktları həm də həmin xalqların. ya da 

etnosların istisadi-sosial, mədəni əlaqələrini üzə çıxarır. İsmayıllı rayonunda tatlar, hapıtlar, 

ləzgilər, ruslar, yəhudilər əsrlərdir iç-içə yaşamaqdadırlar. Qeyri-avtoxton etnoslar içərisində 

əhalisinin sayının müqayisədə çoxluğuna və dil əlaqələrinin daha sız olmasına görə tat dili, onun 

Lahic ləhcəsi birinci yer tutur. Lahıc ləhcəsində çox sayda türk mənşəli söz olmaqla yanaşı, 

Azərbaycan türkcəsinin qrammatik səviyyədə təsiri diqqəti cəlb edir. Tatca sözlərə milli 

şəkilçilərimizin, milli sözlərimizə isə tat dili şəkilçilərinin qoşulması ilə söz yaradıcılığı və relyativ 

əlaqələrin qurulması, İsmayıllı şivəsində çoxlu sayda tat mənşəli sözün olması bu dil əlaqələrinin 

həm tarixi, həm də etnoslararası iqtisadi, mədəni əlaqələrin dərinliyindən xəbər verir. 

Hapıtlar isə özlərinin etiraf etdiyi kimi türk ruhuna çox yaxın olduqları kimi, Azərbaycan 

türkləri ilə ortaq kültürə, eyni zamanda çoxlu sayda ortaq dil faktlarına malikdir. 

İsmayıllıda yaşayan etnik azlıqların dilləri həm dövlət dilimizlə, həm də bir-biri ilə oxşar və 

ortaq təsirlənmə nöqtələrinə malikdır. Məsələn, Azərbaycan dilinə məxsusu feili sifətlərə köməkçi 

feil, və ya şəkilçi artırmaqla söz yaradıcılığı həm tat, həm hapıt, həm də ləzgi dilində vardır. 
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Xülasə 

Multikulturalizm şəraitində iqtisadi, mədəni əlaqələrlə yanaşı, dillərin qarşılıqlı təsir 

prosesləri də baş verir. Belə məkanlardan biri İsmayıllı rayonudur. Rayonda İran, Qafqaz, slavyan 

və s. dillərinin ləhcələri əsrlərlə birgə yaşadıqları milli əsas təşkil edən xalqın dilinin təsirinə məruz 

qalmaqla yanaşı, həm də Azərbaycan dilinin İsmayıllı şivəsinə təsirsiz qalmamışdır. Məqalədə bu 

məkanda dillərin leksik və qrammatik səviyyədə əlaqələri araşdırılmışdır. 

S. Qasumova 

LANGUAGE CONNECTIONS IN ISMAILLY REGION 

Summary 

In the condition of multiculturalism in additon to economic, cultural relations, interaction 

processes of languages occur. One of these places is Ismailly region. In the region the dialects of the 

Iran, Caucasus, Slavic languages etc. exposed to the effect of the language of the people that make 

up the national base and lived together for centuries and at the same time these dialects influenced 

the Ismailly dialects of the Azerbaijan language.In this article it was analyzed  the connections of 

languages in the lexical and grammatical level in this place. 
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AZƏRBAYCANIN ŞİMAL BÖLGƏSİNDƏ YAŞAYAN AZSAYLI XALQLAR 

 

Açar sözlər: Quba, xalq, dağ yəhudiləri, ləzgi, tat, Qusar, şimal, rayon, etnos 

Key words: Guba, people, jews, lezghin, tat, Gusar, north, region, ethnicity 

 

Zəngin tarixə və bənzərsiz təbiətə malik Quba rayonu Azərbaycanın sosial-iqtisadi, siyasi və 

mədəni həyatında hər zaman əhəmiyyətli rol oynamışdır. Rayonun ərazisində 134 tarixi-arxeoloji 

abidə, o cümlədən eramızdan əvvəlki dövrlərə aid Gültəpə, Çarıqtəpə, Pirtəpə kurqanları ilə yanaşı, 
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türbələr, məbədlər və məqbərələr, XIX əsrə aid Hacı Cəfər, Səkinə xanım və Cümə məscidləri 

mövcuddur. Əhalisi ayrıca etnoqrafik qrup təşkil edən və unikal xüsusiyyətləri ilə seçilən Xınalıq 

kəndi bu rayondakı qədim və yüksək mədəniyyətdən xəbər verir. Quba rayonundakı müxtəlif dini 

konfessiyalara mənsub insanların əsrlərdən bəri birgə yaşaması ölkəmizdə tolerantlığın parlaq 

nümunəsi sayıla bilər. 

Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində yaşayan türk mənşəli tayfaların tarixi haqqında xeyli 

faktlar və materiallar mövcuddur. Erkən orta əsrlərdə bu bölgədə bir sıra türk mənşəli toponimlərin 

mövcudluğu (Quba, Alpan, Şabran, Qarqar, Xursar, Dondar, Samur, Çul, Çöl və b.) göstərir ki, bu 

ərazilərdə hələ qədim dövrlərdən türkdilli tayfalarla yanaşı bir sıra Dağıstan və xüsusən İber-Qafqaz 

dillərinə mənsub tayfalar və xalqlar yaşamışlar. Bu baxımdan xüsusi olaraq qeyd edilməlidir ki, 

Şimal-Şərqi Azərbaycanın bir çox toponimləri qədim türk mənşəlidir. 

Quba-Xaçmaz bölgəsində tarixən qıpçaqlara məxsus tayfa adlarını əks etdirən çoxlu yaşayış 

məntəqə adları müəyyən edilmişdir. Məsələn, qıpçaqların mənbələrində çəkilən Kuç, Çələqər, Tuk 

tayfa adları, Xuc, Calaxar və Tuq kənd adlarında öz əksini tapmışdır. Eranın ilk əsrlərində  Cənub-

Şərqi Avropada yaşamış avar Qudi tayfasının adı Xaçmaz rayonundakı Avaran kənd adında 

qalmışdır. Mənbələrin təsdiqinə görə eranın ilk əsrlərində indiki Dərbənddən 17 km cənubda 

yerləşmiş Çul şəhəri qədim türk mənşəli Çul tayfasının adını daşıyırdı. Quba rayonunda Alpan kənd 

adının məhz alban tayfasının adı ilə bağlanılması göstərir ki, Alpan, Alban, və Alvan formalarında 

kənd adları Qərbi Azərbaycanda, Gürcüstanda və hətta Cənubi Azərbaycanda da vardır  [2, s. 71]. 

Quba əhalisi həmişə ərazidə çoxsaylı tayfa tərkibi olması ilə fərqlənmişdir. Hal-hazırda Quba 

ərazisində mövcud olan və özündə onlarla etnoqrafik xüsusiyyət saxlayan yer adları mövcuddur.  

Azərbaycanın Şimalında  yaşayan ən qədim xalqlardan biri yəhudilərdir. Yəhudilər hazırda 

Bakı, Sumqayıt, Quba, Oğuz və Göyçay rayonunda yaşayırlar. Quba rayonunda yerləşən Qırmızı 

qəsəbə dünyada dağ yəhudilərinin əhalisinin sayına görə ən sıx yaşadığı ərazidir.  “Qırmızı Qəsəbə” 

Quba rayon mərkəzinin iki-üç kilometrliyində, Qudyalçayın kənarında yerləşir. Paytaxt Bakıdan 

təxminən iki yüz kilometr şimalda yerləşən bu qəsəbədən keçərkən təmtəraqlı binalarla yanaşı, dini 

məbədlər-sinaqoqlar gözə dəyir. Dağ yəhudiləri Şərqi Qafqazda, əsasən, Azərbaycan və Dağıstanda 

kök salmış yəhudilərdir. Azərbaycanda dağ yəhudilərinin kompakt yaşadığı yer “Qırmızı 

Qəsəbə”dir. 1926-cı ilədək bu qəsəbə “Yəhudi qəsəbəsi ” adlanıb. Sonra Sovet qurulanda, rusların 

11-ci Qırmızı ordusu Azərbaycana daxil olarkən bu qəsəbədən keçib və bu ordunun şərəfinə qəsəbə 

“Qırmızı qəsəbə” adlanıb . Əhalinin 99%-i dağ yəhudilərdən ibarət olan qəsəbədə azərbaycanlılar 

və ləzgilər də yaşayır 

Müasir dövrdə dağ yəhudilərinin tarixi barədə müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bir qisim alimlər 

dağ yəhudilərinin VII əsrdə yaranmış və Azərbaycan torpaqlarını da əhatə edən  xəzərlərdən 

törədiyini deyirlər. Məlum olduğu kimi xəzərlər yəhudi dinini qəbul etmiş türk tayfaları idilər. 

Lakin müasir alimlər bu fikrə qarşı çıxaraq dağ yəhudilərinin eramızdan əvvəl Assur və Babil işğalı 

zamanı əsir götürülmüş yəhudilər olduğunu qeyd edirlər. Yəhudi dini kitablardında göstərilir ki, 

Samirə şəhərinin assurlar tərəfində işğal olunması nəticəsində burda olan yəhudilər Assuriyanın 

Kalaxa ərazisində, Haburə, Qozan çayı sahillərində və Midiya dağlarında indiki Cənubi Azərbaycan 

ərazisində yerləşdirilir. Dağ yəhudilərinin əcdadları bura 15 əsr bundan əvvəl gəlmişlərdir. V əsrin 

sonları VI əsrin əvvəllərində İranda məzdəkilər hərəkatının yatırılmasından sonra onlara dəstək 

verən İran yəhudiləri imperiyadan kənarlaşdırılaraq Şimali Azərbaycan və Cənubi Dağıstan 

ərazisində yerləşdirilir [6]. 

Uzun illərdir buradakı yəhudilər azərbaycanlılarla birlikdə, sülh və əmin-amanlıq şəraitində 

yaşayırlar. Dağ yəhudilərinin Quba ərazisində yığcam şəkildə məskunlaşmasının tarixi XVIII əsrin 

ortalarına təsadüf edir. Quba xanlığına Fətəli xanın rəhbərlik etdiyi dövrlərdə bütün ətraf ərazilərdə 

yaşayan yəhudilər bura köçməyə başlayıblar. Həmin vaxt salınan yəhudi məhəllələrində 10-dan 

artıq sinaqoq inşa olunub.  

Dağ yəhudilərinin digər yəhudilərlə fərqləri danışıqlarında, bir də adətlərində hiss olunur. Dağ 

yəhudilərinin dili fars dilinə bənzəyir. Qəsəbədə üç dildə danışılır: dağ yəhudilərinin gündəlik 

işlətdikləri İran kökənli "cuvuri" və Azərbaycan dillərində. Bu qəsəbə sakinlərinin böyük 

əksəriyyəti rus və ingilis dillərini də yaxşı mənimsəyiblər. Burada yerləşən 2 məktəbdən birində 

dərslər Azərbaycan , digərində isə rus dilində tədris olunur. Hər ikisində dünya yəhudilərinin 
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danışdığı ivrit dili tədris olunur. Azərbaycanda fəaliyyətdə olan 5 sinaqoqdan 2-si Bakıda, 2-si 

Qırmızı Qəsəbədə, 1-i isə Oğuzda yerləşir. Respublikamızda iki yəhudi məktəbi, kollec, uşaq 

bağçaları və dini məktəb fəaliyyət göstərir. 1993-cü ildə Bakı Dövlət Universitetində ivrit dili 

fakültəsi açılıb, ivrit dilində qəzet və jurnallar çap olunur. Bu gün Azərbaycanda yaşayan 20 min 

yəhudinin 95 faizini dağ yəhudiləri təşkil edir. 

Sayca az olan Quba yəhudiləri, bəzən də dağ yəhudiləri adlanan yəhudilər daha böyük etnik 

qrupun əhatəsinə düşdüklərindən normal alış-veriş və ticarət əlaqələri yaratmaq üçün yerli dili 

öyrənməyə məcbur olmuşlar. İlk vaxtlar ikidillilik şəraitində yaşayan yəhudilər tədricən hətta 

məişətdə də öz doğma dillərini unudaraq bir dilliyə, bütünlüklə tat dilinə keçmişlər. Təbiidir ki, 

onlar bu torpağa özləri ilə tat dilini gətirməmişdilər. Elə bundan sonra da yəhudilər öz milli 

mənsubiyyətlərini yəhudi yox, tat hesab etməyi daha üstün tutmuşlar. Əsasən də tatarlar öz milli 

etnik mənsubiyyətlərini qəbul etdiklərinə görə məsələn, indi Xızı tatı başqa dilə mənsub olan 

“dağlı” sözünü özünə etnik ad seçmişdir, lahıclı tat isə Lahıc coğrafi adından özünə etnik ad 

düzəltmiş, Suraxanı tatı isə özünü “pars” adlandırmağı üstün tutur. Alınma dili öz doğma dilinə 

çevirən yəhudilər ailə-məişət, xüsusilə din və onun mərasimlərinə dair leksik vahidləri tat dilinə 

gətirmiş, beləliklə də alınma, özününkü olmayan tat dilini bir növ özününküləşdirmiş, ona milli-

semit tərkibi vermişlər. Bu da təbiidir. Çünki yəhudi tat deyil. Azərbaycana gələndən sonra tat dilini 

qəbul etmişdir.  

Tatlar – Azərbaycanda yaşayan İran dilli etnoslardan biri olub, əsasən Abşeron 

yarımadasında, Bakı şəhərində, Quba, Göyçay və Şamaxı rayonlarında məskunlaşmışlar. Yayılma 

ərazilərinə, etnik əlamətlərinə, dialekt xüsusiyyətlərinə görə Azərbaycan tatları müəyyən fərqli 

cəhətlərə malik olsalar da, əslində onlar vahid bir azsaylı etnos sayılırlar. Azərbaycan tatları 

arasında başlıca fərq onların dillərində özünü göstərir. Yəni Abşeron, Şamaxı tatları ilə Quba, Xızı 

tatlarının dillərində müəyyən dialekt və ləhcə fərqləri var. Dilçilər ləhcə fərqlərinə görə tat dilini üç 

qrupa bölürlər. Birinci qrupa Quba, Dəvəçi, Qonaqkənd ərazisində yaşayan tat əhalisi daxildir – tat 

dilinin şimal ləhcəsi adlandırılır. İkinci qrup – mərkəz ləhcəsi adlanır ki, bura Xızı rayonu 

ərazisində yaşayan tatlar aid edilir. Üçüncü qrup – cənub ləhcəsi adlanır, buraya Abşeron, Lahıc və 

Şamaxının tat əhalisi daxildir. 

Azərbaycan tatlarının bir qolu da «dağ yəhudiləridir» onlar özlərini «cuhud» (yəni başqa 

dindən olanlar, «tat cuhudları») adlandıran azsaylı etnosdur. Dinlərinə görə bu etnos yəhudi sayılır. 

Dağ yəhudiləri başlıca olaraq Quba rayonundakı Qırmızı qəsəbədə və qismən də Oğuz rayon 

mərkəzində yaşayırlar.  

Maqsud Hacıyev tat sözünün 17 mənasını verib. Onların içərisində “yad”, “gəlmə”, “qeyri-

türk”, “şəhərli”, “oturaq həyat keçirən”, “savadlı, bilikli” və s. mənaları vardır. Ümumiyyətlə, tat 

sözü müxtəlif mənalarda təzahür edir. Tatların yüz illərdən bəri öz ədəbi dili olmamışdır. Fars dilinə 

yaxın qohum dillərdən sayılan ədəbi dil kimi formalaşa bilməmişdir. Tatların da ədəbi-yazı dili 

Azərbaycan(türk) dili , ya da fars dili hesab olunur.   

Tat dilinin tədqiqi Azərbaycan dilçiliyinə çox fayda verə bilər. Çünki Azərbaycan xalqının və 

ərazisinin tarixi kimi onun dili də bir çox xalq və tayfaların tarixi və dili ilə bu və ya digər şəkildə 

əlaqədardır. Müxtəlif dövrlərdə olmuş və az-çox davam etmiş belə əlaqələr həm də Azərbaycan 

xalqının mədəniyyətində, dilində müəyyən izlər salmışdır. Belə izləri dəqiq öyrənmədən dürüst 

tarixi-elmi nəticələrə də gəlmək çətindir. Buna görə də Azərbaycanda həm İber-Qafqaz tayfa və 

xalqlarının, həm də İran dilli tayfa və xalqların, xüsusən bunlardan Azərbaycan ərazisində 

yaşayanların tarixini, mədəniyyət və dilini tədqiq etmək lazımdır.  

Tat dilini, bu dilin müxtəlif şivə və ləhcələrini, onların leksika və qrammatikasını bitkin və 

tam şəkildə öyrənmək müasir Azərbaycanşünaslığın qarşısında duran mühüm və vacib məsələlərdən 

biridir. [3, s. 16] 

Dil insanları birləşdirən ünsiyyət vasitəsi kimi təkcə öz doğma etnik mühiti ilə kifayətlənmir, 

bu dilin daşıyıcıları olan etnosun ictimai-siyasi vəziyyəti, xüsusilə burada iqtisadi-mədəni tələbləri 

mövcud qəbilə, tayfa və ya xalq dilinin öz əhatə dairəsini genişləndirməyi tələb edir. Bir dildə 

danışan kiçik insan cəmiyyəti, yaxud indi qəbul olunduğu kimi azsaylı xalqın nümayəndələri 

fəaliyyət dairələrini genişləndirmək üçün daha böyük başqa xalqın dilini bilmək ehtiyacı duyurlar.  
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Azərbaycan dilinin tat dilinə təsiri hərtərəfli və əhatəlidir. Bu təsir özünü tat dilinin bütün 

qrammatika və leksikasında geniş dairədə göstərir. Fonetik, morfoloji, sintaktik və leksik təsirin 

bəzi məsələlərini hətta ötəri nəzərdən keçirməklə bu haqqında müəyyən təsəvvür əldə etmək olar.  

Azərbaycandakı azsaylı xalqların, o cümlədən tatların dil və mədəniyyətlərinin əsasən 

türkdilli mühitdə qorunub saxlanması həm elmi, həm də siyasi cəhətdən xüsusilə mühümdür. Tat 

dili hind-avropa dillər ailəsinin İran qrupuna daxildir və şifahi nitqdə bir-birini qarşılıqlı başa düşən 

Şimal, Mərkəzi və Cənub (Azərbaycan Respublikası ərazisində) kimi üç əsas ləhcəyə bölünür. 

Tatların ictimai vəziyyəti və ailə məişəti yeni məzmun kəsb etmiş, xeyli inkişaf etmişdir. Onların 

mədəni inkişafı Azərbaycan türklərinin mədəni tərəqqisi ilə eyniləşmişdir. Elə buna görə də, bu gün 

tatların nəinki təkcə məişəti və həyat tərzini, hətta, ümumiyyətlə, tarixi-mədəni inkişafını ümumi 

mənada Azərbaycan xalqından, o cümlədən də azəri türklərinin inkişaf problemlərindən, bu xalqın 

ümumi irəliləyiş prosesindən ayrı təsəvvür etmək mümkün deyil. Azərbaycandakı azsaylı xalqların, 

etnik qrupların və milli azlıqların hər birini ümumazərbaycan inkişaf prosesindən ayırmaq sadəcə 

olaraq məntiqsizlikdir. Bu eyni dərəcədə çoxmillətli və müxtəlif etnik tərkibli Azərbaycanda 

yaşayan tatlara da aiddir. Tatların əsas məşğuliyyəti əkinçilik, bağçılıq və xalçaçılıqdır. [1,s.10]  

Antik yunan tarixçisi Strabon və Heradot, eramızdan əvvəl və eramızın I-III əsrlərində 

yaşamış Roma-Bizans tarixçiləri Apolloni Rodosski, Stefan Vizantyski, Korneli, Tasit, Klavdi 

Ptolomey və başqaları, V-VIII əsrlərin tarixçiləri Aqofenqel, Koryun, Favtos Buzand, Movses 

Xorenasi, Egişe, Sebeos, VII-XI əsrlərlərdə Qafqazda olmuş ərəb tarixçiləri əl-Kufi, Balazuri, əl-

Masudi, İbn əl-Asir, Yaqut əl-Həməvi və başqaları, alban tarixçiləri Moisey Kaqankatvasi 

(Kalankatuylu)  və Yesai Calayan ləzgilər haqqında maraqlı məlumatlar vermişlər [4, səh.611]. 

Ləzgilərin “leg” və “gel” tayfaları qədim zamanlardan Gülgəri və Qudyal çayları arasındakı 

ərazilərdə yaşamışdılar. Qafqaz Albaniyası İran tərəfindən işğal etdikdən sonra Albaniyanın bir çox 

vilayətləri müstəqil siyasi qurumlar yaratmağa cəhd göstərmişlər. Albaniyanın şimal torpaqlarında 

Lezgan, Müşkür, Layran, Filan dövlətləri yaranmışdır. Orta əsrlərin ərəb mənbələrində həmin 

dövlətlərin adları al-Lakz, Maskut, Layran, Filan və yaxud Lezganşah Layranşah, Filanşah və 

Maskur kimi verilmişdir.  

Lezgan ləzgiləri ən güclü tayfalardan olan ləzgilər tərəfindən təşkil olunmuşdur. XII əsrin 

sonu, XIII əsrin əvvəllərində ləzgilərin yaşadığı ərazilər Lekzistan (Ləzgistan) kimi tanınır və tarixi 

mənbələrə ölkənin adı belə düşür. XVII-XIX əsrlərdə ləzgilərin Qafqazda işğalçılara qarşı apardığı 

qəhrəmanlıq mübarizəsi bu döyüşkən xalqı daha da məşhurlaşdırır.  

XVI-XVII əsrlərdə Cənubi Dağıstanda ləzgilərin müstəqil Qurah vilayəti və 3 müstəqil azad 

icması - Axtıpara, Altıpara və Doqquzpara yaranmışdı. XVIII əsrdə yaranmış Quba xanlığının 

tərkibinə müasir Quba və ona qonşu olan rayonlarla yanaşı, tarixi Şabran və Müşkür mahalları 

həmçinin Cənubi Dağıstanın xeyli hissəsi də daxil idi. 

Ləzgilər Qafqaz xalqlarından biri, Dağıstan və Azərbaycanda yaşayırlar. Azərbaycanda 

əsasən Qusar, Quba, Xaçmaz rayonları ərazisində kompakt halda, eləcə də Bakı, Gəncə, Sumqayıt 

və Mingəçevir şəhərlərində, Qəbələ, İsmayıllı, Oğuz, Göyçay rayonlarında yaşayırlar. Ləzgilər 

Azərbaycan əhalisinin 2,2 % -ni təşkil edir. 

Ləzgilərin hazırki ərazilərdə qədimdən məskunlaşmasını hələ eramızdan əvvəlki dövrlərdə 

yaşamış yunan müəllifləri də öz əsərlərində qeyd edirlər. Ləzgilərin nəsilləri olan ləklər (leqlər) 

hazırda Quba rayonunda və Dərbənd yaxınlığında yaşayırlar. Tarixi keçmiş, xarici işğalçılara qarşı 

mübarizə, əlverişsiz təbii şəraitlə əlaqədar müxtəlif  qrupların uzun müddət bir-birindən təcrid 

olunması ləzgilərin bir neçə qola parçalanmasına gətirib çıxarmışdır. [5, s. 35] 

Ləzgi dili Dağıstanın böyük dillərindən biridir. Bu dil qrupuna ləzgi, tabasaran, ağul, rutul, 

saxur, qrız, buduq, arçi, udin, xınalıq dilləri daxildir. Ləzgi dili Dağıstan dilləri qrupunun iber-

qafqaz dillərindən biridir. Bu dildə danışanlar ən çox Azərbaycan Respublikasında və Dağıstanda 

Respublikasında yaşayırlar.  

Ləzgi dili üç böyük ləhcədən (Küre, Quba, Axtı) altı dialektdən (Güne, Yarki, Qurah, Quba, 

Axtı, Fiyar) və xeyli şivələrdən ibarətdir. Ləzgi ədəbi dili Güne dialekti əsasında formalaşmışdı. 

Ləzgi dilinin fonetik sistemi özünəməxsus fonetik xüsusiyyətləri ilə seçilir. Bu dil samitlərlə 

olduqca zəngindir. Hallanma sistemi zəngin olub, 18 haldan ibarətdir.  
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Ləzgi dili Quba ləhcəsi və onu dialektlərini məşhur alim, “Ləzgi dialektologiyasının 

oçerkləri” (1964) kitabının müəllifi, məşhur dilçi alim, filologiya elmləri doktoru Uneyzat 

Meylanova da araşdırmışdır. Onun 1992-ci ildə rusca Tbilisidə çap etdirdiyi “Ləzgi dilinin Quba 

ləhcəsinin Kuzun dialekti ” və həmin il Bukar Talıbovla birgə Mahaçqalada buraxdırdığı “Quba 

ləhcəsi ləzgi dialektləri sistemində orta mövqe tutan halqa kimi ” məqalələrində maraqlı fikirlər irəli 

sürülür. Müzəffər Məlikməmmədov “Ləzgi dilləri”  kitabında ilk dəfə olaraq ləzgi dilinin Quba 

ləhcəsinin üç dialektdə - Quba, Qusar və Qımıl-Küsnət dialektlərindən ibarət olduğunu 

göstərmişdir. Bütün bunlar Quba ləhcəsinin ləzgi dilinin öz dialektləri olan zəngin ləhcələrdən biri 

olduğunu bir daha sübut edir.  

Ləzgi dilləri yarımqrupuna aid dildir. Dağıstanın cənub-şərq və Azərbaycan Respublikasının 

şimali-şərq bölgəsində yayılmışdır. Kurax, Güney, Yarki, Axtı, Fiy, Azərbaycanda Quba və Kusar 

Kuzun dialektləri mövcuddur. Azərbaycan dilinin Quba dialektinin yaranmasında Ləzgi Güney 

ləhcəsinin rolu böyükdür. Ədəbi dilinin əsasında Güney dialekti durur. Yazıda 1938-ci ildən kiril 

qrafikasından istifadə olunur. Azərbaycan ləzgiləri latın qrafikası əsasında yaradılan ləzgi əlifbası 

ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təsis etdiyi kitablardan məktəblərdə istifadə edirlər. 

Azərbaycan Respublikası ərazisində 170 min civarında ləzgi dili daşıyıcısı var. 
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Firuza Ashur Asgarova 

MINORITIES LIVING IN THE NORTHERN REGION OF AZERBAIJAN 

SUMMARY 

  

The world's most ancient nations, some of the Jews who are scattered all over the earth are 

equal citizens of the Republic of Azerbaijan. Unique place in the world after Israel densely 

populated by Jews in Krasnaya Sloboda. Mountain Jews in Guba region, as well as actively 

participate in the country's socio-economic life. Flavors of Azerbaijan, Guba, Khachmaz, Khizi and 

some of the people living in the villages. According to some researchers, along the western coast of 

the Caspian Sea from Apsheron to Derbent tats, and they are the remains of ancient Persians 

resettled here, no doubt, one of the oldest ethnic layers of Shirvan. Lezghin - speaking peoples of 

the Caucasus, which is one of the Lezghin in the compact southeast Dagestan, part of the north-east 

of the country, a small number live in many countries of the world. Lezghins of the more than 20 

districts of Baku, Sumgait, Ganja, Mingechevir, Goychay and live in other cities. There are around 

170 thousand Lezghin carrier of the Republic of Azerbaijan. Traditional crafts such as carpet 

weaving in rural areas of the region is developing. The ancient peoples of the Caucasus, which play 

an important role in the economic development of the region Lezghins. 
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MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCANDA RUS DİLİNİN 

İNKİŞAFINA DÖVLƏT QAYĞISI 

 

Açar sözləri: Rus dili, Azərbaycanda rus dili, Azərbaycanda rus dilinin müasir vəziyyəti, 

Azərbaycanda rus dilinə dövlət qayğısı, multikulturalizm.  

Key words: the Russian language, the Russian language in Azerbaijan, the modern state of 

the Russian language in Azerbaijan, the state support of the Russian language in Azerbaijan, 

multiculturalism. 

 

Azərbaycanda müstəqillik illərində rus dilinin inkişafına dövlət qayğısından söz açmazdan 

əvvəl bu dilin ölkə ərazisində yayılmasına və müxtəlif tarixi dövrlərdə bu dilə olan münasibətə 

ümumi nəzər salmaq, müasir dövrlə müqayisə aparmaq üçün daha məqsədə uyğun olardı. Rus 

dilinin Azərbaycan ərazisində yayılma tarixinə ümumi nəzər saldıqda görürük ki, bu dönəm 

təqribən iki əsrlik bir dövrü əhatə edir. Regionda baş verən məlum tarixi hadisələrin nəticəsi olaraq 

rus dili bu torpaqlarda XIX əsrin əvvəllərindən yayılmağa başlayıb. İlk olaraq 1830-cu illərdə Bakı, 

Şamaxı, Şuşa, Gəncə, Naxçıvan və sonralar Quba, Ordubad və Zaqatalada rus dilli məktəblər açılıb. 

Rus dilinin Azərbaycan ərazisində yayılmasının ilk dövrlərindən 1880-ci illərə kimi xalq arasında 

bu dilə maraq o qədər də güclü deyildi. Lakin bu da danılmaz bir faktdır ki, qeyd olunan dövrdə çar 

hökuməti heç də dünyəvi məktəblərin açılmasında və xalqın maariflənməsində maraqlı deyildi. Bu 

isə dil siyasətində özünü göstərirdi. Çünki bu dövrdə rus dili  Azərbaycanı öz müstəmləkəsi altında 

saxlayan bir xalqın dili olmaqdan başqa həm də elm və maarif  mütərəqqi ideyaların dili idi. Bu 

dilin yayılması, özü ilə birgə bu cür mütərəqqi maarifçilik ideyalarını yayması çar Rusiyasına sərf 

etmirdi. “Rus təhsil müəssisələrinin ləng artımı çar hökumətində kütləvi xalq təhsilinə marağın 

olmaması ilə bağlı idi” [3, s. 140]. Burada onu da qeyd etmək lazımdır ki, məsələ təhsilin hansı 

dildə verilməsində deyil, ümumiyyətlə təhsil almaqda idi. Çar Rusiyası üçün avam kütləni idarə 

etmək daha əlverişli idi. Məhz buna görə hakim dairələr nəsihətçilik fikirlərindən uzağa gedə 

bilməyən orta əsrlər ideologiyasına uyğun təhsilinin verilməsində maraqlı idilər. Lakin eyni 

zamanda yerli əhali içərisində rus dilli məmurların azlığı, çar Rusiyasını bu dildə məktəblər açmağa 

vadar etdi.  

“Çarizmin Azərbaycandakı məktəb siyasəti ona məxsus bütün mənfi xüsusiyyətləri ilə 

birlikdə Rusiyanın milli müstəmləkə siyasətinin bir hissəsi idi. Bununla o, obyektiv olaraq, 

gələcəkdə Azərbaycan əhalisinin yeni, mütərəqqi yolla təhsil alması üçün zəmin hazırladı. Bu dövr 

Azərbaycan xalqının maarifçilik tarixində ibtidai rus məktəblərinin təşkili ilə yanaşı, ənənəvi təhsil 

formalarının inkişafı ilə xarakterizə olunur” [3, s. 136]. Bu dövrdə eyni zamanda Azərbaycan 

mütəfəkkirləri tərəfindən rus dilində ilk dəfə olaraq elmi və bədii ədəbiyyat yazılmağa başlanmış, 

eyni zamanda 1894-cü ildə Bakıda  ilk kütləvi milli qiraətxana açılmış ki, burada da rus dilli 

ədəbiyyat üstünlük təşkil edirdi. XX əsrin 80-90-cı illərdə Bakıda "Kaspi", "Bakinskiye izvestiya", 

"Baku" və başqa rusdilli qəzetlər nəşr olunurdu. Yuxarıda qeyd etdiklərimizdən görünür ki, 

ümumilikdə XIX əsr Azərbaycan ərazisində bütün müsbət və mənfi keyfiyyətləri ilə birlikdə rus 

dilinin yayılma və təşəkkül tapma dönəmi kimi qiymətləndirilə bilər.  

Müasir Azərbaycanın ilk müstəqil dövlətçilik nümunəsi olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

Cəlil Məmmədquluzadə kimi mütəfəkkirlərin ictimai düşüncə və mübarizə forması olan 

azərbaycançılıq ideologiyası üzərində qurulmuşdu. Bu dövrdə  Çar Rusiyasının müstəmləkəsindən 

yenicə azad olmuş gənc dövlətdə azərbaycanlılar və Azərbaycan ərazində yaşayan digər xalqlar 

arasında artıq kütləvi şəkildə yayılmış rus dilinə qarşı münasibət mənfi deyildi. Çoxmədəniyyətlilik 

dəyərləri ilə zəngin olan xalqımız müasir tarixində iki dəfə rus idarəçiliyindən müstəqillik əldə 

etdikdən sonra heç vaxt rus mədəniyyətinə, dilinə və xalqına qarşı nifrət nümayiş etdirməmişdir. 

AXC – dövründə “şagirdlər orta məktəblərin beşinci sinfindən başlayaraq tədris müəssisəni bitirənə 
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qədər rus dilində oxuyur, Azərbaycan türk dilini isə məcburi fənn kimi öyrənirdilər” [4, s. 524], 

eyni zamanda dövlət dili elan olunmuş Azərbaycan dilini bilməyən məmurlara dövlət dilini 

öyrənənə kimi rus dilindən istifadə etməyə icazə verilirdi.  

Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda rus dilinin mövqeyinə və roluna nəzər salanda 

görürük ki: “Sovet dövründə Azərbaycanda milli-rus bilinqvizmi praktik olaraq artıq tam həyata 

keçirilmişdi. Bu heç bir digər Sovet İttifaqı ölkəsinin paytaxtında olmadığı kimi Bakı şəhərində 

özünü parlaq şəkildə büruzə edirdi” [7, s. 11]. XX əsrin ortalarında rus dilinin Azərbaycanda 

xüsusilə Bakıda üstünlük təşkil etməsi ona gətirib çıxardı ki, rus olmayan əhalinin çox hissəsi bu 

dili ana dili kimi qəbul etdi. Bunların sırasında azərbaycanlılarla yanaşı, ermənilər, yəhudilər və 

digər çoxsaylı millətlərin nümayəndələri də var idi. Məişətdə rus dilini ana dili kimi qəbul edən, rus 

olamayan, digər millətləri “rusdilli azərbaycanlılar” və ya sadəcə “rusdillilər” deyə adlandırmağa 

başladılar. Məhz bu səbəbdən XX əsrin 70-ci illərdə 57,5 min azərbaycanlı (əhalinin 1,3 %-i) rus 

dilini öz ana dili adlandırırdı.  

Müstəqillik illərində Azərbaycanda rus dilinin inkişafina dövlət qayğısından söz açanda, ilk 

öncə onu qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan ərazisində yaşayan digər etnik və milli azlıqların dili 

kimi rus dili də, rəsmi dövlət statusuna malik deyil. Lakin bu heç də rus dilinin və Azərbaycanda 

yaşayan digər xalqların dillərinin dövlət tərəfindən qorunmaması kimi yanlış bir şəkildə başa 

düşülməməlidir. Belə ki,  Azərbaycan Respuplikasının konstitusiyasının “Dövlət dili” haqqında 21-

ci maddəsinin II bəndində deyilir: “Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin 

sərbəst işlədilməsi və inkişafını təmin edir” [2, s. 9]. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasının “Ana dilindən istifadə hüququ” haqqında  45-ci Maddəsinin I və II bəndlərində 

deyilir: “Hər kəsin ana dilindən istifadə etmək hüququ vardır. Hər kəsin istədiyi dildə tərbiyə və 

təhsil almaq, yaradıcılıqla məşğul olmaq hüququ vardır. Heç kəs ana dilindən istifadə hüququndan 

məhrum edilə bilməz” [2, s.17]. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsaslanaraq, tam 

əminliklə demək olar ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasında digər dillərin sərbəst şəkildə öz 

mövcudluğunu qoruyub saxlaması, yayılması və eyni zamanda inkişafı üçün bu gün qanun 

çərçivəsində tam dövlət qayğısı həyata keçirilir.  

1991-ci  ildə bu və ya digər formada Rusiya Federasiyası və rus dili ilə sıx bağlı olan təqribən 

iki əsrlik tarixi dövr bitəndən sonra Azərbaycanda rus dilinin mövcudluğunu qoruyub saxlamasını 

bir neçə aspektdən dəyərləndirmək olar: 

Bu dil Azərbaycanda yaşayan milli azlıq təşkil edən rus xalqının ana dili kimi öz 

mövcudluğunu qoruyub saxlayır, yayılır və inkişaf edir;  

Bu dildə təhsil alan azərbaycanlıların və Azərbaycan ərazisində daimi yaşayan digər xalqların, 

təhsil və elm dili kimi, elmi və ictimai mühitdə özünüifadə vasitəsi kimi mövcuddur. Bu şəkildə rus 

dilini millətlərarası ünsiyyət vasitəsi kimi də qiymətləndirmək olar;   

Azərbaycanda rus dili bu dili bilən hər kəs üçün beynəlxalq ünsiyyət dili kimi varlığını 

qoruyub saxlayır. Bundan başqa bu dil post-sovet ölkələrinin vətəndaşları üçün həm Azərbaycan 

ərazisində həmdə digər post-sovet dövlətlərində əvəzsiz ünsiyyət vasitəsi kimi çıxış edir.  

Bu baxımdan rus dili Cənubi Qafqaz regionunda və post-sovet məkanında Beynəlxalq dil 

statusunu daim qoruyub saxlayır. Eyni zamanda BMT, UNESCO, MAQATE-nin və bir çox digər 

nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəsmi dillərindən biri də rus dilidir. Bütün bunlar bu dilin bizim 

üçün əhəmiyyətini daha da artırır.  

Rus dilinin daha bir əvəzsiz rolu ondan ibarətdir ki, bu dildə yazıb yaradan Puşkin, Qoqol, 

Dostoyevski, Turgenev, Tolstoy, Çexov və. s. yazıçıların yaradıcılığı sözün əsl mənasında təkcə rus 

mədəniyyətinin deyil dünya mədəniyyətinin inciləri hesab olunur. Bu baxımdan Azərbaycanın qeyri 

rus əhalisi üçün bu dili bilmək, və böyük mədəni sərvətləri ilkin mənbədən oxumaq heç vaxt zərərli 

olmayıb, ola da bilməz. Burada ümummillli liderimiz Heydər Əliyevin məşhur bir kəlamını yada 

salmaq yerinə düşür: “...Mən arzu edərdim ki, Azərbaycan gənci Şekspiri ingilis dilində oxusun, 

Puşkini rus dilində oxusun, Nizamini, Füzulini, Nəsimini isə Azərbaycan dilində oxusun" [8].  

Belə müdrik kəlamlar artıq Müstəqil Azərbaycanın dil siyasətinin ideoloji əsasını təşkil 

edərək, bütün dillərə və xalqlara, onların mədəniyyətinə dərin hörməti özündə əks etdirir desək 

yanılmarıq. Məhz bu siyasi kursun davamı olaraq rus dilinə dövlət qayğısının ən bariz nümunəsi 

“Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında” Prezident Heydər 
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Əliyevin 2000-ci il 13 iyun tarixli Fərmanı ilə əlaqədardır. Fərmanın 12-ci bəndində deyilir: 

“Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun profili genişləndirilməklə “Bakı Slavyan 

Universiteti” yaradılsın” [1]. 

Bakı Slavyan Universitetinin yaradılmasını ümumilikdə Slavyan xalqların dillərinə, 

mədəniyyətlərinə dərin hörmət və ehtiramla yanaşı, bu dillərin Azərbaycan ərazisində inkişaf 

etməsinə ən yüksək dövlət qayğısı kimi qiymətləndiririk. Bu qayğı və diqqət yalnız Bakı Slavyan 

Universiteti ilə yekunlaşmır. Demək olar ki Azərbaycanın bütün dövlət Ali Təhsil Müəssisələrində 

rus bölmələri fəaliyyət göstərir ki, buda öz növbəsində Azərbaycanda yaşayan rusların və təhsil dili 

rus dili olan digər millətlərin istəklərinə uyğun istənilən ixtisas üzrə ali təhsil almalarına şərait 

yaradır.  

Orta təhsil sistemində isə rəsmi statistikaya belə müraciət etmədən, istənilən kənd, qəsəbə və 

şəhərə nəzər salsaq rus dillində təhsil verən məktəbə rast gəlmiş olarıq. Lakin “Bu gün Azərbaycan 

məktəbi qarşısına tamamilə bilinqvizm mühiti yaratmağı məqsəd olaraq qoymur, bu sosial sifarişlə 

bağlıdır, bu gün isə belə bir sifariş yoxdur” [7, s. 11]. Rus dili azərbaycanlılar üçün real şəkildə 

xarici dil olaraq qəbul olunur və rəsmi şəkildə “ikinci ana dil”, “ikinci dövlət dili” statusunda deyil, 

mehriban dostluq və qardaşlıq mühitində Azərbaycanda yaşayan rusların ana dili, azərbaycanlıların 

bir çoxunun mükəmməl bildiyi xarici dil, millətlərarası ünsiyyət vasitəsi və post-sovet ölkələri 

arasında beynəlxalq ünsiyyət dili kimi beynəlxalq dil rolunu oynayır. Ali və orta təhsil sistemində 

və ümumilikdə cəmiyyətdə rus dilinə dövlət qayğısından danışanda hal-hazırda ölkə ərazisində 

fəaliyyət göstərən bir neçə rus mədəniyyət mərkəzini, çoxsaylı rusdilli kitabxanaları, Ali və orta 

təhsil müəssisələrini, teatrları, KİV-ləri misal gətirməklə siyahını yetərincə böyütmək olar. 

Cəmiyyətdə bütün bu proseslərin sağlam şəkildə həyata keçməsinə, təbii ki, dövlət şərait yaradır. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin bu istiqamətdə addımlarını ölkə ərazisində yaşayan digər xalqların 

dilinə və eyni zamanda rus dilinə olan müsbət münasibətini dövlətin ən böyük qayğısı kimi 

qiymətləndirmək olar.  

Digər post-sovet ölkələri ilə müqayisə etdikdə görürük ki, Azərbaycanda rus dilinin mövqeyi 

heç də digər ölkələrdən geri qalmır. Bu faktın canlı şahidi olmaqla yanaşı eyni zamanda nüfuzlu rus 

dilli mənbələrdə də bunun təsdiqini tapa bilirik, “Bizim fikrimizcə, Azərbaycanda, Belarusiyada, 

Qırğızıstanda və Moldovada yaxın gələcəkdə rusdilli əhalinin kütləvi şəkildə azalacağı gözlənilmir. 

Əksinə Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Tacikistan və Ukraynada rus dilinin mövqeyinin ciddi 

şəkildə azalacağını proqnoz etmək olar” [5].  

Bu gün Azərbaycan Respublikası multikulturalizmi dövlət siyasətinin tərkib hissəsinə çevirib. 

Bildiyimiz kimi 11 yanvar 2016-cı il tarixində, Azərbaycan Respublikasında Prezident cənab İlham 

Əliyev tərəfindən 2016-cı ilin “Multikulturalizm ili” elan edilməsi haqqında sərəncam 

imzalanmışdır. Cəmiyyətdə baş verən sosial hadisələrin dövlət tərəfindən dövlət siyasəti 

səviyyəsində dəstəklənməsi Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün etnik və milli azlıqların 

nümayəndələrinə olduğunu kimi ölkədə etnik azlıq təşkil edən ruslara qarşı və eyni zamanda bu 

xalqın dilinə və mədəniyyətinə qarşı dövlət qayğısının çoxsaylı nümunələrindən biridir. 2009-cu ilin 

siyahıya alınmasına görə Azərbaycanda rusların sayı 119.3 min nəfərdir, buda ümumi əhalinin 1,3% 

təşkil edir. Azərbaycan əhalisinin rus olmayan nümayəndələrinin rus dilindən istifadə etməsi sosial 

sifarişlə bağlıdır və cəmiyyət tərəfindən tənzimlənir, tələbat olduqca bu dildən hər kəsin istifadə 

edəcəyi təbiidir. Lakin multikultural dəyərlərlə zəngin olan ölkəmizdə rus dilinin burada yaşayan 

rusların ana dili olaraq daim qorunub və inkişafına şərait yaradılacağına tam əminik.  
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Summary   

The article is devoted to the state support of the Russian language in Azerbaijan during its 

years of independence. The article informs about the  general spread of the Russian language in 

Azerbaijan. It also allows us to make conclusions about the role of the Russian language in modern 

Azerbaijan and view examples of state support in this direction 
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Müxtəlif tarixi dövrlərdən Azərbaycanda məskun olan və müxtəlif dil ailələrinə mənsub 

Azərbaycan etnoslarının tarixi, folkloru, xüsusilə də? dilləri hər zaman mütəxəssislərin maraq 

dairəsində olmuşdur. Azərbaycanda qeydə alınan bir sıra etnoslar nadir etnoslardan hesab olunur. 

Bunlardan xınalıqlar, buduqlar, qrızlar, hapıtlar və ceklərin adını çəkmək olar. Həmin etnosların  

tarixi, etnoqrafik, həmçinin dil xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, onların etnik təşəkkülünə gətirib 

çıxarmış səbəblərinin araşdırılması Azərbaycan etnologiya elminin qarşısında duran mühüm 

vəzifələrdəndir.  Eyni coğrafi ərazidə mövcud olan bu etnosların hər biri Qafqaz Albaniyasında 

məskunlaşan qədim alban tayfalarının varisləridir.  

Alban etnosu və Albaniyada 26 dildə danışan tayfalar haqqında Arrian, Strabon kimi antik 

müəlliflər məlumat vermişlər. Antik mənbələrdən məlum olduğu kimi alban etnonimi  Albaniyanın 

aparıcı etnosu olmaqla bərabər bu ölkədə məskun olan tayfaların ümumi adı kimi də işlənirdi. 

Mənbələrdən həmçinin məlum olur ki, bu tayfalardan hər birinin konkret etnik adı da olmuşdur. 

Albaniyada yaşayan belə tayfalardan  udi, qarqar, maq, kaspi, gel, leq, hər, qat və s. tayfaların 

adlarını çəkmək olar.  

Bu alban tayfalarından biri də qrızlardır. Tarixçi-etnoqraf Qiyasəddin Qeybullayevə görə 

xalqın təşəkkülü tarix boyu davam etmiş arasıkəsilməz etnik prosesin nəticəsidir. Hər bir etnik 

proses ayrı-ayrı etnik komponentlərin – etnosların hissələrinin əhəmiyyətli, zəruri dəyişməsi, yeni 

etnik adda etnosların yaranması prosesidir [4, s. 15]. Quba rayonu ərazisində Babadağ, Tufandağ, 

Şahdağın ətəklərində yerləşən Qrız, Buduq və Xınalıq kəndləri və orada yaşayan etnoslar da 

Azərbaycan xalqının tərkib hissəsi kimi uzun və tarixi bir yol keçmişlər. Şahdağ etnik qrupuna aid 

edilən bu etnoslar, o cümlədən də, qrızlar müəyyən tarixi zaman içərisində bir çox etnik proseslər 

nəticəsində müəyyən mərhələlərdən keçmişlər. Bir sıra tarixi hadisələr və yerdəyişmələr nəticəsində 

bəzi dəyişikliklərə uğrayaraq keçmiş etnik adları hazırkı etnik adı ilə əvəzlənmişdir. Bir sıra tarixi-

http://www.fundeh.org/about/articles/40/
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etnoqrafik araşdırmalar xınalıq, qrız, buduqların əslində Qafqaz Albaniyasında məskun olan hər, qat 

tayfalarının varisləri olduğunu təsdiq etmişdir [7, s.10].  

Hər, qat, gel kimi tayfalar Azərbaycanda hal-hazırda yaşayan etnoslar udinlər, ingiloylar, 

xınalıqlar, qrızlar, buduqlar kimi tayfaların əcdadlarıdır.  

Diqqət etsək görərik ki, hazırda da Şahdağ etnik qrupuna daxil olan etnosların özlərinə 

verdikləri ad ilə, ətraf bölgələrin onlara verdiyi ad arasında fərq vardır. Buna səbəb həmin etnosların 

etnik proses nəticəsində müəyyən mərhələdən keçərək başqa adla tanınmasıdır. Məsələn: Xınalıqlar 

öz kəndlərini “Ketiş”, özlərini “kəttid”, əliklilər, qrızlılar isə özlərini hər, öz kəndlərini qqərəzər, öz 

dillərini qqərəzar (qrızlılar), xınalıqlılar isə  onları xoddad (xoddud) adlandırırlar. Buduqlar isə 

qrızlıları  qerad/qerez, adlandırırlar ki, bu da “herlərin/qerezlərin yeri” deməkdir [1, s. 180]. 

Bununla da qrızlıların alban tayfalarından olan hərlərin varisləri olması bir daha aydınlaşır. Belə ki, 

Albaniya ölkəsində yaşadıqlarına görə  alban adı altında ümumiləşdirilən bu etnosların  hər birinin 

konkret etnik adı, özünü adlandırması olmuşdur. Ümumi olaraq tədqiqatlar təsdiq etmişdir ki, 

Qafqaz Albaniyasının Alazan və İori çayları vadisində məskun olan qədim hər və qat tayfaları 

Azərbaycanın şimal-qərbini tərk edib Qafqaz aşırımlarından keçərək, Azərbaycanın şimal-şərqində 

məskunlaşmışlar [7, s. 10].  Beləliklə, qrız etnosu qədim zamanlarda əvvəlcə Azərbaycanın şimal-

qərbində  yaşamış, daha sonra Azərbaycanın şimal-şərqində Quba bölgəsində məskunlaşmışlar.  

Qrızlar və  qrız etnosuna daxil edilən hapıtlar və ceklər hazırda da öz spesifikliyini, etnik 

ənənələrini, ən əsası isə dillərini qoruyub saxlaya bilmişlər.  

Şahdağ etnik qrupuna daxil olan etnik qruplar ümumilikdə Qafqaz dil  qrupuna aid edilsə də, 

onların hər birinin ayrıca dil və dil xüsusiyyətləri var. Əlbəttə hər bir xalqın dilinin zənginliyi onun 

tarixinin qədimliyini göstərir. Şahdağ etnik qrupuna daxil olan etnik qruplar, eləcə də, qrız dili bu 

baxımdan öz dillərində həm adət-ənənələrini, həm tarixini, həm də dünyagörüşünü qoruyub saxlaya 

bilmişdir. 

 Qrız dili də əsrlərdən bəri qorunub qalmış qədim dillərdən biridir. Onun hapıt, cek, əlik, 

yerguc kimi dialektləri var. Qrız, Yergüc, Cek, Haput, Əlik, Buduq dilləri bir dairənin dilləri hesab 

olunur. Müəyyən fərqlər nəzərə alınmasa demək olar ki, bu xalqlar bir-birinin dilini başa düşürlər. 

Qrız, Yergüc, Çək, Haput, Əlik dillərinin leksikası, morfologiyası, sintaksisi, xüsusən sonsuzluğa 

qədər əşyaların cinsini bildirmək üçün meyar olan say sistemi, qohumluq bildirən sözlər demək olar 

ki, eynidir [8, s. 14].  

Dilin formalaşması çox uzun bir prosesdir, yaranması uzun bir vaxt alır, lakin tez bir vaxtda 

zamanla unudulur. Mədəni irsimiz sayılan etnik qrupların dillərini unutmamaq üçün əslində hər bir 

etnik qrupun lüğətinin hazırlanmasına ehtiyac vardır. Qrız dili 2000 ildir ki şifahi yaşayır. Yazısız, 

lüğətsiz və kitabsız olaraq şifahi formada nəsildən nəsilə, atadan oğula ötürülməkdədir.  

Qrız dili zəngin, eyni zamanda öyrənilməsi çətin, mürəkkəb bir dil hesab edilir. Bu dildə hər 

bir sözün öz mənası var, yəni hər bir söz  özünəməxsus şəkildə ifadə olunur. Bu fikrimizi qrız 

dilində işlədilən bəzi sözlərdən misal gətirərək əsaslandıra bilərik. Nümunə olaraq “daş” və ya 

“pişik” sözünu götürək. Bu kəlmələr qrız dilində iki cür ifadə olunur. Belə ki, emal olunan daşa, 

məsələn, dəyirman daşına, – “xud”, yola tökülən daşa və ya qaya daşına isə “dahar” deyilir. Daş 

yol- “dahara rıx”,  dəyirman daşı isə “hüv xud” kimi ifadə olunur. Burada haşiyə çıxaraq bildirmək 

istəyirəm ki, qrızlarda “Laçın beli” adlanan dağda iki qoşa daş var. Bu daşlar qrız dilində 

“kokrudahara” yəni çağırış daşları adlanır. Qrız dilində kokru çağırış, dahar isə daş deməkdir. 

Qrızlar bu daşların  hündürünə “xeyir daşı”, alçağına isə “şər daşı” deyirlər. Xalq arasındakı qədim 

ənənəyə görə, həmçinin keçmişdə gediş-gəliş çətin olduğuna görə Qrız kəndinin əhalisi qonşu 

kəndləri toya dəvət etmək istəyən zaman kənd adamı hündür daşın üzərinə, yasa dəvət etmək 

istəyən zaman isə alçaq daşın üzərinə çıxarmış.  

Qrız dilində çöl pişiyinə (vəhşi pişiyə) “peğu”, ev pişiyinə isə “kəc” deyilir. Bu cür misalların 

sayını artırmaq olar. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, qrız dili çox zəngin dildir və hər bir 

sözün özünün ayrıca ifadə forması  mövcuddur.  

Ümumiyyətlə, Azərbaycan dialekt və şivələrində assimilyasiya, dissimilyasiya, səsartımı, 

səsdüşümü, söz ortasında və ya əvvəlində samitlərin qoşalaşması və s. kimi hadisələrlə rastlaşırıq. 

Məmmədağa Şirəliyevin fikirlərinə əsasən də, deyə bilərik ki, fonetik fərqlər qrammatik, hətta 

leksik fərqlərdən də üstünlük təşkil edir [6, s. 24].  
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Qrız dilində bu fonetik xüsusiyyətlərdən ən çox samit səslərin qoşalaşması və boğaz 

samitlərin daha çox işlədilməsi prosesinə rast gəlirik. Qeyd etmək lazımdır ki, mənbələrdə qədim 

alban tayfalarının da belə boğaz səsləri ilə zəngin olduğu qeyd olunur. Hər hansı bir sözün düzgün 

tələffüz olunmaması sözün düzgün anlaşılmamasına səbəb ola bilər. Bu dilin əlifbasının olmaması 

və ya işlədilməməsi yaxud unudulması sözlərin düzgün tələffüz edilməsinə maneə törədir. Bu 

baxımdan etnik qrupların dillərini öyrənmək üçün mütləq şəkildə həmin etnik qrupun əhalisi ilə 

təmasda olmaq vacibdir. Məsələn, qrız dilində, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi ev pişiyinə “kəc, 

suya da ona oxşar şəkildə “kəd” deyilir. Bu sözlərin doğru tələffüzü onları bir-birindən ayırır. Belə 

ki, tələffüz zamanı “kəc” sözündəki k hərfi - k/h/ğ kimi üç hərfin, “kəd” sözündəki k hərfi isə - k/h 

kimi samitlərin birləşməsindən yaranan  səs kimi ifadə olunur. Qrız dilində belə samit  birləşməsi 

ilə müxtəlif səslərlə ifadə olunan bir çox sözləri misal gətirmək mümkündür.  Məsələn, kənd 

mənasını verən “kum” və çay mənasını verən “kur” və s. kimi qrız sözlərini də yalnız boğaz səsləri 

bir-birindən ayırır. Şimal bölgəsinə xas olan boğazın qırtlaq nahiyəsində danışılması bu, eləcə də, 

digər etnik qrupların dilində  rast gəlinir. Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox albanşünas müəlliflərin də 

qeyd etdiyi kimi alban əlifbası da fışıltılı və boğaz səsləri ilə zəngin idi. [9, s. 35]. 

Qrız dilinə aid spesifik xüsusiyyətlərdən biri də sözlərin hallanması zamanı kökdən 

dəyişməsidir. Məsələn: ət –“yek” deməkdir, ətdən dedikdə isə “yekkir” deyil, “yikkir”, yaxud inək-

“zar”, inəkdə isə “zarık” deyil, “zırık” kimi ifadə olunur. Qrızlılarda -lı, -li, -lu, -lü şəkilçiləri 

olmadığı üçün Buduğlu –“Buduğəd”, “Cəgli-Cəgəd” kimi səslənir. Qrız dilində özünəməxsus 

şəkilçilərdən bir də  qohumluq bildirən sözlərin sonuna artırılan -əy şəkilçisidir. Bu şəkilçini qrız 

dilindəki ata-“bəy”, ana –“dəy”, xala-“xələy”, əmi-“şitəy” və əmi-“mləy”, dayı-“şitəy” və s. kimi bir 

sıra qohumluq terminlərində görmək mümkündür. 

Maraqlı faktlardan biri də odur ki, etnik qrupların bir-birinə verdikləri adlar əsasında onların 

morfologiyasındakı şəkilçiləri də aşkara çıxarmaq mümkündür. Belə ki, buduq və qrızlıların 

xınalıqları “qetdi” adlandırması burada “di” hissəciyinin cəm şəkilçisi olmasını göstərir.   

Hər hansı bir ölkənin toponimləri və şəxs adları həmin ölkədə yaşayan etnosun mövcud 

olduğu dövrdə yaranır. Əgər biz həmin yer və şəxs adlarının mənalarını aça bilsək, bununla da 

həmin etnosun dilinə məxsus sözləri leksik vahidləri müəyyən etmiş olarıq və həm də bu etnosun 

etnik mənsubiyyətini aydınlaşdırmış olarıq [2, s. 12]. Bu baxımdan qrızların yaşadığı kəndlərin 

toponimik xüsusiyyətlərinin təhlilini vermək olar. Məsələn, XIX əsrdən etibarən bir çox qrız 

nəsillərinin məskunlaşdığı Xaçmaz bölgəsinin oykonimlərindən ən çox diqqəti çəkən 

komponentlərdən biri də oba komponentli oykonimdir. (Oykonim – yaşayış məntəqələrinin adını 

bildirən xüsusi isimlərdir) Qrızların Xaçmaz bölgəsində saldıqları kəndlərin adlarında ən çox oba 

oykoniminə rast  gəlmək olar. Qeyd edək ki, qrız dilində də kəndə “oba” deyirlər. Bir çox 

mənbələrdə də qeyd olunduğu kimi kəndlərə nəsil başçılarının, nüfuzlu adamların adları verilirdi. 

Qələmşah İdrisov bir çox mənbələrə  M.Seyidovun, V.V.Radlovun. P.İvanovun fikirlərinə istinad 

edərək, “oba” sözünün  mənalarının açıqlamalarını göstərmişdir. [3, s. 44]. Fərzəlioba, 

Hacıəhmədoba, Aslanoba, Əhmədoba, Ağaşirinoba kimi kənd adları II və III növ təyini söz 

birləşmələri ilə eynilik təşkil edir. Yəni Fərzəlinin obası, Hacıəhmədin obası, Aslanın obası kimi 

məna verir.  

Qrızlıların patronomik ənənələrini araşdırarkən əslində onların özlərinin də daxilində 

müəyyən soyların-patronomik qrupların olduğunu görürük. Bu soyların hər birinin özünəməxsus 

adları və adlarının özünəməxsus mənaları vardır. Bu araşdırmadan belə məlum olur ki, qrızlarda 

hələ öyrənilməyə ehtiyac olan maraqlı məqamlar çoxdur. Belə ki, bu soyların bəzilərinin nə üçün bu 

cür adlandırıldığını öyrənə bilsək də, bəzilərinin tarixən niyə bu ad verilməsi məlum deyil. Bu 

soylardan bir çoxu hal-hazırda Xaçmaz rayonunda qalmaqdadır. Onların məskun olduqları  

məhəllələr soylarının adına uyğun olaraq adlandırılırlar. Məsələn, Tağanlar, Dövrüşlər, Qaraxanlar, 

Sifilər, Çələbilər və s. adlarını çəkmək olar.  

“Tağan” qoyun dərisindən hazırlanmış xurcun formasıdır. İnsanlar dəyirmana gedərkən bu 

tağanlardan istifadə edirlərmiş. Görünür Tağanlar soyunun nümayəndələri vaxtilə tağan 

hazırlanması ilə məşğul olduqları üçün  həmin nəsil tağanlar adlandırılıb. Dövrüşlər soyunun isə 

dərvişlik, sufilik təriqətinə mənsub olması ilə əlaqələndirirlər. Bu soyların bəziləri Xaçmaz 

rayonunda toplu halda eyni məhəllədə yaşasalar da, bəziləri sırf Qubanın Qrız kəndində yaşayırlar. 
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Ancaq bu o demək deyildir ki, Albaniyada yalnız qafqazdilli etnik qruplar vardır. Tədqiqatlar 

həmçinin türkmənşəli tayfaların yaşadığını göstərmişdir. Q.Qeybullayev Azərbaycanlıların etnik 

tarixinə dair əsərində də eranın I əsrinə qədər Albaniyadakı tayfaları qruplaşdırmış və adlarını 

çəkmişdir [5, s. 61] 

Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır ki,  alban tayfalarından biri olan herlərin varisləri –qrızlar 

öz etnik adlarında və etnik ənənələrində olduğu kimi, dillərində də öz qədim əcdadlarının –

albanların izlərini qoruyub saxlamışlar. Bunu onların albanlarda olduğu kimi fışıltılı və boğaz 

səsləri ilə zəngin dillərində, toponimikasında və soy adlarında görmək mümkündür. 
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XÜLASƏ 

Məqalədə alban etnik qruplarından biri olan qrızların tarixi, mənşəyi, qədim tarixi adı və dili 

araşdırılmışdır. Qrız dilində alban izləri, eləcə də qrız dilinin spesifikliyi, özünəməxsusluğu qısa 

şəkildə nümunələr əsasında göstərilmişdir. Həmçinin qrız soyları və bu soyların mənaları 

açıqlanmış, qrız kəndlərinə məxsus olan və üstünlük təşkil edən “oba” oykonimkasına açıqlıq 

gətirilmişdir. 

Nezire Shalbuzova, Ph D candidate  

Albanian signs in Griz language 

 

SUMMARY 

 

It was researched history, origins, ancient historical name and language of griz ethnos which 

was one of the Albanian ethnic groups in the article. It was studied Albanian signs of griz language, 

also, spesification and characteristics of griz language on the basis of samples. Also, cleared up 

meanings of griz tribes and “oba” oyconim which use more and more in the names of griz villages  
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AZƏRBAYCANDA YAŞAYAN XALQLARIN VƏ ETNİK QURUPLARIN DİLİ 

 

Aşar sözlər: Şifahi nitq, tayfa, ünsiyyət, tələffüz, etnik tərkib  

Key words: Oral speech, tribe, communication, pronunciation, ethnic composition 

 

Azərbaycan Respublikasının bəzi rayonları əhalinin etnik tərkibinin rəngarəngliyinə görə 

diqqəti cəlb edir. Dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi Azərbaycan  əhalisinin tərkibi də 

yekcins deyil. Azərbaycanda azərbaycanlılarla yanaşı başqa xalqların nümayəndələri də yaşayırlar. 

Coğrafi baxımdan (Azərbaycan) Avropa və Asiya qitələrinin sərhədində yerləşən tarixi keçmişdə 

müxtəlif sivilizasiyaların: 

Əhəməni-Sasani, Roma-Bizans, skif-xəzər, türk-oğuz mədəniyyətinin kəsişməsində bərqərar 

olmuşdur. Azərbaycan ərazisində türklərlə bərabər dağ yəhudiləri, tatlar, talışlar, kürdlər, 

molokanlar, ingiloylar, saxurlar, avarlar, ləzgilər, xınalıqlılar, buduqlar, qrızlar kimi etnik qruplar 

yaşayır. Qeyd olunan etnik qrupların nümayəndələri özlərini azərbaycanlı saysalar da, hər bir qrup 

özünə məxsus fərqli mədəniyyətin elementlərini qoruyub saxlamışlar. Əhalinin etnik tərkibi 

baxımından maraq doğuran ərazilərdən biri də respublikamızın şimal-şərqində Quba, Qusar və 

Xaçmaz rayonlarıdır. Azərbaycanlılarla bərabər ləzgilər, tatlar, yəhudilər Şahdağın ətəklərində 

yerləşdiyinə görə etnoqrafiya elmində “Şahdağ etnik qrupları” və ya “Şahdağ xalqları” adları ilə 

məşhur olan xınalıqlılar, qrızlar, buduqlar, haputlular, ceklilər, əliklilər yaşadıqları bu rayonlarda 

müxtəlif dilli xalqların birgə yaşayış tərzi nəticəsində qarşılıqlı inkişaf prosesi gedir. Bu proses 

təkcə maddi, iqtisadi və mədəni əlaqələr çərçivəsində qalmır, həm də xalqların varlığının başlıca 

əlaməti sayılan dillərinə da aiddir. 

 Qrız, Buduq, Xınalıq, Haput, Əlik, Cek, kəndlərinin hər birinin tarixi haqqında araşdırmalar 

aparılmasına ehtiyac var. Say etibarilə azlıq təşkil etməklərinə baxmayaraq, bu kəndlərin hərəsinin 

əhalisi ayrı-ayrılıqda bir xalq və ya etnik qrupdur.   

Biri digərindən o qədər uzaq olmayan Xınalıq, Buduq, Qırız, Haput, Cek, Əlik kəndləri, yaxın 

vaxtlara  qədər  bu  kəndlərə  qonşu  Yergüc  kəndi  də mövcud  olmuşdur. (Əlik  kəndinin  

şərqində).  

Bu kəndin  əhalisinin  tədricən  köçməsi  Xaçmaz  rayonunda  başqa  bir Yergüc  kəndinin  

meydana  çıxması ilə  nəticələnmişdir. (Yerlilər  öz kəndlərinin  adını da  özləri ilə aparmışlar). 

Göstərilən  7 kənd, bu  kəndlərdə  yaşayanlar keçən  əsrin  ortalarından dünya alimlərinin 

böyük  marağına səbəb  olmuşdur. İnqilabdan  əvvəl  Qafqaza  aid  yazılmış  bir  çox  əsərlərdə  

Şahdağ  etnik  qruplarından  bəhs  edilmişdir. Onlara  olan  maraq  getdikcə  güclənir. 

Soruşula  bilər: Xınalıqlılar, buduqlar, qrızlar  mütəxəssislərin  diqqətini  nə üçün  cəlb  edir? 

Şahdağlılara  olan  maraq  daha  çox  onların  dillərinə  görədir. Axı  dil  etnik  qrupun   varlığını  

göstərən  başlıca  əlamətdir. Dil  öyrənmək  həmdə  o  dildə  danışanları  öyrənmək  deməkdir. 

Keçən  əsrin   məşhur  qafqazşünası  P.Usların  sözləri  ilə  desək,   dil  faktları  keçmişin  qəribə  

sirlərini  öyrənməklə,  arxeoloji  tapıntılar  kimi  əhəmiyyətlidir. 

Xınalıq  dili  haqqında  ilkin  məlumatlar  R.Fon Erkertin   yazılarında   rast  gəlirik. O,1895-

ci  ildə  Vyana  şəhərində alman  dilində  nəşr  etdirdiyi  “Qafqaz  köklü   dillər”  (2, s. 296-298) 

kitabında  Xınalıq-Buduq  dillərinin  və Cek  dialektinin   lüğət  və  frazeologiyasına  aid  

nümunələr  vermiş, onların  qrammatik  quruluşuna  toxunmuşdur. Burada  545 almanca  söz  və  

onların  26-sı  Qafqaz  dilində,  o  cümlədən,  Buduq, Xınalıq,  Qırız  dillərində  tərcüməsi  

göstərilmişdir. Şahdağın  ətəklərində  yayılmış  dillər  bildirən  “ Şahdağ  dillər”  termini  ilə  həmin  

müəllifə  məxsusdur. A.Dirr  1928-ci  ildə  Leypsiq  şəhərində  çıxmış  “Qafqaz  dillərinin  

öyrənilməsinə  giriş” (1, s.11-13) kitabında  bu  dillərin  qrammatik  quruluşundan  bəhs  etmişdir.  

A. Dirr  Buduq  və  Xınalıq  dillərinin  ləzgi  yarımqrupunda  dəqiq  yerini  müəyyənləşdirməyə  ilk  

təşəbbüs  göstərmişdi. 
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1895-ci  ildə  görkəmli  Avstriya  dilçisi  Hüqo  Şuxardtın  “Qafqaz  dillərində  feilin  

passivlik  xarakteri”  adlı  kitabı  çap  olunmuşdu. Əsərdə  Xınalıq  və  Buduq feilləri  haqqında  

qısa  məlumat  verilir  və  bir   neçə  nümunə  gətirilir. 

Sovet  dövründə  şahdağlılar  və  onların  dilləri  haqqında  məlumatlar  mərkəzi  şəhərlərin  

alimlərinin  respublika  ziyalılarının  diqqətini  cəlb  etmişdir. Məsələn, XX əsrin  ikinci  yarısında  

A.Qenko  Xınalıq  kəndində  işlənmişdir.  O, latın  qrafikası  əsasında  bu  dilin  51 hərfdən ibarət 

əlifbasını  tərtib  etmişdir.  Bu  dövrün  dilçilik  ədəbiyyatında  tez-tez Xınalıq, Buduq, Qrız, Haput, 

Cek, Əlik, Yergüc  kəndlərinin  hər  birində  bir  müstəqil  dilin  mövcudluğundan  söhbət  gedir. 

Hətta  N.Marr, N.Yakovlev, R.Şor,  L.Zirkov  və  s.  dünya  dillərini  təsnif  edərkən  Şahdağ  

dillərinin  yeddi  dildən  ibarət  olduğunu  göstərmişdir.   

V.N.Pançvidze  uzun  müddət  Buduq  dilinin  tədqiqi  ilə  məşğul  olmuş,  1941-ci  ildə 

namizədlik   dissertasiyasını  yazmışdır. 

1950-ci  illərdən  başlayaraq  Ş.Sədiyevin, V.S.Xıdırovun   məqalələrində  qrız  dilinin  leksik  

tərkibinə  aid  və dilin morfoloji  quruluşunun  geniş  tədqiqinə  fikir  verilirdi.  1972-ci  ildə  

Ş.Sədiyev “Qırız  dilinin  tədqiqi  təcrübəsi”  mövzusunda  doktorluq  dissertasiyası  müdafiə  

etmişdir.  Keçmişdə  özlərini  necə  adlandırmaları ,  haradan  və  nə  vaxt  buraya  gəlib  məskən  

salmaları  haqda   yerli  əhali  bir  şey  deyə  bilmir.  Yazılı  mənbələr  də  bu  sualların  qarşısında 

susur. 

Əsirlərin  sərt  sınağından  çıxmış  öz  yeganə  dilini,  mədəniyyətini  və  adət-ənənəsini  

qoruyub  saxlamış  Xınalıq  kəndinin  keçmişi   haqda  alimlərimiz, yazıçılarımız, arxeoloqlarımız  

hələ  qəti  fikirlərini  söyləməmişdir.  E.ə I əsrdə  bu  ərazidə  ket  tayfalarının  yaşadıqları  

barəsində  qədim yunan  tarixçiləri  Xınalığın  varlığı  haqda  hələ  o  vaxtlar  məlumat  vermişdir. 

Qədimliyini  bundan  görmək  olar ki,  8 qəbiristanı  var. Məzarların  çoxu  3-4  qat  bir-birinin  

üstündə  qazılıb.   

Baş  daşları  ya ərəb  əlifbası,  ya da  ondan  qabaqkı  əlifbalarla  yazılıb. Köhnə  qəbirlər  

olduqca   enli  və  uzundur,  sankı  Herakl  cüssəli   pəhləvanlar  orda  yatır.  

“Xınalıq”  sözünü  arxeoloqlar,  tarixçilər  burada  olan  xınalı  qayaların  adından  və  yaxud  

hun  “Xunluq”-“Xınalıq”  tayfasının  adından  götürüldüyünü  göstərirlər. 

Xınalıq  dilində  Xınalığa “Ketiş” xınalıqlılara  isə  özlərinə  Kettid  və ya  Kəttid  deyirlər. Bu  

sözlərin  mənasını  ayrı-ayrılıqda  araşdıraq. “Ketiş” və “Kettid”  sözləri  nəyi  göstərir. Əvvəlcə  

kəndin  ətrafındakı  yer  adlarına  nəzər  salaq: Dərədiriş, Maqaldırış, Nöhurduruş,  Antiş. 

Sözlərə  iş-ış-uş-üş şəkilçiləri  əlavə  edilib, bir yurd kimi məna verir. 

Qədim  tarixə,  dünyaya  yalnız  bir  kənddə işlədilən  dilə  malik  Xınalığın  (Kettişin) tarixini  

kettiş  dilini  tədqiq  etməyin əhəmiyyəti  böyükdür.  Rəsul  Rza  Xınalığı  qartal  yuvasına  

bənzədirdi.       

Keçən  əsrin  30-cu illərində  Haput  kəndində  bir müddət  tədqiqat  aparmış  A.N.Qenkonun  

məlumatına  görə  haputlular  özlərinə  “hereti”  deyirlər.  Əgər  bu doğru  isə,  onda bu  xalqın adı  

VI-VII  əsrlərə  aid  gürcü  mənbələrindəki  “ereti”  termininə  yaxındır,  bəlkə  də  eynidir.  Qədim 

gürcü  mənbələrində  isə  “ereti”  Albaniyaya verilən  addır.  Yunan  coğrafiyaşünası  Strabonun  

qeyd  etdiyi  26  dildə  danışan  alban  tayfalarındandır.  Qədim  mənbələr  əsasında  bəzi  alban  

tayfalarının  İber-Qafqaz  dillərində  danışması  artıq sübut  olunmuşdur.  İndi bu  xalqların  dilləri  

dilçilər  tərəfindən  İber-Qafqaz  dil ailəsinin  Dağıstan  qrupunun  ləzgi  yarım  qrupuna  aid  edilir. 

Dillər  içərisində  Xınalıq  dili  xüsusi  yer  tutur,  çünki  bu  dildə  yalnız  həmin  kəndin  

adamları  danışır.  Qrız  dilində  Qrız  kəndindən  başqa  Haput,  Əlik,  Cek  kəndlərinin  əhalisi  də  

danışırlar.  Bununla  belə,  qeyd  etmək  lazımdır  ki,  Qrız  dili  ilə  onun  dialektləri  arasında  

fərqləndirici  xüsusiyyətlər  o  qədər  çoxdur  ki,  keçən  əsrə  aid  ədəbiyyatda  Haput  dili  müstəqil  

dil  kimi  qeyd  olunmuşdur.  Buduq  dili  də  müstəqil  dildir. 

Əsrlər  boyu  bu  zonada  yaşamış,  lakin  müxtəlif  dillərdə  danışan  bu  xalqlar üçün 

Azərbaycan  dili  ünsiyyət  vasitəsi  rolunu  oynamışdır.  Bu  etnik  qruplar  iki  dildə  danışırlar:  

onlar  ana  dilləri  ilə  yanaşı Azərbaycan  dilinə də  mükəmməl  yiyələnmişlər.  İkidillilik  

Azərbaycanda  geniş  yayılmış  hadisədir.  Ta   qədimdən  azərbaycanlılarla  təmasda  olan,  

qaynayıb-qarışan  şahdağlılar  ikidilli  xalqlardır.  Ona  görə  də  Y.D.Deşeriyevin: “iki  dilin  

qarşılıqlı  təsirində  bir  dilin başqa  dilə  təsir  dərəcəsi,  həmçinin,  onlardan  hər  birinin  ictimai  
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vəzifələri,  cəmiyyətin  həyatında  onların  rolu  ilə  müəyyənləşdirilir ”  (15.36.37)  fikri  tamamilə  

yerinə  düşür. Etnik  qrupların  dillərində  külli  miqdarda  Azərbaycan dilindən alınmış  sözlərin  

işlənməsi  onunla  izah  olunur  ki,  bu  dillərdə  danışan  xalqlar  uzun  müddət  eyni  ərazidə  və  

mehriban  qonşuluq  əlaqələrində  olmuşlar. 

Şahdağ  xalqlarının  məktəb  və  kargüzarlıq  işləri  Azərbaycan  dilindədir.  Bütün  mədəni  

kütləvi  tədbirlər  Azərbaycan  dilində  aparılır.  Bu  dil  etnik  qrupların  dillərinin  

zənginləşməsində  təkcə  mənbə  deyil,  eyni  zamanda  etnik  qrupların  gündəlik  həyatlarında  

işlətdikləri  əsas  dildir.  Şahdağ  xalqlarının  dillərində  işlənən  bağlayıcılar  və  ədatlar,  əsasən,  

Azərbaycan  dilindən,  yaxud da  bu  dil  vasitəsilə  ərəb  və  fars  dillərindən  alınmışdır. 

Azərbaycan  dili  ana  dili  olmayan,  lakin  azərbaycanlılarla  uzun  müddət  ünsiyyətdə  olan,  

respublikamızda  yaşayan  başqa  dilli  xalqlar, o cümlədən,  şahdağlılar  azərbaycanca  danışarkən  

dil  qaydaları  çox  zaman  pozulur.  Onların  danışığını  ədəbi  dil  normalarından  fərqləndirən  

əsas  iki  cəhəti  qeyd  etmək   lazımdır.  Öz ana  dil  xüsusiyyətləri  və  təmasda  olduğu  

Azərbaycan  dialektinin  xüsusiyyətləri. 

Şahdağlılar  azərbaycanca  danışarkən  ana  dil  vərdişlərinin  təsiri  altında  Azərbaycan  dili  

səslərini  qeyri  iradi  olaraq,  özlərinə  məxsus  şəkildə  tələffüz  etməklə də  ədəbi  dil  normalarını  

pozur.  Onların  tələffüzü  qonşu  azərbaycanlıların  dilindən  demək  olar  ki,  fərqlənmir. 

Azərbaycanda  Hind-Avropa  dil  ailəsinin  İran  qrupuna  daxil  olan  bir  sıra  xalqlar  da  

yaşayırlar. Məsələn:  tatlar,  talışlar,  kürdlər  bunlara  misaldır.  Tatlar  Quba,  Dəvəçi,  Şamaxı,  

İsmayıllı,  habelə,  Abşeronun  bəzi  kəndlərində  yaşayırlar.  Tatlar  Sasanilər  dövründə  387-ci  

ildə  İrandan  Azərbaycana  köçürülmüşlər. 

Azərbaycanda  yaşayan  ən  qədim  xalqlardan  biri  də  yəhudilərdir.  Yəhudilər  hazırda  

Bakı,  Sumqayıt, Quba,  Oğuz  və  Göyçay  rayonlarında  yaşayırlar. Quba  rayonunda  yerləşən  

Qirmızı  Qəsəbə  dünyada  dağ  yəhudilərinin  əhali  sayına  görə  ən  sıx  yaşadığı  ərazidir. 

Yəhudilər - Azərbaycanda tarixən   dağ  yəhudiləri  ilə  təmsil  olunmuşdur. Musa  Kalankatlı  dağ  

yəhudilərinin  Qafqaza   gəlişini  e.ə. I əsrə  aid  edir.  Tədqiqatçıların  bu  etnik  qrup  haqqında  

fikirləri  müxtəlifdir.   

Ən  qədim  yəhudi  icmalarından  olan  dağ  yəhudiləri  mənşəcə  bir  vaxtlar  Assuriya  və  

Babil  şahları  tərəfindən  Fələstindən  çıxarılmış  və  Midiyada  məskunlaşmış  İsrail  oğulları  

nəslindəndirlər . Onların  əcdadları  yəhudiliyə  ilk  iman  gətirmiş  insanlar  olmuşlar.  Elə  Midiya  

ikən  onlara  tatlara  qaynayıb  qarışmışlar.  Bunun  təsiri  altında  dağ  yəhudiləri  fars  dilinin  

qədim  arami və  yəhudi  sözləri  ilə  qarışıq  bir  ləhcəsi  olan  tat  dilində  danışırlar. Dağ  

yəhudiləri  Azərbaycanda  3  yerli  qrupa  bölünürlər. 

1. Qubalılar (qubai)  - Azərbaycanın  Quba  rayonu,  əsasən,  Qırmızı qəsəbə 

2. Şirvanlılar (Şirvani) –Azərbaycanın  şimal-şərqi, Şamaxı  rayonunun  keçmiş  Muçi  kəndi, 

habelə  Bakı. 

3. Oğuzlar-Oğuz şəhəri, Gəncə,  İsmayıllı,  Şamaxı.   

Bu  xalq  azərbaycanlılarla birgə yaşayır  və  öz  milli mədəniyyətlərini,  dinlərini,  dillərini  

qoruyub  saxlayırlar. Talışlar  Azərbaycan  Respublikasının  cənub-şərqində, əsasən, Lənkəran,  

Astara,  Masallı  və  Lerik  rayonlarında  eləcə də  İranın  şimalında   yaşayan  xalqlardır.  İran  dil  

ailəsinə  mənsub  olan   talış  dilində  danışırlar.  Keçmiş  sovet  alimləri  talışları  yerli əhali  hesab 

edirdilər.  Belə  ki, onlar  talışları  Azərbaycanın  ən  qədim      yerli  tayfalarından  olan  kadusilərin  

nəsli  hesab  edirlər.  Lakin  qərb  alimləri   buna  şübhə  ilə  yanaşırlar.  Onların  fikrincə,  talışların  

Azərbaycana  gəlişi  (XIII  əsrdə)   Çingiz   xanın  sərkərdəsi  olan  Talışın  adı  ilə  bağlıdır. 

Kürdlər də İran  dil  ailəsinə  məxsus  kürd  dilində  danışırlar.  

Avarlar  Azərbaycan  Respublikasının,  əsasən,  Zaqatala  və  Balakən  rayonlarında  yaşayan  

etnik  azlıqlardan  biridir.  Şimal  Qafqaz  dil  ailəsinə  məxsus  olan  avar  dilində  danışırlar. 

Bu  xalqların  minlərlə  oğul  və qızı  hazırda  respublikada  iqtisadiyyatın,  elm  və  

texnikanın, mədəniyyətin, ədəbiyyat  və  incəsənətin  yüksəlişində  fəal iştirak  edirlər. Onların  

keçirdiyi  təbii  inkişaf  prosesini  izləməyin   müasir  nəzəri  dilçilik  elmi  üçün  də  əhəmiyyəti  

vardır. 
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Xülasə  

Məqalədə Azərbaycanda yaşayan xalqların və etnik qrupların dilindən bəhs edilir, eyni 

zamanda  azərbaycanlılarla bərabər səviyyədə, multikultural dəyərlərə söykənən prinsiplər əsasında  

yaşayan ləzgilər, tatlar, yəhudilər, Şahdağ adları ilə məşhur olan xınalıqlılar, qrızlılar, buduqlar, 

haputlular, ceklilər, əliklilər haqqında qısa məlumat verilir. 

 

A.Shabutova 

The language of peoples and ethnic groups living in Azerbajian  

  Summary  

 

The article includes the information about the language of people and ethnic groups living in 

Azerbaijan. It further informs us about those people who live there on the basis of multicultural 

principles and enjoy equal rights as Azerbaijanis. Among those we can mention the Lezgins, the Tat 

people, the Jews, as well as those who gained reputation with their Caucasian names such as the 

Khinalugs, the Kryts, the Budukhs, the Haputis, the Jeks and the Aliks. 
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II FƏSİL:  

AZƏRBAYCANDA YAŞAYAN XALQLARIN VƏ ETNİK QRUPLARIN FOLKLORU, 

ƏDƏBİYYATI, MADDİ MƏDƏNİYYƏTİ, TƏTBİQİ SƏNƏTİ 
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Институт языка, литературы и искусства  им. Г. Цадасы ДНЦ РАН 
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К ЦЕННОСТНО – СМЫСЛОВОЙ ИЕРАРХИИ СОВРЕМЕННОГО 

ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА АЗЕРБОЙДЖАНСКИХ ЛЕЗГИН. 

(На примере любовной лирики М. Арзуманова) 

 

Ключевые слова: ценностно-смысловая иерархия, современное поэтическое 

творчество, азербайджанские лезгины, любовная лирика, Медет Арзуманов. 

Key words: value – semantic hierarchy, modern poetry, Azerbaijani Lezgins, love lyrics, 

Medet Arzumanov. 

 

В 1991 году прекратило свое существование возникшее в результате беспрецедентного 

исторического эксперимента социалистического государство. Его развал оказался 

необратимым и мгновенным. Потеряв системные качества из-за тотальной деформации 

самой системы, советский культурный канон стал равнодушным к импульсивным ритмам 

собственного бытия, вследствие чего, утерялся смысл достоверности исторического 

развертывания его логических принципов. 

Хронологические рубежи советского периода замыкают культурный процесс, 

высвечивающий значимость заданных его началом и концом пограничных состояний 

творческой мысли. В смысловых пределах этих состояний и осуществлялось развертывание 

его структурных парадигм, в схватывании которых выстраивалась ценностно-смысловая 

иерархия культурного универсума, явившегося отражением высшего идеала коммунистичес-

кой формации. Крушение базовых устоев этой формации  и обозначило деформации сущ-

ностных характеристик высшего идеала,  который освобождается от функции интегратора. В 

результате смысловые конструкции общественного бытия, ставшие равнодушными к доми-

нантному интеграционному центру, транслируются в центробежные силы, обеспечившие 

исторический перелом социокультурного процесса. Следствием этого перелома стало 

формирование национальных государственных образований, идеологические конструкции 

которых обозначили условия развертывания основанных на собственном историческом 

опыте культурных сценариев развития. В этом плане удачен социокультурный опыт 

Азербайджанской Республики, который после развала СССР перешол на путь суверенного 

развития, выработала новые, основанные на суверенных принципах социокультурные 

программы. В реализации этих программ вовлечены и проживающие в республике 

дагестаноязычные народы, в том числе и лезгины. 

В Азербайджане на сегодняшний день действует целый ряд лезгинских культурных 

центров. Работает Государственный кусарский лезгинский драматический театр, Кубинский 

филиал Азербайджанского государственного университета искусств имени М. А. Алиева, 

Кусарский филиал педагогического училища имени М. А. Сабира.  Действует также 

лезгинский национальный центр «Самур». 

Газеты «Ени Самур» и «Алпан» учреждены Центром лезгинской культуры и выходят 

на лезгинском и азербайджанском языках. В Кусарском районе на лезгинском языке 

печатается газета «Кусар». 

Активную творческую деятельность в Азербайджане  ведут лезгинские поэты и 

писатели.  Результатом их деятельности стали десятки изданных в различных издательствах 

Азербайджана художественные книги, сборники поэтических и прозаических произведений. 

mailto:bedirhanov@mail.ru
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Таким образом, азербайджанскими лезгинами создана богатая и многогранная, 

отражающая культурно – исторический опыт азербайджанского и лезгинского народов 

художественная литература,  комплексное и системное исследование которой сегодня 

приобретает огромную значимость. Исходя из этого, целью нашего доклада является на 

примере любовной лирики, осмысление принципов конструирования доминантных структур 

современного лезгиноязычного поэтического творчества Азербайджана. 

Основаная ценностно-смысловая иерархия любовной лирики является чувственные 

переживания поэтического субъекта, которые транслируются в семантические структуры, 

объективирующие пределы единого содержательно-информационного пространства. Дей-

ственность этих пределов фиксирует деятельную сущность Я (субъекта) и Ты (объекта  

возлюбленной), которая схватывается индивидуально заданными импульсивными ритмами 

творческого сознания, уже равнодушного к устойчивым структурам поэтического 

универсума. 

В качестве примера можно привести любовные произведения талантливого 

лезгинского поэта, уроженца села Иманкули Кусарского района, Медета Арзуманова. 

Стихотворение поэта «Я дердери кайи суна» («От скорби горевшая (страдавшая) краса, 

(красавица)») написано по мотивам одноименной народной песни. Эти мотивы сведены к 

образу возлюбленной. Они фиксируют его сущностные качества, собранные наименованием 

«суна» в единое целое. Целое конструкции образа внутренне замкнуто, как следствие, 

равнодушно к индивидуально заданным состояниям поэтического духа. 

В духовную жизнь лирического начала произведения образ возлюбленной включается 

как внутренне замкнутый символический конструкт, удерживающий  силу выражения 

«дердери кайи» («от скорби горевшая»). Именно эта сила блуждает по просторам 

жизненного пространства поэтического духа, выстраивая его импульсивные ритмы. Эти 

ритмы схватываются в рефлексии, являющей сознанию акт переживания. В переживании 

дефиниция «дердери кайи» проявляет равнодушие к первоначально – фиксированному в 

народной памяти образу любимой девушки, определяет духовное состояние уже лирического 

начала произведения М. Арзуманова:  

Я дердери кайи суна  

Зунни кармаш хьайиди я. 

Дертлудав дерт гумир вуна  

 Зун дердини хайиди я[1]  

 От скорби горевшая (страдавшая) краса, (красавица) 

 Я тоже, как ты, страдавший,  

 Не прибавляй ты горя страдавшему, 

 Я в горе уже побывавший). 

В переживании духовная жизнь теряет интерес к извне заданным смыслам бытия, 

потому ее ритмы сведены к экзистенции духа. Смысл экзистенции явлен в тотальности, 

которая не восприимчива к темпоральным принципам организации бытия. В результате 

жизнь духа дана во всех моментах ее длительности. Синтезирующее начало этих моментов 

укоренено в наименовании «я», формы выражения которого представляют драму духовной 

жизни в непрерывности: 

Рекъе амаз уьмуьр-карван 

Зи тандикай куьцIена чан 

Живедикай жуваз кафан 

Вахт тахьанмаз цвайиди я. 

Еще в дороге жизнь-караван, 

Моей душе уже успела надоесть, 

Из снега саван, 

Рано сшил я для себя. 

 

                                                           
 Здесь и далее подстрочные переводы принадлежат автору. 
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Идеальная конструкция произведения М. Арзуманова «Гьич садрани атаначни?» 

(«Неужто это ты не поняла?») обусловлена содержанием прошедшего времени, 

темпоральные структуры которого выстраивают ритмическую организацию поэтического 

дискурса. 

Прошедшее время удерживается в фиксации прошлого, суть которого явлена в 

переживании. Однако само чувство переживания, как поток сознания, есть прерогатива 

настоящего времени. Тем самым в чувстве переживания дискурсу прошлого присваивается 

смысл объективности. 

Объективность поэтического дискурса подтверждается и в обращении лирического «я» 

к любимой девушке, образ которой освещен местоимением «вун» («ты»): 

 

 Зун элкъведай гьикI ви кьилел, 

 Лекь Шагьдал элкъведай хьиз. 

 Тек вун кандай заз и чилел, 

 Са масади герек тийиз…[2]   

Ах, как бы я кружился над тобой,  

 Словно орёл над пиками Шахдага. 

 И счастлив был бы лишь с тобой одной, 

 Другой на этом свете мне не надо). 

 

В наименовании «вун» («ты») образ любимый приобретает смысловую полноту, 

идентичность которой гарантируется, однако, не чувственными впечатлениями духа, а 

присваивается в синтезирующей функции самого местоимения «вун» («ты»). 

Поэтический дискурс  в произведении явлен, об этом уже было сказано, в 

темпоральных значениях прошедшего времени, которые не восприимчивы к активности 

чувственных структур сознания. Как следствие, сознательные явления духовного бытия 

равнодушны к телесно данным формам образа, объективность которых обеспечивается как 

раз таки чувственными ощущениями сознания. Таким образом, явленный в присутствии 

образ возлюбленной не есть демонстрация активности эмоционально-волевых интенций 

поэтического духа, а есть «свет, освещающий» прожитые  моменты в непрерывности его 

жизненного цикла. 

Строфическая конструкция стихотворения М. Арзуманова «Зулун юкъуз булахдал» 

(«Осенним днем на роднике») основана на данности пространственно-временных значений 

поэтического дискурса. Слова «зулун югъ» («осенний день»), «булах» («родник»), «лезги 

руш» («лезгинка») придают дискурсу смысл объективности, который может быть явлен в 

чувственных наблюдениях. 

Чувственные наблюдения определяют деятельно активную суть концепта «я», 

смысловая полнота которого обусловлена сущностными характеристиками, встраивающими 

его структуры в позицию «со стороны». Созерцательный взгляд «я» сводит «зулун югъ» 

(«осенний день»), «булах» («родник»), «лезги руш» («лезгинка») в единое целое, 

ритмическая организация которого соизмеряется порядком сознательных интенций духа.   

«Естественное» содержание «зулун югъ» («осенний день»), «булах» («родник»), «лезги руш» 

(«лезгинка») покоряется духом (Э. Кассирер), вследствие чего они включаются в поле 

зримости через знаковые структуры сознания. Поэтому телесная форма образа возлюбленной 

сопряжена не столько с «естественными» референциями его первоисточника, сколько 

целевыми установками поэтического сознания. 

Лирический герой обращается к возлюбленной. Обращение демонстрирует настрой 

духа, облагающий определенными дефинициями  телесной формы образа любимой: 

 

Зулун юкъуз атана вун лезги руш, 

Чи булахдал кьелечI къуьнел квар алаз, 

Куьлуьз-куьлуьз вегьиз камар рикIиз хуш, 

Яргъи кифер юзазавай дамах гваз! 
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Осенним днем ты пришла, девушка лезгинка, 

На наш родник с кувшином на худых (стройных) плечах. 

Медленной походкой ступая красиво, 

И длинные косы шевелились (колыхались) горделиво! 

 

Таким образом, анализ поэтических образцов М. Арзуманова проявляет устойчивость 

доминантных структур современной любовной лирики –  уникального творческого явления, 

представляющего синтетическое единство собственно национальных, восточных и 

российских художественных традиций. 
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Резюме 

В статье рассматривается ценностно – смысловая иерархия современного поэтического 

творчества азербайджанских лезгин. На примере стихотворений поэта Медета Арзуманова 

определяются доминантные структуры любовной лирики – уникального поэтического 

явления, вобравшего в себя лучшие художественные традиции народов Азербайджана и 

Дагестана. 

S.Badirkhanov 

Summary 

The article considers the axiological hierarchy of modern poetic creativity of Azeri Lezghins. 

On the example of his poems Medet Arzumanova determined by the dominant structure of love 

poetry – poetry is a unique phenomenon, which incorporates the best artistic traditions of the 

peoples of Azerbaijan and Dagestan. 
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“KİSÂ HADİSİ”Nİ ANLATAN İKİ TÜRKÇE MESNEVÎ ÜZERİNE 

 

Anahtar Kelimeler: Kisâ Hadisi, Hz. Muhammed, Kisânâme, Haber-i Hayriyyet-eser-i Âl-i 

‘Abâ. 

 Keywords: Kisa Hadith, Prophet Mohammad, Kisaname, Haber-i Hayriyyet-eser-i Al-i 

Aba. 

 

Klasik Türk edebiyatında “hadisler” önemli yer tutmaktadır. Özellikle kırk ve yüz hadis 

tercüme ve şerhleri çok sayıda şair tarafından ele alınıp işlenmiştir.1 Bunların dışında sadece bir 

                                                           
1 Bilgi için bkz. Abdülkadir Karahan, İslam Türk Edebiyatında Kırk Hadis: Toplama, Tercüme ve Şerhleri, İ.Ü. 

Edebiyat Fak. Yay., İstanbul, 1954; Hasan Aksoy, Mustafa Âlî’nin Manzum Kırk Hadis Tercümeleri, Marmara 

Üniversitesi, İlahiyat Fak. Yay., İstanbul, 1991; Ali Çelik, Manzum Hadis Tercümeleri ve Latîfî’nin “Subhatü’l-

Uşşâk”ı,  Kitap Neşriyat Dağıtım, Ankara, 2010 vb. 

http://alamjurnal/
http://alamjurnal/
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hadisten yola çıkılarak kaleme alınmış metinler de bulunmaktadır.1 Bu şekilde işlenen hadislerden 

biri “kisâ hadisi”dir. 

Hz. Peygamber’in ailesini bir abâ altına almasını anlatan bu hadis Sünen-i Tirmizî’de, 

“Peygamber (s.a.v)’in oğlu Ömer b. ebî Seleme (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Ahzab 

sûresi 33. ayeti olan: “… Ey peygamberin ev halkı! Allah sizin üzerinizden her türlü çirkinliği ve 

kirliliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” Ayeti, Ümmü Seleme’nin evinde peygambere 

indiği zaman Rasûlullah (s.a.v.), Fatıma ve Hasan ile Hüseyin’i çağırarak onları bir örtü ile örttü. 

Ali de onun arka tarafında idi onu da örtüsüyle örttü ve şöyle buyurdu: “Allah’ım işte bunlar benim 

ehli beytimdir. Onlardan günahı gider ve onları tertemiz yap” Ümmü Seleme: “Ey Allah’ın 

Peygamberi! Ben de onlarla beraber miyim?” “Sen yerinde kal sen zaten hayır içindesin” 

buyurdu.”2 şeklinde geçmektedir. 

Bildirimiz bu hadis ekseninde yazılan iki Türkçe mesnevî üzerinedir. Bunlardan biri Rumeli 

şairlerinden Âbid Efendi’ye diğeri ise hakkında bilgi bulamadığımız Hüseyin adlı bir şaire aittir. 

Âbid Efendi’nin metni 279 beyitten oluşan ve 7 nüshası (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud 

Efendi, nu. 3860; Tercüman Bölümü, nu. 345, Milli Ktp. nu. A 8886; nu. A FB 324, Türk Tarih 

Kurumu Ktp., nu.Y116/3, İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Ens. Ktp. nu. TAEKY161/8, Konya Mevlana 

Müzesi Ktp., nu. 1665/3) bulunan bir mesnevîdir. Eserin bir de matbû nüshası bilinmektedir 

(1286/1869-70). Yazılış tarihi 1279/1862-63‘tür. Beyit sayısı az olmakla beraber metinde izlenen 

plan klasik mesnevîlere yakındır ve giriş, takrîz, münâcât, mukaddime, makaleler, hâtime, “Naẓm-ı 

Şerīfe-i Seyyidinā Ḥażret-i İmām Ḥüseyn raḍıya’llāhu ‘anhu” başlıklı şiir, tarih manzumesi ve 

tekrar takrîzden meydana gelmektedir.3 

Aynı konudaki ikinci eser Hüseyin tarafından kaleme alınmış olan Haber-i Hayriyyet-eser-i 

Âl-i Abâ’dır. Hüseyin’in metninin biri yazma (Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, nu. 1776/2) biri de 

matbû olmak üzere iki nüshası bulunmaktadır.4 Şair, 176 beyitten meydana gelen bu metnin matbû 

nüshasının başında yer alan “Kasîde” başlıklı şiirde adının “Hüseyin” ve kendisinin “ders-i âm”5 

olduğunu belirtir: 

 

   Ḳıṣṣa-i Āl-i ‘abā’dur bu kitāb 

   Ehl-i īmān meẕhebinde müsteṭāb 

 

   Tercüme ḳıldı Ḥüseyn-i ders-i ‘ām 

   Cümleden ḫayr-ı du‘ā oldı merām (s. 2) 

  

Hüseyin’in metni klasik mesnevî başlıklarıyla ayrılmamış, bunun yerine anlatılan konuyu 

özetleyici mahiyette başlıklar kullanılmıştır. Sonunda bir münâcât bulunmaktadır. Metnin yazma 

nüshasında tarih yoktur. Matbû nüshasında ise 1268/1851-52 tarihi kayıtlıdır. 

                                                           
1 Mesela  Kemâl Ümmî’nin Kırk Armağan ve Hikâye-i Hazîre-i Kuds adlı eserleri birer hadisi manzum olarak 

işlerken (Hayati Yavuzer, Kemâl Ümmî Dîvânı-İnceleme-Metin, Gazi Üniversitesi, Doktora Tezi, Ankara, 1997, s. 42-

47; Âdem Ceyhan, “Usûlî’nin Hadis ve Vecize Tercümeleri”, TDED, C. 30, İstanbul, 2003, s. 148), İsmail Hakkı  

“Küntü kenz” hadisini (Engin Söğüt, İsmail Hakkı Bursevî’nin Kenz-i Mahvî Risâlesi Muhtevâ ve Tahlîli, Marmara 

Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007; Hayati Yılmaz, “Hadis İlminde Kudsî Hadisler ve Bu 

konuda Yapılan Çalışmalar”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, S.1, 1996, s. 193), Müstakimzâde Süleyman 

Sadeddin de Risâle fî Şerhi Hadîsi “Men ‘Arefe Nefseh fekad ‘Arafe Rabbeh” başlığıyla çok işlenen “Men ‘arefe” 

hadisini şerhetmiştir (Nuri Topaloğlu, Tek Hadis Şerhleri, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 1998, s. 78, 79). 
2https://ia801503.us.archive.org/3/items/SuneniTirmizi_201606/%C4%B0mam%20Tirmizi/S%C3%BCnen-i-

Tirmizi%20-%20Tirmizi.pdf  (erişim: 04.05.2016) 
3 Kisânâme’nin yazılış tarihi, bazı nüshaları ile şekil ve muhteva özellikleri için bkz. Fatma Nur Gülen, Âbid 

Efendi’nin Dîvânçe’si, Fatih Üniversitesi, İstanbul, 2011, s. 40, 128; Cihan Okuyucu, “Âbid ve Manzum Varidat 

Tercümesi”, I. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi/Türk Tasavvuf Kültürü ve Gelenekleri, 13-15 Ekim 2014, Süleyman 

Şah Üniversitesi; Hayrullah Kahya, “Âbid”, (http://www. turkedebiyatiisimlersozlugu.com /index.php?sayfa= 

detay&detay=7144) (erişim: 02.05.2016). 
4 Eserin yazılış tarihi tespit edilemediğinden yazma nüshadan verilen beyitlerde klasik imlâ   kullanılmıştır. 
5 “Medreselerde talebeye ders veren müderrislerin unvanı idi. Dersiâm olmak için okuması meşrut  ilimleri 

okuyup medrese ıstılahınca mücaz olmak ve ondan sonra da bilimtihan ehliyetini ispat eylemek lâzımdı”. Mehmet Zeki 

Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C.1, İstanbul, 1983, s. 427. 



 
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 95 

 

 

 

 

Benzerlikler, Farklılıklar 

“Bu metinlerin benzerlik ve farklılıkları nelerdir? Belirtilen hadisi nasıl işlemişlerdir? 

Metinlerdeki kurgu nasıldır? Hangisi daha başarılı olabilmiştir?” gibi sorulara cevap arayarak bu iki 

metnin karşılaştırmasını yapmak istedik. Bunu temin edebilmek adına şekil ve muhteva yönünden 

dikkat çeken unsurlar üzerinde durulmuş ve böylece bu manzumelerin özellikleri ifade edilmeye 

çalışılmıştır. Bunlar şöyle belirtilebilir: 

Âbid Efendi, kaleme aldığı mesnevînin Celâleddîn Süyûtî’nin bir metninden tercüme 

olduğunu belirtmekte,1 dolayısıyla bize esas aldığı metin konusunda yol göstermekte ancak 

okuduğunu belirttiği bu metnin adını vermemektedir: 

 Celāle’ddīn Süyūṭī nām dānā 

‘Arabca eylemiş taḥrīr-i ra‘nā 

Anı başdan başa ḳıldım ḳırā’at 

Baña bir şevḳ-ı ter virdi nihāyet 

Didüm bir tercüme yazam kisāya 

Ṣıġınup dergeh-i Āl-i ‘abā’ya  (yk. 4a) 2 

Hüseyin ise metninin başındaki şiirde sadece “tercüme” olduğunu belirtmekte, kimden veya 

hangi eserden çevirdiğine dair bir bilgi vermemektedir. Hüseyin’in manzumesinin yer aldığı 

Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin bölümü, nu. 1776’deki yazma nüshanın ilk kısmında Ḥaberu Ehli’l-

Kisā’ li-Celāleddīn es-Suyūṭī teġammedu’llāhu bi-raḥmetihi āmīn başlığıyla içinde şiirlerin de yer 

aldığı Arapça bir risâle bulunmaktadır.3 Risâleyi incelediğimizde içindeki manzum ve mensur 

kısımların hem Hüseyin’in hem de Âbid Efendi’nin metniyle büyük benzerlikler taşıdığı 

görülmektedir. Aslında bizi bu fikre götüren etken burada geçen şiirlerdir. Her iki metin Haberu 

Ehli’l-Kisâ’daki Arapça beyitleri -yer yer farklılıklar olmakla beraber- ihtiva etmektedir. Anılan 

risâlede önce “şi‘r” başlığıyla 2’şerli olmak üzere metne serpiştirilmiş toplam 8 beyit, metnin 

sonuna doğru yine aynı başlıkla Hz. Hüseyin’in söylediği belirtilen 14 beyitlik bir manzume 

bulunmaktadır.4 Hüseyin’in metninde bu risâledeki beyitlerle benzer olan Arapça beyit sayısı 

19’dur. Âbid Efendi’nin manzumesinde ise bazı değişiklikler, kelime farklılıkları ve mısralar arası 

birleştirmeler olmakla beraber 20 Arapça beyit bulunmaktadır. 

Her iki metnin konusu, aynı hadisten yola çıkıldığından aynıdır. Buna göre; Hz. Peygamber 

bir gün vücudundaki bir rahatsızlık sebebiyle kızı Hz. Fâtıma’nın evine gelir ve Yemen abâsının 

altına girmek istediğini belirtir. Peygamber abânın altına girince önce eve gelen Hz. Hüseyin onun 

kokusunu alır ve izin isteyerek abânın altına girer. Aynı durum Hz. Hasan, Hz. Ali için de ifade 

edilir. Onlar da bu kokuyu duyup Hz. Peygamber’in evlerinde olduğunu fark ederler ve izinle 

abânın altına girerler. Ehl-i beytten son olarak her iki metinde de Hz. Fâtımatü’z-Zehrâ abânın 

altına girer. Bu arada yine metinlerin ortak noktalarından biri Cebrail’in gelmesi ve Allah’ın bu 

âlemi onların hürmetine yarattığını bildirmesidir. 

Belirtilen metinler şahıs kadrosu ve yer verilen unsurlar bakımından büyük bir farklılık 

göstermezler. Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Fâtıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin etrafında bir anlatım 

vardır. Bunlara son olarak Cebrail katılır. 

Her iki manzumenin ortak yönlerinden bir diğeri Hz. Hüseyin, Hz. Hasan ve Hz. Ali’nin Hz. 

Peygamber’in “kokusunu” duyarak onu tanımaları ve evlerinde bulunduğunu anlamalarıdır. Bir 

                                                           
1 Aynı hususa Cihan Okuyucu da işaret etmiştir. Bkz. A.g.b. 
2 Bu eser hakkındaki bilgiler metnin Süleymaniye Kütüphanesi, Tercüman Bölümü, nu. 345’te bulunan 

nüshasından aktarılmıştır. Nüsha harekeli olduğundan alıntılanan kısımlarda harekelere bağlı kalınmıştır. 
3 Bu yazmada toplam üç risâle bulunmaktadır. Daha önce bahsi geçen metinler dışında son metin Hāẕā Risāle-i 

Şeref-i Siyādet Ḳutbü’l-‘Ārifīn es-Seyyid Seyfullāh Ḳuddise Sırruhu başlığını taşımaktadır. 

4           

(Bu esnada Hüseyin b. Ali (ra- Allah her ikisinden razı olsun) başını kaldırdı ve  “Dedeciğim, izin 

verir misin birkaç beyit şiir söyleyeyim?” dedi. Peygamberimiz “Sana izin verdim” dedi. Hüseyin, 

Peygamber’e salâvat getirdikten  sonra şiir söyledi).  Haberu Ehli’l-Kisâ, yk. 3a. 
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başka unsur “gökden inen sofra” motifidir. Abâ altına girenler gökden inen bu sofradan nefis 

yiyecekler yerler. 

Hem Âbid Efendi hem de Hüseyin’in metinlerinin dikkat çekici bir yönü her iki mesnevînin 

de “tahkiye” üslûbuyla yazılmış olmalarıdır. Bunu göstermek adına metinlerin aynı kısmı işledikleri 

bölümünü, Hz. Muhammed’in kızı Hz. Fâtıma’nın evine gelmesi ve “abâ”nın altına girmesinin 

anlatıldığı kısmını örnek göstermek istedik. Bu bölüme göre Âbid Efendi’nin anlatımda biraz daha 

fazla ayrıntıya girdiğini, selamlaşmaları ve diyalogları daha fazla kullandığını belirtebiliriz. Ancak 

her iki şairin de dili kullanımında, üslûplarının akıcılığında ve benzetmelerde başarılı olduğu 

söylenebilir: 

 

                 Kisā-nāme       Ḫaber-i Ḫayriyyet-eser-i Āl-i 

‘Abā 

 

       Maḳāle-i evvel 

 

İşit ey ‘āşıḳ-ı şeydā bu ḥāli 

Nedir Āl-i ‘abā diñle bu ḳāli 

 

Gelüp bir şeb şerefle Faḫr-ı ekvān 

Sarāy-ı Ḥażret-i Zehrā’ya mihmān 

 

Selām virdi sa‘ādetle Betūl’e 

Tebessüm-dār olup her ṣaġı ṣola 

 

Alup Zehrā selāmın ‘izzetile 

Buyur luṭf it kerem ḳıl şevketile 

 

Ḳudūmiñ baṣdıġı yerler sezādır 

İderse minneti ‘arşa revādır 

 

‘Uyūna ḫak-i pāyıñ tūtiyādır 

Nigāhıñ ḥasta-i cāna devādır 

  

Buyurdı Faḫr-ı ‘ālem aña cānım 

Ki sensin bu cihānda ḫānumānım 

 

Birāz vardır vücūdım inḥirāfı 

Diler rāḥat ola miḳdār-ı kāfī 

 

İdem pūşīde iḥżār it kisāyı 

İde rāḥat göñül bulsun ṣafāyı 

 

Didi faḫrü’n-nisā kim 

ḥasbüna’llāh 

Bize kāfī daḫı şāfī hüva’llāh 

 

Degil ḥāşā mizāc-ı Faḫr-ı ‘ālem 

Küdūrāt-ı kevinle ola muġmam 

 

Tevārüd eylemekde feyż-i aḳdes 

Derūnı pür idi feyż-i muḳaddes 

 

Server-i kā’ināt ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve 

sellem efendimiz ḥażretlerinüñ kisā-yı 

Yemānī’de setr ü tezemmül buyuruldıġıdur 

Bir gice fermān-ı sulṭān-ı cihān 

Ḥażret-i ḫāḳān-ı şāh-ı ins ü cān 

 

Müjdeler iḥsān ḳılmış ‘āleme 

Eylemiş elṭāf nev‘-i ādeme 

 

Kim ḥadīs-i ḳıṣṣa-i Āl-i ‘abā 

Diñlese  iḫlāṣ ile hem-çün ṣabā 

 

Rūz-ı maḥşerde eger feryād ider 

Ol şehinşāh-ı cihān āzād ider 

 

Rāviyān-ı ehl-i ḳıble her zamān 

Ṣafḥa-i İslām’a yazmışlar beyān 

 

Bir gice sulṭān-ı ‘ālem tāb-nāk 

Sīne-i ‘uşşāḳı ḳıldı çāk çāk 

 

Ṣafḥa-i ṣaḥrāya çün çekdi ḳalem 

Ḫāne-i Zehrā’ya baṣdı bir ḳadem 

 

La‘l-i nābından buyurdı Fāṭıma 

Gel ‘abāyı al benüm ṣar üstüme 

 

Bu ḫaber Zehrā’ya çün oldı ‘ayān 

Lāle-i ḳalbinde dāġ oldı hemān 

 

Ġonca-i vaḥdet miyān-ı nāzikin 

Ol ‘abāya ṣardı [hem] pek nāzenīn 

 

Ḥażret-i Zehrā’ya ma‘lūm oldı ḥāl 

Āh u efġān ile oldı pür-melāl (yk. 4a-

4b) 
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O dem olmış idi çün aña ḥāṣıl 

Kemāl-i vaḥdetile cem‘e vāṣıl 

 

Ki gelmekdi o dem farḳa murādı 

Beyānçun ümmete rāh-ı reşādı 

 

Getürdi ḥāṣılı ol dem kisāyı 

Ki pūş itsün Cenāb-ı Muṣṭafā’yı 

 

Seḥāb ile şemis-veş oldı mestūr 

Kisāyı örtününce ṣanki ol nūr  (yk. 

4a-4b) 

 

Kısaca ifade edilmeyen çalışılan bu benzerliklere rağmen her iki metne şekil açısından 

bakıldığında oldukça farklı bir yapıda oldukları görülmektedir. 

Âbid Efendi’nin metni biri mensur, diğeri manzum iki takrîzle (başta ve sonda) 

oluşturulurken Hüseyin’in metninin başında 5 beyitlik iki aruz kalıbının kullanıldığı, mesnevî 

şeklinde kafiyelenmiş ve daha önce de belirtildiği üzere “Kasîde” başlığıyla bir şiir bulunmaktadır. 

Metinde herhangi bir takrîz yoktur. Eser adından sonra ise “üzredür” redifli 5 beyitlik bir gazel yer 

alır ve metne bununla giriş yapılır. 

Metinler başlıklar açısından da bir hayli farklılık gösterir. Meselâ Hüseyin metninde “Cenāb-ı 

Zehrā raḍıya’llāhu te‘ālā ‘anhā ḥażretlerinden server-i kā’ināt efendimüz ḥażretlerinüñ āġūş-ı 

‘abāda olan aḥvāl-i şerīfin beyān ider”, “Ḥażret-i İmām Ḥüseyn raḍıya’llāhu te‘ālā ‘anhu 

efendimüz ḥażretlerinüñ salāt u selām iderek ‘abā-yı şerīfe dāḫil oldıġıdur”, “Ḥażret-i İmām ‘Alī 

kerrema’llāhu te‘ālā vechehu ḥażretlerinüñ ḫāne-i sa‘adetlerine teşrīf buyurup ṣalāt u selām ile 

‘abā-yı şerīfe dāḫil oldıġıdur” gibi açıklayıcı cümleler hâlinde başlıklar kullanmıştır. Âbid Efendi 

ise “Ebyāt-ı Şerīfe-i Seyyidinā Ḥażret-i İmām ‘Alī Kerrema’llāhu Veche ve Raḍıya’llāhu ‘Anhu”, 

“Ebyāt-ı Şerīfe-i Seyyidinā Ḥażret-i İmām Ḥasan Raḍıya’llāhu ‘Anhu”, “Münācāt Der-Bārigāh-ı 

Ḥażret-i Ḳādi’l-ḥācāt” gibi başlıklara yer vermiştir. 

Bir başka farklı nokta aruz kalıplarının kullanımı yönündendir. Metinlerinin Türkçe 

kısımlarında Âbid Efendi iki kalıp kullanırken (Mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ fe’ûlün, Mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ 

mefâ’îlün/ mefâ’îlün), Hüseyin Fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün/ fâ’ilün, Fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün/ fâ’ilün, 

Mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün, Mef’ûlü/ mefâ’ilün/ fe’ûlün ile Mefâ‘îlün/ mefâ‘îlün/ 

fe‘ûlün’e yer vermiş, böylece kısa bir metinde beş farklı aruz kalıbıyla şiirini yazmıştır.  

Haberu Ehli’l-Kisâ’da bulunan ve diğer iki metninde de yer alan şiirlerin tercümesinde de 

farklılıklar bulunmaktadır. Âbid, öncelikle ilk 8 beyit için Arapça beyit sayısı kadar beyitle tercüme 

yolunu seçmiş, buna karşılık Hüseyin, beyit sayısını dikkate almayarak Arapça beyitlerden sonra 

“gazel” başlıklı şiir söylemiştir. Dolayısıyla iki şair de kendi belirledikleri bir sistem içerisinde 

hareket etmişlerdir denilebilir. Meselâ Âbid, Haberu Ehli’l-Kisâ metniyle benzerlik taşıyan ve Hz. 

Fâtıma’nın söylediği belirtilen iki beyti “Tercüme-i Ebyāt-ı Şerīfe” başlığıyla iki beyit olarak 

çevirirken, Hüseyin “Ġazel ez-cānib-i Ḥażret-i Fāṭımatü’z-Zehrā raḍıya’llāhu te‘ālā ‘anhā” 

başlığıyla beş beyitlik bir gazel söylemiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir: 

 

 Kisā-nāme 

 

Ḥaber-i Ḥayriyyet-eser-i Āl-i ‘Abā 
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Tercüme-i Ebyāt-ı Şerīfe 

 

Gözüm yaşı ṭaşup şevḳıla aḳdı eyledim irsāl 

Ḳudūmine müzemmil Hāşimī ey şāfi‘-i iclāl 

 

Eyā ceddi’l-Ḥasaneyn yā Resūli’l-ḳurb ve’l-

viṣāl 

Kisā taḥtında bedr olmış münevver māh 

kimi ikmāl (yk.7a) 

 

 

 

 

 

 

Ġazel ez-Cānib-i Ḥażret-i Fāṭımatü’z-

Zehrā’ Raḍıya’llāhu Te‘ālā ‘Anhā 

Esīr-i çarḫ-ı gerdūnam gözüm deryā-yı ḫūn 

olmış 

Ḳabā-yı ḳadr taḥtında ḳad-ı mevzūnı nūn 

olmış 

 

Cihān içre gerek āzāde ol olma ne farḳ eyler 

‘Azīzā servi görsen kim ṣabādan ser-nigūn 

olmış 

 

Beni bī-ṣabr u bī-ṭaḳat görüp ṭa‘n itmeñüz 

hergiz 

‘Abā içre anı görmek baña dāġ-ı derūn olmış 

 

Fedā olmaḳ niyāzıyla ‘abā āġūşına girsem 

Gül-i ruḫsārına ḥasret ḳalan derdüm füzūn 

olmış 

Gülistān-ı cihān içre pederden ġayrı kimsem 

yoḳ 

Birāder māder ü ḫvāher esīr-i dehr-i dūn 

olmış (yk.8b-9a) 

 

Âbid, Arapça metinde Hz. Hüseyin’in inşâd ettiği belirtilen manzumenin beyitlerini “Naẓm-ı 

Şerīf-i Seyyidinā Ḥażret-i İmām Ḥüseyn raḍıya’llāhu ‘anhu” başlığıyla farklı sayılarda beyitle 

tercüme ederken, Hüseyn “Ḥażret-i Cebrā’īl ‘aleyhi’s-selāmuñ nüzūlinde Ḥażret-i İmām Ḥüseyn 

raḍıya’llāhu te‘ālā ‘anhu ḥażretlerinüñ eş‘ār-ı şerīfeleridür” başlığını kullanmış ve bu şiiri birer 

beyitle tercüme yoluna gitmiştir. Bu hususa bir örnek şöyledir: 

 

Kisā-nāme 

 

Ḥaber-i Ḫayriyyet-eser-i Āl-i ‘Abā 

 

               Tercüme 

Olupdır vālidim şems-i ḥaḳīḳat 

Daḫı ümmim olupdır māh-ı şefḳat 

 

Benim beyne’l-münīreyndir 

ẓuhūrum 

Benem kevkeb ḳıyās it kim ne 

nūrum (yk. 9a-9b) 

 

Ben miyān-ı neyyireyne kevkeb-i 

seyyāreyem 

Māderim çün āfitāb olmış peder hem-çün 

ḳamer (yk.10b) 

    

Değerlendirme 

 

1. Kütüphanelerde Celâleddîn Süyûtî adına kayıtlı Haberu Ehli’l-Kisâ li-Celāleddīn es-Suyūṭī 

başlığını taşıyan risâle, 3 yapraklık içinde şiirlerin de olduğu Arapça mensur bir metindir.1 

                                                           
1 Süyûtî’nin eserleri arasında böyle bir risâleye rastlayamadık. Çok fazla eseri olduğundan onların içinden bir 

bölümden alınmış ve risâle hâline getirilmiş olabilir. Süyûtî’nin hayatı ve eserleri üzerinde geniş bir ansiklopedi 

maddesi yazan Doç. Dr. Halit Özkan, bu metnin belki de ona atfedilen bir eser olabileceğini belirtmiştir. Verdiği bilgi 

için kendisine teşekkür ederim. 
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2. Hem Hüseyin’e hem de Âbid Efendi’ye ait metinler, anılan risâle ile hem manzum hem de 

mensur kısımlar açısından büyük benzerlikler ihtiva etmektedir. Ayrıca her iki şair de 

mesnevîlerinin “tercüme” olduğunu belirtmişlerdir. Bu veriler doğrultusunda mesnevîlerin anılan 

risâlenin nazma çekilmiş tercümesi olduğu ihtiyat kaydıyla söylenebilir. 

3. Her iki şairin mesnevîleri konu, konunun işleniş tarzı ve Arapça beyitler vb. yönlerden 

benzerlikler taşımakla beraber her şair, Kisâ hadisini bireysel tercihleri doğrultusunda özellikle 

şekilsel farklılıklarla işleyip şairlik güçleri nispetinde dile getirmişlerdir. Konunun işlenmesinde ve 

ayrıntılarda Âbid’in metni daha sistemli olmakla beraber, her iki şair de şekle ve muhtevaya ait 

hususlarda başarılı gözükmektedir. 

4. Sonuç olarak Hz. Peygamber ve ailesini anlatan bir hadisi manzum olarak işleyen bu iki 

mesnevînin Klasik Türk edebiyatının “hadis” sahasına katkı sağlayabilecek metinler olduğu 

belirtilebilir. 

Özet 

Kisâ hadisi, Hz. Muhammed’in ailesini bir abâ altına almasını anlatmaktadır. Bildiride bu 

hadisi işleyen Kisânâme ve Haber-i Hayriyyet-eser-i Âl-i ‘Abâ adlı iki Türkçe mesnevî üzerinde 

durulacak, ayrıca metinlerin benzerlik ve farklılıkları gösterilmeye çalışılacaktır. 

 

On Two Mesnevis in Turkish Telling the “Kisâ Hadith” 

Summary 

Kisâ hadith tells about Prophet Mohammed’s gathering his family under a cover. The report 

will be highlighting two mesnevis in Turkish named Kisânâme and Haber-i Hayriyyet-eser-i Âl-i 

‘Abâ , also with an attempt to demonstrate the similarities and differences of the texts. 
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“DƏDƏ QORQUD” DASTANLARI ÜMUMTÜRK VARISLİYİ VƏ YENİ İSLAM 

STEREOTİPLƏRİ KONTEKSTİNDƏ 

 

Açar sözlər: “Dədə Qorqud” dastanları, ümumtürk varisliyi, İslam, ərəb və fars alınma   

komponentləri 
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components 

 

“Dədə Qorqud” dastanlarının dilində işlənmiş ərəb və fars alınmalarının mütləq əksəriyyəti 

İslam faktoru ilə bağlı olduğundan, onların abidənin lüğət tərkibinə daxil olması səbəb və şəraitini 

xalqımızın VII - X əsrlərdəki tarix keçmişindən təcrid edilmiş şəkildə izləmək olmaz. “Ərəb 

işğallarının başlaması, Azərbaycana ilk yürüş və onun nəticələri”ni tarixi mənbələrə nəzərən 

araşdırmış N.Vəlixanlı yazır: “Fəaliyyətinin ilk dövründə yeni dini etiqadın – islamın qəbulunu hər 

kəsin öz vicdanına həvalə edən, yalnız inandırma, təlqin yolunu seçən Məhəmməd, siyasi üstünlüyü 

də əldə etdikdən sonra bütpərəstliyə qarşı qəti mübarizə elan etmişdi” [13 s.168]. Məhz bu səbəbdən 

tək olan Tanrıya deyil, oda - atəşə etiqad edən Cənubi Qafqaz əhalisinin İslamiyyətin gəlişindən 
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sonrakı qısa müddətli imtiyazlarına baxmayaraq, zamanla məcburi şəkildə islamlaşdırılması 

gözlənilən idi. Tarixi mənbələr Azərbaycana ilk ərəb basqınlarının təxminən 639 - 640-cı illərdə 

gerçəkləşdiyini, lakin dağlıq ərazilərin ram edilməsinin kifayət qədər vaxt aldığından ərəb 

“fütuhat”ının uzun onilliklər davam etdiyini ortaya qoyur[4 s. 181-185]. Belə ki, həmin mərhələdə 

“Azərbaycanda dini proseslər və onların yerli əhali üçün nəticələri”ni araşdıran tarixçi alimlər 

Z.Bünyadov və N.Vəlixanlının da haqlı olaraq qeyd etdikləri kimi, “işğal prosesində bağlanılmış 

müqavilələrə görə, ərəblərin siyasi hakimiyyətini qəbul etmiş "əhli Kitab" yerli əhali könüllü olaraq 

istədiyi dini seçə bilərdi; lakin ilk ərəb təcavüzündən bir neçə il keçmiş, xəlifə Əlinin dövründə 

Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarında yerləşdirilmiş ərəblər yerli əhalini islama dəvət etmək tap-

şırığını aldılar [5 s. 204] və tez bir zamanda yerli əhalinin “islamlaşdırılması” başa çatdı. “Çox 

yerdə sülh yolu ilə (sülhən), bəzi yerlərdə isə silah gücünə (ənvətən) həyata keçirilən İslam 

fütuhatı” “Z.Bünyadovun göstərdiyi kimi, ... islamın Azərbaycanda hakim din olması” ilə 

nəticələndi [2]. Heç şübhəsiz ki, zamanla hakim mövqe qazanmış yeni ideoloji, əxlaqi - etik 

doktrina xalqın mənəviyyatına, onun milli mentallığına ciddi şəkildə sirayət etməyə başlayır. Bu 

səbəbdən də, yalnız həmin mərhələdən sonra meydan gələn əsərlər deyil, daha öncəki dövrlərdə 

formalaşmış şifahi xalq abidələri də təsirlənirdi, sonuncuların İslam ideologiyası standartları 

çərçivəsində “təkrar oxunuşu”, yeni redaktəsi aparılırdı. 

“Dədə Qorqud” dastanlarının tarixi ilə bağlı bir çox görkəmli qorqudşünas alimlərin(daha 

ətraflı bax:[8 s. 483]), habelə tarixçilərin, demək olar ki, etiraz tanımayan ortaq rəyinə görə bu 

abidənin formalaşması tarixi İslamiyyətdən daha öncəki dövrə gedib çıxır. Xalqımızın tarixinə dair 

fundamental araşdırmalarda da bu abidənin, məhz ərəb işğalından əvvəlki mərhələdə mövcud olan 

epik düşüncə məhsulu olmasına şübhə yeri qoyulmur. “Azərbaycan tarixi (III - XIII əsrin ilk rübü)” 

əsərində oxuyuruq: “Məzmun və deyim etibarilə müsəlmançılıqdan əvvələ aid atalar sözləri, zərb-

məsəllər və başqa ədəbi nümunələr sırasında el ozanı Dədə Qorqudun dili ilə söylənilən dastanlar 

daha çox şöhrət qazanmışdı. Tədqiqatçıların "Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatının babası" 

adlandırdığı bu oğuz dastanı şifahi şəkildə VI-VIII əsrlərdə formalaşmağa başlamış, VII-IX əsrlərdə 

tam təşəkkül tapmışdır” [14 s. 297]. Bu fakt isə dolayı şəkildə, dastan mətnlərində ərəb və fars 

alınmalarının daha sonrakı əsrlərə aid yazılı abidə və müəllif əsərləri ilə müqayisədə azsaylılığının 

səbəblərini açıqlamış olur. Digər tərəfdən həmin alınmaların, irəlidə araşdırmaya cəlb ediləcək 

nümunələrdən də aydın şəkildə görünəcəyi kimi, əksər hallarda dini tematikanı əhatə etməsinin 

hansı faktorla şərtləndiyini ortaya qoyur. Onu da qeyd edək ki, tarixi mənbələr “Dədə Qorqud”un 

formalaşmağa başladığı dövrdə dastan süjetlərinin gerçəkləşdiyi ərazilərdə atəşpərəstliyin mövcud 

olduğunu ortaya qoysa da, xalqımızın “mifoloji dünya modelinin ən ciddi şəkildə araşdırılması da 

bu qənaətə gətirir ki, bütöv bir dünya baxışı, mifik görüşlər sistemi kimi türk mifologiyasının 

özülünü və başlıca məzmununu məhz tanrıçılıq təşkil etmişdir” [11 s. 26-27]. Sözsüz ki, “Dədə 

Qorqud” dastanlarının dilində ifadə tapan “Həq yandıran çıqağın yana tursun” – “Haq(Allah, Tanrı 

– S.Ə.) yandıran çırağın daim yansın!” [10 s. 41, 138] ifadəsində atəşpərəstlik inancının rudiment 

izlərini axtarmaq yanlış deyil. Lakin bununla belə, İslamiyyətin bərqərar olmasından çox öncələr 

formalaşmağa başlayan bir eposun əsas ideoloji leytmotivini təkallahlılıq və Tanrıçılığn təşkil 

etməsi bu anlayışların qədim oğuzların əcdadları üçün çox yaxın olduğuna şübhə yeri qoymur. 

“Dədə Qorqud” dastanlarında tanrıçılıq ideyasının ifadə üsullarının təhlilini aparmış C.Bəydili 

(Məmmədov) tam haqlı olaraq, qeyd edir ki,  “türk din düşüncəsi tarixi boyunca bilinən ən əski 

anlayış” olan Tanrı / Tənri (qazax. Teniri, türkmən. Tanri, qırğız. Tenir, başqırd, 

Tenre, uyğur.Tenri, özbək. Tanqri, altay. Tenqri, xakas. Tiqir, yakut. Tanqara) “prototürklərin 

etnik-mədəni tarixinin ən alt qatında belə var olan bu anlayış” kimi “KDQ-da İslamiyyətdəki Allah 

mənasının da qarşılığı olaraq işlənmişdir: “Yazılıb - düzilib gögdən endi Tənri elmi Quran görklü” 

(D-6) [3; 316-318]. Bu mənada dastanda həyat və məişəti, eləcə də qəhrəmanlıq salnamələri əks 

olunan qədim türklərin İslamiyyətin Allah anlayışını belə yetərincə asanlıqla mənimsəməsini, məhz 

protürk mifik dünya modelində tək olan, şəriki və vəliəhdi olmayan Tanrı - Allah obrazının  var 

oluşu ilə əlaqələndirmək olar. Məhz bu səbəbdəndir ki, dastan mətnlərinə ərəb dilindən alınmaların 

digər orta əsr mətnləri qədər müdaxilə etməməsi fonunda İslam termin və prototermin-
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lərinin1 kifayət qədər geniş biçimdə işlədilməsi mümkün olmuşdur. Digər araşdırmasında “türk 

mifoloji obrazlarının funksional - semantik xüsusiyyətləri” problemini tədqiq etmiş C.Bəydilinin 

qeyd etdiyi kimi, “bir çox araşdırmalarda ...türk tanrıçılığının mahiyyətini qaranlıq edən fikirlər irəli 

sürülmüş” olsa da, real faktlar “tanrıçılıq dini inanışının köklərinin gerçəkdə türklərin  cəmiyyət 

həyatındakı əski nizamına bağlanmasına” heç bir şübhə yeri qoymur[11 s. 26-27]. 

“İlk cümləsi Rəsuləleyhissəlamın adıyla başlayıb [10;31] 2, son cümləsi də elə bu müqəddəs 

şəxsin Həzrət Məhəmməd Mustafa səllallahi əleyhi və alihi vəsəlləmin adıyla qurtaran [10 s. 126] 
3“Kitabi - Dədə Qorqud” boylarında islami görüş və ənənələrin asanlıqla seçilən üst qatda” 

(kursiv bizimdir. – S.Ə.) təzahür tapmasına xüsusi diqqət çəkən B.Abdulla həmin təsirin hansı vaxta 

aid olması məsələsinin kifayət qədər müəmmalı məsələ olduğunu və bu məsələdə birmənalı həllin 

tapılmadığını vurğulamışdır [1;146]. Məhz  həmin təsirin özünü üst qatda büruzə verməsi, dərin 

arxetip, eləcə də dastan poetikasının semantik - struktur özülünə nüfuz etməməsi və bizim üçün 

maraqlı olan məqama görə, ərəb alınmalarının müəyyən limit həddini aşmaması İslam təsirinin və 

dolayısı ilə də, ərəb leksikasının təsirinin nisbətən sonrakı dövrlərə aid olması faktını, zənnimizcə , 

təkzibedilməz edir. Dastan süjetlərində İslam dini kanon və doqmaları ilə səsləşən məqamların 

Tanrıçılıqla paralelliyi də bir çox halda mifik dünya modeli paradiqmalarının paralelliyindən başqa 

bir şey deyil. “Dəli Domrul” boyunda Allahla, onun ölüm məlakəsi olan Əzrayılla “çəkişən” 

qəhrəmanın davaranışını bu paralellik prizmasından təhlil edən tədqiqatçılar da analoji mövqe 

nümayiş etdirirlər. Belə ki, “Dəli Domrul” boyunda əks olunan süjetdə islam düşüncəsinin şüurlarda 

dərin kök sala bilmədiyini, ölümə qarşı çıxmaqla, ruhu geri qaytarmağa çalışan insanın buna 

inamının şamançılıqdan qaynaqlana biləcəyinə diqqət çəkən S.Şıxıyeva burada İslam təsirinin deyil, 

şamançılığın ön plana çıxdığını vurğulayır. Müəllif ruhun geridönüşü ilə bağlı inamı şamanlığın 

qüvvətli olduğu bir düşüncənin ifadəsi kimi dəyərləndirir və insanın ölümə qarşı çıxaraq ona qalib 

gələ bilməsini, tamamilə haqlı olaraq, islamdakı alın yazısı və qədər anlayışı ilə uyuşmadığını 

vurğulayır [12 s. 339]. Oxşar mövqedən çıxış edən Y.İsmalyılova da eyni epizodla bağlı 

dəyərləndirməsində “islama qədər də təktanrılı” olan “türklərin islamı asanlıqla qəbul etməsi” 

faktına diqqət çəkərək yazır: «Dədə Qorqud» dastanındakı Allah qədim türk Tanrısıdır. Yəqin ki, 

Əzrayıl da qədim türk dinindəki – tanrıçılıqdakı hansısa bir obrazdır. Ancaq tanrıçılıq da, islam da  

– hər ikisi təktanrıçılıq dini, yəni monoteist dindir”[9 s. 305]. Müqayisə üçün xatırladaq ki, 

Türküstan türklərində yaşadılan Qorqud (Korkut / Xorxut) miflərinə görə, bu şaman ölümlə 

mübarizəsi ilə seçilir (daha ətraflı bax: [18 ]). Konkret olaraq, tarixi İslamiyyətdən çox öncələrə 

gedən kazax mifoloji dünyagörüşünə görə. “tanrıçılıq Yaradanın həm transendental, həm immanet 

mahiyyətini nümayiş etdirən” dünya modelidir. “O, (Yaradan – S.Ə.) dünya yaradıcılığının 

mahiyyətidir, özüdür.Tanrı / Tenqri onun (dünyanın – S.Ə.) hər bir hissəciyində təzahür tapır... 

Tanrı / Tenqri dünyanı təcəssüm etdirir və burada özünün təzahür forması olan Qorqud vasitəsilə 

üzə çıxır (müq.et: Тенгри становится миром, проявляется в нем через свою ипостась – 

Коркута)” [18] 

“Başqırdların tanrıçılığı məsələsinə dair” araşdırmasında R.Sultanqareyeva, inanclara görə, 

“Tanrıçılığın mənəvi atası sayılan, “Kitabi - Dədə Qorqud” epik abidəsinin müəllifi olan ... Dədə 

Qorqudun III əsrdə yaşamış real tarixi şəxs olduğunu” qeyd edir və xüsusi olaraq vurğulayır ki, 

“bununla bərabər, Qorqud Tanrıçılığın banisi deyil, lakin o, (Qorqud – S.Ə.) tanrıçılığı, demək olar 

ki, bütün türklər arasında yaymışdır” [21 ; 156-178]. 

Bu mənada biz, istər Tanrıçılıq ideologiyası ilə bağlı məlumatlar fonunda, istərsə də KDQ 

mətnlərinə İslam ideologiyası və ərəb - fars leksikasının “interferensiya” – müdaxilə spesifikasının 

təhlili fonunda N.Cəfərovun aşağıda iqtibas gətirdiyimiz fikri ilə tam razılaşa bilmərik. Dədə 

Qorqud eposunun təşəkkülü (VII-IX əsrlər) və son əlyazmaların (XV-XVI əsrlər) arasında təxminən 

                                                           
1Proto yunan dilindəki protos yəni “birinc,  ilkin” sözündən götürülüb[15]. Proto termin sözünün hərfi tərcüməsi “ilkin 

birinci olan termin” anlamını verir. Prototerminlər “xüsusi elm sahələrinə aid olan, lakin elmə qədərki mərhələdə 

meydana gələn xüsusiləşmiş leksikanı (yəni, başqa sözlə, “terminə qədərki termini”, “primitiv istilah”ı – S.Ə.)” əhatə 

edir [20; 216] 
2Rəsul əleyhissəlam zəmanına yaqın Bayat boyından, Qorqud ata diyərlər, bir ər qopdı [10; 31]  
3Günahınızı Məhəmməd Mustafaya bağışlasun! Xanım, hey!...[10;126]  
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min ilə qədər bir məsafə” olması faktına diqqət çəkən görkəmli alim yazır: “Kitabi-Dədə Qorqud"da 

İslam dini motivləri də, bir sıra tədqiqatçıların dönə-dönə qeyd etdikləri kimi, sonradan edilmiş 

əlavə (katib əlavəsi!) deyildir, əksinə, "Kitab"ın ideya-estetik, poetik əsaslarından biridir. Və hətta 

müqayisələr, təhlillər göstərir ki, müxtəlif dövrlərdə (görünür, təxminən I-V əsrlərdə), oğuz 

türklərinin yaşadıqları müxtəlif ərazilərdə (xüsusilə Türküstanda) yaranmış süjetlər həm də İslamın 

qəbulu ehtiyacı, yaxud İslam ideologiyası əsasında bir yerə yığılmış, bütöv bir dastana çevrilmişdir” 

[6]. Biz, həmin tarixi mərhələdə qədim türklərin istər mifik dünyagörüşü modelinin uyarlılığı 

baxımından, istərsə də ümumi ictimai - siyasi proseslərin sanksiyalaşdırıcı gücü baxımından İslamın 

qəbulunun tarixi ehtiyac və zərurət olduğunu qəbul etsək də, KDQ mətnlərindəki İslamla bağlı 

anlayışların, o cümlədən müvafiq leksik vahidlərin sonradan əlavə edilməsi fikrinin tənqidi 

yanaşması ilə razılaşa bilmirik. Maraqlıdır ki, özünün digər araşdırmasında–“«Kitabi-Dədə 

Qorqud»da İslama keçidin poetikası”nı izləmiş olan görkəmli dilçi  məsələyə məhz bu prizmadan 

yanaşaraq, tam haqlı şəkildə qeyd edir: “Qədim türklərin dini-mifoloji sistemləri içərisində 

monoteist xarakterə malik tanrıçılıq özümlü mövqeyə malik olmuşdur. Tədqiqatlar sübut edir ki, 

qədim türkün Tanrı haqqında təsəvvürü, müsəlmanın Allah təsəvvürlərindən prinsip etibarilə bir o 

qədər fərqlənmirdi. Tanrıçılıqdan İslama keçid dövrünün abidəsi olan KDQ-da da İslamı qəbul 

etmiş oğuzların Allaha inamı, səmimi bağlılıqları bütün boylarda görünməkdədir” [7 s. 21-23].  

Göründüyü kimi, “Dədə Qorqud” dastanları xalqımızın tarixinin bir çox mərhələlərini özündə 

aydın şəkildə inikas etdirir. 
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Xülasə 

Məqalədə “Dədə Qorqud” dastanlarında ümumtürk varisliyi və yeni İslam stereotiplərinin 

inikası araşdırılır. Məlum olur ki, ərəb işğalından sonra İslamın yayılması ilə dastan mətnində 

müvafiq əlavələr edilsə də, mahiyyət etibarilə dastanın ümumtürk mifoloji dünya modelini əks 

etdirir. Məlum olduğuna görə, Dədə Qorqud obrazı Türküstan türklərində yaşadılan Qorqud 

(Korkut / Xorxut) mifləri ilə üzvi bağlılığa malikdir. 

 

Sevinc Aliyeva 

"Dede Qorqut" epos Turkic heritage in the context of a new Islamic stereotypes 

Summary 

    The article is investigated "Dede Qorqut" epos Turkic heritage and image of the new 

Islamic stereotypes. It’s known that the text of the relevant amendments to the saga of the spread of 

Islam after the Arab conquest, but the Turkic epic mythological world model reflects the essence. 

As you know, the image of  Dede Qorqut alive Turkustan Turks (Qorqut / Xorxut) has the myths 

attached to the organic. 
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AZƏRBAYCAN SUFİ MÜTƏFƏKKİRLƏRİNİN YARADICILIĞINDA 

MULTİKULTURALİZM 

 

Açar sözlər: din, sufizm, əl-Bakuvi, multikulturalizm, konstitusiya 

Key words: religion, Sufism, al-Bakuvi, multiculturalism, constitution 

 

Azərbaycan sufi ədəbiyyatı fərqli mədəniyyətlərə, din, məzhəb və təriqətlərə özünün xoş 

münasibətilə dövrün dini-fəlsəfi məktəbləri arasında özünəməxsus yer tutur. Bu istiqamətdə 

sufizmin multikultural mahiyyəti və tolerantlığı xüsusilə nəzərə çarpır. Bu müsbət baxışı biz Seyid 

Nəsimidə, Füzulidə, Xətaidə, Seyid Yəhya Şirvanidə, Seyid Nigaridə və digər Azərbaycan 

sufilərində də görürük. 
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“Həllac Mənsur kimi asılsam da, yolumdan dönmərəm” [10, s. 130, 223] deyən Seyid Nəsimi 

öz əsərlərində şəriətin dar hüdudlarını aşaraq kamil insanı Allah səviyyəsinə qaldırır. O, öz 

müəllimi Fəzlullah haqqında söylədiyi şeirində hürufiliyin kamil insana baxışını belə izah edir: 

“Həm rəəytü-rəbbi dedi leylətül-me`racdə, 

Sənsən, ol fi surətin-əhsən ki, verdi Həq liqa” [11, s. 351]. 

Şair kamil insanla Allahı eyniləşdirərək deyir ki, “ey Fəzl, Məhəmməd əs., merac gecəsi 

tanrını gözəl bir gənc surətində gördüyünü demişdir. Allahın təcəssüm etdiyi o gənc surət sən 

idin!”. O, özünün başqa bir beytində isə - 

“Həcci-əkbər qılmaq istərsən gəl, ey zahid, bəri, 

Aşiqin qəlbi içində sən bu beytullahı gör!” [18]. 

deyərək kamil insanın qəlbini Kəbəyə bənzədir.  

Nəsimi həm də “Qorxuram mən dərvişə sən deyəsən din tərk et” [1, s. 65] deyərək, özünü 

sevdiyi qıza görə xristianlığı qəbul edən Şeyx Sənana da bənzədir. 

Dahi Füzuli isə sufi fəlsəfəsinin əsası olan kamil insanın səcdəgah olması prinsipindən 

hərəkətlə o mərtəbədə olan kamilin gözündə iman və küfrün eyni dərəcədə olduğunu, kamil insanın 

dinlərüstü olduğunu ortaya qoyur: 

“Səcdədir hər qanda bir büt görsəm, ayinim mənim, 

Xah mömin, xah kafir tut, budur dinim mənim” [2, s.30]. 

Öz müasirləri tərəfindən Piri-türk adlanan Ərdəbil şeyxi Şeyx Səfiəddin “Və bu övliyaların 

könlü daha Kəbədir” deyərək övliyaların Haqqın təzahürü olduğunu qeyd edirdi ” [8, s. 48]. 

Böyük Xətai isə müqəddəs dini kitabların kamil insanı vəsf etdiyini belə bildirirdi:  

“Bu vəchin təfsiri Tövratü Incil,  

Edərlər anu fürqan əhli təvil” [14, s. 180]. 

XV əsr Şirvan sufisi Seyid Yəhya Şirvani “Qisseyi-Mənsur” əsərində Həllac Mənsurun dar 

ağacında ikən bir məcnun ilə olan müsahibəsini mənzum məsnəvi tərzində qələmə almış, Seyid 

Nigari isə “Nigarnamə” əsərində Həllacın “Ənəlhəq” fikrini müdafiə etmiş, onun faciəvi ölümünü 

təsvir etmişdir. 

XIX əsrdə məzhəbçiliyə və şəriətin dar sərhədlərinə qarşı sufizmi müdafiə edən Seyid Nigari 

“Biz vəhdətiyiz məzhəbimiz rahi-Xudadır” [12, s.183], “Talibə guşeyi-vəhdət kimi məktəb olmaz” 

[12, s. 193] deyərək məzhəb ixtilaflarının tərkini tövsiyə edir, “biz vəhdət yolunun yolçusuyuq,  iki 

məzhəblilik bizə yaraşmaz” deyirdi. Şairə görə ilahi eşqdə məzhəb ola bilməz. Bütün sevgilər 

Allaha aid olduğu kimi bütün təriqətlər, məzhəblər də Allaha gedən müxtəlif yollardır.  

XIX əsrin Cənubi Azərbaycan şairəsi Zərrintac Tahirə xanım da “Sildim həm kafirliyi həm 

müsəlmanlığı; Kəbəylə kilsədə fərq yoxdur mənə!” [16] deyərək öz təsəvvüfi şeirləri ilə dinlərüstü 

tolerantlıq və multikulturalizmin ədəbi incilərini yaratmışdır. Deyə bilərik ki, onun ədəbi-fəlsəfi 

yaradıcılığı XIX əsr babi fəlsəfəsinin təməl sütunlarından biridir.  

Nəcəfdə ali dini təhsil alan şair S.Ə.Şirvani də Haqqa qovuşmada Kəbə və kilsənin öz yolu 

olduğunu – 

“Kimisi Kə`bədə həqqi, kimi deyr [kilsə] içrə görər, 

Hərə bir növü gəzər, axtarar ol Sübhani” [13]. 

deyərək qeyd edir, sufizm və hürufiliyin kamil insanı beytullah-Allah evi ilə bərabər sayması 

prinsipindən hərəkətlə belə yazırdı: 

“Həcər ol xal, üzün Kə`bə, qara örtügü zülfün 

Qoyub səni, niyə hüccaclər Hicazə gedərlər” [6, s. 77]. 

XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda mütərəqqi dini maarifçilik hərəkatı 

inkişaf edir. Bu dövrdə fəaliyyət göstərmiş Bakı qazısı Mir Məhəmməd Kərim əl-Bakuvi və onun 

1904-1906-cı illərdə H.Z.Tağıyevin dəstəyilə  nəşr olunmuş ilk azərbaycanca təfsir olan “Kəşfül-

həqayiq” (“Həqiqətlərin açıqlanması”) əsəri də sufizm və multikulturalizm baxımından müstəsna 

əhəmiyyətə malikdir. əl-Bakuvi bu əsərinin III cildinin müqəddiməsində müsəlmanları 

maarifləndirmək istəməsindəki əsl qayəsinin islam dinindən ixtilafı yox etmək və islamda təfriqəyə 

səbəb olan müxtəlif təriqətləri, məzhəbləri birləşdirmək olduğunu göstərirdi. əl-Bakuvi Quranın 

başqa din mənsubları ilə və bütün millətlərlə sülh, ədalət və insaf üzrə hərəkət etməyi əmr etdiyini 

qeyd edir [3, s. 225-229] və təfriqənin səbəbi olaraq Qurana zidd saxta etiqadları və savadsız 



 
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 105 

 

 

 

ruhaniləri göstərirdi. əl-Bakuvi islamda parçalanma yaradanları nəzərdə tutaraq bu haqda belə 

deyirdi: “Ayə o zaman olmayıbdır ki müsəlman qardaşlar – mən şiəyəm, sən sünni, ya biləks 

davasını kənara qoyub yekdil və yekqövl [bir qəlblə və bir sözlə] bir kitab, bir din və bir peyğəmbər 

və bir məzhəbə ittifaq eyləsinlər. Və bu nifaqın xəbis ləfzlərini tərk edib İslam və ittihad ləfzləri 

ixtiyar edib “eyd” (vahid güc) hökmündə olsunlar” [3, s. 645].  

Əl-Bakuvinin “Kəşfül-həqayiq” əsərində dövrün şəriət xadimləri tərəfindən küfrlə ittiham 

edilən Həllac Mənsur, Nəsimi kimi “ənəlhəq” deyən sufilər müdafiə olunur və onları qətl edənlər 

günahlandırılırdı. Əl-Bakuvi Quranın “Taha” surəsinin 14-15-ci ayələrinə əsaslanaraq bu 

nümunəni gətirirdi: “Bir ağacdan “Mən Həqqəm” demək doğrudur da, niyə xoşbəxt birindən 

olmasın?” [4, s. 439]. Əl-Bakuvi  “O zamanlarda səltənət və hökumət zalimlər əlində olmaq 

cəhətinə nəinki Mənsur, ondan da böyük dini-islam rəislərinin qətlinə fətva verib muradlarına 

yetişdilər” [5, s. 87] deyərək tarix boyu nadan din və dövlət xadimləri tərəfindən təqib və qətl 

edilmiş Həllac Mənsur, Nəsimi kimi mütəfəkkirlərə öz rəğbətini ortaya qoymuşdu.  

Qeyd edək ki, Quranın multikultural ideyaları, Bəqərə surəsi 62-də deyilən “İman 

gətirənlərdən, musəvi, isəvi və sabiilərdən Allaha, axirət gününə inanıb yaxşı iş görənlərin 

mükafatları Rəbbinin yanındadır” ayəsi və bənzər ayələr müsəlmanlar üçün dinlərin vəhdətinə bir 

nümunədir. Bu prinsiplər, həmçinin əl-Bakuvi kimi sufi mütəfəkkirlərin ortaya qoyduğu 

multikulturalizm ideyaları Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 47 və 48-ci maddələrdəki 

“Fikir və söz; Vicdan azadlığı” prinsipləri ilə də həmahəngdir. Cənab Prezident İlham Əliyevin 

göstərdiyi kimi - “İslam sülh dinidir” [17]. Bu ideyaların klassik sufi mütəfəkkirlərimizin ideyaları 

ilə birlikdə təbliği gənc nəslin daha tolerant, multikultural yetişməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir 

və daim təbliğ edilməlidir.  
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Xülasə 

Azərbaycan sufi ədəbiyyatı fərqli din, məzhəb və təriqətlərə özünün xoş münasibətilə dövrün 

dini-fəlsəfi məktəbləri arasında özünəməxsus yer tutur. Bu tolerant və multikultural baxışı biz 

klassik Azərbaycan sufilərində, o cümlədən əl-Bakuvi kimi mütəfəkkirlərdə görürük. Onların 

ideyaları Konstitusiyamıza da uyğundur.  
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Ali Farkhadov 

Multiculturalism in the activities of Azerbaijan Sufi thinkers 

Summary  

Azerbaijan Sufi literature takes a unique place among the religious-philosophical schools of 

that time. We can notice this tolerant and multicultural view in the activities of Azerbaijan classical 

Sufis, as al-Bakuvi. Their idea is appropriate to our constitution. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТРАЖЕНИИ В СОВРЕМЕННОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  

ЛИТЕРАТУРЕ СИМБИОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУР 

 

Keywords: Multiculturalism, the symbiosis of cultures, thinking, tolerance, unreal. 

Ключевые слова: мултикультурализм, симбиоз культур, мышление, толерантность, 

ирреальность. 

 

В конце XX столетия в работах европейских учёных разных профилей многократно 

высказывалась мысль о том, что их национальная культура доминирует на всей планете. 

Бытовало даже мнение, что, к примеру, Япония ещё с давних пор перенимала отдельные 

формы социально-политической и культурной жизни народов Западной Европы, что якобы 

нашло отражение и в художественной литературе. Вслед за исследователями – 

искусствоведами, филологами, историками, социологами, философами-религиоведами – 

жители европейских государств также уверовали в исключительность европейской 

культуры. Её примат ориентировал на изучение национального достояния в буквальном 

смысле, а сочетание литератур и культур порою оставалось вне поля зрения. По некоторым 

политически привходящим причинам рядовые обыватели стали считать, что европейская 

литература и культура благодаря высокой технологии развития общества «перекрывают» 

национальные реликвии других стран. И даже на рубеже XX-XXI веков некоторые 

европейцы полагали, что их собственная культура вечна, непреходяща, а потому и 

уникальна, с её потенциальным торможением мировая культура и искусство погибнут 

вообще. Представители такого лагеря учёных поневоле забывали, что Античность, 

просуществовавшая на земле более тринадцати веков, сошла в небытие с гибелью Великой 

римской империи. Позабылась и другая аксиома: литература и культура Востока, как 

убедительно доказали азербайджанские исследователи, гораздо древнее европейской. 

Однако эти рассуждения, вероятнее всего, в большей степени заинтересуют историков. 

Жизнь в XXI веке диктует свои законы, которые решительно противоречат менталитету и 

образу мышления некоторых европейцев. В наши дни никто уже не имеет права сбрасывать 

со счёта нравственно-эстетические ценности восточной литературы и культуры, её духовно-

законодательную сущность, находящую своё яркое отражение в вечных мусульманских 

заповедях. Конкретизируем: Азербайджан, как демократическое государство, сегодня 

«распахнуто» для проникновения новых идей, которые обогащают национальную культуру. 

Недаром Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на заседании 

Кабинета Министров 10 января 2016 года назвал текущее время «Годом мультикульту-
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рализма». В своём выступлении он подчеркнул: «Азербайджан проделал огромную работу, 

непосредственно связанную с мультикультурализмом». Пример Азербайджана убедительно 

показывает, что мультикультурализм живёт, даже несмотря на то, что некоторые политики 

утверждают: мультикультурализм потерпел крах. Может быть, - уточняет Президент 

Азербайджанской Республики, - где-то и потерпел крах, но в Азербайджане он живёт, здесь 

усиливаются эти тенденции и идеи, получая всё большую поддержку общества. Мы будем и 

в будущем стараться идти по этому пути» [4]. 

Поистине это пророческие слова, так как сегодня мультикультурализм – это 

целенаправленная правительственная политика развития межкультурного и 

конфессионального диалога, одна из главных прерогатив в концепции демократического 

государства. Она направлена прежде всего на мирное сосуществование и взаимодействие 

разных культурных сообществ. И сегодня в республике доподлинно созданы все 

необходимые условия для свободного проживания носителей различных культур. Это 

связано с историческими корнями, когда на протяжении десятилетий в нашей республике 

компактно проживали представители многих национальностей, а определяющей чертой 

азербайджанцев неизменно оставалась толерантность, то есть уважительное отношение к 

людям иного вероисповедания, другой культуры и образа жизни. 

Государство, которое в эпоху глобализации исконно привержено принципам 

гуманизма, имеет моральное право объявить мультикультурализм ведущим направлением в 

различных сферах общественно-просветительской жизни. Первая леди Азербайджана 

Мехрибан Алиева отмечала: «Азербайджан является страной, которая богата своей 

культурой, историей, обычаями и традициями. Мультикультурализм, толерантность, дружба, 

гостеприимство, солидарность и гармония – это важная и неотъемлемая часть образа жизни 

Азербайджана» [5].     

Так как культура и перечисленные признаки мультикультурализма связаны с 

искусством слова, то азербайджанская художественная литература также открыта для 

принятия и разработки синтезированных идей. Конечно, в качестве иллюстративного 

примера они имеют свою благодатную почву - Россию и Запад, но одновременно с тем не 

порывают с восточными ценностями и традициями. 

В творчестве каких же азербайджанских писателей можно усмотреть связь западного и 

восточного мышления? Оказывается, это явление отмечено ещё на заре XX в., когда о 

мультикультурализме как важнейшей историко-философской парадигме или социально-

культурологическом феномене речь и не шла. Между тем у нас есть основания считать, что 

блестящим и первым опытным образцом мультикультурализма может служить роман 

Курбана Саида «Али и Нино». В нём мы видим абсолютно взаимоисключающие друг друга 

мира: таинственный Восток, олицетворяемый героем-азербайджанцем, Али Ханом 

Ширванширом, и его возлюбленной – Нино Кипиани, грузинки-христианки. Столкновение 

двух вероисповеданий не случайно; с их помощью автор сопоставляет и противопоставляет 

мусульманское мировидение –  западному. Нино приходит в этот мир с целью взять от 

жизни все лучшее, передовое и прогрессивное. Это и понятно, так как она воспитана в 

лучших (по мнению писателя) западных традициях этики и морали. Конечно, о феминизме в 

общепринятом европейском смысле Курбан Саид не говорит, но ясно показывает, что Нино 

не признаёт рабской покорности женщины, а потому и не согласна слепо следовать 

восточным правилам закрепощения мужчинами лиц «слабого пола».   

Но дело здесь не только в гендерных различиях. С.А. Багирзаде считает, что в этом 

романе ещё сто лет тому назад словно предопределен стержневой постулат 

мультикультурализма, заключающийся в чётком разграничении западного и восточного 

образа мышления и связанной с ним психологии поведения людей. Необходимо признать, 

что для социологов, философов или культурологов, склоняющихся к строго научному 

анализу характерных черт и признаков мультикультурализма на рубеже тысячелетий, это 

деление не столь очевидно, потому что они замыкают данное явление в так называемых 

«психологических барьерах» (или «берегах»). Но для писателей оно вполне допустимо, 

реально и закономерно. В «лаборатории» творческого процесса ядром художественного 
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исследования становятся прежде всего отличительные особенности, специфические черты и 

ассоциативные связи героя с психологией поведения.   

Поэтому Багирзаде, уходя от научного анализа и вплотную приближаясь к 

божественному началу личности, устами автора цитирует: «Восток, с присущей ему 

последовательностью, логичностью, философской любви к мирозданию, вечности души в 

познании Вселенной и ее таинственной неспешности, в противовес прагматичному Западу, 

где все поставлено на скорое прогрессивное и выгодное человечеству развитию, где все 

служит только интересам человека и удовлетворению всех его желаний и целей, порой  

иногда в ущерб природе» [2, с. 13].  

Али не всегда солидарен со свое возлюбленной. К примеру, он искренне удивляется, 

«почему лицо Нино не спрятано под чадрой?». При этом Али ассоциативно сопоставляет 

мир женщин Запада и Востока. Воспитанный в восточных традициях, он не признаёт 

подобной вольности и раскрепощения женщины. Чадра, размышляет он сам с собой, 

скрывает её глаза, нос, уста. Душа же остается неприкрытой. Душа восточной женщины 

ясна (Курсив автора). Вот и получается: любовь к Нино, с одной стороны, искренняя; с 

другой - приводит его в недоумение. Автор оставляет этот вопрос открытым: объективно он 

был далёк от того, чтобы выразить критическое отношение к непреложным  восточным 

порядкам. В то же время он не отрицает правомерности женщины-христианки бороться за 

свои права и человеческое достоинство, признаки свободно мыслящей личности, 

заложенные ещё в глубокой древности великой поэтессой Мехсети.  

Теперь перенесёмся в наши дни. На рубеже XX-XXI веков отдельные черты 

мультикультурализма можно видеть в произведениях Анара, Исмаила Шихлы, Чингиза 

Абдуллаева, Зии Сафарбекова, Айтен Акшин, Гюлюш Агамамедовой, Ляман Багировой, Гази 

Вахида, Исмаила Иманова, Таира Али, Новруза Наджафоглу, Марата Шафиева и некоторых 

других. Это яркие и самобытные художники. Причём, каждый из них ищет свой угол зрения 

в той или иной поднимаемой проблеме: это может быть западное мышление персонажей, 

прямое или опосредованное отражение новой общественной идеологии, освещение 

некоторых признаков психологии личности, выбор тем, не свойственных отечественной 

литературе на протяжении последних двух-трёх десятилетий и т.п.  

В поисках отдельных черт и аспектов мультикультурализма обратимся к творчеству 

Анара. На первый взгляд, может показаться, что в его произведениях не существует ярко 

выраженного симбиоза западно-восточных тем и мотивов. Более того, насколько удаётся 

выяснить, в обширной критической литературе нет подобного мнения. Однако, это не совсем 

точно. Например, в начале 1970-х годов в свет вышло одно из первых сочинений Анара - 

повести «Круг», главной задаче которой становится описание жизни малоприметного 

человека (или «маленького», если строго следовать традиции русской классической 

литературы с этой вечной темой).  

Казалось бы, в чём тут можно увидеть признаки мультикультурализма? Однако корни 

феномена слияния или противопоставления двух культур находятся на стыке мирного и 

«тихого» сосуществования литературного героя с предстоящей драмой обстоятельств. Это 

явление в современной критической мысли Азербайджана получило название «трагедия 

времени». Человек может её до поры до времени не чувствовать и не осознавать, но 

личностная драма уже зреет в его душе, и моральный конфликт набирает силу.  

Так, подлинный смысл сна центрального действующего лица – Неймата – автором 

раскрывается только в финале повести, когда становится очевидное его «духовное 

банкротство», «мелкота души», как выражался А.П. Чехов. Для такого неприметного 

человека проблесками радости или даже «маячками» счастья становятся удачно 

подписанный договор, покупка газеты «Футбол» и т.п. (А ведь про других людей говорят 

иное: «не хлебом единым жив человек»). Но поговорка, конечно, не из жизни Неймата. Это, 

может, и не вполне типичный, но всё-таки национальный типаж, который встречался в 

азербайджанской прозе прошедших десятилетий. Но в нём зародыш будущей драмы, 

заложена мысль Анара о перекосах в сознании восточного человека. Тем самым мы как бы 

приближаем читателя к императиву нового мышления – западного. Осуществляется такой 
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художественный приём с помощью своеобразного авторского пророчества, когда 

талантливый писатель «заглядывает» в будущие контуры мультикультурализма. Верно по 

этому поводу пишет С.Е.Таривердиевой в одной из статей: «Мысленно автор забегает на 

десятилетие вперёд с такой внутренне затаённой мыслью, что, быть может, через такой 

длительный промежуток времени реализуются наконец-таки все его мечты. И завершает это 

высказывание автор статьи следующим тезисом: «Вспоминаются такие слова, что человек 

счастлив лишь в гонке за счастьем. Достигнув его, он опустошён [3, с. 145].   

…Однако время, как говорят философы, скоротечно, а вместе с ним меняется и 

передовая литература. После повести «Круг» и романа «Шестой этаж пятиэтажного дома» 

новыми идеями проникнуто наследие Анара. Так, с 1980-х годов он задумал небольшой по 

объёму цикл «Ночные мысли», который критика тогдашних времён окрестила жанром 

«лирической миниатюры». Но в 2015 году он признаётся: «Жизнь прошла, и настало время 

рассказать мне о ней. Этой фразой я когда-то завершал свои «Ночные мысли», видимо, не 

догадываясь о том, что и жизнь будет продолжаться. И новые мысли вновь не перестанут 

возникать» [1, с. 9]. Недаром эссе от 2015 года имеет подзаголовок: «из неопубликованного». 

Анар не лукавит; эти мысли доподлинно оказались новыми, потому что в отличие от изданий 

прошлых лет, они, на наше усмотрение, отныне отражают классическую теорию 

мультикультурализма. 

Почему классическую? Поясним. Азербайджанская литература на протяжении 

нескольких десятилетий имеет свои особенности. Суть их в том, что она двуязычна, и 

потому её критерии невозможно искусственно подгонять, скажем, под американскую 

литературу XX столетия, в которой традиционная идея мультикультурализма объективно 

сильна. А дело заключается в том, что в своей извечной противопоставленности 

ассимиляционной концепции «плавильного котла» («melting pot») американская литература 

стремилась сохранять в каждом этносе исконные традиции в пределах единой национальной 

культуры.  

Только с таких позиций и надлежит рассматривать «Ночные мысли» Анара 2015-го 

года издания. Тот зародыш, на который мы указали в связи с восточной психологией 

литературного героя Неймата из повести «Круг», спустя почти полстолетия дал свои всходы. 

В последних на сегодняшний день философских размышлениях Анара есть твёрдое желание 

связать между собой разные культуры на равноправных началах. Писатель прекрасно 

осознаёт, что сегодня нельзя представить восточную литературу, так сказать в «чистом 

виде». В последние годы она в связи с возросшими требованиями читателей и веянием 

эпохи, параллельно мотивам поведения человека, отражает текущую политическую 

обстановку не только в нашей республике, но и во всём мире. Симптоматично, что 

национальная литература имеет благую возможность творчески заимствовать некоторые 

идеи западников, равно как и перенимать тот опыт, который не противоречит нашему 

мировоззрению и не расходится с восточными заповедями или проповедями.        

Так, вчитываясь в текст «Ночные мыслей», обнаруживаешь, что Анар, оказывается, 

давно вынашивает план создания семейного романа по образцу западной литературы. «Мне 

хочется, - пишет он, - создать семейный роман именно такого [западного] типа, взяв за 

основу судьбу нашей собственной семьи [1, с. 8]. Фактически перед нами кредо Анара на 

склоне лет. Он указывает, что представители его славного рода - Рафибейли со стороны 

матери и Мамедханлы по генеалогической линии отца - принимали активное участие в ряде 

событий общественно-политической и культурно-просветительской жизни республики. В то 

же самое время в его задачу входит создание цикла, напоминающего, по собственному 

признанию, идеи «Саги о Форсайтах» Дж. Голсуорси, «Семьи Тибо» Роже Мартена дю Гара, 

«Будденброков» Т. Манна и т.п. 

Нам представляется, что в таком признании есть ответственная заявка Анара на 

создание произведения, в котором симбиоз двух культур будет освещён ярко и убедительно. 

Разумеется, это входит только в творческие планы писателя, но приведённый им факт 

свидетельствует о том, что описание восточного уклада в семье будет неполным достоянием 

нашей национальной истории. В доказательство тому достаточно указать на уже 
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опубликованный в последние годы огромный трёхтомный труд «Литература, Искусство, 

Культура». Название «говорящее», и оно, с одной стороны, определяет идейную суть 

произведения, как точки пересечения нескольких культур. С другой стороны, это не оглядка 

на Прошлое, но именно устремлённость в Будущее, что также является одним из 

главенствующих стимулов в теории современного мультикультурализма. В этой объёмной 

книге Анару удалось новаторски взглянуть на культуру Востока и Запада, деятельность 

Джалила Мамедкулизаде в Азербайджане и Назыма Хикмета в Турции. Все три тома 

посвящены сохранению и приумножению того, что республике «дорого, важно и 

перспективно, - по мнению автора, - из сугубо нравственно-эстетических ценностей 

Прошлого и Настоящего». С другой стороны, автор указывает, что им самим в процессе 

работы почерпнуто из русской и западной литературы, привнесено из других культур. Вот и 

налицо симбиоз национальной и западной культуры. Однако, по нашему убеждению, 

гармония от этих двух перекрещивающихся тематических линий повествования абсолютно 

не нарушается.  

Спешим констатировать следующую, на наш взгляд, немаловажную деталь: в романе 

Курбана Саида «Али и Нино», эссе Анара «Ночные мысли» и некоторых других 

произведениях современных азербайджанских писателей мы сталкиваемся с 

реалистическими тенденциями изображения героев, в основном действующих в типических 

обстоятельствах. Они, как правило, трезво размышляют, сердцем и душою переживают 

нешуточные страсти, эти произведения лишены иронии и наполнены эмоциональными 

борениями. Однако имеются в азербайджанской литературе и примеры иного плана, когда 

откровенно пародируются демократические штампы прошедших времён, подвергаются 

идеологической обструкции такие общепринятые понятия, как «честь и совесть» 

национальной культуры. Причём, сарказм порою переходит все мыслимые и немыслимые 

границы. Но и они, как это ни странно звучит, могут иметь своей мишенью симбиоз двух 

культур. Заметим также, что одним из наиболее важных и актуальных постулатов 

мультикультурализма является не столько параллельное существование разных культур, 

сколько их взаимосвязь. Даже если они в чём-то идентичны. Таким образом, речь идёт, 

скорее, не о формальном диалоге между культурами, этносами и возможности механической 

трансформации идей, а о влиянии друг на друга с выявлением некоей культурологической 

доминанты.  

В таком ключе, по нашему мнению, следует рассматривать роман Таира Али «Papilio 

Homerus». В нём главные принципы мультикультурализма входят в сюжетную канву 

сочинения не прямо, а опосредованно, как бы с обочины. В семье врачей Рзаевых 

основательно позабыты национальные традиции. Насколько объективно можно судить, по 

замыслу автора, они вовсе не являются отрицательными героями, одиозными фигурами. 

Напротив, внешне живут спокойно, всё делают по правилам, размеренно и корректно, 

никаких видимых ошибок не совершают. Но они относятся к той категории азербайджанских 

семей, которые всеми своими помыслами связаны не с восточными, а с западными 

обычаями, перенимают новый образ жизни, создавая, образно говоря, свои «запасные 

аэродромы». Но при всей авторской иронии (так как жизнь постоянно даёт им подножку: без 

вины виноватые терпят немало лишений, шантаж, попадают в щекотливые ситуации) они не 

могут полностью ассимилироваться в новой культуре. Подспудно она душит их, и лучшие 

качества героев рвутся к старому берегу.  

Так, с большими сложностями прибыв в дом покойных родственников, они чувствуют 

себя очень неуютно. С одной стороны, Европа радует их, они на протяжении всего 

повествования выбирают европейскую страну для поездки и крайне тяжело переживают 

любые задержки с визами. С другой стороны, здесь они вошли в дом, в котором «просторная 

спальня, давно уже нежилая и нетопленая, холодно до промозглости. Безжизненно висят 

старые костюмы, безнадежно траченные молью, в ящиках комодов - давно никому не 

нужные вафельные полотенца да китайские покрывала». Жизнь в новой стране и доме их не 

радует («бездна взывает к бездне) присутствует, некая физическая брезгливость, страх [6, с. 

36]. Вместе с тем тот же старый, заброшенный дом как в кривом зеркале свидетельствует о 
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«некой параллельной вселенной, черном коллапсаре, весь пронизанным духом 

иррациональности, к которому опасно он (доктор Рзаев) приблизился, отправившись 

самонадеянно в эту злополучную поездку» [6, с. 105]. Новая культура не принимает 

персонажей, отторгает их от себя («шутя обращает безымянную немку в знаменитую 

писательницу Кристу Вольф, месье Мольера - в исламского террориста, а безобидного 

провинциального нотариуса - в любовника незабвенной его матери» [6, с. 106]. и т.п. 

Наконец, невозможно пройти мимо такой художественной детали, что семья Рзаевых 

живёт ирреальной жизнью. В романе огромное количество вставок из поэтических образцов 

европейской классики и целый ряд реминисценций, латинских слов и выражений (обратим 

внимание хотя бы на название), отсылающих нас к западной литературе и культуре.     

В заключении хотим отметить, что мультикультурализм как особая категория в 

историко-философском и социально-политическом истолковании для названных 

азербайджанских писателей фактически представляет собой рупор передовых идей, в 

которых вопросы толерантности, уважения двух или нескольких сторон, сохранения 

суверенитета и другие всегда в центре внимания. Но, как видели на примере произведений К. 

Саида, Анара и Таира Али, художественная литература имеет ряд преимуществ, потому что 

может трансформировать отдельные культурологические установки в нужном автору 

направлении. 
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Xülasə 

 

Təqdim olunan məqalədə üç əsərin (Qurban Səidin romanları "Əli və Nino", "Papilio 

Homerus", Tahir Əli və Anarın "Gecə düşüncələr" essesi) əsasında bədii ideyaların 

multikulturalizmin nəzəriyyəsində qəbul olunmuş prinsiplərə transformasiyası göstərilir. İşdə yeni 

fərziyyələr və müxtəlif ədəbi cərəyanlara məxsus Azərbaycan yazıçıların göstərilən əsərlərinin 

təhlilinə yaradıcı yanaşma diqqəti cəlb edir. 

 

S.Kasimova 

Summary 

 

In this article the author on the example of three works (the novels of Kurban said "Ali and 

Nino", "Papilio Homerus", Tahir Ali and essays Anar "Night thoughts") shows the transformation 

of artistic ideas in the principles adopted in the theory of multiculturalism. The work attracted the 

attention of some freshness hypotheses and creative approach to the analysis of the works of 

Azerbaijani writers, representatives of different directions. 
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DRAMATURGİYADA BƏZİ MULTİKULTURAL MƏQAMLAR 
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Multikulturalizm  dünyanın  ictimai siyasi vəziyyətindən təzahür edən və bu gün  ədəbi 

prosesin diqqətdə saxladığı  problemlərindən biri kimi  ədəbiyyatda da tarixi reallığı ədəbi reallığa 

çevirən bir sahədir. Xalqların, millətlərin, etnik qrupların qarşılıqlı mədəni birliyi, milli spesifikalı  

mədəniyyətin qaynayıb qarışması, çulğalaşması və insanların  kifayət qədər mürəkkəb, həssas 

münasibətlərdə tolerantlıq, anlaşma və hörmət çərçivəsində fəaliyyəti  bədii mədəni sferada xüsusi 

bir  mərhələ yaratdı. Etnik azlıqların cəmləşdiyi, tarixən beynəlmiləlçiliyi, xalqlar dostluğu ilə 

seçilən, Şərqlə Qərbin astanasında yerləşən Azərbaycan kimi bir ölkənin tarixi proseslərin  

mərkəzində olması, tarixi yerdəyişmələr, xalqların təbii proses kimi  diffuz vəziyyətə gəlib çatması  

bu problemin nə qədər aktual olduğunu bir daha təsdiqləyir, bugünkü mənzərəni  tam göz önünə 

gətirir. Doğrudur, miqrasiya, xalqların millətlərin yerdəyişməsi, köç və sair, dünya miqyasında 

tarixən mövcud prosesdir, xüsusilə postsovet məkanının parçalanması milli özünüifadə üçün xeyli 

imkanlar yaratdı, bu sahədə aktivlik artdı. Eyni məkanı bölüşən milli müxtəlifliklərin, kulutral 

çoxluqların məcmusu kimi anlaşılan mədəniyyətin yaradılması məsələsi keçmiş sovet məkanından 

ayrılmış ölkələr üçün vacib məsələ idi. Ona görə ki, multikultural dəyərlər tarixin gələcək üçün 

saxladığı ən gözəl yadigardır, millətlərin tarixi-mədəni yaddaşıdır. Qloballaşmanın nəticələri 

sivilizasiyanın ultra inkişafı bu dəyərlərə daha həssaslıqla yanaşma tələb edir. Multikultural 

cəmiyyət (mədəni plüralizm)  fərdlərə özlərinə uyğun  mədəni etnik meyarlar  seçmək hüquqlarını 

təmin etməyə şərait yaradır. Lakin mədəni müxtəliflik  etnik ayrı-seçkilik  demək deyil. Bu 

rəngarəng həyat tərzləri, mədəni oriyentasiyalar - mədəni  tendensiyalar deməkdir. Bu, həm də 

mədəni plüralizmdir, individual, əlahiddə götürülmüş identifikliklərin paralel mövcudluğu deyil, 

onların qarşılıqlı əlaqəsi, bir- biri ilə çulğalaşması, qarşılıqlı transformasiyası deməkdir. 

Demək, multikulturalizm – ayrıca götürülmüş ölkədə və bütövlükdə dünyada müxtəlif 

millətlərə və dinlərə məxsus insanların mədəni müxtəlifliklərinin qorunması, inkişafı və 

harmonizasiyasına, azsaylı xalqların dövlətlərin milli mədəniyyətinə inteqrasiyasına yönəldilmişdir. 

Humanist və demokratik nəzəriyyə, yaxud ideologiya olaraq multikulturalizm tolerantlığın 

təcəssümüdür ki, onsuz humanizm, yüksək fərdi və beynəlxalq münasibətlər mədəniyyəti, insanlar 

arasında qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı zənginləşmə, dostluq və əməkdaşlıq mümkün deyil (1, s.4) 

Bu proses Azərbaycanda ulu öndər Heydər Əliyevin dövlətçilik ideologiyasının tərkib hissəsi 

kimi başlanmışdır və  bu gün də ictimai siyasi sosial sferada  görülən işlərin davamı kimi cənab 

İlham Əliyev Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin qorunub saxlanması, daha da inkişaf 

etdirilməsi və geniş təbliğ olunması məqsədilə 2016-cı ilin “Multikulturalizm ili” elan edilməsi 

haqqında sərəncam imzalamışdır. 

Multikulturalizmin başlıca faktorlarından biri kimi milli şüur, milli mənlik ideyalarını 

reallaşdırmaq yaxud leqallaşdırmaq və bununla da milli özünütəsdiqi həyata keçirməklə şərtlənir 

Belə vəziyyət isə  yeni-yeni  multikultural dəyərlərin  yaranmasını  labüd  edirdi.  Bu proses  təbii 

yolla, heç bir müdaxiləsiz formalaşmaq, inkişaf etmək  və  simbiyoz mövcudluq prinsipləri ilə 

yaşamaq iqtidarındadır yaxud könüllü olaraq vahid mədəniyyətin tərkibində  müstəqil  yaşamaq 

kimi müstəqil  seçim hüququ qazanır. Hər bir halda bu mədəni bir  həyat hadisədir və  bu gün 

xüsusilə aktualdır. Tarixən çoxmillətli bir ölkə olmuş Azərbaycan öz beynəlmiləlçiliyi, digər 

millətlərə diqqət və qayğısı, öz ərazisində yaşayan etnik birliklərdən tutmuş azsaylı xalqlara və 

qeyri millətlərə himayədarlığı və diqqəti ona gətirib çıxarmışdı ki, bu etnokultur mədəniyyətlərin 

qorunub saxlanmış, gələcək nəsillərə ötürülməsi təmin olunmuşdur... Azərbaycan ədəbiyyatında 

belə məsələləri işıqlandıran xeyli bədii ədəbiyyat nümunələri mövcuddur. 
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Bədii ədəbiyyata multikultural dəyərlər baxımından yanaşmaq həm də hadisələrə , təsvir 

edilən obyektlərə, subyektlərə, tarixi faktlara, fenomen saydığımız dəyərlərə daha geniş aspektdən  

dialektik, sinkretik  arqumentlərlə  yanaşmaq deməkdir. Bu hal ədəbi tənqidi də vəziyyətə daha 

geniş  spektrdən, millilik və beynəlmiləlçilik  probleminə yenidən multikultural nöqteyi-nəzərdən  

baxmaq məcburiyyətində qoyur.. 

Ədəbi tənqid  həm də kifayət qədər mürəkkəb olan etnomədəni fərqləri, multikultural 

reallıqları düzgün başa düşmək və bədii təxəyyüldə həzm etmək bacarığını formalaşdırmalıdır. Hal-

hazırda belə bir fikir var ki, multikultural dəyərləri ən yaxşı ifadə etmək üçün roman janrı daha 

münasibdir. Bu fikrin tərəfdarları ona əsaslanırlar ki, romanın  təhkiyəçilik, nəqletmə xüsusiyyəti 

həyatın  lap dərin qatlarına enməyə imkan yaradır və burada bir çox incə məqamlar, gerçəkliyin 

spesifikası daha aydın açılır və bundan başqa romanın çoxdilli(polifonik) strukturu (Baxtin 

,,Romanda söz”), xonotop universallıq  prinsipi vardır ki, romanın belə imkanları etnik-milli 

identifikliyi fərqləndirməyə, çoxyaruslu həyat modeli yaratmağa,  buradakı rəngarəngliyi, 

həqiqətləri daha dolğun, milli etnik, kultural, dini fərq, tolerantlıq, milli mədəni fərqlər projektor  

altındakı qədər aydın görməyə xidmət edir. Qəhrəmanlar öz energetikası, daxili səsi, davranış və 

münasibətlərində mənsub olduğu milli elementlərin daşıyıcılarıdır. 

Dramaturgiyada məsələ nisbətən fərqlidir. Burada müəllifin  fikir və ideyalara müdaxilə 

imkanları ancaq obrazlar vasitəsilə həyata keçirilir, odur ki, xarakterlərlərin dramaturji dolğunluğu, 

dialoq və replikaların ustalıqla yerli yerində işlədilməsi, dram janrının  estetik imkanlarının çoxluğu 

hesabına qarşıya qoyulmuş problem və tematikanın açılması həyata keçirilir, yuxarıda danışılan 

multikultural dəyərlərin ədəbiyyatda təcəssümü məsələsi dramaturji baxımdan həllini tapır. Hələ 

ötən əsrin əvvəllərində H.Cavid ’’Şeyx Sənan’’(1914) faciəsində tolerantlıq, təmkin, digər dinlərə 

və qeyri millətlərə qarşılıqlı anlaşma və hörmətlə yanaşmaq məsələsi ilə yanaşı, daha bəşəri bir 

problem-insanları sevmək idealını ortaya qoymuşdur. Burada rastlaşdığımız din ayrı insanlar, dinsiz 

insanlar(müsəlman, xristian, yəhudi, dərviş), onların qarşılıqlı həyat tərzləri bir daha sübut edir ki, 

Azərbaycan dini zorakılıq, şovinizm, milli irqi ayrı-seçkilik kimi ekstremist ideyaların yer aldığı 

məkan olmamışdır, əksinə öz tolerantlığı ilə seçilmişdir. 

İlahi eşqi yerə endirib real həyatla bağlayan, məhəbbət anlamında bütün sədləri vurub keçən 

Şeyx Sənan ədəbiyyatımızda maraqlı obrazlardandır. Füzulinin platonik eşqi Şeyx Sənan 

əhvalatında gözlə görünən, əllə toxunulan, uğrunda mübarizəyə qoşulan bir həyat hadisəsidir. 

Əsərin əvvəlində  allah eşqi ilə yaşayan, müəllimi Şeyx Hadinin sevimli tələbəsi olan Sənanın bu 

yoldan dönmək fikri yoxdur, bütünlüklə ilahi aləmdə yaşayır, hətta dünya gözəli Zəhra belə onun 

marağında deyil ...Lakin bir hadisə onun həyata baxışını dəyişir. H.Cavid öz məsləkinə, əqidəsinə 

burada da sadiqdir: İnsana sevgini, məhəbbəti tanrı hesab edən Cavid bunu bir daha sübut etmək 

üçün qəhrəmanını ağır bir missiya ilə yükləyir-- onun sevgisi nə məhəbbət bəlasına düçar olmuş 

Zəhrayadır, nə də başqa bir müsəlmana , Şeyx Sənan tərsa qızına aşiq olmuşdur.  Bu eşq onu gürcü 

Platonun qapısına gətirir. Onun birdən birə belə dəyişməsi, tamamilə yeni məslək, həyat tərzinə üz 

tutmasını Şeyx Hadi təmkinlə, anlaşma ilə qarşılayır, hamıdan da bunu tələb edir:  

Həpiniz çünki kəcnəzər, xain, 

Həm də zahirpərəst, bədbatin 

Sizdə olsaydı şübhəsiz vicdan, 

Bilərək Şeyxi Kəbeyi-iman, 

Ona heç söyləməzdiz azğın, 

Onu zənn eyləməzdiniz sapqın. (2,s. 100) 

Ümumiyyətlə, bu əsərdə bir iki obrazı çıxmaq şərti ilə dini dözümlülük,  tolerantlıq  abu - 

havası  vardır. Remarkalarda milli spesifikanı nəzərə çarpdıran səhnə elementləri, islam və xristian 

dünyası üçün ənənəvi həyat tərzinin təsviri əsrdə etnokulturoloji məqamları vurğulayan səhnələrdir. 

Dərvişlərin rəqsi, gürcü məişətinin təsvirində dəliqanlılarının rəqsi, kilsə zəngi, şərab, çaxır 

məclisləri, xaç simvolikası, müsəlman dünyasının təsviri, zəvvarlar  əsərə bir rəngarənglik gətirir, 

etnokultur mühit yaradır. Əslində, Şeyx Sənanın əsl əqidəsi sonda  köksündə xaç gəzdirən Papaza 

etdiyi müraciətdə  üzə çıxır. Şeyx Sənan hamının  düşündüyü kimi dinindən dönmüş, başqa dinə üz 

tutmuş biri deyildir. Onun amalı daha dərində, daha bəşəridir, humanizmə daha yaxındır: 

Arif ol, arif !...Atma vicdanı, 
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Ara qəlbində dini, imanı. 

Zahirin çox gözəl fəqət nə çıxar? 

Oynaşır batinində şeytanlar (2, s. 112).  

Ümumiyyətlə, Gürcü xalqının Azərbaycan xalqı ilə dostluq və birgə yaşayış tarixi çox 

qədimdir. İctimai, siyasi, iqtisadi, münasibətlərinin, mədəni əlaqələrinin həmişə mövcudluğu 

ədəbiyyatımızda II İraklinin , Çariça Tamaranın obrazlarının bədiiləşdirilməsi, Azərbaycan 

ədəbiyyatı və sənət ustalarının Gürcü ədəbi mühiti ilə yaxınlıqları  bunu bir daha sübut edir. 

“Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi bədii qaynaqları” kitabının təqdimatında Kamal Abdulla 

ədəbiyyat tarixinin məhz belə məqamlarını  vurğulayaraq  hər şairin yaradıcılığının fonunda onun 

öz dövrünün abu-havası, nəfəsi duyulur, dövrün multikultural – ictimai  kardioqramması çəkilir- 

söyləmişdir”(4, s.. 1). 

H.Cavidin “Ana“ (1912) faciəsi dağ xalqlarının həyatından bəhs edir. Süjetə çəkilmiş hadisə  

ləzgi, çərkəz xalqlarının həyat  tərzi, adət ənənələri haqda təsəvvür yaradır. Oğlunun qatilini evində 

saxlayan ana (Səlma) verdiyi sözün üstündə durur, sonadək qonağa əl qaldırmağa icazə vermir. 

Evinə pənah gətirmiş insanı cani olsa belə öldürməyi kişilik saymır. Qonaq bu yerlərdə toxunulmaz 

, yüksək hörmətə layiq şəxsdir. Qapıdan içəri keçmiş yad evin ən əziz adamı olur. Bu cəhət dağ 

xalqlarına xas gözəl keyfiyyət kimi təqdim olunur. Dağ xalqlarının çılğınlıq, qisasçılıq kimi 

xarakter keyfiyyətlərinin “qana qan” anlamının müqabilində isə  qonağa hörmət, sözübütövlük, 

mərdlik, basanı kəsməmək, alicənablıq  kimi insani keyfiyyətlər  sərgilənir.  Ananın yaşadığı böyük 

faciə, keçirdiyi iztirablar, qadınların göz yaşları qatil Muradı diri ikən ölüyə çevirir, onun 

peşmançılıq və əzabları da əsərdə sanki mənəvi tərbiyə, islah yolu kimi təqdim olunur: 

“Murad. 

Yaşatma, öldür, ana! Məncə hala, 

Billah, gəbərməkdən yaşamaq ula... 

Səlma. 

Xayır, sən mənə eylərkən iltica 

Söz vermişəm, dönməm sözümdən əsla!”(6,s. 101). 

M.F.Axundovun ,’’Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli şah” komediyası  müxtəlif mədəni 

kulturoloji dəyərlərin qarşılaşdırılması, dünyaya inteqrasiya  tendesiyalı  əsər kimi ədəbiyyatımızda 

maraqlı bir hadisədir. 

Əsər komik planda olsa da, burada  Azərbaycan və Avropa mental dəyərləri qarşılaşdırılır, 

yaddaşlara hopmuş adət və ənənələr, onların müsbət və mənfi tərəfləri incə yumorla oxucuya 

çatdırılır:  

Şahbaz bəy. Zəmanə əhlinin birisi də Paris xalqıdır. Sizin sözünüzə görə onların adət və 

xəssasından xəbərdar olmaq lazım gəlir. Hətəmxan ağa. Nə eybi var, onların adət və xəvvasını 

bilgilən əyər istəyirsənsə! Şahbaz bəy. Bu surətdə əgər Parijə getməsəm oranın əhlinin adət və 

xəvvasından necə müttəle ola bilərəm? Hətəmxan ağa. Çox asan. Necəki mən onları bilirəm Müsyo 

Jordanı görmək ilə və sözlərinə qulaq asmaq yolu ilə. Əgərçi Qarabağdan başqa bir özgə yer 

görməmişəm Şahbaz bəy. Əmi, qanmıram ki , siz necə Parij əhlinin adət və xəvvasından 

xəbərdarsız? Hətəmxan ağa. Bu saat mən sizə qandırım, balam! Mənə yəqin hasil olubdur ki, bizdə 

hər adət və xasiyyət var isə əksi Parij əhlindədir. Məsələn, biz əlimizə həna qoyuruq, firənglər 

qoymurlar. Biz başımızı qırxırıq, onlar başlarına tük qoyurlar; Biz başı papaqlı oturarıq, onlar başı 

açıq oturarlar: Biz başmaq geyərik, onlar çəkmə geyərlər; Biz əlimizlə xörək yeyərlər, onlar qaşıq 

ilə yeyərlər; Biz aşkara peşkəş alarıq, onlar gizlində alarlar, Biz hər zada inanarıq, onlar heç zada 

inanmazlar, Bizim arvadlarımız gödək libas geyərlər, onların arvadları uzun libas; Bizdə çox arvad 

almaq adətdir, Parijdə çox ər alamaq! 

 Komediyada maraqlı cəhət obrazların milli mənsubiyyətinə görə fərqli davranışları  və 

bundan doğan uyarsızlığın komizmdir. Hətəmxan ağanın və Müsyo Jordanın davranışlarındakı 

fərqlər həm də milli identifikliyi qabardır. Ailə, məişət məsələlərinə münasibət,  Azərbaycan 

xalqının qonaqpərvərlik  keyfiyyəti, etiket qaydaları, milli mətbəx, süfrə mədəniyyəti .. bir sözlə, 

Azərbaycan həyatının çox maraqlı rəngarəng  cəhətləri  öz təsvirini tapır. Dünyaya inteqrasiya 

məsələlərinə diqqəti artırmaq, mövhumat və cəhalətə uymamaq əsərin əsas tendensiyasıdır. 

Təfəkkür tərzlərindəki fərqlərə baxmayaraq, müəllif  heç bir obrazı təqdir yaxud tənqid yolu ilə 
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getmir, realist həyat səhnələri yaradır, canlılıq, təbiilik, xalq ruhuna yaxınlıq  bu əsəri Azərbaycan 

dramaturgiyasının ən yaxşı nümunələri sırasına daxil etmişdir. 

Cəlil Məmmədquluzadə “Kamança” (1920) pyesini yazmaqla  Azərbaycan dramaturgiyasında 

Qarabağ savaşını əks etdirən ilk nümunə yaratdı, həm də müharibə, işğalçılıq, dağıntı, qırğın  kimi 

qorxunc həyat hadisələrinin fövqünə dünyəvi gözəlliyi qoydu, “dünyanı gözəllik xilas edəcək” 

kəlamının doğruluğunu bir daha təsdiqlədi. Əsərdə yüzbaşı düşmən millətdən olan  əsiri çaldığı 

Azərbaycan muğamının peşəkarcasına ifasına, Azərbaycan musiqisinə olan sevgisinə görə 

bağışlayır və yüzbaşının belə insanpərvərliyi azərbaycanlılığın bir xüsusiyyəti kimi təqdim edilir, 

həm də xalqımızın sənətə, yaradıcı insanlara  verdiyi yüksək dəyəri nümayiş etdirir... Əsrlərlə 

xalqımızın milli simasında formalaşan alicənablıq, qeyri millətlərə tolerant münasibət, siyasətə, 

ideologiyaya deyil, insanlığa verdiyi dəyər onun göstəricisidir ki, amansız qanunların hökm sürdüyü 

şəraitdə belə  bu insani keyfiyyətlər itmir, öz işini görür: “Qəhrəman yüzbaşı (Qaraşa) Qaraş, sən 

öləsən, biçarə Heydər gəlib durub gözümün qabağında. Ax, vay !. (Yüzbaşı bu sözləri deyəndə 

Baxşı çox alçaqdan çalır. Adamların çoxu da ah çəkir. Yenə Baxşı şövq ilə çalmaqdadır. (Yüzbaşı 

gözü baxışda gahdan dillənir.) Bax, belə!...eləcə !..əcəb!...afərin !..eləcə!... (və axırda yüzbaşı 

birdən durur ayağa, qəməsini qınından çıxarır və acıqlı, ucadan Baxşıya deyir). Adə, erməni, tez 

kəmənçəni yığışdır, itil get burdan! Yoxsa atanın goru haqqı, bu yoldaşlarımın başına and olsun, bu 

qəməynən bu saat səni də öldürərəm, özümü də öldürərəm (Çığırır)” (3, s. 107). Azərbaycan 

ədəbiyyatında belə məqamlar sərgiləyən ədəbi nümunələr kifayət qədərdir. Ədəbiyyatda 

multikulturalizmin təcəssümü məsələsi bu gün aktual tədqiqatdır. Bu sahədə görülən ən əhəmiyyətli 

iş ,,Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi bədii qaynaqları” kitabının işıq üzü görməsidir 

AMEA-nın vitse- prezidenti İsa Həbibbəyli  Bakı Beynəlxalq  Multikulturalizm  Mərkəzi 

tərəfindən tərtib və nəşr olunan “Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları”nı  

yüksək qiymətləndirərək kitabın təqdimat mərasimində qeyd edib ki, Azərbaycan 

multikulturalizmini ədəbiyyat, mədəniyyət müstəvisində öyrənmək üçün bu kitab çox mükəmməl 

bir mənbədir. Ən qədim zamanlardan başlayaraq XX əsrin əvvəllərinə qədər böyük bir dövrün 

folklor abidələrinin və yazılı ədəbiyyatından nümunələrin yer aldığı bu kitabda böyük 

mütəfəkkirlərimizin insanların birgə yaşayışı, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq cəmiyyətdə 

başlayan dialoqlar, qarşılıqlı etimad, hörmət, həmrəylik haqqındakı çağırışları, dahiyanə fikirləri 

“Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları” kitabında öz əksini tapıb. Bu kitab 

Azərbaycan ədəbiyyatının bütün əsrlər boyu humanizm mövqeyində dayandığını, insanpərvərlik, 

ədalət carçısı, birlik-bərabərlik ideyalarının təbliğatçısı olduğunu çox aydın şəkildə göstərir .” (4, 

səh 1) 

Bütün bu deyilənlərə belə nəticə çıxarmaq olar ki, multikulturalizmdən imtina etmək yaxşı 

heç nə vəd etmir, çünki, bu, anlaşılmazlığa, fobiyaya, qarşıqoymaya və qarşıdurmaya, milli və dini 

münaqişələrə aparıb çıxaran yoldur. Müasir multimədəni cəmiyyətlər düşünülmüş multikulturalizm 

siyasəti olmadan sabit inkişaf edə bilməzlər. Bunun əsas örnəklərindən biri Azərbaycan 

Respublikasının tərəqqisidir ki, burada Azərbaycanın milli mədəniyyətinə müvəffəqiyyətlə 

inteqrasiya olan müxtəlif xalqların nümayəndələri də harmonik inkişaf edirlər (1, s. 10).                                                           
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Xülasə 

Məqalədə günümüzün aktual məsələlərindən olan multikulturalizm problemi ədəbi - bədii 

nümunələr üzərində araşdırılır. Xüsusilə dramaturgiyamızın klassik nümunələrində multikultural 

məsələlərin qoyuluşu və aktuallığı nəzərdən keçirilir. Azərbaycanda dini tolerantlıq, milli 

mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsi, milli, mənəvi, əxlaqi dəyərlərin ədəbiyyatda təcəssümü 

məsələləri öyrənilir.  
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Summary 

In this article one of the main issues of nowadays multiculturalism problem is investigated on  

examples of literary fiction. Especially formulation of multicultural issues and their topicality is 

contemplated in the classic examples of our dramaturgy. In Azerbaijan, religious tolerance, mutual 

integration of national cultures, national, spiritual, ethical value embodiment issues on literature are 

being researched. 
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NİZAMİ GƏNCƏVİNİN YARADICILIĞINDA MULTİKULTURALİZM 
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Tarixi İpək yolunda yerləşən Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu məkan olaraq, 

əsrlər boyu milli-mədəni rəngarənglik mühitinin formalaşdığı, ayrı-ayrı millətlərin və 

konfessiyaların nümayəndələrinin sülh, əmin-amanlıq, qarşılıqlı anlaşma və dialoq şəraitində 

yaşadığı diyar kimi tanınmışdır. Ölkəmizdə multikulturalizm artıq alternativi olmayan həyat tərzinə 

çevrilmişdir” [4]. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin yuxarıdakı fikirlərinin əks 

olunduğu 11 yanvar 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə 2016-cı il Azərbaycan Respublikasında 

“Multikulturalizm ili” elan edilmişdir. Bu heç də təsadüfi və əsassız deyil. Çünki Azərbaycanda 

azərbaycanlılardan başqa bir çox millətlərin, mədəniyyətlərin və bir çox  dinlərin nümayəndələri 

yaşayır. “Azərbaycanda yaşayan 20-dən artıq azsaylı xalqların nümayəndələri yaşayır. Bu xalqların 

bir qismi İslam dininin şiə məzhəbinə, bir qismi isə İslam dininin sünni məzhəbinə qulluq edir. 

Bundan başqa ölkədə xristianlığın pravoslav xəttinə, eləcə də, iudaizm dininə xidmət edən çoxsaylı 

yəhudilər var. Həmçinin, ölkədən getməmiş erməni Qriqoryan məzhəbinə qulluq edən və 

azərbaycanlılarla müəyyən qohumluq əlaqələrinə malik ermənilər də var” [3]. Multikulturalizm 

bütövlükdə millətlərarası, dinlərarası münasibətləri tənzimləyən bir elm sahəsidir. Bunsuz 

humanizm, insanlar arasında qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı zənginləşmə, dostluq və əməkdaşlıq 

mümkün deyil. 

Azərbaycan intibahının XII əsrdə ən humanist nümayəndələrindən olan Nizami Gəncəvinin 

(1141-1209) yaradıcılığı multikulturalizm və tolerantlıq elementləri ilə zəngindir. Böyük şair 

irqindən, milli və dini mənsubluğundan asılı olmayaraq insana çox yüksək dəyər vermişdir. Dahi 

Nizaminin əsərlərində türk, rus, fars, ərəb, hindli, çinli, həbəş, yunan, gürcü və başqa xalqların 

nümayəndələrinə rast gəlirik. Nizami bütün bu xalqların hamısına hörmətlə yanaşmışdır: 

Zəncinin zahiri qaradır, ancaq, 

Sən ağzından çıxan saf sözlərə bax. 

Zənci dəmir kimi qara, parlaqdır, 

Üzü qaradırsa, ürəyi ağdır. 

Nizaminin təsvir etdiyi Məzdəkilik və Xürrəmilik ideyaları ilə səsləşən “Xoşbəxtlər ölkəsi”  

mütərəqqi əxlaqi, sosial, mənəvi, bəşəri dəyərlərinə görə ən yüksək nöqtə,  bugünümüz üçün də 

bənzərsiz bir nümunədir. “Təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Yaxın və Orta Şərqdə elm və 

incəsənətin, intibah mədəniyyətinin yetişdiyi ən yüksək zirvə” [1] ancaq və ancaq dahi Nizami 

Gəncəvinin insanlıqla bağlı xəyallarının nəticəsi idi. Bu cəmiyyətdəki insanlar arasındakı dostluq, 

mailto:orujovaaygun82@gmail.com


 
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 117 

 

 

 

bərabərlik, maddiyyata önəm verməmək, yalana, iftiraya, xəbərçiliyə, qeybətə yol verilməməsi, 

bütün insanlara eyni gözlə baxılması, insanların siniflərə bölünməməsi və s. insana verilən yüksək 

dəyərdir. Elə bu sadaladıqlarımız multikulturalizmin yaranmasına gətirib çıxaran, onun əsasını 

təşkil edən humanizmdir.  

“İskəndərnamə” əsərində dünya, yaradılış, insan, həyat və ölüm, elm və din, ağıl və əxlaq 

haqqında ictimai, fəlsəfi düşüncələrini ifadə etmişdir. “İqbalnamə” hissəsində “Arşimideslə Çinli 

kənizin hekayəsi”, “Qiptili Mariyənin hekayəsi və onun kimyagərliyi”, İskəndərin antik yunan 

filosof və alimləri Əflatun (Platon),  Ərəstun (Aristotel), Valis (Miletli Fales), Fərfuriyus (Porfiri), 

Bəlinas (Plin), Sokrat, Hermes kimi tanınmış yeddi alimlə dünyanın yaranması haqqındakı elmi 

söhbətləri də diqqəti cəlb edir.  

Böyük  şair Nizami Gəncəvinin ədalətli hökmdar, ideal hökmdar axtarışları da onun məhz  

insansevərliyinin təcəssümüdür. Bu səbəbdən də o, zülmlə abad bir ölkəni xarabazarlığa çevirən 

Rast-Rövşənə olan nifrətini ifadə edir, onun zalımlığını isə Allahı, yaradanı, haqq-hesab gününü 

unutması ilə əlaqələndirir:  

Eşitmişəm şahın, üzlərdən iraq, 

Bir vəziri vardı Allahdan uzaq. 

Rast-Rövşən qoymuş adını düzü, 

Bu addan uzaqdı olduqca özü. 

Düzlükdən yuxaydı, nazikdi qat-qat, 

Düzlüyü əyrilik, işığı zülmat. 

Bəhramın dünyanın yeddi ölkəsindən olan, yeddi xalqı, yeddi müxtəlif mədəniyyəti təmsil 

edən gözəlləri öz sarayına gətirtməsi, onlara ehtiram göstərməsi də Nizami Gəncəvinin 

multikulturalizmini bir daha təsdiqləyir. Şair böyük məhəbbətlə, maraqlı bənzətmə və müqayisələr 

vasitəsilə yeddi gözəli təsvir etmişdir: 

Rəsm etmişdi gözəl yeddi şux pəri, 

Hər biri bir elin parlaq ülkəri.  

Hind şahının qızı sevimli Furək,  

On dördlük ay kimi dilbər bir mələk. 

Çin xaqanının qızı Yağmanaz, 

Gözəllər afəti, misli tapılmaz. 

Bir kəklik yürüşlü, şux, solmaz pəri, 

Xarəzm şahzadəsi gözəl Nazpəri. 

Slavyan şahının rumi geyimli, 

Gözəl Nəsrinnuşu, türktək sevimli. 

Məğrib padşahının Azəryun qızı,  

Nurə qərq eləyən günü, ulduzu. 

Şanlı qeysər qızı, şöhrəti Humay, 

Humayın gözəli, surəti Humay.  

Keykavus nəslindən dilli, diləkli, 

Kəsranın Dürsəti tavus bəzəkli . [2, s. 69] 

“Yeddi gözəl” poemasının “Bəhram-Gurun ədalət və səxavəti” adlı hissəsində böyük Nizami 

Bəhramın şah kimi geyinməsindən bəhs edərkən onun gözəlliyini rum xalqı ilə, yaxşı insani 

keyfiyyətlərini çin xalqı ilə müqayisə edir: 

Başda Çin papağı, tərlan döşütək 

Rumi paltar verdi əyninə bəzək. 

Rumdan gözəllikdə o bac alandı, 

Yaxşılıqda Çindən xərac alandı [2, s. 91]. 

Və yaxud eyni əsərdə Fitnənin gözəlliyini təsvir edərkən iki xalqa məxsus zahiri milli 

xüsusiyyətlərdən istifadə edilməsi də diqqətəlayiqdir. Şair “qıvrım saçlar” əvəzinə “zənci saçlar”, 

“qara xal” əvəzinə “hindu xal” ifadələrini işlədir və bu bənzətmələr də tamamilə orijinaldır, yenidir: 

Zənci saçlar qara, hindu xal təzə, 

Sanki vuruşmağa durub üz-üzə. 

Əqiq dodaqlarda qara xal durmuş, 
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Zənci öz möhrünü xurmaya vurmuş [2, s. 105]. 

Böyük şairin müxtəlif dinlərə münasibəti məsələsinə gəldikdə isə onu qeyd etmək lazımdır ki, 

“Xəmsə”nin bütün poemalarında nət, minacat hissələrdə və ümumiyyətlə, bir çox məqamlarda 

Allahın təkliyindən, böyüklüyündən, onun peyğəmbərlərindən bəhs etmişdir. Nizami Gəncəvi özü 

dindar, mömin bir müsəlman olmuş, dönə-dönə Allahın hər şeyə qadir olduğundan, mərhəmətli, 

bağışlayan olduğundan bəhs etmiş, hətta “Bişr və Məlixa” hekayəsində insana inanan dindar bir 

şəxsi bəzi qüsurları olan alimdən belə uca tutmuşdur. Bəhram şahın islam dininə zidd olaraq mey 

içməsini, eyş-işrətə dalmasını və bütün bunların nəticəsi olaraq ölkəni müdafiəsiz buraxmağını 

dönə-dönə pisləmişdir:  

Hamı: Sərxoş olmuş, - dedi Bəhrama, 

Dini meyə satıb, şəmşiri cama [2, s. 109].  

Dahi Nizami “Şərəfnamə”də Novruzla bağlı adətlərdən “Zərdüştlük qalıqları” adı  altında 

bəhs etsə də, onun bu dinə olan böyük məhəbbəti açıq-aydın sezilir:  

Əllər al xınalı, üzlər bəzəkli, 

Hər yandan gəlirdi coşğun ürəkli. 

Atəşdən, mövludun əfsunlarından, 

Tüstüdən don geyər uca asiman. 

Nizami Gəncəvi Neman şahın xristian dininə itaət edən vəziri haqqında yazdıqları başqa dinin 

nümayəndəsi olmasına baxmayaraq, çox böyük təsirə malik olmuşdur və şahın taxt-tacı tərk 

etməsinə səbəb olmuşdur:  

Onun ədalətli vəziri vardı, 

İsanın dininə pərəstişkardı.  

O dedi: “Allahı duyub tanımaq 

Sənin dövlətindən yaxşıdır ancaq. 

Sən o mərifəti duysan mükəmməl, 

Bu bəzək-düzəkdən götürərdin əl” [2, s. 59].  

Böyük  şairin orta əsr Yaxın və Orta Şərq intibahının ayrılmaz tərkib hissəsi olan, insan 

şəxsiyyətini ucaldan və onu müdafiə edən sufizmə münasibəti də müsbət mənalı olmuşdur. O, 

ehkamçılığa, sxolastikaya qarşı çıxmaq, azadfikirlilik təbliğ etmək üçün sufizmdən, onun məşhur 

terminlərindən istifadə etmişdir:  

Gər qürurun yox isə, lütf elə, meyxanəyə gəl, 

Nərd atıb, badə içib kafər olan xanəyə gəl.   

Şair bu qəzəlində insanları hər iki dünyanın əzabından xilas olub şadlanmağa, kafirlik şərabı 

içməyə dəvət edir. Belə kafirlik müsəlmanlığa qarşı qoyulmuşdur. 

Yuxarıda qeyd etdiklərimizdən bir daha aydın olur ki, Azərbaycan intibahının ən görkəmli 

nümayəndələrindən biri olan Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı həm də multikulturalizm və tolerantlıq 

baxımından zəngindir. Bu sahədə irihəcmli araşdırmalar aparılmasına ehtiyac vardır. 
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Aygun  Orucova 

MULTICULTURALISM IN THE WORKS NIZAMI GANJAVI 

Summary 

The works of Nizami Ganjavi (1141-1209), who has been one of the most humanistic 

representatives of the Azerbaijani Renaissance in the XII century, is rich in elements of 

multiculturalism and tolerance. The great poet had a high opinion of a Human, regardless of his 

racial, ethnic or religious affiliation. In the works of genius Nizami we meet with representatives of 

the Turkish, Russian, Persian, Arabic, Indian, Chinese, Abyssinian, Greek, Georgian and other 

nations. Nizami had a profound respect for all these nations. 
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Gülşən Bəşirova  

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Heydər  Əliyev adına AAHM. 

 

FİRİDUN BƏY KÖÇƏRLİ RUS YAZIÇILARI HAQQINDA 

 

Açar sözlər:  abid (ibadətlə məşğul olan); bimisl (qiymətsiz); əhli-kəmal (bilik əhli, ağıllı); 

ədibanə (ədəbli və tərbiyəli adama yaraşan tərzdə); fəna (pis);  

Key words: worshipper; priceless knowledgeable; as an educated people; the bad;  

 

Firidun bəy Köçərli (1863-1920)  ədəbi tənqidi məqalələrilə böyük bir xəzinə yaratmışdır. 

Onun bu mövzudakı əsərləri elmi sanbalı, təfəkkür dərinliyi, əhatəliliyi və yeniliyi cəhətdən çox 

qiymətli əsərlərdir. Dövrünün elə bir mühüm ədəbi-mədəni hadisəsi olmaz ki, F.Köçərli ona 

dərindən nüfuz etməsin, öz sözünü deməsin. 

Dövrünün (XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri) böyük və kiçik ədəbi hadisələrini diqqətlə 

izləyən F.Köçərlinin müxtəlif mətbuat orqanlarında çap olunmuş məqalələrinin ana xəttini xalqının 

mənafeyi, onun maariflənməsi kimi problemlər təşkil edir. 

"F.Köçərli dövrünün qabaqcıl bir ziyalısı kimi dünya və rus ədəbiyyatının təcrübəsindən 

istifadə edir, xalqın həyatında incəsənətin, ədəbiyyatın rolunu yüksək qiymətləndirirdi [2, 379]. Bu 

cəhətdən onun  həmin illərdə çap etdirdiyi məqalələri içərisində rus yazıçı və şairlərinin həyat və 

yaradıcılığına həsr etdiyi xeyli sayda məqaləsi vardır. Məqalələrin bir qismi həmin yazıçıların 

yubileylərinə, digər qismi ədəbi yaradıcılıqlarına həsr edilmişdir. Digər məqalələr isə maarif və  

mədəniyyətə, təlim-tərbiyəyə aid fikirlərini oxuculara daha ətraflı çatdırmaq üçün istifadə etdiyi 

əsərlərdir.  

F.Köçərlinin Anton Pavloviç Çexovun (1860-1904) vəfatı münasibətilə 16 iyul 1904-cü ildə 

"Şərqi-Rus" qəzetində çap etdirdiyi məqaləsi maraqlıdır. Burada A.P.Çexov "təbii, mətin, qələmi 

ötkün və dili şirin bir ədibdir". 

Köçərli qeyd edir  ki, A.P.Çexov özünün müxtəsər və qısa hekayələrində rus millətinin hər bir 

sinfinin əhvalatını yazıb, eyib və qüsurlarını istehza və kinayə ilə zərif şəkildə göstərir. Kiçik və 

məzmunlu hekayələri ilə məişət hadisələrini yazıb, demək olar ki, onun şəklini çəkib bir tərəfdən 

oxucularını həm sevindirib, həm də kədərləndirib.  

O zaman A.P.Çexovun əsərlərinin 12 cilddə çap olunduğunu söyləyən ədib Çexovun 

komediyalarının da olduğunu bildirir. Qəzetdə özünün tərcüməsində yazıçının "At familiyası" 

əsərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsini də verir. 

F.Köçərli 1903-cü ildə çap etdirdiyi "Azərbaycan ədəbiyyatı" adlı genişhəcmli məqaləsində 

diqqəti Azərbaycan yazıçı və şairlərinin rus yazıçılarından etdiyi tərcümələrə cəlb edir. Məlum olur 

ki, artıq həmin dövrdə A.S.Puşkindən: "Dubrovski" və "Çöl xanımı" povestlərini M.H.Əfəndiyev, 

"Torçu və balıq", "Oleq haqqında mahnı" əsərini F.Köçərli və şairin bir çox əsərlərini Əhməd Bəy 

Cavanşir tərcümə etmişlər. 

M.Y.Lermantovdan: "Mtsıri", "Mühasirə", "Üç xurma ağacı", "Terekin hədiyyələri", "Hacı 

Abrek" və bir çox xırda şeirləri Əhməd Bəy Cavanşir, "Yel gəmisi" əsərini isə Əsgərağa 

Adıgözəlov tərcümə etmişlər. 

N.V.Qoqoldan: "Müfəttiş" əsərini Nəriman Nərimanov tərcümə etmişdir. 

L.N.Tolstoydan: "Əvvəlinci şərabçı" əsərini S.M.Qəniyev və "Tənbəkinin və şərabın zərəri 

barəsində" əsərini F.Köçərli  tərcümə etmişdir. 

V.A.Jukovskidən: "Yatmış şahzadə", "Yay axşamı" və bir çox başqa şeirlərini Əhmədbəy 

Cavanşir  tərcümə etmişdir. 

İ.A.Krılovdan: bir çox təmsilləri Xan Qaradağski və Rəşid Bəy Əfəndiyev tərcümə etmişlər. 

Qeyd edək ki, F.Köçərli  əsərlərində A.S.Puşkinin, M.Y.Lermontovun, L.N.Tolstoyun,  

İ.A.Krılovun, N.A.Nekrasovun və digər rus yazıçı və şairlərinin əsərlərinə dəfələrlə müraciət etmiş, 

onlar haqqında geniş və ətraflı məqalələr yazmışdır. 

F.Köçərli "Qaranliqda qalanlarımız" ["İrşad" qəzeti, 2 mart 1906-cı il] adlı məqaləsində ciddi 

bir problemə toxunur. İ.A.Krılovun "Ağacın yarpaqları və kökləri" adlı təmsilinə müraciət edir. 
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Əsərin qısa məzmunu budur ki, ağacın yarpaqları özlərini tərifləyir, ancaq kökləri yada salmırlar. 

Bu zaman köklər  bildirir ki, siz hər yerdə təriflənirsiniz, amma biz həmişə qaranlıqda işləyib sizə 

həyat veririk. Biz olmasaq nə ağac salamat qalar, nə də sizdə lətafət və təravət olar. Ədib bildirir ki, 

bu təmsilə müraciət etməkdə məqsədi budur ki, "... bizim müsəlmanların nücəba və əhli-kəmalı öz 

kökləri və rişələri mənziləsində olan rəiyyət tayfasını, əkinçi və cütçü qardaşlarını unudub, bilmərrə 

onların qeydinə qalmazlar". 

1906-cı ilin 2 mart tarixində "İrşad" qəzetində çap olunmuş "İdarədən" adı altında bir qeyddə 

həmin məqaləyə aid aşağıdakılar yazılıb:  "Əfəndim, bədbəxt kəndçilərimiz xüsusunda 

qələminizdən tökülən göz yaşları hər bir daş ürəklinin ciyərindən bir ah qoparmağa şayandır... 

Darülmüəllimlərdə kəsbi-maarif etmiş cavanlarımızın kəndlərdən qaçmağına gəlincə, bu özü 

kəndçilərdən ötəri  bir xoşbəxtlikdir. Mironov və Smirnov kimi missionerlərin təhti-idarəsində 

bulunan darülmüəlliminlərdə kəsbi-maarif deyil, ruslaşmış və ruslatmaq sənətini kəsb etmiş 

cavanların kəndçilərimizin qaranliq olmuş olsa da idilliyaya mənsub olan həyat və məişətlərini 

bulandırmaları heç bir halda arzu olunmasın gərək". Burada sənətkar bir qədər aşkar və gizli şəkildə 

rusların ruslaşdırma siyasətinə qarşı çıxır. Həmçinin darülmüllimlərdə təhsilin birtərəfli olduğuna 

təəssüflənir. 

Böyük sənətkarın N.V.Qoqolun (1809-1852) anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə 1909-

cu ilin mart ayının 18 və 19-da "Tərəqqi"  qəzetində çap olunmuş məqaləsi xüsusilə diqqəti cəlb 

edir. 

F.Köçərli bu genişhəcmli məqaləsində bildirir ki, A.S.Puşkin və N.V.Ooqoldan sonra digər 

yazıçı və şairlər gördüklərinin surətini və şəklini mahir naqqaş kimi eynilə çəkib, bütün aləmə 

göstərib deyirlər: "Baxın, görün! Budur  bizim millət; bu sayaqdır onun diriliyi və dolanacağı; 

budur onun halı , fikirləri, hissiyyatı və xəyalatı!" 

Burada yazıçının uşaqlıq və gənclik illəri, A.S.Puşkinlə görüşməsi və bu hadisənin onun bir 

yazıçı kimi yetişməsində rolu şərh olunur. Sonra ədib, əsasən, Qoqolun "Müfəttiş" əsəri üzərində 

ətraflı dayanır. Əsərdəki məmurları - qalabəyi Anton Antonoviçi (o hamını aldadır, onun kimi 

rüşvətxor, rəzil, tənbəl, axmaq, səfeh, əxlaqsız, qorxaq, gülünc, bədbəxt adam yoxdur), hakim 

Lyapkin-Tyapkini (məhkəmə işlərini unudub, yox ağlından dəm vurur, allaha inanmır, kilsəyə 

getmir, şam yandırmır və s.), xəstəxananın müdiri Zemlyaniki (onun günahları ucundan 

xəstəxanadakı xəstələr milçək kimi qırılır, xəstələr üçün dövlətin verdiyi pulları yeyib dağıdır, heç 

kimin qeydinə qalmır), poçt müdiri Şpekini (sadədildir, poçta salınan kağızları açıb oxuyur və 

bundan ləzzət alır), şəhər məktəbinin müdiri Xlepovu (qorxaq və hər şeydən ehtiyat edən bir 

adamdır), həkim Xristian İvanoviçi (o, rus dilini bilmir, xəstələrə ucuz dərman verir) və 

Zemlyanikanın dediyi kimi: "Avam adam naxoşluqdan sağalsa, dərmansız da sağalacaqdır, ölsə, 

dərman versən də öləcəkdir" kimilərinin iç dünyasını açır. 

Dobçinski və Bobçinski məmur olmasalar da onlar bu quldurların himayəsində gəzib dolanır, 

harada aş olsa, orada başdırlar. Haradan bir xəbər eşitsələr, birinin üstünə beşini qoyub ötənə, 

keçənə xəbər verirlər. 

Bu avaralar Peterburqdan gəlmiş cavan Xlestakovu müfəttiş hesab edirlər. Köçərli əsərin əsas 

qəhrəmanı olan Xlestakovun (o, özünü öyür, hərdəmxəyaldır, yalan danışır, acığı tez tutub, tez də 

soyuyur, boş yerə çoxlu pul xərcləyir, arsız, boşboğaz və yüngül adamdır) xarakter cizgilərini 

rəssam dəqiqliyi ilə çəkir. 

Qalabəyi Xlestakovu öz evinə gətirir. O, əvvəl qalabəyinin arvadına aşiq olur, sonra qızına 

elçi düşür və özündən ağıllı olan nökəri Osipin məsləhətilə qaçıb aradan çıxır. 

Sonda F.Köçərli yazır: "Onun (Qoqolun) ədibanə vəsf qıldığı rüşvətxor,  tamahkar, tənbəl, 

bacarıqsız, öz vəzifəsini anlamayan, camaata zülm edən və həməvəxt öz nəfslərini güdən 

çinovniklər ilə bizim uyezdlər və mahallar doludur". 

F.Köçərlinin  Qoqolun  "Ölü canlar" ("Fövt olmuş nüfus") əsəri haqqında da maraqlı qeydləri 

vardır. 

F.Köçərlinin rus sənətkarlarının yaradıcılığına müraciəti heç də təsadüfi deyildi. O, "Puşkin, 

Qoqol irsindən söhbət açarkən Mirzə Fətəli realizmini yada salır, oxucunun nəzərini doğma 

ədəbiyyatın tarixinə və bu gününə yönəldir, həyat və sənət həqiqətini ona başa salmaq istəyirdi" [2, 

380] 
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F.Köçərlinin "Dünyada bəla nədən törəyir?" adlı məqaləsi "Tərəqqi" qəzetinin 26 mart 1909-

cu il tarixli sayında çap edilmişdir. Ədibin L.N.Tolstoyun bu əsərinə müraciət etməkdə məqsədi 

insanların daxilində olan qorxaqlığı onların qəlbindən çıxarmaq, qorxuya əsas səbəb olan 

savadsızlığa, elmsizliyə və avamlığa qarşı mübarizə aparmaq idi. 

Hekayədə bildirilir ki, bir abid (ibadətlə məşğul olan) adamlardan qaçıb meşədə ibadətlə 

məşğul olur. Meşənin heyvanları ondan qorxmayıb başına cəm olur. Abid onların dilini, onlar da 

abidin dilini başa düşürlər. Bu zaman qarğa, göyərçin, ilan və maral oraya yığılıb aralarında söhbət 

edirlər. Bəla və günahın haradan törəndiyinə cavab tapmağa çalışırlar. Qarğa bəla və günahın 

aclıqdan, göyərçin məhəbbətdən, ilan qəzəb və şərdən törəndiyini bildirir. Maralsa deyir ki, əgər 

ürəkdə qorxu və  vahimə olmasa hər şey yaxşı olar, işlər öz qaydası ilə gedər. 

F.Köçərli bu hekayəyə istinadən bildirir ki, elmsizlikdən və avamlıqdan müsəlmanların 

ürəyinə qorxu bərk sirişk edibdir. Cəhl və nadanlıq onları cürətsiz, hünərsiz və bir növ üftadə 

(biçarə), xar və zəlil edibdir. Avamlığımızın ucbatından vətənimizdə özümüzü qəriblər, evimizdə 

yadlar kimi saxlayırıq. 

F.Köçərli daha sonra yazır: "Bu fəlakətlərin tamamisinə səbəb haman maralın canına sirişt 

edən qorxudur ki,  biz müsəlmanların bədəninə də analarımızın südü ilə giribdir. Söz yox ki, hər 

şeydən qorxan, həmişə qorxu altında ömürlərini çürüdən, dilsiz-ağılsız, fəqir və yazıq anaların 

südünü əmən balalardan qorxaq, aciz və bacarıqsız nəsl əmələ gələcəkdir". 

"Həqiqi gözəllik və hərəkətsiz nisfimiz" məqaləsi də "Tərəqqi"  qəzetinin 26 aprel,  29 iyul, 4 

avqust 1909 -cu il saylarında çap olunmuşdur. Rus şairi N.A.Nekrasov fəna halında yaşayan rus 

qadınlarını 3 qismə bölür: Birincilər, anadan kəniz və ixtiyarsız doğulanlar; ikincilər, qul kişiyə 

arvad olanlar; üçüncülər, qul anası olanlar və qul övladına  baxanlardır. 

Böyük sənətkar yuxarıda deyilənlərə istinad edərək ailə münasibətlərinə toxunur, möhkəm 

ailənin, xüsusilə, ata-ananın uşaqların təlim-tərbiyəsində əvəzsiz rola malik olduğunu bildirir.   

Böyük alim, xalqımızın elm və təhsili yolunda bütün varlığı ilə yorulmadan mübarizə aparmış 

Firidun bəy Köçərlinin ədəbi irsi o qədər zəngindir ki, bitib-tükənən deyil. Orada bu günümüz və 

gələcəyimiz üçün lazımi biliklər əldə etmək bundan sonra da mümkün olacaqdır.  
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Rezüme 

 

Məqalədə P. Çexov, N. V. Qoqol və b. rus yazıçıları haqqında Firidun Bəy Köçərlinin 

müxtəlif illərdə yazdığı və o dövrün mətbuatında çap etdirdiyi məqalələrinə diqqət yetirilir. Bu 

əsərlərdə irəli sürülən ideya və fikirlərin həmin dövrdəki Azərbaycan gercəkliyi ilə əlaqələri ön 

plana çəkilir. 

 

Gulshan Bashirova 

FIRUDIN BEY KOCHARLI ABOUT RUSSIAN WRITERS 

 

Summary 

 

The article is dedicated to the works of Firudin Bey Kocharli about P. Chexov, N. V Gogol 

and other Russian writers, written in different years and published in the press of the time. The 

relations of thoughts and ideas discussed in these works, come to the fore with the realities of 

Azerbaijan of that time. 
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Görkəmli rus alimi K.D.Uşinski «Ana dili» məqaləsində yazırdı: «Xalqın dili onun mənəvi 

həyatının heç bir vaxt solmayan və daim təzədən çiçəklənən, tarix sərhədlərindən çox uzaqlarda 

başlamış boyasıdır. Dildə bütün xalq və onun bütün vətəni canlanmış olur. Vətənin göyü, onun 

havası, fiziki hadisələri, iqlimi, çölləri, dağ və düzənlikləri, meşə və çayları, fırtına və tufanları xalq 

ruhunun bütün yaradıcılıq qüvvəsi ilə ana dilində fikirlərə, şəkillərə və səslərə çevrilir. Dil xalqın 

içərisində ölüb gedənləri, yaşamaqda olanları və gələcək nəsilləri böyük tarixi və canlı bir tam 

şəklində birləşdirən ən canlı, ən məhsuldar ən möhkəm əlaqədir. Dil nəinki xalqın həyatiliyini 

özündə ifadə edir, o eyni zamanda məhz həyatın özüdür. Ana dili məhv olarkən xalq artıq yox olur. 

Xalqın ağzında dili hələ yaşadıqca xalq da yaşayır» [1, 56]. Ona görə də dünyanın tərəqqipərvər 

maarifçi insanları təlimin ana dilində aparılmasını zəruri və vacib saymışlar. Tarixin müxtəlif 

dövrlərində imperiyalar ayrı-ayrı xalqların milli dildə təliminə qadağa qoymuş, xırda xalqları 

assimiliyasiyaya uğratmaq məqsədi ilə imperiya siyasətini reallaşdırmağa çalışmışlar. Həm Şərq, 

həm Qərb ölkələrində yaranan imperiyalar əsarət altına aldıqları xalqların ana dilində təhsil 

almasına müxtəlif səbəblərlə mane olur, hakim xalqın dilində yazmağı, oxumağı və danışmağı 

həyati şərt kimi irəli sürürdülər. 

M.F. Axundov tərəfindən əsası qoyulan demokratik maarifçilik hərəkatının daha da 

qüvvətlənməsi və genişlənməsi, onun üzərində demokratik ideyaların inkişafı həmin dövrə təsadüf 

edir. Xalqı mövhumat buxovundan xilas etmək, bəsirət sahibi etmək, maarifləndirmək, onlara 

insanlıq hüquqlarını başa salmaq və tərəqqiyə çatdırmaq üçün Azərbaycan maarifpərvərləri böyük 

səylə çalışır və bu işdə ana dilinin rolunu yüksək qiymətləndirirdilər. Bu da təbii idi. Çünki 

dünyanın bütün xalqları kimi Azərbaycan xalqı da gənc nəslin təlim-tərbiyə işinə ana dilindən 

başlamışdır.  

Uşaq ana dilində anasının zümzüməli laylalarının sədaları altında dərin yuxuya getmiş, 

yuxuda qızıl gülün içində şirin yuxu tapmışdır. Hər bir millətin özünə məxsus ana dili var ki, onun 

məxsusi malıdır. Ana dili millətin mənəvi diriliyidir, həyatın mayəsi mənziləsindədir. [2, 271]. 

Azərbaycan maarifpərvərləri xalq maarifi uğurundakı mübarizəni, xalqı maarifləndirməyin ən güclü 

silahı olan ana dilinin saflığı və inkişafı uğurundakı mübarizə ilə əlaqələndirirdilər.  

Azərbaycan maarifpərvərləri ana dilinin və ana dilində aparılan təlimin ictimai-pedaqoji 

əhəmiyyətini dərk edərək, Azərbaycan məktəblərinin ana dilində olmasını, ana dilinin tədrisinin 

yaxşılaşdırılmasını, milli-mənəvi dərkin ən mühüm atributu hesab etmiş, dilin saflığı, zənginliyi, 

ədəbi dilin yaradılması uğrunda mübarizə aparmış, ərəb əlifbasının törətdiyi çətinlikləri tənqid 

etməklə kifayətlənməmiş, əlifba islahatının həyata keçirilməsi üçün böyük inamla fəaliyyət 

göstərmişlər. XX əsrin əvvəllərində təlimin ana dilində aparılması uğrunda C. Məmmədquluzadənin 

misilsiz xidmətləri olmuşdur. O, ana dilinin xüsusi təlim fənni kimi tədris edilməsi üçün yorulmaq 

bilmədən mübarizə aparmışdır. O, ana dilinin tədrisini yaxşılaşdırmaq məsələsindən danışarkən bu 

dilin mühüm incəliklərini öyrənmək məsələsinə ciddi fikir verilməsini tələb edirdi. Ədib ana dilinin 

tədrisini yaxşılaşdırmaq, onun keyfiyyətini yüksəltmək məsələlərindən danışarkən dilin təmiz və 

səlistliyini gözləməyə xüsusi fikir verilməsini tələb edirdi. Onun fikrincə, dili sadəcə bilmək kifayət 

deyildir, onu dərin məhəbbətlə sevmək lazımdır. Elə buna görə də böyük ədib «hökumət qoymur 

məktəblərdə ana dilimizi öyrənək»-deyən bu kimi üzdəniraq «ziyalılara» müraciətlə: «Bir saatlığa 

tutaq ki, hökumət qoymur məktəblərimizdə ana dilimizi öyrənək. Tutaq ki, bunu hökumət qoymur, 

ana dilimizi istəməyi, ana dilimizə məhəbbət etməyi, ana dilimizi xoşlamağı kim qoymur?» O, 
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dilimizdə ərəb, fars sözlərinin işlənməsinə qarşı çıxaraq saf, səlis ana dili uğrunda mübarizə 

aparırdı. C. Məmmədquluzadə ana dilimizi sevir, onu böyük həvəs və ustalıqla öyrədirdi. Ona görə 

də böyük ədib həmin dilin təmizliyi, saflığı uğrunda mübarizə aparmaqla bərabər, onun geniş əhali 

arasında yayılması və təlimin ana dilində aparılması uğrunda da səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. 

Bunun üçün o, ana dilində danışmaq və yazmağın zəruri olmasını qeyd edirdi. «Molla Nəsrəddin» 

jurnalının ana dilində çap edilməsindən bəhs edərkən yazırdı: «Biz bu dilə o səbəbdən ana dili adı 

qoyuruq ki, bu dildə yazı yazanda ortalığa ana söhbəti gələndə «ana»nı, «ana»da yazırıq, amma 

qeyri-yazarlarımız, xah o vədə, xah indi yazılarında «ana» ləvsi rast gələndə, «ana» sözü əvəzinə 

«madər» yazırlar. «Ana»nı «madər» yazanlar və «ata»nı «pədər» yazanlar, dəxi qeyri–türk sözlərini 

də, habelə səbəbsiz yerə fars və ərəb sözlərinə dəyişirlər. Hətta hər gün yediyimiz çörəyi 

bəyənməyib «nan» yeyirdilər və indi də yeyirlər. ..Hələ «pədər» və «madər» və «nan» sözləri 

səhldir. Ərəb və fars dilindən elə bir xoruz səsi eşitməmiş kəlmələr və ibarələr lüzumsuz yerə 

işlədirdilər ki, dəxi onları ərəb və farsca az savadlılar oxuyub başa düşmürdü» [3, 724-725]. C. 

Məmmədquluzadə Azərbaycan dilinin sadəliyi və saflığı uğrunda mübarizə apararkən onun 

müstəqil fənn kimi tədris planlarına daxil edilməsi və ona verilən saatların isə artırılmasını tələb 

edirdi. O, «Tifliskiy listok» qəzetində nəşr etdirdiyi «Tatarskiy yazık v novoy naçalnoy şkole»  adlı 

məqaləsində və eləcə də, «Müsəlman dərsi» adlı felyetonunda o zamankı məktəblər üçün tədris 

planı tərtib edən komissiyanın işini tənqid edir, ana dili dərslərinə əhəmiyyət verilmədiyini qeyd 

edir, onun tədrisi üçün verilən saatların artırılmasını tələb edirdi. Bu haqda müəllif sonralar öz 

xatirələrində yazırdı: «O vaxtlar hökumət təsis edən məktəblərin proqramında xala-xətrin qalmasın 

babətindən həftədə bir neçə saat türk dərsi deyilirdi, qalan dərslər rus dilində gedirdi və bununla 

bərabər xah həmən şəhər məktəbində və xah  sonra təsis etdiyi Qori Seminariyasında türk dili 

müəllimləri məhz məvaciblərini ayın 20-də almaq şövqü ilə bizə dərs verirdilər. Bir surətdə ki, o, 

vədlər türk müəllimlərinin artıq zəhmət çəkmələrinə mədrəsə müdirləri özləri də razı deyildilər» [4, 

469]. C. Məmmədquluzadə sonra fikrini davam edərək yazırdı: «Məsələn, türk dilinin proqramda 

varlığı yoxluğuna bərabər idi. Beş ilin müddətində əgər qabaqlarda molla yanında bir şey oxumamış 

olsaydı, adımı düz yazmaq qədərincə türk dilini öyrənə bilməyəcəkdim. Onun üçün da mən özüm 

də və yoldaşlarım da, yay fəsilləri və təhsili tamam edəndən sonra mollalar hicrəsində xüsusi 

surətdə dərs oxumağa məcbur olduq ki, bir az-maz müsəlman savadından əxz edə bilək» [4, 471]. 

C. Məmmədquluzadə ana dilimizin qrammatikasının elmi əsaslar üzərində qurulmasını tələb edirdi. 

Onun fikrincə, dilin qrammatikası lazımı qədər hazırlanmadığı üçündür ki, hər kəs öz istədiyi kimi 

yazır və danışır. O, ana dili təlimində yazı işlərinin aparılmasına xüsusi fikir verilməsini tələb 

edirdi.  

Azərbaycan maarifçilərinin ana dilində məktəb açmaq fikirlərini C.Məmmədquluzadə 

ürəkdən bəyənmiş və «Molla Nəsrəddin» jurnalını da ana dilində nəşr etmişdi. C.Məmmədquluzadə 

ömrünün axırına kimi ana dilinin saflığı, təmizliyi uğrunda mübarizə aparmış, onu hər cür yad 

təsirlərdən qorumağa çalışmışdır. «Molla Nəsrəddin» jurnalında millətə milli mənlik şüuru 

aşılamaq, mənəvi dirilik dərsi keçmək üçün təlimin ana dilində aparılması ideyası geniş surətdə 

təbliğ edilir, ana dilinin tədrisi bütün təlim işinin mərkəzinə qoyulurdu. «Molla Nəsrəddin» jurnalı 

ilk nömrədən başlayaraq sonuncu nömrəyə kimi ana dilində yazdı. Heç də təsadüfü deyil ki, birinci 

nömrəsini «…ey mənim türk /azərbaycanlı/ qardaşlarım mən ki, siz ilə türkün açıq ana dili ilə 

danışıram. Mən onu bilirəm ki, türk dili danışmaq eyibdir və şəxsən elmimin azlığına dəlalət edir. 

Amma hərdən bir keçmiş günləri yad etmək lazımdır: salınız yadınıza o günləri ki, ananız sizi 

beşikdə yırğalaya-yırğalaya sizə türk dilində lay-lay deyirdi… hərdən bir ana dilini danışmaq ilə 

keçmişdəki gözəl günləri yad etməyin nə eybi var! [5] – sözləri ilə başlayan «Molla Nəsrəddin» 

jurnalı son nömrəyə kimi öz sözünə sadiq qaldı, ana dilinə ehtiram göstərdi və onun fəal 

təbliğatçısına çevrildi. Jurnalın ilk nömrəsində dərc edilmiş «məcmuəmizə müştəri olanlara 

nəsihət»də əks mənada başa düşüləcək beş nəsihət verilirdi. Həmin «Nəsihət»də göstərilirdi ki, 

«məktubları elə bir dildə yazın ki, bir dənə türk kəlməsi olmasın. Türkcə yazmaq eyibdir» [5]. 

«Molla Nəsrəddin» jurnalı Azərbaycan dilinin varlığı, yaşaması və tərəqqisi üçün ən mühüm 

vasitəni xalqın siyasi hüquqa malik olmasını, onun rəsmi dövlət dili olması hesab edirdi. Çarizm 

səltənəti zamanı qeyri-rus millətlərinin, o cümlədən, Azərbaycan xalqının da heç bir siyasi hüququ 

yox idi. Jurnal hüquq bərabərsizliyinə qarşı mübarizə aparırdı. «Molla Nəsrəddin» jurnalı 
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Azərbaycan məktəblərində ana dilinin tədris edilməsini hərarətlə təbliğ etmiş və onun böyük carçısı 

olmuşdur. Ona görə də jurnalın apardığı mübarizə xalqını sevən, onun gələcəyini düşünən insanlar 

tərəfindən alqışlanırdı. «Molla Nəsrəddin» jurnalının ortaya atdığı hər bir ideya maarifçilər, 

maarifpərvərlər, məktəbdarlar tərəfindən dəstəklənir, elmi mübahisələr genişlənirdi. Jurnal öz 

fikrini açıq yazaraq, xalqı başa salırdı ki, ana dilini unutmaq olmaz, uşaqlarınızı ana dilində 

oxutdurun, ana dilində məktəblərin açılmasına kömək edin. «Ax, necə arzu edərdim ki, mən də 

sahibi ixtiyar olub, ürəyimin dərdlərini meydana qoyub intişar edə biləm» [6, 667] deyən böyük 

maarifçi C. Məmmədquluzadənin arzu etdiyi bu fikirlər Azərbaycanın mütərəqqi fikirli adamlarının 

hamısını düşündürən ideyalar idi. 

«Molla Nəsrəddin» jurnalı Azərbaycan xalqına axıra qədər sadiq qaldı, onun özü qədər qədim 

mədəniyyətinə və dilinə hörmət bəslədi. Ana dilinin əhəmiyyəti və məktəblərdə onun tədrisinin 

jurnal səhifələrində ardıcıl olaraq irəli sürülməsi Azərbaycan pedaqoji fikrinin inkişafına müsbət 

təsir edirdi. Bu, mütərəqqi ziyalıları ruhlandırır və onlara yeni qüvvə verirdi. «Molla Nəsrəddin» 

jurnalının irəli sürdüyü bu məsələləri demokratik qüvvələr alqışladılar və ona kömək etdilər. 

«Dəbistan», «Rəhbər», «Qoç-Dəvət» və digər jurnal və qəzetlər «Molla Nəsrəddin» jurnalının 

səsinə səs verdilər, onlar da ana dilinin tədrisi və ana dilində məktəblərin açılması ideyasını müdafiə 

etməyə başladılar. «Molla Nəsrəddin» jurnalının ana dilində oxumaq, ana dilində məktəblər açmaq 

fikrinə mürtəce qüvvələr əks çıxır, jurnalın irəli sürdüyü yeniliklərə mənfi münasibət bəsləyirdilər. 

Bu mürtəce qüvvələr getdikcə artırdı. Bu elə bir dövr idi ki, ictimai hüququndan məhrum edilmiş, 

hüququ tapdalanmış, siyasi şüuru zəif olan milyonlarla savadsız adamları oyatmaq lazım idi. Bu 

sahədə aparılan mübarizədən jurnal qorxmur və çəkinmirdi, çünki o, xalqla bağlı idi, bu mübarizədə 

o, xalqa arxalanırdı. Jurnalın yazdığı kimi «Molla Nəsrəddin»i təbiət özü yaratmışdı, zəmanə özü 

yaratmışdı. «Cəlil Məmmədquluzadə bütün ömrü boyu xalqla bağlı olmuş, iti yazıçı nəzərlərini 

xalqın həyatına dikib, onu ən incə psixoloji təzahürlərinə qədər öyrənmiş və əks etdirmişdir» [7, 55-

56].  

Azərbaycan maarifpərvərləri ana dilində məktəb açmaq, dərs kitabları, proqramlar və s. 

yaratmaq üçün çalışarkən bu işin həyata keçməsinə mane olanlarla da mübarizə aparmalı olurdular. 

Sözdə ana dilində danışmağı istəyən, lakin həqiqətdə ana dilini bilməyən, ona hörmət etməyən 

insanların ikiüzlülüyünü «Molla Nəsrəddin» jurnalı ifşa edirdi. Jurnal «Meymunlar» adlı 

felyetonunda belə insanları tənqid edərək yazırdı: «hürriyyət və hüquq davası düşəndən indiyədək 

heç bir müsəlman məclisi olmayıb ki, orda bir obrazovannı müsəlman ayağa durub desin: «hökumət 

qoymayır məktəblərdə ana dilimizi öyrənəm!».  

Mollanəsrəddinçilər Azərbaycan dilini bəyənməyən, ana dilinə laqeyd yanaşan, bütün 

hərəkətlərində, praktik işlərində onun qiymətini alçaldan adamlara qarşı amansız olmuş və onu 

jurnal səhifələrində ciddi şəkildə tənqid etmişlər. Mollanəsrəddinçilər dilimizi yabançı sözlərlə 

korlamağa çalışan, bəzi «təhsillilər»ə qarşı çox amansız olmuş və onların nöqsanlarını çəkinmədən 

tənqid etmişlər. Jurnala görə, belə ziyalılar ana dilimizi yabançı sözlərlə zibilləyir və ümumxalq 

mövqeyindən uzaqlaşdırırdılar.  

«Molla Nəsrəddin» jurnalı səhifələrində ana dilinin saflığı uğrunda mübarizəyə dair çoxlu 

felyetonlara, şeirlərə, son xəbərlərə, hekayələrə, Qafqaz xəbərlərinə, maraqlı şəkillərə və 

karikaturalara rast gəlmək olar. Bunlardan «Dili tutulub», «Dil», «Ana dili», «Meymunlar», «Bizim 

obrazovannılar», «Əvvəlinci məktub», «İkinci məktub», «Misyonerlər» və s. göstərmək olar. 

«Molla Nəsrəddin» jurnalı «Ana dili» adlı məqaləsində dilimizi hörmətdən salan, onu yabançı 

sözlərlə korlayan ziyalıları kəskin şəkildə tənqid edirdi: «Hər millətin özünə məxsus ana dili var ki, 

onun məxsusi malıdır. Ana dili millətin mənəvi diriliyidir, həyatının mayəsi mənziləsindədir. 

Ananın südü bədənin mayəsi olduğu kimi, ananın dili də ruhun qidasıdır, hər kəs öz anasını və 

vətənini sevdiyi kimi ana dilini də sevir».  

O dövrdə xalqın sürətlə savadlanması, ana dilinin inkişafı üçün ərəb əlifbasının yeni əlifba ilə 

əvəz olunması çox vacib, həlli təxirəsalınmaz məsələlərdən biri kimi dəyərləndirilirdi. Bu 

məsələnin böyük ictimai, pedaqoji, metodik əhəmiyyətini dərindən başa düşən C. 

Məmmədquluzadə onun həyata keçirilməsi uğrunda ciddi səy göstərirdi. O, M.F. Axundovun bu 

yolda göstərdiyi səy və təşəbbüsü yüksək qiymətləndirir və onun fikrinə ürəkdən şərik çıxırdı. Ərəb 

əlifbasının nöqsanlarını ətraflı şərh edən böyük demokrat yazıçı belə nəticəyə gəlirdi: «Mən elə 
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qanıram ki, nə qədər ərəb əlifbası ilə yazı-pozu edilir, mətbuat tərəqqi tapmayacaq, dil hörmətdən 

düşəcək, milli ədəbiyyat puç olacaq. O millət qeyri bir güclü millətə qarışıb yox olacaqdır». C. 

Məmmədquluzadə «Əlifba» və digər məqalə və felyetonlarında ərəb əlifbasının çatışmazlıqlarından 

ətraflı bəhs etmişdir. 

Mollanəsrəddinçilər jurnal səhifələrində qeyd edirdi ki, bizim Azərbaycan türklərinin özlərinə 

məxsus dili vardır. Uzun müddət İran dövlətinin nüfuzu altında qalmaqda dilimiz bir növ fars 

dilinin qanun və qaydasına tabe edilmişdir, dilimiz o qədər qəliz və dolaşıq olmuşdur ki, indi onu 

anlamaq belə mümkün deyil [8, 408]. «Molla Nəsrəddin» jurnalı M.F. Axundovun «…türk, fars və 

ərəb dillərində on beş ilin müddətinədək ancaq bir yarımçıq savad kəsb etməyə qadirik. Səbəbi 

müsəlman dilində oxumaq çətindir» [9] fikirlərini həmişə müdafiə edirdi. Din nümayəndələrinin 

dilindən danışaraq «Molla Nəsrəddin» jurnalı kinayəli şəkildə yazırdı: «Mən yenə deyirəm ki, 

yazımın yüzdə doxsanı ərəb və fars ibarəsi olmasa, türk dili xarab olub gedəcək, türk dili ləzzətdən 

düşəcək və bunlar keçəndən sonra hər kəs  yüzdə doxsan doqquz ərəb və fars kəlməsi işlətməsə heç 

kəs ona alim deməyəcək» [10]. «Molla Nəsrəddin» jurnalı ana dili məsələsində İlminskiləri, 

Miroyevləri, Levinskiləri kəskin tənqid edərək deyirdi ki, onlar dilimizi atıb, bizi ruslaşdırmaq 

istəyirlər! O dövrdə ana dilinin inkişafına mane olan amilləri jurnal belə səciyyələndirirdi: «Bir 

tərəfdən hürüfat qüsuru, digər tərəfdən dil qüsuru əlimizi və ayağımızı bağlayıb irəli keçməyə 

qoymur. Qiraət kitablarımızda «ata» və «yaxşı» kimi çox işlənən və əziz sözlər dərman üçün belə 

axtarılsa, tapılmaz, bu, millətə xəyanət etməkdən başqa bir şey deyildir» [9]. 

«Molla Nəsrəddin» jurnalı Azərbaycan dilini təbliğ etməklə kifayətlənmir, bu dilin 

gözəlliyini, böyüklüyünü, əzəmətini tərənnüm edir, bu dildə yazmaqla fəxr edirdi. Jurnal yazırdı ki, 

Azərbaycanın görkəmli oğulları olan Abbasqulu ağa Bakıxanov, M.F. Axundov, Qasım bəy Zakir, 

Seyid Əzim Şirvani, Həsən bəy Zərdabi öz əsərlərini, nəsihətnamələrini, dram əsərlərini 

Azərbaycan dilində yazmışdır, onlar doğma Azərbaycan dilini sevmişlər, onun təmizliyini, 

səlistliyini, gözəlliyini müdafiə etmişlər, onlar arzu etmişlər ki, uşaqlarımız ana dilində dərs 

oxusunlar. Bizim yazıçılarımız « ana dilini candildən seviblər və yazılarını açıq və aydın yazıblar, 

Abbasqulu ağa Bakıxanovun «Nəsihətnaməsi», M.F. Axundovun komediyaları, Hacı Heybət bəy 

Fədanın «Məkkə nəsihətnaməsi», Hacı Seyid Əzimin mozun Əşar kəlami, Həsənbəy Məlikzadənin 

Ümum və fününə dair yazdığı kitablar və siyasi məqalələr cümləsi açıq və aydın dildə yazılmış 

əsərlərdir» [9]. 

 Jurnal dövrünün yazıçı və ədiblərini öz əsərlərini ana dilində yazmağa çağırırdı. Çünki bütün 

tarix boyu ədəbi dilin inkişafı və möhkəmlənməsində ədib və yazıçıların, şair və jurnalistlərin 

böyük rolu olmuşdur. Bunu «Molla Nəsrəddin» jurnalı və onun rəhbəri C. Məmmədquluzadə yaxşı 

dərk etmişdi. Bunun nəticəsi idi ki, jurnalın səhifələrində yazıçılar həqiqi yola çağırılır və onlara 

düzgün məsləhətlər verilirdi. «…Sair millətlərin həqiqi ədibləri və yazıçıları yaxşı anlayıblar və 

əsərlərini ana dilində yazmaqla belə millətin əxlaqını düzəldib, ağlına və ruhuna tərbiyə veriblər və 

verməkdədirlər... rus dilini belə müntəzəm qanun və qaydaya salan və bu dərəcədə onu geniş və 

zəngin edən onun ədibləri olublar. Hansı rus ədibi olursa-olsun, onun yazdığı əsərləri rus əkinçisi, 

rus dehqanı oxuyub asanlıqla başa düşür» [9].  

Beləliklə, jurnal ana dilini qorumaqla mübarizəni təkcə özü yox, Azərbaycan xalqının 

yazıçılarını da mübarizəyə çağırır, onlardan kömək istəyirdi. «Molla Nəsrəddin» jurnalı «Ana dili» 

adlı məqaləsini bu sözlərlə qurtarır: «Millətini sevən, onun mənəvi diriliyinə çalışan, tərəqqisi 

yolunda əmək sərf edən yazıçılarımızdan, ədiblərimizdən və şairlərimizdən çox-çox təvəqqe edirik 

ki, dillərini asanlaşdırsınlar, ana dilindən uzaq düşməsinlər, meymunluqdan əl çəksinlər, fikirlərini 

açıq və sadə dildə yazsınlar, ta ki, xalq onların yazdıqlarını oxuyub anlasın, düşünsün və ayılsın. 

Ancaq bu yolla yazan ilə oxuyan arasında dostluq, ittifaq və birlik əmələ gəlir» [9]. Mədəniyyətin 

tərəqqisi, onun ana dilinin inkişaf etməsindən çox asılıdır. Bunsuz milli mədəniyyət yaratmaq 

olmaz. Bunsuz ittifaq bağlamaq olmaz, xalq bir-birini anlaya bilməz, ünsiyyət yaranmaz, bunsuz 

milli məktəblər təşkil etmək olmaz, bunsuz sadə adamlara dövrün inqilabi, demokratik tələbləri ilə 

əlaqədar olan nəcib hisslər aşılamaq olmaz, milli dil olmasa o xalqın inkişafı dayanır, «ana dili» 

məhv olarsa, xalq artıq yox olar deyən Uşinskinin sözlərini «Molla Nəsrəddin» jurnalı ürəkdən 

alqışlayırdı.  
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«Molla Nəsrəddin» jurnalı sübut edirdi ki, Azərbaycan məktəblərində təlim ana dilində 

aparılmalıdır, ana dili təlimin mərkəzində durmalıdır. Ana dili vasitəsilə biz məktəblərdə başqa 

fənləri öyrənməklə, xalqımız tərəfindən əsrlər boyu əldə edilən nə varsa onu tez və asan öyrənə 

bilərik. Jurnala görə ana dilində öyrədilməyən bilikləri uşaq həzm edə bilmir, onun zehnində 

özünəməxsus yer tuta bilmir, çətinlik çəkir, çox vaxt sərf edir. «Molla Nəsrəddin» jurnalı ana 

dilinin əhəmiyyəti haqqında danışarkən və ana dilində məktəblərin açılmasını ehtirasla irəli 

sürərkən rus xalqının dilinə, onun mədəniyyətinə yüksək qiymət verir və uşaqlarımızın rus dilini də 

öyrənmələrini müdafiə edirdi, jurnal «rus-tatar» məktəblərinin genişlənməsini həmişə ön planda 

verirdi. C. Məmmədquluzadə və onun ətrafında toplaşan mollanəsrəddinçilər «rus-tatar» 

məktəblərinin çoxalmasına çalışırdılar. Çünki «rus-tatar» məktəbləri təlimin forma və məzmununa 

görə mollaxanalardan çox yüksək üstünlüklərə malik idi. «Molla  Nəsrəddin» jurnalı bu üstün 

cəhətləri yaxşı başa düşürdü. Jurnalın fikrincə, rus dilini bilməklə rus xalqı ilə möhkəm əlaqə 

saxlamaq olar, onların maarif, mədəniyyət, elm və ədəbiyyatından və bunun vasitəsilə dünya 

mədəniyyət xəzinəsindən yaxşı istifadə etmək mümkündür. Rus dilini öyrənib, rus mədəniyyətindən 

istifadə edilsə də, lakin geniş xalq kütləsi içərisinə savadı, maarifi yaymaqdan ötrü bunlar kifayət 

deyil, bunu ancaq ana dili vasitəsilə etmək olar, ana dili vasitəsilə xalqı geniş şəkildə maarifə, 

təhsilə, məktəbə cəlb etmək olar. Ona görə də jurnal təhsilin ana dilində aparılmasına çalışırdı.  

C. Məmmədquluzadə «rus-tatar» (Azərbaycan) məktəblərində ana dilinin tədrisinin və 

öyrənilməsinin o qədər də yaxşı olmadığını göstərirdi. O, «Tərcümeyi-halın» adlı məqalədə yazırdı 

ki, o vaxtlar hökumət təsis etdiyi məktəblərin proqramında xala xatırın qalmasın, babətindən 

həftədə bir neçə saat türk (Azərbaycan) dili verirdi. Qalan dərslər rus dilində gedirdi. Bu fikri o, 

«Dili tutulub» adlı məqaləsində daha kəskin şəkildə irəli sürürdü. Orada ana dilinin başdan soyutma 

bir neçə saat öyrədilməsini insanın ölümü kimi qiymətləndirirdi.  

«Molla Nəsrəddin» jurnalı «rus-tatar» (Azərbaycan) məktəblərində dərs verən müəllimlərə 

yüksək qiymət verirdi. Jurnalın fikrincə «rus tatar» (Azərbaycan) məktəblərində dərs deyən 

müəllimlər molla məktəblərində dərs deyən mollalarla müqayisə edilməyəcək dərəcədə dururlar. 

Bunlar pedaqoji təhsil almış müəllimlərdir. Lakin bəzi müəllimlər də var ki, onlar nə Azərbaycan və 

nə də rus dilini yaxşı bilmədikləri halda, həmin məktəblərdə dərs verirlər. Jurnal belələrini tənqid 

edir, onların Azərbaycan dilini mükəmməl bilmədiklərini açıb göstərir və ona istehzalı şəkildə 

«Molla Nəsrəddin» gülüşü ilə gülürdü. Bu məsələ «Gəncədən məktub» adlı məqalədə daha aydın 

verilir. Həmin məqalədə şagirdlər «Molla Nəsrəddin» jurnalına yazırlar ki, «Biz dərs deyən 

müəllimin dilini başa düşmürük, çünki o fars və ərəb dilində danışır. Soruşanda deyir ki, bunlar ana 

dilidir». A kişi, insaf elə, vallah nə bizim analarımızın belə dili var, nə də nənələrimizin» [11]. 

Sonra məktəb şagirdləri «Molla Nəsrəddin» jurnalına sual verərək belə deyirdilər: «İndi, ay molla 

əmi, biz qalmışıq məəttəl, barı bizi başa sal görək bu dil nə dilidir.  

«Bakıdan məktub» felyetonunda oxuyuruq: «Biz pervı russki-tatarski şkolanın posledniy 

klassının uçenikləri qospodin Molla Nəsrəddinnən prasit edirik ki, bizim bu jalobamızı öz 

jurnalında napeçat eləsin. Bu səhərlər prixodit eləyirik şkolaya görürük şkolanın dverləri zapiratdı. 

İstər dojd yağsın, istər veter olsun biz gərək tri çasa duraq şkolanın dverinin qabağında və uçitelin 

qorxusundan smelit eləyə bilmirik ki, qapını ustiçat edək. Axırı, nakanes uçitel qapını atvarit eləyir. 

Yeyboğ, gözləri elə olur ki, krasnı yabloka oxşayır. Bizə deyir - ay svoloçlar, məni niyə bespokoit 

eləyirsiniz. Mən çetari çasa yatmışam» [12]. «Molla Nəsrəddin» jurnalı bununla qeyd edirdi ki, 

müəllimlər hər iki dili yaxşı bilmədikləri üçün nəinki özlərini, həm də dərs verdikləri şagirdləri 

korlayırlar.  

«Ana dili» felyetonunda ali təhsil almış azərbaycanlıların Azərbaycan dilində 

danışmadıqlarını tənqid edərək yazırdı ki, ali təhsil almış bir cavan məktəbi qurtarıb evinə gəlir. 

Bununla görüşə gələn molla əvvəl ərəbcə, sonra farsca onunla söhbət edir. Ali təhsilli anlamır, 

oğlan rus dilində danışır, bu zaman molla heç bir şey anlamır. Nəhayət onlar bir-birlərini 

anlamayaraq ayrılırlar. Bu söhbətə qulaq asan ana otağa gəlib oğluna deyir ki, mən başa düşmədim, 

siz nə dildə danışırsınız. Oğlan cavab verir: «Ana, mollaynan biz ana dili danışırıq». Anası deyir: 

«Yazıq ana dili». Beləliklə, 3 nəfər azərbaycanlı bir-birini başa düşmədən ayrılırlar.  

«Molla Nəsrəddin» jurnalının ana dili sahəsində tutduğu mövqe çox mütərəqqi və düzgün 

olmuşdur, ona görə də böyük xalq kütləsi onu sevə-sevə oxuyurdu. «Molla Nəsrəddin» jurnalında 
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Qafqaz Şeyxülislamına iki açıq məktub dərc edilmişdi. İstər birinci və istərsə də ikinci məktubda 

yazılır: nə üçün erməni, gürcü, rus qızları məktəblərdə başqa dərslərdən əlavə ana dilini oxuyurlar, 

amma Azərbaycan qızları isə öz ana dillərini oxumurlar: «Erməni, rus və gürcü qızlarının 

şəhadətnamələrindən belə məlum olur ki, erməni, rus və gürcü qızları özgə dərslərdən əlavə ilahi və 

ana dili oxuyublar. Amma müsəlman qızlarının şəhadətnamələrində yazılıb ki, elmi-ilahi və ana dili 

oxumayıblar. Cənab şeyx!.. Siz buyurdunuz ki, məktəbdə hər millətin qızlarına öz dinlərindən və 

dillərindən dərs verirlər. Amma istəmirlər ki, məktəbdə ayı on beş manatlıq bir müsəlman müəllimi 

saxlasınlar ki, iyirmi yaşında müsəlman qızları dərs oxuyub qurtaranda müsəlmanca adlarını yaza 

bilsinlər və müsəlmançılıqdan heç olmasa bir neçə söz öyrənsinlər» [13]. «Molla Nəsrəddin» 

jurnalının dil sahəsindəki siyasəti ardıcıl idi. Öz fəaliyyətinin 25 ili ərzində bu sahədə də 

demokratik cəbhə tutmuş və nəhayət qələbə çalmışdır. 
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L.N.Nagiyeva 

The main role of the magazine "Molla Nesreddin" for the struggle of the purest of the 

Azerbaijan language in the beginnig of the XX century 

Summary 

The article deals with the role of the magazine "Molla Nesreddin" for the struggle of the 

purest of the Azerbaijan language in the beginning of the XX century. They show that "Molla 

Nesreddin" plays an important role in the area of the native language. That is why most of people 

read it with great pleasure. The policy of language of the magazine was continuous. It had been 

continued this policy in democratic way for 25 year and at last overcame. 
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Multikulturalizm (çox mədəniyyətlilik) – bir çox cəmiyyətlərin xüsusiyyəti kimi plüralizmin 

mövcudluğunun etiraf olunması və inkişafı deməkdir. Multikulturalizm 1960-cı illərin sonunda 

Kanadada meydana gəlmişdir. Termin kimi o, 1970-ci illərdən elmi ədəbiyyatda geniş istifadə 

olunmağa başlamışdır. 

Multikulturalizm mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların dialoqunun zəruri alətidir. Birgə 

yaşadığımız millətlərin  mədəniyyətlərinin  mahiyyətini, xüsusiyyətlərini, tarixini və nailiyyətlərini 

dərindən öyrənməliyik. Çünki bunları bilmədən onlara qarşı tolerant münasibət, onların 

nümayəndələrinə hörmət mümkün deyil. Həmçinin qarşılıqlı anlaşma, mədəniyyətlərin və 

sivilizasiyaların dialoqunu qurmaq mümkün deyildir. 

Multikulturalizm cəmiyyətin inkişafının məhsulu, cəmiyyətdə bas verən hadisələr tərəfindən 

meydana gəldiyinə görə o, öz mahiyyətinə görə ilk növbədə sosial hadisədir. Sosial hadisə kimi 

formalasan multikulturalizm digər sosial hadisələr (siyasətə, iqtisadiyyata, mədəniyyətə, 

mənəviyyata, ictimai şüurun müxtəlif formalarına və s.) təsir göstərir, onlarla qarşılıqlı münasibətdə 

olur. 

Multikulturalizm bu günün siyasətdir. Bir siyasət olan multikulturalizm və tolerantlığın 

Azərbaycanda tarixi kökləri vardır. Tarixən gəlib çıxmış bu köklər müasir dövrdə də inkişaf edir. 

Başda prezidentimiz olmaqla dövlətimiz də multikulturalizmi dəstəkləyir. Ölkəmizdə yaşayan 

müxtəlif millətlər onların mədəniyyəti və dini buna misal ola bilər. Mövcud olan məscidlər, kilsələr, 

sinaqoqlar təmir olunur və qorunub saxlanılır. Multikulturalizm və tolerantlıq dedikdə dostluq və 

qonaqpərvərlik başa düşülür ki, bu da bizim  ölkəmizin həyat tərzidir. 

Ölkəmizdə mövcud olan tolerantlıq Azərbaycan multikulturalizminin əsas sütunudur. 

Azərbaycanda  müxtəlif mədəniyyətlərə, dinlərə tolerant yanaşma üstünlük təşkil edir və həmçinin 

qarşılıqlı hörmətə böyük önəm verilir. 2016-cı il “multikulturalizm” ili elan etməklə Prezident 

İlham Əliyev ictimaiyyətin qarşısında çox vacib tələblər qoydu. Bu tələblər  Azərbaycanda 

multikultural dəyərlərin  daha da inkişaf etdirilməsindən, bu dəyərlərin daha dərindən öyrənilməsi 

və təbliğindən ibarətdir (1).  

Tarixə nəzər yetirsək görərik ki, Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalı və Rusiyanin yeritdiyi 

köçürmə siyasəti  nəticəsində ölkəmizin etnodemoqrafik quruluşunda yeni etnik dəyişikliklər əmələ 

gəlmişdi. XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın Rusiyaya birləşməsindən sonra çar Rusiyası 

tərəfindən ölkəmizə müxtəlif millətlərin nümayəndələri köçürülmüşdür. Daha sonra XIX əsrin II 

yarısı – XX əsrin əvvəllərində neftin çıxarılması ilə əlaqədar Bakıya ruslar, beloruslar, Ukraynadan 

gələn nümayəndələr köçürülmüşdülər. Onların arasında mühəndislər, qulluqçular, pedaqoqlar və 

fəhlələr də var idi. Göründüyü kimi köçürmə siyasəti nəticəsində ölkəmizə gəlmiş müxtəlif 

millətləri xalqımız qonaqpərvərliklə qarşılamış qardaşcasına onlara yer vermişdir. Onlarin müxtəlif 

dinə, mədəniyyətə mənsub olmasına baxmayaraq birgə yaşamış, dostluq və qardaşlıq əlaqələri 

yaratmışlar. Multikultural baxışların dərin köklərinin olmasını XIX əsrin sonu XX əsrin 

əvvəllərində Avropa xalqları – almanlar, polyaklar, estonlar, litvalılar, çexlər və b. da ölkəmizdə 

köçüb yaşaması bir daha təsdiqləyir. Ölkəmizdə müxtəlif millətlərin və müxtəlif məzhəblərə 

məxsus insanların birgə yaşaması, onların mədəni müxtəlifliklərinin qorunması, inkişafı və 

inteqrasiyaya yönəldilməsi multikultural münasibətlərin bariz nümunəsidir. 

Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən istila olunduqdan sonra, bu ərazilərdə “cənnət” və 

“vətən” axtarmaq arzusunda olan ayrı-ayrı xristian xalqları sığınacaq tapmağa başladılar. Bu rus 

çarizminin müstəmləkə siyasətinin nəticəsi kimi dəyərləndirilməlidir. Bunların bir qismi (xüsusən 

də almanlar) diyarın iqtisadiyyatının və mədəniyyətin inkişafına böyük töhfələr verdi. XIX əsrin 

sonu – XX  əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda, xüsusilə də Bakıda az qala dünyanın bütün 

millətlərinin nümayəndələrinə rast gəlmək olurdu. Bu aborigen yerli azərbaycanlıların böyük 

qonaqpərvərliliyindən irəli gəlirdi. 

Lakin təssüfləndirici haldır ki, bu qonaqpərvərlikdən sui-istifadə edənlər də oldu. Şimali 

Azərbaycanda özlərinə dövlət yaratdılar. İşğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından ermənilərə pay 

verən Rusiya qonaği ev sahibinə düşmən etdi. Bununla da milli ədavət toxumu səpilmiş oldu. Yaralı 

yerimiz olan Qarabağ məsələsində də dövlət başçımız səbir və təmkin göstərərək bizə örnək olur. 

Düşmən də olsaq onların içində hamının eyni fikirdə olmadığını müşahidə edirik. İsrafil Abbaslı 
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“Azərbaycan həqiqətləri” adlı kitabında göstərir ki, həqiqətən erməni ədiblərinin içərisində həqiqəti 

etiraf etməyi bacaranlar vardır. Bu kitabda 40 a yaxın erməni ədəbi fikir nümayəndələrinin etirafları 

toplanmışdır (1, s. 4). Erməni yazıçısı Xaçatur Abovyan publisist yazılarında Azərbaycan türkcəsi, 

tarixi, mədəniyyəti, folkloru haqqında yüksək fikirlər söyləyir. Aşıq sənəti, bayatılar haqqında 

danışır. 1847-ci ildə yazdığı “Turçanka” novellasında insanların bir-birini sevməsini və sevginin 

azad olduğunu göstərirdi. O həmçinin folklor və etnoqrafiyada azərbaycanlıların və kürdlərin xalq 

mahnılarını toplayırdı (3, s. 23).  

Ermənilər Şimali Azərbaycana köçürüləndən sonra yerli əhali ilə qaynayıb qarışdı. 

Azərbaycan adət-ənənələrini, ədəbiyyatını, folklorunu, habelə mətbəxini öyrəndilər və 

mənimsəməyə başladılar.  Azərbaycan türk dilini öyrəndilər. Şimali Azərbaycana köçürülmüş 

ermənilər arasında böyük hörmət sahibi olan Xaçatur Abovyan bütün bunları etiraf etməli olmuşdu. 

XIX yüzilin birinci yarısında yeni realist erməni ədəbiyyatının yaradıcısı Xaçatur Abovyan publisist 

yazılarında Azərbaycan Türkcəsi, tarixi, mədəniyyəti, folkloru haqqında yüksək fikirlər söyləyir. 

Abovyan etiraf eləyir ki, ermənilərdə bayatı deyilən bir şey olmayıb, biz bayatıları qonşularımız 

türklərdən götürmüşük. Abovyan bayatının çox gözəl, oynaq janr olduğunu, oxuyarkən insana 

misilsiz zövq verdiyini bildirir. Etiraf edir ki, erməni dili bayatıdan sonra çox şirinləşib. Azərbaycan 

Türkcəsi haqqında danışan Abovyan bu dilin hər mənada zənginliyini dilə gətirir, deyir ki, 

ermənilərdə folklor nümunələri birbaşa türkcə ifadə olunur. Aşıq sənəti, onun özünəməxsusluğu 

haqqında da danışır, deyir ki, qabaqlar ermənilərdə ermənicə dastan danışmaq, şeir demək ənənəsi 

yox idi. Abovyan etiraf edir ki, bunu da Azərbaycan Türklərindən götürmüşük. Qeyd edir ki, 

ermənilər uzun dövr ərzində Azərbaycan dastanlarını elə türk dilindəcə söyləyiblər, yaddaşlarında 

yaşadıblar: “Türk dili lənətə gəlsin, ancaq bu dil Allahın xeyir-duasını alıb. Bütün şadlıqlarda və toy 

mərasimlərində biz türkcə oxuyuruq” (3, s. 34).  

XIX yüzildə yaşamış digər tanınmış ermənilər də bu mənada ciddi etirafda bulunublar. 

Nalbandyanın fikrinə görə, Tarverdiyan adlı Azərbaycanın folklor materiallarını nəşr edən folklorçu 

yazır ki, Azərbaycan Türkcəsində yazıb-yaradan erməni aşıqlarının sayı 400-dən artıqdır. Bu fakt 

bir daha onu sübut eləyir ki, erməni aşıqları Azərbaycan Türkcəsində yaşayıb-yaradıblar (6, s. 20). 

Ermənilər etiraf eləyirlər ki, elə aşıqlar var, ancaq sırf Azərbaycan Türkcəsində yazıblar. 

Tarverdiyan yazır, bu aşıqları ona görə erməni adlandırmaq olar ki, onlar erməni ailəsində anadan 

olublar, amma yaratdıqları Azərbaycan mədəniyyəti xəzinəsinə daxildir. Ermənilərin tanınmış 

araşdırıcıları etiraf edirlər ki, Azərbaycan Türk xalq havaları, Koroğlu havaları onların musiqisinin 

formalaşmasına müstəsna təsir edib. Tarverdiyan daha sonra yazır ki, Avropa klassik musiqisi 

Qafqaz xalqları, o cümlədən ermənilər üçün təzədir, amma türk xalq nəğmələri tarix boyu 

yaşayaraq digər xalqlara, o cümlədən ermənilərin musiqi yaradıcılığına ciddi, təkanverici təsir edib. 

Tarverdiyan erməni xalqının Azərbaycan mahnılarına vurğunluğundan da yazırdı. 

XIX əsrin yeni realist erməni ədəbiyyatının davamçılarından olan Ağayanın Azərbaycan 

ədəbiyyatı, mədəniyyətini təqdir edən xeyli qənaətləri var. Erməni ədəbiyyatşünaslarının etirafları  

almış «Azərbaycan həqiqətləri» kitabının tərtibçisi İsrafil Abbaslı müxtəlif illərdə ermənicə, rusca 

çap olunmuş kitablardan topladığı sitatları aydınlığı ilə — səhifəsinə kimi göstərib: «Bu etirafları 

kitabda verilən mənbələrə əsasən tapıb tutuşdurmaq olar. Haxverdiyanın 1852-ci ildə Sayat Nova 

haqqında kitabı çıxıb, orada bu, Azərbaycan aşıq sənəti haqqında yüksək fikirlər söyləyir. Onun 

fikrini kitabda vermişəm. 1912-ci ildə erməni aşıqları ilə bağlı İzmirdə kitab çıxıb. Kitabın tərtibçisi 

xristianşünas olub. Tərtibçi kitabda həm ermənicə, həm də tükcə yazan erməni aşıqlarının şeirlərini 

çap edib. Araşdırmaçı müqəddimədə aşıq şeir şəkillərinin adlarını geninə-boluna çəkdikdən sonra 

yazır ki, bunların hamısı mənşə etibarilə türkcədir, türklərindir. 80-ə yaxın aşıq musiqisi havalarının 

tamamilə türkcə olduğunu yazır, etiraf edir ki, ermənilər bunların adlarını türklərdən götürüblər, 

bizdə bunların adları yoxdur. Bir sözlə, ermənilərin etirafları bitib-tükənmir. Emənilərin 

tanınmışları Azərbaycanın məşhur klassikləri Nizami, Nəsimi, Füzuli haqqında, habelə Azərbaycan 

bayatıları ilə bağlı etirafda bulunublar». 

Avetik İsakyanın Azərbaycan bayatılarının ermənicə nəşrinə yazdığı müqəddimə çox 

maraqlıdır: «Bu, ermənilərin tanınmış yazıçısıdır. İsaakyan yazır ki, Leninakanda (yəni keçmiş 

Gümrüdə) uşaq vaxtı Arpaçayın sahilində oynayırdıq. Yazır ki, o vaxtı sonradan həyat yoldaşım 

olacaq qızı istəyirdim. Deyir mən qıza Füzulinin bir qəzəlini söylədim, bunu deyəndə qızın üzü 
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qızardı. Bu, o deməkdir ki, ermənilər həmişə Azərbaycan Türkcəsini gözəl biliblər, hər addımda 

Azərbaycan mədəniyyətindən, incəsənətindən bəhrələniblər. «Nizami Gəncəvi və erməni 

ədəbiyyatı» mövzusunda araşdırmada ermənilərin Nizami irsindən nə dərəcədə geniş bəhrələnməsi 

ifadəsini tapıb. Bütün bunlar isə Azərbaycan Türk mədəniyyəti, ədəbiyyatı, musiqisi, bir sözlə, 

özünəxməsusluğu, bənzərsizliyi haqqında ermənilərin etiraflarıdır. Manuk Abevyan tanınmış 

ədəbiyyat tarixçisi olub, 6 cildlik «Erməni ədəbiyyatı tarixi»ni yazıb. Qədim dövrlə bağlı yazır ki, 

erməni dili mürəkkəb sözlər sarıdan zəifdir, kasıbdır. Erməni dilinin bir sözünün neçə məna çaları 

yoxdur, ancaq türk dilində belə cəhətlər çox zəngindir. Ona görə də araşdırmaçı erməni qələm 

adamlarının Azərbaycan Türkcəsində yazıb-yaratmasını təbii qanunauyğunluq sayır». 

Aleksandr Minasoviç Şirvanzadə Şamaxıda doğulub. Erməni yazıçısının “Çest” 1885- ci ildə 

yazdığı roman, 1894-cü ildə yazdığı  “Zloy dux” povestində həsəd və nifrətin bir arada olduğunu 

görürük (7, s. 34). O daha sonra Qnçak partiyasının üzvü olub. Erməniləri müdafiədə çıxışlar edib. 

Daha bir erməni yazıçısının adını çəkə bilərik. Sayat Novanın yaradıcılığında sosial və sevgi 

lirikası önəmli yer tuturdu. O öz əsərlərini Azərbaycan, gürcü və erməni dilində yazmışdır. 1956- cı 

ildə Azərbaycan şairi Məmməd Rahim  “Sayat Nova” poemasını yazmışdır. O öz əsərində Sayat 

Novanın həyatının son günlərini və onun faciəli ölümünü göstərmişdir. Qətiyyətlə qeyd etmək olar 

ki, Məmməd Rahimin yazdığı bu poema  da Azərbaycan xalqının siyasi simasının dostluq və barış 

zəminində əsas cizgilərdən birinə çevrilmişdir (5, s. 45). 

Azərbaycanın folklor materiallarını nəşr edən Tarverdiyan adlı folklorçu yazır ki, Azərbaycan 

türkcəsində yazıb yaradan erməni aşıqlarının sayı 400-dən artıqdır. O yazır ki, bu aşıqları ona görə 

erməni adlandırmaq olar ki, onlar erməni ailəsində anadan olublar, amma yaratdıqları Azərbaycan 

mədəniyyəti xəzinəsinə daxildir. Yusif Vəzir Çəmənzəminli də Eçmiədzində (Üçkilsə) olarkən, 

arxivlə tanış olduqda görür ki, burada Azərbaycan klassik ədəbiyyatı və şifahi söz sənəti ilə bağlı 

külli miqdarda material saxlanılır. 

İrəvanlı ziyalılardan Əkbər Yerevanlı (İrəvanlı) da bu sahədə bir sıra tədqiqatlar aparmışdır. 

Əkbər Yunis oğlu Suleymanov 1921-ci ildə İrəvanda doğulub. O filoloq olaraq Erməni və 

Azərbaycan  qarşılıqlı ədəbi əlaqələri sahəsində ardıcıl tədqiqat aparmışdır. Onun erməni dilində 

“Erməni və Azərbaycan xalqlarının dostluğunun ədəbiyyatda inikası” (1955),  “Cəlil 

Məmmədquluzadə və erməni xalqı” (1966), “Nəsimi” (1973) adlı əsərləri buna sübutdur. O “Azəri 

–erməni ədəbi əlaqələri, qədim dövrdən XVII -əsrin sonuna qədər” mövzusunda doktorluq 

dissertasiyası yazmışdır. Adını çəkdiyimiz bu ziyalıların əsərləri, tədqiqat işləri bir daha sübut edir 

ki, Azərbaycan xalqı ta qədimdən baş verən hadisələri həqiqətin dili ilə izah etməyə çalışmışdır. 

Erməni yazıçısı nə qədər etiraf etsə də, lakin biz onun əsərlərini oxuduqda  orada  

azərbaycanlılara qarşı nifrətin olduğunu aydın şəkildə görürük. 1858-ci ildə çap olunan “Ranı 

Armenii” əsərində Rusiya-İran müharibəsi (1826-1828) illərində erməni xalqının həyatından, 

müsəlmanlara qarşı apardığı “azadlıq mübarizəsindən” necə bəhs etdiyini görürük. 

Tarixə nəzər yetirsək görərik ki, orta əsrlər Azərbaycan poeziyası nümayəndələrinin 

əsərlərində ümumbəşəri dəyərlərin təbliği məsələsi başlıca yerlərdən birini tutur. Azərbaycan 

ədəbiyyatında multikultural dəyərlərin öz ifadəsini tapdığını görürük. 

Səmimi dostluq və sevgi münasibətləri ilk klassiklərimizin, orta əsr və intibah dövrü 

şairlərimizin, maarifçi demokrat yazarlarımızın yaradıcılığında əsas yer tutur. Onlar öz əsərlərində 

ayrı-ayrı dinlərə, dillərə mənsub xalqlara qarşı hörmət bəsləyirdilər. 

Seyid Əzim “insan olmaq bir şəxsin müsəlman olub, olmasından asılı deyil” həqiqətinə inanır, 

Abdulla Şaiq “həpimiz bir günəşiz” deyir, Məhəmməd Hadi “qardaşımız, qardaşımız ey insanlar” 

insanlığa xitab edirdi. Ədəbiyyatımızda başqa dillərə səmimi münasibət hissinin təsviri öz dövrünün  

ictimai fikrinin bədii ifadəsi olmaqla yanaşı, eyni zamanda, öz dövrünün ictimai fikrini 

yönləndirmək cəhdinin təzahürüdür (2, s. 4). 

Azərbaycan eyni zamanda  həm islam əməkdaşlıq təşkilatının, həm də Avropa şurasının 

üzvüdür. Bildiyimiz kimi Azərbaycan əhalisinin 96% ni müsəlmanlar, qalanını isə xristian, yəhudi 

və digər dinlərin nümayəndələri təşkil edir. Başqa xalqın  nümayəndələrinə və dininə hörmət 

yazarlarımızın əsərlərində öz əksini tapmışdır. Müasir dövrümüzlə ayaqlaşan əsərlərdə  görürük ki, 

multikulturalizm ayrı-seçkiliyə yol vermir, əksinə bütün xalqları birləşdirir. Buna baxmayaraq hər 
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bir ölkənin öz qaydaları, öz ənənələri vardır. Azərbaycan tarix boyu həmişə bölgədə, həm də qlobal 

miqyasda baş verən hadisələrin gedişatına təsir edə bilən ölkələr sırasında olmuşdur.  

Kökləri tarixdən gələn multikulturalizm siyasətini müasir dövrümüzdə Heydər Əliyev 

fondunun düşünülmüş sistemli fəaliyyətində də müşahidə etmək olur. Bu fəaliyyətdə 

multikulturalizmin mühüm aspektlərindən biri olan mədəniyyətlərarası əlaqələrin möhkəmlənməsi 

istiqaməti xüsusi yer tutur. Fondun prezidenti Mehriban Xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən 

“Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların rolunun genişləndirilməsi”, “Qloballaşma şəraitində 

mədəniyyətlərin rolu”, “Çoxmədəniyyətli dünyada sülh şəraitində birgə yaşama”, “Azərbaycan 

tolerantlıq məkanı” layihələrini xüsusi qeyd etmək olar. 
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AN ATTITUDE TOWARDS AZERBAIJANIS IN ARMENIAN INTELLECTUAL 

CREATIVITY THROUGH THE PRISM OF MULTICULTURALISM  

(EARLY 19-20TH CENTURY) 

Summary 

The article said that multiculturalism in Azerbaijan has become one of the major side of 

political image of the country. Azerbaijan historically was land where representatives of different 

nations and religions lived in peaceful and friendly atmosphere. Prominent Armenian historians of 

the 19th century, expressed a high opinion about the Azerbaijani-Turkish language, history, culture 

and folklore. 
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Q.Q.MARKEZİN "100 İLİN TƏNHALIĞI" ƏSƏRİNDƏ ARXETİPLƏR VƏ 

SİMVOLLAR 

 

Açar sözlər: arxetiplər, simvollar, Ağsaqqal, qonaq, Həyat ağacı 

Key words: archetypes, symbols, elder, guest, Tree of life 

 

Bir şeyi tapmaq üçün əvvəlcə axtarmaq lazımdır. Axtarış isə tapmaq istəyilə bağlı müəyyən 

ilkin biliyi nəzərdə tutur  (K.Y).  XX əsrin ən məşhur yazıçılarından olan Q.Q.Markez 6 mart 1927- 

ci ildə Kolumbiyanın Arakataka şəhərində anadan olub. Jurnalist kimi fəaliyyət göstərən yazıçı, qısa 

hekayələri, romanları, povestləri ilə dünya şöhrəti qazanıb.1951-ci ildə “Tökülmüş yarpaqlar” 

povestində ilk dəfə təsvir etdiyi Mokonda şəhərciyi ilə birgə, yaradıcılığına xas tənhalıq 

mövzusundan da istifadə edir. Magik realizim üslubunda 1967-ci ildə yazılan “100 ilin tənhalığı” 
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adlı müasir ədəbiyyatın şah əsərində Qustav Yunqun əsasını qoyduğu arxetiplərə rast gəlirik. 

Qustav Yunqa görə arxetiplər şüuraltının mental özünəməxsusluğunun formalaşmasında mühüm rol 

oynadılar və “instinktiv nizamlayıcılar” qismində bizim şüurumuza və real davranışımıza nəzarət 

etməyə başladılar. Arxetiplər hər bir insanın tipik durumlarda sövqi-təbii arxaik nümunələri-ulu 

babaların kollektiv təcrübəsini təqlid etməyə yardım edirlər. Yunq qeyd edir ki, ümumi bəşəri 

arxetiplərlə yanaşı, hər bir xalqın özünə xas arxetipləri də var.  

Bizim həyat tərzimizi daha çox “şüuraltı və instinktiv fenomenlər” kimi arxetiplər 

müəyyənləşdirir və gözə görünmədən bizim tipik davranışımızın alqoritmini təyin edir. Həyat 

tərzinin böhranlı durumlarında isə onlar son dərəcə fəallaşırlar – şüuraltıdan çıxır və dəqiq şəkildə 

hərəkətlərimizə nəzarət edirlər. “Normal halda” isə mentalitet ( və arxetip) gözəgörünməz (şüuraltı) 

fenomen qismində fəaliyyət göstərir ki, bu da onun öyrənilməsini xeyli çətinləşdirir [2, s. 7]. 

İlk bəhs edəcəyimiz qismət və şabalıd ağacı arxetipi Kolumbiya əhalisinə xas olan arxetip 

olduğundan bunu biz məhz Markezin əsərində görürük. 

Qismət arxetipi və şabalıd ağacı. 

Xalqların kosmoqonik təsəvvürlərinə görə kainat bir-biri ilə bağlı olan 3 aləmdən ibarətdir. 

Tanrının ilahi(səmavi) aləmi, insanların yer üzündəki həyatı və əcdadların, ruhların yeraltı aləmi. 

İnsan dünyaya gəlməmişdən əvvəl ilahi Həyat Ağacında onun qisməti həkk olunmuş yeni yarpaq 

meydana gəlir. Yarpağın mistik naxışlarında onun həyatının ən xırda detalları belə öncədən öz 

əksini tapmışdır. Qismətə söykənən şüur üçün yer üzündəki həyatın bütün çalarlarının və 

kolliziyalarının Göylərin xüsusi işarəsi – Tanrının şəfqətinin təzahürü qismində dərk olunması 

böyük əhəmiyyət kəsb edir [ 2, s. 254 ]. 

Əsərdə şabalıd ağacı isə, zənnimcə, qadın və kişi başlanğıcını bildirir, çünki şabalıdlar öz 

cecələrində cüt-cüt olur. Bu isə ilk yaradılış Adəm və Həvvanın simvoludur. Belə ki, əsərdə 

Buendiya Adəmdir, daim kəşflərin ardınca qaçan, dünya sirlərini dərk etməyə çalışan, Allahın 

şəklini çəkməyə cəhd etməklə ona qovuşmaq istəyən ilk kişi yaradılışı, Ursula isə Həvvadır. Onun 

qohumların əlaqəsindən yaranan uşaqların quyruqlu olması qorxusu da ikibaşlıdır. Markez bununla 

həm Həvvanın Allahın cəzasının nəinki onun, həmçinin onun dünyaya gətirdiyi bütün övladların və 

gələcək nəsillərin də alnına yazılmasından qorxur. Bu əsərdə olan simvolik mənadır, həqiqi mənası 

isə doğrudan da insanların qohumluq əlaqəsi nəinki onları maddi baxımından heyvana çevirir, 

onların mənəviyyatını da heyvani edir. Çünki bir çox tayfalar incest prosesinə meylli olduqları üçün 

qohumluq əlaqələrini tanımadıqları üçün yer üzündən silinmişlər. Digər mənası isə ailə üzvlərinin 

bir-birini sevməsi və bunun təkrarlanması başlanğıca qayıtmaq, bəşər övladlarının etdikləri səhvi 

yenidən təkrarlamaqla uçuruma yaxınlaşmaqlarını göstərir. Axı Allah da Adəm və Həvvaya 

ağacdan almanı (şüuru) yeməməyi xəbərdar etmiş, ancaq onların buna səthi yanaşması onların 

fəlakətinə gətirmişdi.  

Ursulanın xəbərdarlığına səthi yanaşılması nəticəsi isə nəinki Buendiya nəslinin tənhalığına 

gətirdi, həm də cənnətin simvolu olan Makondadan qovulmalarına səbəb oldu. Buendiyanın, 

Palkovnikin ağac altında can verməsi, Ursulanın bura gələrək rahatlıq tapması onların hələdə 

başlanğıca, köklərinə bağlı olmasını xatırladır. Buendia ağac altında latın dilində danışır, çünki İncil 

də bu dildə  yazılıb. İnsanlar ağacın budaqlarıdır, kökdən uzaqlaşdıqca onu unutmaqla keçmişlərini 

unudurlar. Keçmişini unudan insanın isə gələcəyi yoxdur. Elə əsərin də əsas mənası budur.  

2-ci bəhs edəcəyimiz Yunqun Ağsaqqal arxetipi də əsərdə özünü təcəssüm edir. 

Ağsaqqal arxetipi. 

Ali müdrikliyin rəmzi, nəslin sabitliyi və ənənələrin qorunub saxlanmasının zəmanəti, keçmiş 

təcrübələrin daşıyıcısı, məsləhətçi və gələcəkdən xəbər verəndir. Ağsaqqal mücərrəd intellekt və 

yaxud kitab erudisiyası ilə yox, çoxsaylı nəsillərin təcrübəsinin uzunmüddətli  təqlidi ilə əldə 

olunmuş həyat müdrikliyi ilə assosiasiya oyadır. Sosiumun (ailənin, nəslin) bütün üzvləri Ağsaqqala 

xüsusi olaraq hörmətcil münasibət bəsləyir. O, bütün həyatı ilə üzvi şəkildə icmanın keçmişi və bu 

günü ilə çulğalaşımışdır və bunun sayəsində hamının hörmətin qazanmışdır. Onun ölməzliyinə inam 

və onun çox şeyə qadir olması hamı tərəfindən qəbul edilir. Bu cümləni oxuduqda ilk növbədə 

əsərdəki Melikades (ciqan) obrazı yada düşür. Markez yalnız onun həqiqət haqqında məlumatı olan, 

gələcəkdən xəbər verən, öldükdən sonra da ruhunun ailə üzvləri ilə görüşməsi, onlara dünya 
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haqqında məlumat verməsi ilə onun Ağsaqqal olmasını göstərir. Ənənəvi sosiumun ağsaqqalsız 

həyatı onun mümkün tənəzzülünün başlanğıcı ola bilər.  

Məhz Melikadesin sonrakı nəsillərlə əlaqəyə girməməsi onların məhvinə səbəb olur. Ənənəvi 

ailə yalnız müdrik müəllimin mövcudluğu şəraitində sabitdir və funksional baxımdan yararlıdır. 

Ağsaqqalın hansı dünyadan öz missiyasını həyata keçirməsi əsərdən də göründüyü kimi böyük 

əhəmiyyət kəsb etmir. 

Əsərdə həmçinin ümumi bəşəri arxetiplər olan qonaq və ad arxetiplərinə də təsadüf edirik. 

Qonaq arxetipi  

Qonaq qəbul olunması mərasimi ailənin və nəslin nüfuzunun formalaşmasının mühüm 

şərtidir. Ətrafdakıların hər hansı bir ailəyə hörmətcil münasibəti bir çox cəhətdən onun 

qonaqpərvərliyindən asılıdır. Qonağı incitmək qeyri – mümkün hal hesab olunurdu, belə bir hadisə 

həmin evdən qonaqların ayağının kəsilməsinə gətirib çıxara bilərdi ki, bu da ailənin nüfuzunun 

aşağı düşməsinə və ruzi-bərəkətin çəkilməsinə səbəb olardı. Əsərdə biz ilk öncə Makonda şəhərinin 

özünün qaraçılardan ibarət qonaqları çox həvəslə qəbul etməsini, sonra isə Buendia ailəsinin 

özünün qonaqpərvər olmasını görürük. Ursula dedi: “Qapı-pəncərəni açın! Ətdən, balıqdan, 

toyuqdan nə varsa qızardın yekə - yekə tısbağalar alın, bişirin, qoy yadellilər evə yeməyə gəlsinlər, 

qoy masa arxasında oturub qarınları tutan qədər yesinlər, qoy gəyirsinlər, ağızlarına gələni 

danışsınlar, otaqları gəzsinlər, biz kasıblığı ancaq belə qova bilərik” [1, s. 192 ]. 

Markezin bu tipli cümlələri əsərində işlətməsi təsadüfi deyil, burada xalqın milli adətləri öz 

əksin tapır. Bu ailənin nüfuzunun aşağı düşməsi simptomu kimi dərk olunur. Buendia ailəsi üçün 

bayram əhval - ruhiyyəsi yalnız tez-tez təşkil olunan qonaqlıq mərasimləri vasitəsilə təşkil olunur. 

Ətrafdakıların hər hansı bir ailəyə hörmətcil münasibəti bir çox cəhətdən onun qonaqpərvərliyindən 

asılıdır. Buna görə də ailə üçün qonağı qəbul etmək imkanı  və bu zaman öz xeyirxahlığını büruzə 

vermək böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qonaq bir növ əsərdə bərəkət simvoludur, onu incitmək qeyri-

mümkün hal hesab edilir, belə bir hadisə qonağın evdən ayağının kəsilməsinə səbəb ola bilər ki, bu 

da ailənin nüfuzunun aşağı düşməsinə və bərəkətin çəkilməsinə səbəb ola bilər. Buendiyanın 

qonaqlıq mərasimləri, Rebekanın sinif yoldaşlarını evə çağırması və bir çox qonaqlıqların təşkili 

yuxarıda göstərilən səbəblərdən əlavə ailə üzvlərinin tənhalığını onlara unutdururdu. Onların ailə 

olduğunu, birgə işə atılaraq əl-ələ verib işləməklə ailə bağlarını qoruyub saxlamaqlarına müvəffəq 

olurdular, çünki evə gələn qonaqlarla bərabər onların deyib-gülən səslərindən yayılan müsbət enerji 

günəş şüaları kimi Buendiyalıların evini işıqlandırır və isidirdi. Bu işıq və isti isə onlara öz 

tənhalıqlarından yaranan soyuğa müəyyən müddət də olsa qorunmağa kömək edirdi. 

Ad arxetipi. 

Bütün xalqlarda uşağa ulu babaların adını vermək arxaik adəti mövcuddur. Bu öz kökləri ilə 

sözün (adın) insan üzərində ecazkar qüvvəyə malik olduğu  və həyatın demək olar ki, bütün 

tərəflərinə aşkar şəkildə təsir etdiyi qədim keçmişə gedib çıxır. Markez də öz əsərində ada xüsusi 

önəm verir, çünki Buendiya nəslini idarə edən tənhalıq lənəti məhz onların adlarına süngər suyu 

özünə çəkən kimi hopmuşdur. Hətta Ursulanın dilindən deyildiyi kimi, bütün Xose Arkadilar hırçın, 

coşub-daşan çılğındırlar, bütün Aurelanolar sakit, tənhalıq yağan gözləri ilə insanları 

qorxudandırlar, bütün Amarntalar isə təmkinli, gözəl olmasalar da xoşdurlar. Ursula bu adlı 

nəvələrini başqa yollara yönəltməklə onların tənhalığının qarşısını almağa cəhd etməyinə 

baxmayaraq, hər şey əbəsdir.  

Mahiyyəti etibarı ilə ruhi həyat sözün (adın) daxilində cərəyan edir. Adla birlikdə sanki, ulu 

babanın ruhu uşağın içinə daxil olur, adın daşıyıcısına yol göstərir.  Bütün xalqlar nəsillərin sələf - 

xələf əlaqəsini təmin edən adlar ehtiyatına malikdir. Ad (söz) magiyasına düşən hər bir kəs onun 

semantik magiyasının girovuna dönür. Mahiyyəti etibarilə ruhi həyat sözün (adın) daxilində cərəyan 

edir və buna görə də sözə münasibət mistik enerji ilə yüklənir. Bunun sayəsində söz fövqəl reallığa 

çevrilir. Sözün (adın) toruna düşən hər hansı bir şey yaxud  hər hansı bir kəs onun semantik 

magiyasının girovuna dönür [2, s. 139]. 

Təhlildən də gördüyümüz kimi və Yunqun da dediyi kimi arxetiplər nəinki bizim gündəlik 

həyatımızda, həmçinin yaradıcılıq prosesində də özünü aydın təcəssüm edir. Heç vaxt unutmaq 

olmaz ki, mentallığın özümlülüyü arxetiplərlə bağlıdır və hər bir aparıcı arxetipi mentallığın unikal 

– təkrar olunmaz simasına özünün xüsusi töhfəsini verir.  Arxetiplər icma-kollektiv həyat tərzinin 
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nümunələri qismində qədim keçmişdən uzaq gələcəyə qədər bütün icmanın, yəni etnosun hər bir 

nümayəndəsinin malıdır. 
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Archetypes and symbols  in Gabriel García Márquez`s work 

“One Hundred Years of Solitude” 

Summary 

As we see from the analysis of the work “One Hundred Years of Solitude” and from the 

Yung`s words, archetypes are evident not only in our daily life, but also in the creative process. To 

clarify this issue we wrote in our article about Destiny archetype, an Elder archetype, Guest 

archetype, Name archetype and other archetypes. 
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ŞİMALİ AZƏRBAYCANIN QARABAĞ BÖLGƏSİNDƏ ƏDƏBİYYAT 

(XIX-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ) 
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XIX-XX yüzilliklərdə Azərbaycan türklərinin mədəniyyəti bədii düşüncə baxımından özünün 

təkrarsız fərdi özəlliyi ilə seçilir. Bu dövrdə mütərəqqi, humanist, ümumbəşəri mənəvi dəyərlərlə 

yanaşı zənginləşən Azərbaycanda əsrlər boyu etnik-milli koloritə, əxlaqa yad sosial şüur, milli 

ideologiya formalaşırdı [7, s.169]. 

XIX əsrin ilk qərinəsində Azərbaycan xalqının tarixi taleyində baş verən mühüm hadisə - 

Azərbaycanın Rusiya imperiyasının tərkibinə daxil edilməsi ilə, bütövlükdə, mədəniyyətdə olduğu 

kimi, ədəbiyyatda da qərbyönümlü meyllər olduqca güclənir.  

Ədəbiyyatda mövzu, ideya, məzmun əlvanlığı və ədəbi cərəyanların müxtəlifliyi diqqəti cəlb 

edir. Azərbaycanda maarifçilik və demokratik ideyaların güclənməsi ictimai şüurun inkişafına 

böyük təsir göstərir. Beləliklə, tənqidi realizm qüvvətlənir. İctimai həyatın güzgüsü olan ədəbiyyat 

zamanın tələbinə uyğun olaraq, yeni-yeni mövzu və keyfiyyətlər kəsb edir [6, s.12]. 

Bunun təsiri altında ədəbiyyatda milli və realist-dünyəvi motivlər aparıcı mövqeyə çıxır. 

Molla Pənah Vaqif yaradıcılığının təsiri altında Qarabağ ədəbi mühitində tənqidi-realist satiranın 

Qasım bəy Zakir (1784-1857) kimi nümayəndəsi yetişərək poetik inkişafın istiqamətini 

müəyyənləşdirir. Zakir Şuşada ruhani məktəbində farsca təhsil almış və fars dilini mükəmməl 

bildiyi üçün Firdovsi, Xəyyam, Xaqani, Nizami, Sədi, Cəlaləddin Rumi kimi böyük klassiklərin 

əsərlərini mütaliə etmişdir. Azərbaycan klassiklərindən Füzuli və Vaqifin şeirləri ilə dərindən tanış 

https://az.wikipedia.org/wiki/Qabriel_Qarsiya_Markes
https://az.wikipedia.org/wiki/Qanun_n%C9%99%C5%9Friyyat%C4%B1
http://www.lib.ru/
http://pelevin.nov.ru/news
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
mailto:rena-bakhishova@mail.ru
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olmuş və öz yaradıcılığında bu şairlərin üslublarından daha çox istifadə etmişdir. Füzuli ənənələrini 

yeni səviyyədə davam etdirən Zakirin yaradıcılığında mənzum hekayə və təmsilləri də mühüm yer 

tutur. Klassiklərin hadisələrin, real insan surətlərinin, qabaqcıl ideyaların təsvir və tərənnümü 

Zakirin mənzum hekayələrində də öz əksini tapmışdır. Onun müxtəlif mövzularda yazılan 

"Məlikzadə və Şahsənəm", "Əmirzadə, məşuq və cavan aşiq", "Aşiqin təam bişirməyi", "Aşiq və 

məşuq haqqında", "Zövci-axər", "Tərlan və elçi", "Dəvəsi itən kəs", "Dərviş ilə qız", "Həyasız 

dərviş", "Əxlaqsız qazı", "Xalqa vəz deyən, özü fisqü fücurdan çıxan biəməl alim" kimi mənzum 

hekayələri vardır. 

Zakirin realist yaradıcılığında təmsillər mühüm yer tutur. Onun nəşr olunmuş "Əsərləri"ndə 

"Aslan, Qurd və Çaqqal", "Dəvə və Eşşək", "Tülkü və Qurd", "Xain yoldaşlar haqqında" ("İlan, 

Dəvə, Tısbağa"), "Tülkü və Şir", "Sədaqətli dostlar haqqında" ("Tısbağa, Qarğa, Kəsəyən, Ahu") 

adlı altı təmsili çap olunmuşdur [2, s.99-123]. 

XIX əsrdə Azərbaycanda qəzəl ədəbiyyatına güclü bir axın yaranır və əsrin ikinci yarısında 

hər şəhər və kənddə şairlərin və şeir həvəskarlarının sayı çoxalır. «Riyazül-aşiqin», «Təzkireyi-

Nəvvab» əsərlərindən, həmçinin cüng və fraqmentlərdən məlum olur ki, XIX əsrdə təkcə Qarabağ 

mahalında yüzə qədər şair yazıb-yaratmışdır. Şuşada X.Natəvan, M.M.Nəvvab, A.Asi, M.Məmai, 

M.H.Yüzbaşov, N.X.Qaradaği, M.Ə.Növrəs, H.A.Agəh, və başqaları xüsusilə ustad şair kimi şöhrət 

tapmışdılar. [6, 14] 

Füzuli ənənələrini yeni səviyyədə davam etdirən Xurşid Banu Natəvanın yaradıcıllığının 

başlıca keyfiyyətləri Azərbaycan ədəbiyyatında həzin, lirik, təbiət gözəlliklərinin və hisslərin real, 

romantik, tə`sirli poetik təsvirini vermişdir. Natəvanın qəzəlləri XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında 

kədərli ana surəti yaratmışdır [4, s.164-168]. 

XIX əsrin ortalarında Azərbaycanın hər yerində kapitalist münasibətlərinin cücərdiyi və 

təfəkkürün yeni məcrada inkişaf etdiyi bir zamanda orta əsrlərə məxsus elmi biliklər sisteminə sahib 

ensiklopediyaçı alim Mir Möhsün Nəvvab görkəmli musiqiçi, şair, rəssam, xəttat, münəccim, 

kimyaçı, riyaziyyatçı və orta əsrlərin təzkirəçilik ənənələrinin davamçısı kimi tanınmağa başladı.  

O, "Təzkireyi-Nəvvab", "Qarabağ şairləri", "Firdovsiyə nəzirə", "Kifayətül-ətfal", 

"Nəsihətnamə", "Nurül-Ənvar" və "Pəndnamə", “Vüzuh ül-ərqam” əsərinin də müəllifidir [6, s.211-

228]. 

Dövrünün tanınmış şairlərindən biri də Mirzə Həsən Yüzbaşov–Qarabaği (1841-1904) idi. 

Natəvan və M.M.Nəvvab rəhbərlik etdikləri “Məclisi-üns” yığıncağının fəal üzvü olan Həsənəli xan 

yüksək bilik səviyyəsinə malik olduğundan mirzə titulu almışdı. Nəvvab ona “Kaşif” təxəllüsünü 

vermiş, lakin o bunu qəbul etməmişdi. Məhəmmədəli Təbiyyət onu Kaşif təxəllüsü ilə oxuculara 

təqdim etmişdir. 

Həsənəliağa Xan Qaradağski (Qaradaği) görkəmli Azərbaycan maarifpərvəri, şair, pedaqoq, 

ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, filoloq, tarixçi, xəttat, teatr xadimi kimi tanınmışdır. 1866-cı ildə qəza 

məktəbini bitirən rus təhsilli Həsənəliağa ərəb, fars dillərini, islamın əsaslarını öyrənib dünya 

klassiklərinin əsərlərini orijinaldan mütaliə etməyə başlayır və İ. A. Krılovun 60-dan artıq təmsilini, 

K.D.Uşinskinin, A.Y.İzmaylovun, A. A. Seydlerin, L. N. Modzalevskinin hekayə, şeir və 

təmsillərini, rus dilindən roman, “Körpə uşağı necə saxlamaq”, “Göz ağrısı və onun müalicəsi” və s. 

bu kimi həkim məsləhətlərini Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir. Əlyazmaları Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır. 

Həsənəliağa Xan Qaradağski, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, şair, ədəbiyyatşünas kimi də 

tanınmışdır. Onun ədəbi fəaliyyəti pedaqoji fəaliyyəti ilə sıx bağlı olduğundan, burada onların 

arasına bir sədd çəkmək mümkün deyil. Xan Qaradağskinin didaktik xarakterli şeirlərini, 

düşünməcələrini, təmsillərini, müxtəlif nümunələrdən etdiyi tərcümələrini onun ədəbi-pedaqoji, 

maarifçi fəaliyyəti ilə, qəzəl, müxəmməs, müşairə səpkisində yazdığı əsərləri isə sırf ədəbi 

fəaliyyəti ilə bağlamaq mümkündür. Həsənəli ağanın ədəbi fəaliyyəti Şuşada fəaliyyət göstərmiş 

olan “Məclisi-fəramüşan” poetik məclisi ilə bağlıdır. 

Ədəbi məclislərin, xüsusilə, “Məclisi-fəramüşan” və “Məclisi-üns” ətrafında toplaşan şairlərin 

əksəriyyətinin yaradıcılığını ənənəvi qəzəliyyat təşkil etdiyi halda, Seyid Əzim Şirvani, Qasım bəy 

Zakir, Mir Möhsün Nəvvab və başqaları kimi Həsənəliağa Xan Qaradağski də həmin çərçivədən 

çıxaraq, tərbiyəvi, düşündürücü, satirik əsərlərlə yanaşı təmsil janrına da müraciət etmişdir. 
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Həsənəli ağa Xan-Qaradağskinin bizə gəlib çatmış olan şeiriyyatı sırasında 50-dən çox qəzəl, 

müxəmməslər, növhələr, onlarla məktub vardır. Əsərləri, əsasən, Azərbaycan dilindədir, lakin fars 

dilində bir neçə qəzəlin və “Təzkireyi-Qaradaği”nin müəllifidir. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı 

Xan-Qaradağskiyə ən azı bizim günlərə gəlib çatdırdığı öz həmyerlisi, əsli Qaradağdan olub 

Zəngəzurun Güləbird kəndinə köçmüş Sarı Aşıq, onun bayatı və qoşmaları haqqında verdiyi 

məlumata görə borcludur. Belə ki, Sarı Aşıq haqqında ilk məlumatı Qaradaği vermişdir. O, 1878-ci 

ildə 250-dən artıq atalar sözünü toplayıb tərtib etmişdir [3, s.234-235]. 

XIX əsrin II yarısında bədii yaradıcılığa başlayan görkəmli şəxslərdən biri Nəcəf bəy Vəzirov 

yazıçı, realist sənətkar, faciə janrının banisi, Azərbaycanın ilk müəllif-aktyoru, istedadlı publisist və 

ilk felyeton yazıçısı kimi Azərbaycan ədəbi tarixində silinməz iz qoymuşdur. N.Vəzirov həm 

dövrün eybəcərliklərini göstərən felyetonlar yazmış, həm dram dərnəklərinə rəhbərlik etmiş, həm də 

yeni aktyor nəslinin yetişməsində gərgin əmək sərf etmişdir. Onun qələmə aldığı “Əti sənin, 

sümüyü mənim”(1873), “ Qaragünlü”(1874), “Ev tərbiyəsinin bir şəkli”(1875), “Daldan atılan daş 

topuğa dəyər”(1890), “Sonrakı peşmançılıq fayda verməz”(1890), “Adı var, özü yox”(1891), 

“Yağışdan çıxdıq yağmura düşdük”(1895), “Müsibəti-Fəxrəddin”(1896), “Pəhlavani zəmanə” 

(1898) və s. əsərlər Azərbaycan ədəbiyyatı dramaturgiyasında xüsusi yer tutur. 

Ədibin 1896-cı ildə qələmə aldığı “Müsibəti-Fəxrəddin” faciəsi ədibin şah əsəri olub 

Azərbaycan dramaturgiyasının inkişaf tarixində mühüm yer tutur [8, s.196-211]. 

Adını Azərbaycan mədəniyyət tarixinə həkk etdirmiş realist sənətkarlardan biri də Əbdürəhim 

bəy Haqverdiyev ədəbi fəaliyyətə Şuşa real məktəbində oxuduğu zaman başlamışdır. O, Şuşa realnı 

məktəbində təhsil alarkən yerli həvəskarların təşkil etdiyi teatr tamaşalarında iştirak etmiş, 

M.F.Axundzadənin təsirilə yazdığı “Haci Daşdəmir” adlı kiçik bir pyes-komediya ilə yaradıcılığa 

başlamışdı. M.F.Axundzadənin, N.B.Vəzirovun ənənələrini davam etdirən Ə.Haqverdiyev 

“Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini” dramını və “Dağılan tifaq” faciəsini qələmə alır. “Bəxtsiz 

cavan” və “Pəri-cadu” faciələrini yazmaqla milli dramaturgiyanı ideya və poetik-sənətkarlıq 

baxımından daha da zənginləşdirir. O, mədəniyyət tariximizdə istedadlı dramaturq, nasir, rejissor, 

görkəmli alim kimi yer tutmuşdur. [5, 19-46] 

Azərbaycan dramaturqu, uşaq ədəbiyyatı yazıçısı və müəllim kimi tarixə öz imzasını atan 

Süleyman Sani Axundov "Tamahkar" adlı ilk bədii əsərini qələmə alır. Tamahkarlıqdan, 

simiclikdən bəhs edən bu əsər heç zaman öz əhəmiyyətini itirməmiş və zaman-zaman teatr 

səhnələrini bəzəmişdir. Ümumiyyətlə, S.S.Axundov yaradıcılığı XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir 

[1, s.235-253]. 

Yuxarıda da göründüyü kimi, Q.Zakirin Azərbaycan satiriki, milli maarifçi-realizmin 

görkəmli nümayəndəsi, Natəvanın qüdrətli Azərbaycan şairəsi, N.Vəzirovun ədəbiyyatımızda ilk 

faciə janrının, Azərbaycan teatrının (H.Zərdabi ilə bilikdə) banisi, ilk felyeton yazıçısı, ilk müəllif-

aktyor, M.M.Nəvvabın astronom, musiqişünas, rəssam, şair, Ə.Haqverdiyevin ədəbiyyatımızda 

tarixi dram janrının banisi, ilk opera rejissoru və dirijoru, S.S.Axundovun uşaq ədəbiyyatının ilk 

yaradıcılarından biri, ilk bəy obrazının yaradıcısı, ilk Milli Qəhrəman adı alan yazıçı-pedaqoq və s. 

bu kimi nailiyyətlərin tarixə düşməsi Qarabağda hər zaman yüksək mədəniyyətin mövcudluğuna 

dəlalət edir, “Qarabağ musiqi diyarıdır” fikrinin “Qarabağ elm və mədəniyyət beşiyidir” fikri ilə 

əvəzlənməsinə hüquqi əsas verir.  
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Xülasə 

XIX və XX əsrlərdə Azərbaycan türklərinin mədəniyyətinin unikal fərdi xüsusiyyətləri bədii 

düşüncə baxımından fərqlənir. Mövzuların, fikirlərin, məzmun və ədəbi cərəyanların müxtəlifliyi 

ədəbiyyatımızda diqqəti cəlb edir. Maarifçilik və demokratik ideyaların gücləndirilməsi ictimai 

şüurun inkişafına böyük təsir göstərmişdir. Qarabağ ədəbiyyatı bu dövrdə yeni inkişaf mərhələsinə 

qədəm qoymuşdur. 

Bakhishova Rena Rizvan gizi  

THE LITERATURE IN QARABAGH REGION OF AZERBAIJAN  

(19-EARLY 20 CENTURIES) 

Summary 

In the nineteenth and twentieth centuries culture of Azerbaijani Turks is distinguished in 

terms of artistic thinking by its unique individual feature. Variety of topics, idea and content and 

diversity of literary trends draw attention in literature. The strengthening of the enlightenment and 

the democratic ideas had a great impact on the development of social consciousness. Literature of 

Karabakh region stepped to a new stage of development in this period. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruqiyyə Hüseynova, müstəqil ekspert 

nazila_aliyeva@mail.ru 

 

“QUR`ANİ-KƏRİM”DƏKİ ŞƏFA ƏHKAMLARININ  

MÜASİR TƏBABƏTDƏ MÜSTƏSNA YERİ 

 

Açar sözlər: müasir təbabət, müalicə vasitələri, şəfa, şəfaət. 

Keywords: modern medicine, healing dogmas, remedies, curing. 

 

İnsan tutulduğu xəstəlikləri məcbur ikən düşünməyə və dərk etməyə başladığından indiyədək 

dərdinə şəfa bulmağa çalışır. Bu da, şübhəsizdir ki, xəstəlik – nadanlıqda, naşılıq və cəhalətdə 

olduğu kimi şəfa – isə, elmdədir və bu birmənalıdır.  

Burada başqa bir izah da, vacib sayılmalıdır; xəstəliklər – hər bir fərdin öz yaşam tərzindən, 

məişətindən, peşə fəaliyyətindən, pis vərdişlərindən və s.-dən təzahür etdiyi faktı qarşısında, şəfa – 

Allahdandır. Hədisi Şərifdə buyrulur: “Xəstələndiyinizdə həkimə gedin ki, Allahın şəfa verməsi 

üçün səbəb olsun!” Allahın İlahi Zatı sifətlərini səciyyələndirən və bəşərə məlum olan 99 “Əsma ül-

Hüsna” adlarından biri də, “əş-Şəfi”dir (şəfanın və şəfaətin Rəbbi; şəfanı bol-bol Verən və s. – 

mənasındadır). 

Özünün Tövhid elmində bildirdiyi kimi, Yeri 6 gündə xəlq edən Allah-Təalə Xəlqalül-Aləm 

həmin günlərin ikisində Yer üzünü bəzədiyini bildirir. Yer üzünün bəzədilməsi anlamında yer 

səthinin nəbatətlə – bitkilərlə və s. ilə bəzədilməsi nəzərdə tutulur. Rəvayət olunan hədislərdən 

məlum olur ki, Uca Allah yer üzünə yerləşdirdiyi bitkiləri Cənnətdən nazil edərək endirmişdir.  

Eyni zamanda da, Uca Allah, nəbatətdən başqa yenə də, Qur`ani-Kərimdə Cənnətdən olması 

bildirilmiş “süd”ü və “bal”ı şəfa olaraq bəşərə nazil edilmişdir. “Qur`ani-Kərim”in, ən-Nəhl («Bal 

arısı») surəsinin 66-cı ayəsində bildirirlir: “Şübhəsiz ki, davarda da, sizin üçün bir ibrət vardır. 

Biz onların qarınlarındakı qanla ifrazat arasında olan təmiz südü sizə içirdirik. O içənlərin 

[boğazından] rahat keçər”. Hal-hazırda müasir elm də, bunu sübuta yetirir ki, süd Allahın rəhməti 

və halal olaraq iki haramın – “sidiyin və qanın” arasından süzülür. Hədislərdə, müalicədə süddən 
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istifadənin təşviq edildiyi halda, Məhəmməd (s.a.v.) sidik, [qan] və şərabla müalicəni haram 

buyurur!    

Süd ananın doğuşdan sonra öz övladına içirdiyi son dərəcə vacib qida maddəsi olmaqla yanaşı 

heç bir digər ilkin qida ilə müqayisə edilməyəcək şəfalı və şəfaətli xüsusiyyətlərə malik yeganə qida 

vasitəsidir.  

Ana südü – ananın övladına doğuşdan sonrakı verdiyi, onun orta həyat periodu (təxminən 40 

il) boyu dövr ərzində bütün patoloji xəstəliklərdən mühafizə edəcək və immun qabiliyyətini yüksək 

tuta bilən, bəlkə də, deyilməlidir ki, heç bir şeylə əvəz edilməyəcək təbii “peyvənddir”. Bu anda 

hətta övlad ilə anası arasında genetik yaddaş kodunun eyniliyi olmadıqda, başqa sözlə, uşaq anaya 

məxsus olmadıqda belə, digər qadının – “süd anası”nın südü körpə orqanizmi üçün əvəzedilməzdir. 

Hətta bu ana südü də, olmadıqda, heyvani südlər də, orqanizm üçün olduqca faydalıdır və hətta o 

da, körpələr üçün əvəzedilməz qida maddəsi sayılır. Belə ki, hansı heyvanın südü hansı xalqın 

məişətinə daha yaxın sayılırsa, analoji hallarda həmin mənşəli süd tətbiq edilir. Belə hallarda 

körpəyə bizim məişətimizdə daha çox keçi südü, məsəl üçün qazaxlarda və qırğızlarda onların daha 

çox tətbiq etdikləri at südü – “kumıs”, şimal xalqlarında maral südü, monqollarda isə, maral və ya at 

südü  verilir.  

Ümumiyyətlə, süd – xüsusi şəfa və şəfaverici formula malik olmaqla, candan cana ayrılan, 

məxsusiyyətindən mənsubiyyətinə İlahi tərəfindən təyin bilinmiş və bu anlamdakı bütün genetik 

yaddaşları doğuş prosesindən sonra özündə əks etdirən bir nemətdir. Elm bunu da, isbat etmişdir ki, 

süd bir maddə kimi bioloji formula deyildir. Sadəcə, Uca Allah insanı doğuşla insandan ayıraraq 

həyata gətirdiyi kimi, südü də, süzərək və candan ayıraraq cana yetirir.  

Bu anlamda “Qur`ani-Kərim”in, Məhəmməd surəsinin 15-ci ayəsində bildirilir: “Müttəqilərə 

vəd olunan Cənnətin vəsfi belədir: orada dadı dəyişməyən, qoxumayan sudan irmaqlar, təmi 

çönməyən süddən çaylar, içənlərə ləzzət verən şərabdan nəhrlər və təmiz baldan irmaqlar 

vardır...”  

Bal mövzusuna keçincə bal da, süd kimi Allahın insanlara və digər canlılara ən`am etdiyi 

əvəzolunmaz dünyəvi və furqani (ruhani) xüsusiyyətlərə malik nemətidir və eyni zamanda da, 

əvəzsiz qida məhsuludur.  

Müasir elm adamlarının kəşflərinə görə “bal” aşağıdakı şəfalı və müalicəvi xassələrə 

malikdir: Antibiotik (antimikrob), antibakterial, antitoksik, antioksidant, antirabik (quduzluğa 

qarşı), yarasağaldıcı, sakitləşdirici, immunmodullaşdırıcı, viruslarəleyhinə, iltihaba qarşı, 

desensibilizasiyaedici (antiallerqik), qipotenziv (sistemli arterial təzyiq endirici), rezistentliyi 

qaldırıcı (orqanizmin müxtəlif zədə faktorlarına qarşı müqaviməti), qara ciyər funksiyalarını 

stimullaşdırıcı və mübadilələr proseslərinin normallaşdırıcısı, müalicəvi dərmanların farmakoloji 

xüsusiyyətlərinin gücləndirən və ziyanlı təsirlərini azaldan və s. 

“Qur`ani-Kərim”in, ən-Nəhl («Bal arısı») surəsinin 68 və 69-cu ayələrində deyilir: – “68. 

Rəbbin bal arısına belə vəhy etdi: «Dağlarda, ağaclarda və insanların qurduğu yerlərdə özünə 

yuva tik; 69. sonra bütün meyvələrdən ye və Rəbbinin sənə göstərdiyi yolla rahat, asanlıqla 

get!» O arıların qarınlarından insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli bal çıxar. Şübhəsiz ki, 

bunda da, düşünüb dərk edənlər üçün bir ibrət vardır!” 
Bal – eyni zamanda da, Uca Allah tərəfindən bəşərə bir şəfaətdir; digər şəfaətverici vasitələr 

kimi bal da, orqanizmə daxil olduqda, mənfi qüvvələr aurasını, bədəndə olan “pislikləri”, nəfsi, 

cadu və sehri, kahinlik əməllərini və s. dəf edır. Xalq təbabətində və xüsusən də, “Qeyri-ənənəvi 

təbabət”də bal bu kimi məqsədlərlə qəbul edilərkən Şəfa duaları ilə dualandırılmalı və sonra isə, 

saxlanıldığı qabının ağzı tezliklə qapadılaraq açıq qoyulmamalıdır.  

Öncə qeyd edildiyi kimi bal – quduzluğa qarşı çarə kimi geniş tətbiq edilməkdədir. Dini 

əsatirlərdən yaxşı məlumdur ki, quduz heyvan, şər qüvvə toxunmuş heyvandır və onun insanı 

məqsədli tərzdə dalaması da, xüsusi məna kəsb edir. Tibbdən də, yaxşı məlumdur ki, mənfi nəfsin 

daladığı quduz heyvan insana xəsarət yetirdikdə bu “qeyri-maddi şər” maddi olaraq virusla insana 

keçir və insanın psixikasını ruhi-mənəvi durumunu pozaraq sonda onu həlak edir. Halbuki, psixi 

pozğunluqdan insan ölməməlidir. Allahın şəfaəti sayılan yeganə vasitə baldır ki, bu şərə qarşı bütün 

qövmlərdə və bütün zamanlarda çarə sayılmışdır. Müasir antirabik vaksin zərdabları da, mövcuddur 
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ki, onlar da, özündə təbii balın bütün müalicəvi kimyəvi-tərkib xüsusiyyətlərinin prototiplərini əks 

etdirir.  

Heç də, təsadüfü deyildir ki, Uca Allah Hökmullah kitabında şəfaət olaraq insana nazil etdiyi 

südü və balı məhz, birlikdə, Ən-Nəhl surəsində yanaşı təsbit etmişdir. Heç şübhələr olmamalıdır ki, 

nə süd və nə də, bal hələ tam öyrənilməmişdir və onların möcüzəvi sirli şəfaəti Allah əməli olaraq 

insan zəkası və fəhmi ilə tamamilə ehtiva oluna bilməz! 

Yer üzünə endirilmiş və üzərində yaşadığımız yerdən də, daha əvvəl Xaliq tərəfindən xəlq 

edilmiş su barəsində də, şəfaətverici xüsuslara xüsusi olaraq diqqət edilməlidir. Bir qədər öndə 

“Qur`ani-Kərim”in, Məhəmməd surəsinin 15-ci ayəsində “... qoxumayan sudan irmaqlar...“ – 

ifadəsi verilmişdir. Qoxumayan su anlayışını bütün mövcud su növlərinə aid etmək yanlış olardı. 

Şübhəsiz ki, bu anlam altında imkanlarımız yetən daha çox “Zəm-Zəm” suyu düşünülə bilər. 

Hərçənd, Cənnətdə Kövsər çeşməsinin suyu mövcuddur; belə ki, “Zəm-Zəm” suyundan fərqli 

olaraq, onun vəsfi belədir ki, bundan «içənlər bir daha susuzluğun nə olduğunu bilməyəcəklər» – 

deyilmişdir. Yer üzünün “Zəm-Zəm” suyu da, bu kimi qoxu verməyən xüsusiyyətə malik olsa da, 

lakin bu hələ Kövsər suyu demək deyildir və yer üzünün Zəm-Zəm`i həqiqətən də, saxlanıldığı 

bütün müddətlər boyu nə qoxuyur, nə qaxsıyır və nə də, rəngini dəyişərək onda sair dəyişiklər baş 

vermir. “Zəm-Zəm” suyu xəstəliklərə şəfa, cana can verir. O, həm də, digər su mənbələrindən çıxan 

sulardan fərqli olaraq uzun zaman qidanı əvəz edir və bu suyu mütəmadi olaraq içdiyi zaman insanı 

aylarla aclıqdan qoruyur. İslam tarixindən yaxşı məlumdur ki, Məkkədə baş vermiş 7 illik qatı aclıq 

dövrünün müxtəlif ən çətin mərhələlərində sahabələr aylarla bu sudan başqa ağızlarına qoymağa bir 

şey tapmamışlar və aclıqda salamat qalmışlar.  

“Zəm-Zəm” – duru, şəffaf, adından göründüyü kimi bitib tükənməyən, tamı bir qədər dil 

ucunda azca acıya çalan, içənləri tez doyuran və uzun zaman susuzluq verməyən, dünyəvi 

xəstəlikləri və ruhani pislikləri vurub bədəndən çıxaran unikal bir su olaraq –İsmayılın (ə.s.) 

doğuşunda, Allah tərəfindən Həcər (r.a.ə.) anamıza olan Ehsanı, müsəlmanlara olan Rəhmətidir və 

Bərəkətdir! 

“Zəm-Zəm” suyu da, digər sular və mayelər kimi qətiyyən ayaq üstə içilməyərək, ilk dəfə 

içildikdə üzün Qiblə istiqamətində tutulmasına diqqət edilməklə, xırda qurtumlarla və dua edilərək 

Allahdan istəklərin dilənilməsi ilə içilər. 

Bu da, qeyd edilməlidir ki, barələrində söz gedən süd, bal və “Zəm-Zəm” suyu ayrı-ayrılıqda 

qəbul edildikləri kimi onların qarışıqları da, xüsusi gücə malik olur. Belə ki, təbii bal həm südlə və 

həm də, “Zəm-Zəm” suyu ilə xüsusi keyfiyyətlərlə şəfavermə qabliyyətinə malik bir məhlul kimi 

təqdir edilməlidir.  

Məqalənin yazılmasında məqsəd – Uca Allahın islami Tövhid əhkamlarındakı şəfa və 

şəfaətverici vasitələrinin işıqlandırılması idi. Lakin, bu da, qeyd edilməlidir ki, məqalədə “Qur`ani-

Kərim”də təsbit olunmuş “süd”, “bal” və “su” tərəfimizdən seçildi ki, bunlar da, “qeyri-maddi 

vasitələrlə” yanaşı, öz növbəsində “maddi vasitələr” kimi təsnif olunurlar. İslamda şəfaverici – 

Zeytun yağı, Misvaq çubuğu, Qara çörək (Qara zirə) otu, Sidr ağacının yarpaqları və yağı, ud-Hindi 

(ud il-Hindi) və s. bu kimi digər maddi vasitələr barəsində də, Məhəmməd (s.a.v.)-in hədislərində 

geniş məlumatlar vardır. 
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Ruqiyya Huseynova 

Exclusive place of healing dogmas of the Holy Quran in modern medicine 

Summary 

The paper presents scientific explanations of «celestial biological formulas» bestowed 

material cures, such as - milk, honey and water «Zam Zam» and an explanation of their therapeutic 

value. And this article reflects the findings of research carried out by the system from among 

several cited in the Quran species on the three substantive remedy.  

 

 



 
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 140 

 

 

 

Vəfa Babayeva, doktorant 

AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi  

vefababasoy@gmail.com 

 

CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN HEKAYƏLƏRİNDƏ MƏKAN ADLARININ 

TİPİKLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

Açar sözlər: Cəlil Məmmədquluzadə, tipik, toponimlər,hekayə, yazıçının mövqeyi 

Key words: Jalil Mammadguluzadeh, typicalness, place names, story, writer`s opinion 

 

Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığı başdan-başa tipikləşdirmə, ümumiləşdirmələrlə 

zəngindir. Əlbəttə, bu tipiklik məkanın da tipikləşdirilməsindən yan keçməyib. Cəlil 

Məmmədquluzadə və məkanın tipikləşdirilməsi dedikdə ağla ilk gələn məkan Danabaş kəndidir. 

Azərbaycan ədəbiyyatında özündən sonra tipik, eyni zamanda, utopik məkan anlayışı məhz Mirzə 

Cəlilin adı ilə bağlıdır. “Danabaş kəndinin əhvalatları”, “Danabaş kəndinin məktəbi ” kimi əsərlərlə 

özülü qoyulan bu tipikləşdirmə onun hekayə və felyetonlarında da davam etmiş,  yazıçı konkret 

məkandan istifadə etmədiyi hallarda sanki Danabaş kəndi anlamına bir vasitə kimi sığınmışdır.  

Ədibin öz əsərlərində Danabaş kəndindən bir priyom kimi istifadə etməsini filologiya elmləri 

namizədi Allahverdi Məmmədli belə qiymətləndirir: “Bu kənd adı Cəlil Məmmədquluzadə 

əsəbiliyinin, xalqın avamlığına, qanmaq, anlamaq istəməməsinə sənətkar əsəbiliyinin ifadəsidir. O 

bilirdi ki, yalnız bu cür sərt ifadələrlə xalqı öz hüquqlarını anlamağa, bir xalq kimi formalaşmağa 

dəvət etmək olar ” [5].  

C. Məmmədquluzadənin yaradıcılığında şahidi olduğumuz Qapazlı, İtqapan, Zurnalı, Təzəkli 

kimi adları nəzərə alsaq, müəllifin bu adı seçməkdə də məqsədinin yalnız və yalnız oyanış olduğunu 

görə bilərik. Qapaz altında qalan, insan günü yaşamayan, əzilən, hüquqları tapdanan, cəhalət 

girdabında həyatı məhv olan bir milləti oyatmağın bir yolunu görürdü ədib: danlamaq, bəzən isə 

təhqir səviyyəsinə qədər çatan acı kinayə. Yazıçı adi təhkiyə ilə anladılan heç nəyə reaksiya 

verməyən cəmiyyətin bu yolla oyanmasına nail olmağı qarşısına məqsəd qoymuşdu. Əhalisinin əsas 

qismi kəndlilərdən ibarət olan cəmiyyətdə oyanmanın da kənddən başlanmasını istəyən Mirzə 

Cəlilin hekayələrinin əsas qəhrəmanları da kəndlilər idi. İstər xan, bəy, istərsə də rəiyyət olsun, ədib 

kənddəki cəhalətlə barışmaq istəmirdi. Onların acınacaqlı həyatı da elə ədib qələmində öz əksini 

tapırdı.  

“Kənddən və zəhmətkeş kəndli kütlələrinin ağır və dözülməz vəziyyətindən, demək olar ki, 

vaxtı ilə bütün Azərbaycan yazıçıları danışmışdır. Ancaq Mirzə Cəlil bu məsələyə başqa cür, başqa 

mövqedən, başqa niyyətlə yanaşmışdır. Ədib kəndi bizə tamamilə yeni bir şəkildə, əhatəli bir 

surətdə, geniş planda, bütün ziddiyyətləri, mürəkkəb xüsusiyyətləri, yaxşı və pis cəhətləri ilə 

göstərmişdir. Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərindəki kənd – mübarizə və toqquşmalardan, hərəkət 

və inkişafdan uzaq, durğun, atil, iddillik kənd deyil, sinfi ziddiyyətlərin çılpaq şəkil aldığı, biri-biri 

ilə üz-üzə gəldiyi və amansız surətdə toqquşduğu kənddir. Tənqidi realizm ənənələrinə axıra qədər 

sadiq qalan ədib qəlbinin çağırışını dinləyərək, həyatın dərinliklərinə enmiş, yoxsul kəndlilərin 

acınacaqlı həyatını dərin bir həqiqət hissi, böyük bir vətəndaşlıq cəsarət ilə təsvir etmişdir ” [2, s. 

109].  

Yoxsul kəndli həyatlarının, kəndli güzəranının təsvir olunduğu, ancaq kənddəki ictimai və 

dini mentalitetdən irəli gələn eyiblərin əks etdirildiyi hekayələrdən biri də “Pirverdinin xoruzu” 

hekayəsidir. Yuxarıda yazıçı qəzəbinin məhsulu olaraq ortaya çıxan Danabaş kəndinin sakinlərinin 

həyatından bəhs edən bu hekayədə Danabaş kəndi tipik məkandır.  

Bu hekayədə Danabaş kəndinin sakini Qasım əminin arvadı Həlimə xala çörək bişirmək üçün 

onu qonşu kənd olan Təzəkəndə bacısını gətirməyə göndərir. Təzəkəndə gedən Qasım əmi oradan 

Pirverdinin xalasını, eyni zamanda, Pirverdinin xalasından istədiyi xoruzu yox, bir arvad gətirir. 

Qasım əmi Təzəkənddə oranın mollası Axund Molla Cəfərlə qarşılaşır. Onun məsləhəti və 

başbilənliyi ilə Pərinisəni siğə edir.  

Burada ortaya çıxan bir neçə vacib məqam var: birincisi, Qasım əmi öz iradəsi olan biri deyil. 

Bu, o zaman aydın olur ki, arvadının hər dediyini edir, hətta oğlu da ondan çəkinmir, xoruz 
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gətirəcəyini söz verənədək eşşəyin quyruğunu buraxmır. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, o, hətta 

ikinci dəfə evlənməyə də özü qərar vermir, belə demək mümkünsə, Molla Cəfər onu məcbur edir. 

Üçüncü məqam ondan ibarətdir ki, o, sonradan da arvadlarının münasibətlərini tənzimləyə bilmir. 

Çünki ədib sonda Qasım əminin arvadlarının davasını təsvir edir.  

Ədibin Qasım əmini Danabaş kəndinin sakini olmağa “layiq görməsi” də yuxarıda saydığımız 

səbəblərlə bağlıdır. Heç bir iradə sahibi olmayan, hətta evlənməyə belə özü qərar verməyən biri 

ədib tərəfindən Danabaş kəndinin sakini adlandırıla bilərdi. Xüsusən artıq yeni əsrin başlanğıcında, 

dünyada sivilizasiyaların surətlə inkişaf etdiyi bir dönəmdə ikiarvadlılığın, siğənin var olması 

yazıçıda qəzəb doğururdu. Elə bunun nəticəsi olaraq da Danabaş kimi tənqidi realizmin ən kamil 

nümunəsi ortaya çıxmışdı. Ancaq şübhəsiz ki, C.Məmmədquluzadə realizmi təsvirçiliklə 

yekunlaşmır, həyatın ayrı-ayrı səhifələrini əks etdirirdi: “C. Məmmədquluzadənin realizmi təsvirçi, 

izah və şərhedici realizm deyil, həyatın ayrı-ayrı faktları arxasında gizlənən həqiqətləri və tipik 

cəhətləri kəşf edən, bunların ictimai mahiyyətini açıb göstərən, təsdiq və təcbitedici realizmdir. 

Onun əsərlərinin hər bir lövhəsində, surətlərinin hər bir hərəkətində və davranışında tənqid, acı 

gülüş və istehza ilə yanaşı, incə lirika, dərin ictimai məna, fəlsəfi fikir vardır. Ədib özünə məxsus 

orijinal üsullarla oxucunu düşüncə və təfəkkür aləminə salıb, oxuduqlarından faydalanmağa vadar 

edir, onları həyata və hadisələrə fəal münasibət bəsləməyə çağırır” [1, s. 172]. 

C.Məmmədquluzadənin hekayələrindəki bədii-tipik məkanlardan biri də Təzəkli kəndidir. 

“Fatma xala ” hekayəsinin qadın qəhrəmanı olan Fatma xala cəhalət dünyasının qadına qarşı olan 

münasibətinin qurbanlarındandır. Bu hekayədə Təzəkli adı ilə yanaşı, Qatırürküdən şəhəri, Qatırlı 

və başqa məkanların da adı çəkilir ki, bunların da təsadüf olduğunu iddia edə bilmərik.  

Təzəkli kəndinin adı da Danabaş kəndinə verilən ad kimi qəzəbdən yaranmışdı. Bu kəndin 

kişiləri o şəxsi əsl müsəlman hesab edirlər ki, onun arvadının üzünü görən, səsini eşidən olmasın. 

Bu, o zaman idi ki, dünyada qadınlar daha qısa iş günü, istirahət günləri uğrunda mübarizə 

aparırdılar. Müsəlman qadınının əxlaqı isə evdən çıxmamaq, qıfıllı qapılar ardında məhv olmaqla 

ölçülürdü.  

Təzəkli kəndinin kişiləri Məşədi Nurəlidən atı kimə satdığını soruşurlar, biləndə ki, at 

Kərbəlayi Xalıqverdiyə satılıb, onu tərifləməyə başlayırlar, arvadının səsini eşitmədiklərini qeyd 

edirlər.  

Bu kəndin sakinləri qadının heç bir hüququnu nəinki tanımır, hətta qadının adını çəkməyi də, 

övladının anası olduğunu qeyd eləməyi də ayıb bilirlər: “A molla, and olsun bizi yaradan məxluqa, 

mən bircə dəfə də, ayıb olmasın sizdən də, Cəfərin anasını heç bir yerə aparmamışam. O biri 

kəndlilər də and içdilər ki, bir belə günah iş görməyiblər” [3, s. 173].  Deməli, bu kənddə qadının 

evdən çölə çıxması yasaq olduğu, qadının bütün hüquqları istismar olunduğu yetməzmiş kimi, 

onların həyat yoldaşları qadınları yalnız uşaqlarının anası olaraq görürlər. Özü də oğlan uşaqlarının. 

Fatma xala və onun əri Kərbəlayi Xalıqverdi Qatırürküdən şəhərinin sakinləridir. 

Qatırürküdən adı da yazıçının təxəyyül məhsulu olaraq ortaya çıxmış adlardan biridir. Qatır hibrid, 

eyni zamanda, çalışqan heyvandır. Bununla belə, yazıçının bu məkana bu adı seçməsini də onun 

islahedici gülüş obyekti olması ilə izah edə bilərik. Şəhərin adını xüsusilə nəsil artırmaq 

xüsusiyyətinə malik olmayan bu canlının adı ilə bağlamaq da C. Məmmədquluzadənin yaradıcı 

təxəyyülünün məhsulu olub, özündə bir qədər də qərəz daşıyır. Ancaq bu qərəz şəxsi 

münasibətlərdən doğan qərəz olmayıb, daha çox ictimai-sosial eyiblərə qarşı yaradıcı qəzəbdən 

qaynaqlanır.  

Hekayədə maraqlı məkan adlarının verildiyi bir parçaya nəzər salaq: “Qatırlı şəhəri ilə 

Heydərli pirinin arası iki saatlıq yoldur. Şəhərdən çıxanda Qurbağalı çayına kimi Təzəkli kəndinin 

yoludur, sonra çayı keçib Dovşan tutan kəndinə tərəf bir saat qədərincə yol gedib Heydərli pirinə 

çatır.  

Heydərli piri çox kəramətli pirdir. Bu pirin barəsində çox söz danışmaq olardı, ancaq 

şamaxılıların xatirəsi üçün danışmırıq” [3, s. 172]. Bu parçada adı çəkilən maraqlı məkanlardan biri 

Dovşan tutan kəndidir. Dovşanla bağlı adın meydana çıxması da yazıçı alt şüurundan irəli gəlir. Bir 

sıra mifoloji qaynaqlarda dovşanın müqəddəsliyi ilə bağlı məlumatlara rast gəlinir. “Hititlərdə totem 

olaraq qəbul edilir; müqəddəs olduğuna inanılır və əti yeyilmir. Əski Türklərdə totem olaraq qəbul 

edilir və “12 heyvanlı türk təqvimində” 4-cü ilə adı verilmişdir. Çində Ayla bağlı olduğu 
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düşünülərək avqust aylarında adına festivallar keçirilir. Dovşan antik Britaniyada da müqəddəs 

olaraq qəbul edilir. Antik Romada isə təşkil edilən dini mərasimlərdə çox önəmli rolları vardır və 

xalq tərəfindən əti yeyilməz” [6].  

Altan Armutakın “Doğu ve Batı mitolojilerinde hayvan motifi” adlı məqaləsindən götürülmüş 

bu parçada dünya xalqlarının, eyni zamanda, əski türklərin mifologiyasında dovşanın tutduğu 

yerdən bəhs edilir. Göründüyü kimi, əti yeyilməyən heyvan tutulmaz. Ancaq ədib bu kəndə Dovşan 

tutan adı verir. Həm də bunu Heydərli piri haqda danışarkən qeyd edir. Pirlərə, ocaqlara inanılan bir 

zamanda əski köklərdən uzaqlaşma da bu süjet altında oxucuya çatdırılır.  

Oxucuya çatdırılan incə məqamlardan biri də hekayədə adı keçən Heydərli piridir. Yazıçı bu 

pirin kəramətlərindən danışmaq istədiyini, ancaq susduğunu diqqətə çatdırır. Pir adlarının konkret 

şəxs adları ilə bağlı olması maraq doğurur. Əslində, bu adlar altında konkret insanların fırıldaqları, 

yalanları gizlənirdi. Pirlər haqqında Cəlil Məmmədquluzadədən sonra da Azərbaycan ədəbiyyatında 

müxtəlif əsərlər yarandı. Bunların özülünün Mirzə Cəlilin xırda işarələri ilə qoyulduğu şübhə 

doğurmur.  

Böyük sənətkar insanların cəhalətindən istifadə edərək onu müxtəlif yollarla istismar 

edənlərin qatı düşməni idi. Bunu “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrə başladığı gündən özünə 

manifest kimi qəbul etmişdi. “Molla Nəsrəddin”in 28 aprel 1906-cı il sayında, jurnalın dördüncü 

nömrəsində yazıçı öz məramını, mollalar adı altında adlandırdığı təbəqənin onu niyə sevmədiyini 

belə əsaslandırırdı: “Əvvələn, mən molla ola-ola müsəlman qardaşlarıma vəz edən vaxt deyirəm: bir 

Allaha sitayiş edin, bir də peyğəmbərə və imamlara itaət edin. Amma siz deyirsiniz: Allaha da 

sitayiş edin, peyğəmbərə də, imamlara da, mollalara da, dərvişlərə də, ilan oynadanlara da, fala 

baxan, tas quran, dua yazan, cadukün, həmzad, əcinnə, kəlilə, dimnə, şeytan, div, mərrix, sərrix, tər-

rix, amax, saşan, küflə qurdu, mığmığ, mozalan – bunların cümləsinə sitayiş edin!” [4, s. 22]. Yazı-

çı bu qənaətində haqlı idi. Onun sevilməməsinin səbəbi elə saydığı səbəblər idi. Çünki xalqın heç 

bir şəkildə oyanmasını istəməyən kütlə ona təhlükə kimi baxırdı. Pirlər də xalqı cəhalət yuxusunda 

saxlamaqla onu talan edən, nəzir-niyaz adı ilə var-dövlətini əlindən alan vasitələrdən biri idi. 

C.Məmmədquluzadə yaradıcılığında özünəməxsus yer tutan hekayələrdən biri də “Qurbanəli 

bəy” hekayəsidir. Əsərin əsas qəhrəmanı Qurbanəli bəy  müflisləşən bəy kultunun son 

nümayəndələrindən biridir. Əsərdə öz şəxsiyyətini alçaldan biri olaraq təqdim edilən bu obraz sahib 

olduğu kəndin adı ilə də diqqət çəkir. Ədibin xüsusi olaraq seçdiyi bu ad sanki əzilən bir toplumun 

üstünə biçilmiş bir addır.  

Qapazlı kəndinin bəyi öz qürurunu itirmiş, rus məmurlarının hətta iti ilə də xoş münasibət 

yaradaraq, itin başını sığallayaraq onun sahibinə xoş təsir bağışlamaq istəyən bu adam yazıçının 

uzun müşahidələrinin nəticəsi olaraq yaranıb və tipik obraz kimi xarakterizə edilir. Tipik obrazı 

yaradarkən ədib onu tipik məkanda təsvir etməyi də unutmur. Onun xarakterindəki zəiflik və 

qürursuzluq özündən yuxarı və özündən aşağı təbəqənin nümayəndələri ilə münasibətində ortaya 

çıxır. “Qurbanəli bəy özündən böyüklər – vəzifəlilər qarşısında nökər, özündən kiçiklər yanında isə 

ağadır; təkcə pristav və naçalnikin deyil, onların arvadlarının da qabağında baş əyir, əsl “nəzakət” 

sahibi olur, özünə tabe adamlarla isə kobud rəftar edir. 

Müəllif Qurbanəli bəyin yaltaq və lovğa təbiətini, onun mənəvi yoxsulluğunu və nadanlığını 

pristavın arvadının ad günü münasibətilə keçirilən ziyafətdəki hərəkətləri vasitəsilə açır. O, 

pristavın xanımının sağlığına stəkanla araq içəndən sonra keflənərək naçalnikə deyir: “Naçalnik 

ağa, içirəm mən bu stəkanı sizin sağlığınıza. Allah da buna şahiddir ki, nə qədər bizim vilayətə 

naçalniklər gəlib gedib, mən onların heç birini o qədər istəməmişəm. Naçalnik ağa, sən bizim 

başımızın sahibisən. Nə qədər bizim mahalda camaat var, onlar hamısı sənin yolunda başlarından 

keçərlər. Mən özüm sənin yolunda oda girərəm. Qurban sənə mənim canım, nə qədər ki, mən 

sağam, nökərəm sənə ”. Eyni sözləri eyni yaltaqlıqla o, əfsərin və onun xanımının da ünvanına 

söyləyir.  

Belə xoş, mehriban, eyni zamanda, qorxaq və yaltaq danışığın əksinə olaraq, Qurbanəli boy 

öz nökəri Kərbəlayı Qasıma, aşpaz Əliyə, qaravaş Gülpəriyə müraciət edəndə tamamilə dəyişir; 

kəskin, qürrəli və kobud olur” [7].  

Yazıçı onun sosial fərqləri olan insanlara münasibətini nəzərə alaraq ona “Qapazlı” kəndinin 

sakini və sahibi olmağı “layiq görür”. Özündən yuxarının qarşısında başı qapazlı olan bu bəy 
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özündən aşağını alçaltmaqdan, qürurunu qırmaqdan çəkinmir. O, sanki əzilmişliyinin heyfini 

özündən zəif insanlardan çıxır.  

Ancaq onu da qeyd etməliyik ki, onun yaltaqlanmaqdan peşman olduğunu əsərdə görmürük. 

Bir sıra tədqiqatçılar Qurbanəli bəyin rus qonaqları qarşılamamasını bəy qüruru ilə əsaslandırırlar. 

Lakin bunu kifayət qədər tutarlı amil hesab etmirik. Doğrudur, onu “Quzu” hekayəsindəki Əziz 

xanla müqayisə etdikdə daha dolğun xarakter olduğu ilə razılaşırıq. Ancaq bu, onun mənfi 

xarakterini ört-basdır etmək anlamına gəlməməlidir. Onun at tövləsində gizlənməsi söz verdiyi 

qonaqlığı unutması, bu sözü sərxoşkən verməsi ilə bağlı idi. Deməli, bu, onun xislətindən gəlir.  
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Vefa Babayeva 

The characterization of place names in Jalil Mammadguluzadeh`s stories 

 

Summary 

We have been witnessing not only the characterization of figures, but also characterization of 

place in Jalil Mammadguluzadeh`s activity. The writer describes a typical person in a typical place 

by Danabash, Zurnali, Qapazli, Itgaqan, Tazakli and other place names as these ones. The 

characterization of place is involved in detailed analysis on the basis of samples in our article.   
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Олег Данакари  

руководитель Удинского культурного центра «Орайин» 

 

АЗЕРБАЙДЖАН – ГАРАНТ СОХРАНЕНИЯ ЯЗЫКА, КУЛЬТУРЫ 

И  САМОБЫТНОСТИ УДИН 

 

Я вас приветствую и в первую очередь выражаю огромную благодарность руководству 

Азербайджанского государства, лично уважаемому президенту Ильхаму Алиеву за то, что он 

уделяет огромное внимание в развитие и сохранение национальных меньшинств, особенно 

мною представленный удинский народ. 

Удины принадлежат к тем 26 албанским племенам, что являются создателями 

албанского царства и относятся к числу предков современного Азербайджанского народа. В 

процесс многовекового формирования азербайджанского народа особенно после 

распространения в Азербайджане ислама, автохтонные племена слились в единый этнос- 

азербайджанцев. Но удины- христиане до сих пор сохранились как малый этнос со своим 

языком, материальной и духовной культурой. И не случайно ни один из этносов 

проживающих в Азербайджане не вызывает столь пристального внимания учёных и 

политиков как удины. 

В настоящее    время в мире насчитывается около 10 тыс удин, половина из которых 

живут в Азербайджане. А местом компактного проживания  и родиной всех удин считается 

Нидж, где по официальным данным проживает около 4 тысяч. 

Язык удин относится к нахско- лезгинской языковой группе. 

Достоверные сведенья об удинах появились 2,5 тыс лет тому назад. О предках моего 

народа писали Герадот, Страбон, Плиней, Птоломей. А наиболее подробные сведенья об 

удинах есть в книгах. Моисея Утийского 13 в. Но эти писания историческое прошлое. Они 

доказывают о существование  древнего народа Удин. 

Нас с вами интересует сохранившееся, на сегоднешний день малочисленный, но 

самобытний удинский народ. Народ, который на грани выживания и ассимиляции, 

нуждается в мошной поддержки, как со стороны мирового сообщества также и 

Азербайджанского государства, который является на сегоднешний день, гарантом 

сохранения удинского этноса. 

Я намерен, про анализировать в своём выступление современное положение и роль 

государства в сохранение, культуры, традиции, языка, религии и обычаев малочисленного 

удинского народа. 

В советские времена, мало кому известные удины можно сказать были на грани 

ассимиляции и потери самобытности. Только благодаря независимости азербайджана народ 

приобрел второе культурно- моральные и духовные богатства. За последние 25 лет были 

изданы сотни художественных, научных и учебных книг, удинских писателей, учённых и 

другие. Издавались бюллетени, буклеты, брошюры и каленьдари на удинском языке. 

С гордостью могу назвать имена такие выдающихся сынов народа как Варашила 

Гуасари, Георгия Кочари, Маиса Кечари, Ричарда Данакари, Артём Куранова, Василия 

Шахкулари, Яша Удин, Ашота Удиноглы и многие других, 

Мы ценим их гордимся ими, потому что каждый из них внес огромный вклад в 

развитие национальной культуры. 

Каждый из них были и являются патриотами своего народа, своего государства. Они 

внесли большой вклад в интернациональном воспитание общества. А толерантность является 

характерной чертой не только выше перечисленных личностей но и всего малочисленного 

удинского народа. 
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В Нидже в настоящее время вместе с удинами в мире и согласие, в атмосфере 

толерантности живут многие народы. Нидж часто посещают государственные и 

общественные деятели зарубежных  государств они, увидев высокий уровень толерантности 

восхищёнными возвращаются обратно. Действительно в последние времена 

межнациональные отношения в посёлке Нидж, где проживают удины достигли до такого 

уровня, когда удинов, азербайджанцев, лезгинов в отдельности не увидишь. И в радости и в 

беде являются опорной друг другу. 

А все это результат независимости республики, в стране были созданы благоприятные 

условия для укрепления межнациональных отношений, утверждения духовных ценности, 

упрочения исторически сложившейся атмосфере толерантности и мультикультурализма. И 

первым шагом в этом направление был указ Президента Азербайджана- о защите прав и 

свобод, государственной поддержки развития языка и культуры национальных меньшинств 

малочисленных народов и этнических групп, проживающихся в Аз Республике. Указ 1992 

года первый государственный документ подобного рода в постсоветском пространстве. 

После такого указа для развития национальных меньшинств в республике были 

организованы общественные организации, получившие государственную поддержку и 

занимающиеся культурно- просветительскими проблемами своего народа. 

Откликнувщись  на указ президента Республики в 1996 году удины создали 

общественную организацию. 

Удинский Культурный Центр «Орайн» ( Родник) с тех пор организация успешно 

занимается проблемами вытекающими  из указа Президента Азербайджана: способствует 

сохранению и развитию родного языка и самобытности, готовим и издаём за счёт 

государства и спонсоров книги удинских авторов, учебные пособия на удинском языке, 

которые препадаются в начальных классах, пропагандирует  историю и культуру удин, 

поддерживает связи с удинами, проживающими за пределами своей исторической родины. 

Проводит встречи, выставки и праздничные мероприятия. А главным культурным событием 

в жизни удин стал 20 июля, объявленный «Днём Удинской Культуры». 

Грандиозным событием Удинского народа за последние годы считается проведённая в 

пос. Нидж международная конференция на тему «Удины вчера, сегодня и завтра» с участием 

всех представителей удинских общин как в пределах республики также и за его пределами. 

На конференцию были приглашены как государственные деятели также ученые, писатели, 

интересующиеся историей и культурой самобытного удинского этноса. 

В 2003 году по инициативе удинской интеллигенции и поддержкой Азербайджанского 

государства зарегистрирована Албано- Удинская христианская община. 

Цель и задача общины была одна, восстановить албанскую церковь. Благодаря 

государственной поддержки мы удины добились своего 19 мая 2006 году церковь была 

восстановлена, ликвидированная 1836 году Русским  Синодом и переданный в   Армянно – 

Григорянскую церковь. 

Это событие считается самым грандиозным и значимым событием в культурном и 

духовной жизни не только удин но и всего Азербайджана. 

Уважаемые участники конференции! 

Мы удины являясь частью многонационального Азербайджанского народа, 

поддерживаем духовно-культурную  политике нашего государства и его руководства. 

Спасибо за внимание. 
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Folklorda fövqəlbəşər, əzəmətli və qeyri-adi obrazlara geniş rast gəlirik. Xalq ədəbiyyatında 

bu obrazların yaranmasına bir növ insanın mübarizə prosesində onun qeyri-adi qüvvələrə ehtiyacı 

və ya bu qüvvələrin ideallaşdırılması səbəb olmuşdur. Əfsanə və nağıllarda təsvir olunan fantastik 

obrazlar xalqın estetik idealı ilə möhkəm bağlı olan bir məsələdir. Məhz buna görə də folklorda belə 

obrazlar insanların müdafiəçisi və hamisi rolunu oynayan bəşər qüvvələrə qarşı mübarizə aparmaq 

olan bir qüvvə kimi təsvir edilmişdir.  

Folklorda təsvir edilən bu cür obrazlar ülviliyə məxsus keyfiyyətlərlə də öz məzmunlarını 

zənginləşdirmişlər. Odur ki, belə obrazlarda ülvilik və estetik ideal geniş şəkildə təcəssüm edə 

bilmişdir. Azərbaycan folklorunda Simurq quşu, Pəri, Hüri, Qırat, Ağ at, Gülistani-İrəm və s. məhz 

belə obrazlardandır. Bu ülvi və ideal obrazların təcəssümü folklorda bir növ üzvilik vasitəsilə 

həyatda tam təzahür olunmamış arzularını xalq öz bədii yaradıcılığında Simurq quşu, Qırat, Pəri 

şəkillərində «əyaniləşdirir» və bu «əyaniliyin» məzmun və forması estetik idealın və ülviliyin 

əsasını təşkil edir. Beləliklə, folklorda Simurq quşu, Pəri və s.  ülvi obrazların təcəssümü, həyatda 

tam təzahür olunmamış arzuların ifadəsi kimi özünü göstərir:  

– Simurq – qəhrəmanın köməkçisi, fəlakətə düşənlərin xilaskarı, yeni anadan olmuş gələcək 

qəhrəmanların hamisi kimi iştirak edir.  

– Simurq quşu – deyilən ümid ən qaranlıq yerlərdən, ən çətin anlardan insanları xilas edir, 

namərdliklə öldürülən qəhrəmanları dirildir.  

– Simurq quşu – xalqın düşmənləri ilə mübarizə aparan qəhrəmanlara kömək edir; onlara yol 

göstərir, silah verir, tilsimlərin sirrini açır və s. Beləliklə, nağıllarımızda təsvir edilən bu surət 

ülviliyini mücəssəməsinə çevrilir. Odur ki, ülviliyin məzmununu təşkil edən əsas keyfiyyətlər 

Simurq quşu surətində öz ifadəsini tapmış və bunun ülvi bir surət olduğunu təsdiq edə bilmişdir (2, 

s.52). 

Belə ki, bu surət xəyalla gerçəkliyin vəhdətini ifadə edir: Simurq güclü, qüvvəli, gözəl bir quş 

olması və ya əjdaha ilə düşmən olması olan şeydirsə, onun ideal qəhrəmanlara kömək etməsi, ölən 

qəhrəmanları diriltməsi, hər şeydən xəbərdar olması və s. ola bilən şeydir. Bu vəhdətdə ülvi Simurq 

obrazını görürük. Simurq sonsuz və qeyri-adi gözəlliklərin ifadəsidir: o, yaraşıqlı, güclü, məğrur, 

mübariz xeyirxah, xilaskar bir quşdur, insanları qaranlıq dünyadan işıqlı dünyaya çıxarır, 

qəhrəmanları müdafiə edən şeir qüvvələrlə barışmaz düşməndir. 

Bütün bu keyfiyyətlər Simurq quşunun ülvilik mücəssəməsi olduğunu təsdiq edir. Lakin 

nağıllarda bu ülvi obraz insanların böyük arzu və ümidlərinin ifadəsi kimi meydana gəlir. Belə ki, 

nağıllarda Simurq həyatda tam təzahür olunmamış arzuların ülvilik vasitəsilə ifadəsi kimi təsvir 

edilir.  

Beləliklə, xalq öz yaradıcılığında xoş arzularını, böyük ümidlərini ifadə edə bilmişdir. Xalqın 

bu ümid və arzuları ictimai həyatdan doğan bir prosesdir. Həyat ziddiyyətləri qarşısında öz 

acizliyini dərk edən insan belə bir ümidə ehtiyac duyur və həyatda tam təzahür oluna bilməyən 

arzular Simurq quşu şəklində meydana çıxır. Həmin bu prosesdə ülvilik gerçəkliyə qarşı duran və 

onu inkar edən bir qüvvə kimi meydana gəlir.  

Pəri  obrazı Azərbaycan xalq ədəbiyyatında geniş yer tutan, qeyri-adi və fitri gözəlliyə malik 

olan pəri surəti ülvilik mücəssəməsi kimi özünü göstərir (2, s.46). 

Nağıllarımızda pəri aşağıdakı əlamətlərə məxsus bir keyfiyyətdə təcəssüm edir: pəri 

nağıllarımızda xeyirxah bir qüvvə kimi özünü göstərir; pəri göyərçin donu geymiş gözəl qızdır; 

onun gözəlliyi qüdrətli və əlçatmazdır; pərinin əsas məkanı Gülüstani-İrəmdir. Pərilər Gülüstani-

İrəmdə xüsusi bir cəmiyyət halında yaşayırlar. 
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Pərilər əsasən su ilə əlaqədar təsvir edilir. Onlar həmişə qəhrəmanlarla su başında rastlaşılar. 

Onlar «qəhrəmanlarla sevişir və göyərçin donlarını soyunaraq evlənirlər»(4, s.318). 

Nağıllarda təsvir edilən bütün xeyir qüvvələr kimi pərilər də şər qüvvələrlə, xüsusən divlərlə 

düşməndirlər və s. 

Bütün bu keyfiyyətlər pəri surətinin ülvi məzmununu təsdiq edir. Belə ki, məzmununu xeyir 

təşkil edə bu surət olan şeylə ola biləcək şeir vəhdətindən ibarətdir. Odur ki, pəri göyərçinlə gözəl 

qızın sintezindən yaranmış bir surətdir. Həmçinin bu surət sonsuz gözəlliklərə, əzəmətli paklığa 

məxsus keyfiyyətlərin bir hadisədə təcəssümü kimi təsvir edilir. Nəhayət, bütün bu xüsusiyyətlərdə 

surətin qeyri-adiliyi öz ifadəsini tapmışdır. Belə ki, pəri adi insanlara məxsus olan gözəllik 

çərçivəsindən kənar, sonsuz və heyrət doğuran bir gözəlliyə malikdir. Pəri surətində ifadə olunan bu 

qeyri-adilik elə bir həddin, elə bir normanın yaranmasıdır ki, burada ülviyyət əsas və başlıca amil 

kimi meydana gəlir. Həm də ülviliyi doğuran bu qeyri-adilik yalnız surətin öz təsiri ilə deyil, 

pərilərin vətəni olan Gülüstani-İrəmlə əlaqəsində də özünü tamamlayır. Yəni pərilərin məkanı da, 

onların yaşadığı xüsusi cəmiyyət də qeyri-adidir. Beləliklə, pərilər ideal bir məkanda və idal bir 

cəmiyyətdə yaşayırlar. Məhz buna görə də nağıllarda pəri surəti qeyri-adi gözəllik kimi ülviliyin 

mücəssəməsinə çevrilir. Folklorda bu surətin təsviri xalqın həyatda tam təzahür olunmamış 

arzularının ifadəsi kimi  meydana gəlir. Yəni xalq öz yaradıcılığında həyatda tam  təzahür 

olunmamış arzularını pəri surətində əks etdirmişdir. Beləliklə, xalq bu ülvi obraz vasitəsilə öz bədii 

yaradıcılığında estetik idealı ifadə etmişdir.  

Nağıllarımızda ülvi və ideal surət olan pəri surəti estetik idealın ən parlaq təcəssümüdür (3, 

s.515). Lakin burada estetik ideal pəri surətinin yalnız təsviri ilə bitmir, yuxarıda göstərdiyimiz 

kimi, pəri ilə qəhrəman arasında baş verən macəralarda da qəhrəmanlıq idealının əksi özünü büruzə 

verir. Deməli, pərinin təsvirində gözəllik idealı; qəhrəmanla pəri arasındakı münasibətlərin 

təsvirində isə qəhrəmanlıq idealı meydana çıxır.  Bu prosesdə hər iki tərəf vəhdət təşkil edir. Bu 

vəhdətdə biz xalqın estetik idealını aydın görürük. Belə ki, qeyri-adi bir varlığın (pərinin) insan 

tərəfindən ram olunması faktı insanın əzəmətli mahiyyətini, onun sonsuz qüdrətini təsdiq edir. İnsan 

öz ağlı, iradəsi və qəhrəmanlığı ilə pəriləri valeh edir, nəticədə onlarla sevişir və evlənir (5, s.318).  

ALMA obrazı. Qeyd etdik ki, ülvilik vasitəsilə həyatda tam təzahür olunmamış arzular 

folklorda müxtəlif yollarla ifadə olunur. Bu cür ifadələrdən biri də nağıl və dastanlarımızda geniş 

təsvir olunan «alma»dır. 

Nağıl və dastanlarımızda təsvir olunan almalar öz məzmunlarına görə iki qismə bölünür: 

birinci qismə məxsus olan  ildə bir dəfə yetişən, qocanı cavana döndərən, ömür artıran, xəstələri 

tamamilə sağaldan, əsasən Gülüstani-İrəmdə (bəzən padşah bağında da) bitən almadır. İkinci qismə 

aid olan isə: uşaq arzulayan ata-analara dərvişlər, nurani qocalar tərəfindən verilən və onu bölüb 

yedikdə uşaq doğuran almadır. Görünən fərqlərdən asılı olmayaraq hər ikisinin məzmunu ümumi 

bir nöqtədə – ülviyyət aləmində birləşir. Belə ki, hər iki alma öz mahiyyətində ülviliyə məxsus 

keyfiyyətləri ifadə edə bilmişdir. Deməli, nağıl və dastanlarımızda təsvir olunan ömür artıran və ya 

uşaq doğuran alma ülviliyin rəmzi kimi təsvir olunur (2, s.143). 

Folklorda alma xalqın istək və arzularının ifadəsi kimi təsvir olunur, həm də bu həyatda tam 

təzahür olunmamış arzuların ifadəsidir. Xalq ədəbiyyatında bu arzular folklorda ülvilik vasitəsilə 

ifadə olunur. 

Gülüstani-İrəm. Azərbaycan xalq ədəbiyyatında geniş yer tutan, ecazkar tərənnümü ilə seçilən 

Gülüstani-İrəm ülvi və ideal məkan kimi təcəssüm edilir. 

Əfsanə, nağıl və dastanlarda gülüstani-İrəm bir tərəfdən misilsiz, sonsuz və heyrətli dərəcədə 

gözəl yer kimi: burada güllərin, çiçəklərin, meyvələrin, ayna bulaqların, bir kərpici qızıldan, bir 

kərpici gümüşdən olan sarayların, mərmər hovuzların və füsunkar gözəlliyi təsvir olunur. Digər 

tərəfdən bu yerdə yaşayan sakinlərin (pərilərin, hurilərin) və onların cəmiyyətinin qeyri-adi və 

əlçatmaz gözəlliyi tərənnüm olunur. Başqa bir cəhət də vardır: Gülüstani-İrəmdə insanların bütün 

xəstəliklərinə dərman olan otlar, ömür artıran meyvələr yetişir, burada hər cür şəfa tapmaq 

mümkündür. 

Göründüyü kimi Gülüstani-İrəm folklorda ülvi bir məkan kimi təsvir edilir. Gülüstani-İrəmin 

ülvi məzmunu onun qeyri-adi əvəzolunmaz gözəlliyə malik olması ilə bərabər onun xeyirə 
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məxsusluğu da əsas rol oyanır. Yəni Gülüstani-İrəm təkcə təbiəti ilə deyil, burada bitən qeyri-adi 

meyvələri, gülləri ilə də məşhurdur və bunlar insan üçün şəfa mənbəyidir.  

Beləliklə, xəyalla gerçəkliyin vəhdəti olan Gülüstani-İrəm Azərbaycan folklorunda ülviliyin 

mücəssəməsi kimi meydana gəlir. Lakin, folklorda Gülüstani-İrəm Azərbaycan folklorunda yalnız 

ülviliyin mücəssəməsi kimi deyil, həm də burada estetik ideal da bariz şəkildə ifadə olunmuşdur. 

Başqa sözlə desək, Gülüstani-İrəm obrazında ülviliklə estetik ideal vəhdət təşkil edir. Burada ülvilik 

idealı və əksinə ideal ülviliyi tamamlayan bir prosesdir. Lakin bu vəhdətdə estetik ideal ülvilik 

vasitəsilə istifadə olunur. Odur ki, folklorda Gülüstani-İrəm ülvilik vasitəsilə həyatda tam təzahür 

olunmamış arzuların ifadəsi kimi meydana gəlir. Beləliklə, fəlsəfi-estetik mənada Gülüstani-İrəm 

ülviliyin və estetik idealın folklordakı ifadəsidir. 

“Gülüstani-İrəm” yalnız Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə Şərq xalqlarının folklorunda da 

çox geniş yer tutur. Odur ki, Gülüstani-İrəm haqqında Şərq folklorşünasları da bir çox maraqlı 

fikirlər söyləmişlər. Belə fikir müəlliflərindən bəziləri Gülüstani-İrəmin real bir məkan olduğunu 

təsdiq etməyə çalışırlar. 

Folklorşünas M.H.Təhmasib bu barədə “Azərbaycan nağılların” kitabında şərhlərdə həmin 

müəlliflərlə razılaşaraq yazır: “Belə bir yerin doğrudan da olub-olmadığı, yaxud harada olduğu 

barədə çox fikirlər söylənmişdir. Xüsusilə ərəb mənbələrində bu barədə hədsiz-hesabsız rəylər, 

ehtimallar vardır. Bu mənbələrin əksəriyyətinə görə İrəm öz gözəlliyi ilə dünyada yeganə olan 

qədim bir şəhər imiş və vaxtı ilə Yəməndə yaşayan Ad qabiləsinin mərkəzi olduğuna görə İrəmi-

Ad, hədsiz-hesabsız sükünlara malik olduğuna görə isə İrəmi-Zatül-imad adlanırmış. Mənbələrdə 

bu şəhərin bağları, bağçaları haqqında həddindən artıq şişirdilmiş mübaliğəli təsvirlər vardır Verilən 

məlumatlara görə bu şəhərin xarabaları indi də qalmaqdadır. Hətta XVIII əsrdə Abdulla İbn-Qülabə 

adlı bir nəfərin bu xərabələrdə külli miqdarda nadir, qiymətli şeylər tapmış olduğu da rəvayət 

olunmaqdadır” (4, s.320). 

A.A.Bakıxanov “Gülüstani-İrəm” adlı məşhur əsərinin müqəddimə hissəsində belə bir 

məkanın Azərbaycan ərazisində olduğunu qeyd edir. Müəllif yazır: “Gülüstani-İrəmi, Qaf dağının 

yaxınlığında, son dərəcə təravətli və axar-baxarlı, gözəl çeşməli və meyvəli ağacları olan yer kimi 

təsvir etmişlər. Ehtimal ki, bu da Şirvanın Şabran adlı oazisindən ibarətdir: bu söz xalq arasında da 

çox məşhurdur. Bəziləri deyirlər, Gülüstani-İrəm Qarabağdakı Gülüstan adlı yerdir. Bunun 

yuxarısında, dağlı bir yerdə, indi də, Gülüstani-İrəm adlı bir yaylaq vardır” (1, s.19). Göründüyü 

kimi Gülüstani-İrəm adlı yerin mövcud olması (müxtəlif yerlərə aid edilsə də) təsdiq olunur. Lakin 

nağıllarda təsvir olunan Gülüstani-İrəmin məhz həmin yerlərin təsvirindən ibarət olması fikrini 

söyləyən müəlliflərlə razılaşa bilmərik. Belə ki, bu müəlliflər folklordakı “Gülüstani-İrəm”i tədqiq 

edərkən məsələyə yalnız etnoloji cəhətdən yanaşırlar. Doğrudur ki, məsələnin həllində 

etnologiyanın da bir qədər, hətta az da olsa rolu vardır. Lakin burada fəlsəfi-estetik məzmun daha 

çox nəzərə çarpır. Nağıllarda təsvir olunan “Gülüstani-İrəm”in tədqiqi zamanı onun fəlsəfi-estetik 

mahiyyətini açmaq isə başlıca vəzifə olmalıdır.  

Folklorda ülviliyin təcəssümü obyektiv zərurətin estetik ideal həlli əsasında spesifik 

yolla dərk olunmasıdır. Belə ki, folklor şüurunda obyektiv zərurət fəlsəfi və bədii təfəkkür 

əməliyyatlarının qarşılıqlı fəaliyyətləri nəticəsində estetik dərk etmənin ifadə vasitələrini ortaya 

çıxarır. Çünki, «dərk etmə forma və mahiyyət baxımından bu fəaliyyət və ya prosesin ayrılmaz 

tərkib hissəsidir» (5, s.57).   

Estetik şüurda ülvilik müəyyən mənada gerçəkliyə qarşı duran, ondan seçilən, fərqlənən və 

eybəcər gerçəkliyi inkar edən bir qüvvə kimi meydana gəlir. Ülviliyin gerçəklikdən fərqlənməsi və 

xüsusilə eybəcər gerçəkliyi inkar etməsi məsələsi folklorda özünü daha aydın şəkildə ifadə edə 

bilmişdir. 

Beləliklə, folklorda ülviliyin təcəssümü – obyektiv zərurətin estetik ideal həlli əsasında 

spesifik yolla dərk olunması kimi meydana gəlir. Ülvilik vasitəsilə dərk olunmuş zərurətin estetik 

həlli xüsusilə nağıllarda aşkar formalarda əks olunur. Folklorda bu formalar çox və müxtəlif olsalar 

da bunları aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq mümkündür: 

a) qəhrəmanların pis mühitə düşməsi; 

b) sirlərin açılması; 

v) tilsimlərin dağılması; 
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d) daşların adamlara çevrilməsi. 

Nağıllarda ülviliyin təcəssümü ilə bağlı olan bu kimi məsələlər geniş yer tutur. Nağıllarda 

bütün bu qruplar bir-birilə bağlı məsələlər olduğundan əksər hallarda qarşılıqlı şəkildə təsvir 

olunurlar. Yəni “tilsimlərin dağılması” səhnəsi “sirlərin açılması” ilə bağlı olduğu kimi, “sirlərin 

açılması” da “daşların adamlara çevrilməsi” prosesi ilə bağlı və ya əlaqədar məsələdir. Bu proseslər 

biri digərini doğuran səbəb əlaqəsi olduğu kimi, ziddiyyətlərin həlli məsələsində də dialektik bir 

vəhdət yaradır. Folklorda zərurətin spesifik yolla dərk olunmasında belə bir  dialektik vəhdətin 

ifadəsi məhz bu qruplar vasitəsilə özünü göstərir. Lakin məsələnin açıq şərhi üçün biz bu qrupların 

hər birini ayrılıqda nəzərdən keçirməyi üstün tuturuq. 

Nağıllarda qəhrəman pis mühitə düşməsi hallarına tez-tez rast gəlirik. 

Hər şeydən əvvəl onu göstərək ki, bu məsələ bir növ azadlıq və zərurət probleminin folklorda 

bədii həlli kimi meydana gəlir. Qəhrəmanın pis, müdhiş mühitə düşməsi zərurətin insanın istək və 

arzularından asılı olmaması hallarını göstərə bilən təsvirdir. Başqa sözlə nağıllarda təsvir olunan bu 

“pis mühit” həyat ziddiyyətlərinin fantastik şəkildə təcəssümü kimi meydana gəlir. Nağıllarda bu 

cür pis mühit “quyu”, “əjdahanın qarnı”, “tilsimli vilayətlər”, “divlər ölkəsi”, “ilanlar yurdu” və s. 

kimi əks olunur. Folklorda qəhrəmanların pis mühitdəki fəaliyyəti estetik idealla bağlı olan 

problemdir. Belə ki, pis mühiti düşən qəhrəman dəhşətli eybəcərliklərlə, güclü şərlə, qorxulu 

düşmənlərlə rastlaşır və vuruşurlar. Nəhayət qəhrəman öz qüdrəti ilə hər şeyə qalib gəlir, bir sözlə 

bütün ziddiyyətlər ideal bir şəkildə həll edilir. Məsələn, “Tapdıq” – nağılında (7, s.50) pis mühitə 

(əjdahanın qarnına) düşən qəhrəmanın qeyri-adi fəaliyyətini göstərən bu təsvir zərurətin ideal 

həllinin folklora məxsus ifadəsidir. Lakin burada ülvilik də əsas və başlıca rol oynayan bir amil 

kimi özünü təsdiq edir.      

Beləliklə, Azərbaycan  folklorunda estetik ideal ülvilik vasitəsilə geniş şəkildə təzahür edir. 
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The reflection of sincerity conception as a art-estetic in folklore 

 

SUMMARY 

 

The researcher dedicated to the investigation analysis of reflusion problem of esthetic ideal by 

sincerity in folklore. Moreover, connection between of conctption “sincerity” and “estetic ideal” 

and their reflection form in folklore thought investigated. 
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Gəncənin əsas simvollarından hesab edilən İmamzadə kompleksi orta əsr Azərbaycan 

memarlığının dəyərli nümunələrindəndir. Məlum olduğu kimi, ölkəmizdə milli-mənəvi irsin 

qorunaraq yaşadılması, maddi mədəniyyət abidələrinin bərpa edilməsi, dini-əxlaqi dəyərlərimizin 

mühafizə olunması tədbirlərinin dövlət siyasəti səviyyəsinə yüksəldilməsinin təməli məhz Ulu 

Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Ulu Öndərin müdrik siyasəti sayəsində müstəqil 

dövlətimizin şərəfli tarixi keçmişinin yaşadıcısı olan abidələrin, o cümlədən dini ziyarətgahların 

bərpa etdirilməsi, yenidən qurulması həyata keçirilmişdir. Bibiheybət  məscid-kompleksi, Əliayağı 

piri, Təzəpir məscidi kimi çoxlu sayda ziyarətgahların abadlaşdırılması məhz Heydər Əliyevin 

diqqət və qayğısı nəticəsində mümkün olmuşdur.  

Qədim Gəncədə isə hələ ötən əsrin 70-80-ci illərindən etibarən məhz Ulu Öndərimizin 

uzaqgörənliyi sayəsində 17-dən artıq məscid, ibadətgah mədəniyyət ocağı kimi mühafizə edilmişdir. 

Dahi Öndərimizin siyasi irsinin layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 

İlham Əliyevin Abşeron, Sumqayıt, Şamaxı və digər bölgələrimizdə olan qədim məscidlərin, tarixi-

memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması ilə bağlı imzaladığı çoxsaylı fərman və 

sərəncamlar milli-mədəni irsimizə qayğının əvəzsiz nümunəsi kimi dəyərləndirilir [3, 11].  

Ölkə Prezidentinin qədim elm və  mədəniyyət mərkəzi olan Gəncə şəhərinin ən dəyərli maddi 

mədəniyyət nümunələrindən biri hesab edilən “İmamzadə” kompleksinin təmiri, bərpası və 

ətrafında abadlaşdırma işlərinin icra edilməsini nəzərdə tutan 1 Mart 2010-cu il, 30 Dekabr 2011-ci 

il, 5 İyun 2013-cü il, 16 May 2014-cü il, 5 Noyabr 2014-cü il və 9 Aprel 2015-ci il tarixli 

sərəncamları şübhəsiz ki, mahiyyəti etibarilə milli-mənəvi dəyərlərimizə, tarixi və mədəni irsimizə 

verilən ən yüksək qiymətdir. Bu mühüm tarixi əhəmiyyətə malik sərəncamlara uyğun olaraq Gəncə 

İmamzadəsi milli memarlıq ənənələrimizə müvafiq şəkildə yenidən qurulur, daha möhtəşəm 

görkəmə sahib olur. 

İmamzadə kompleksi kimi digər çoxsaylı abidələrin, maddi mədəniyyət nümunələrinin təmiri 

və bərpası, həmçinin xalqımızın qeyri-maddi mədəni irsinin təbliğ edilməsi ilə bağlı Heydər Əliyev 

Fondunun Prezidenti, Azərbaycanın birinci xanımı, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, 

millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilmiş mühüm tədbirlər xüsusi 

qeyd olunmalıdır. Təsadüfi deyildir ki, Gəncə şəhərində məhz Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü 

ilə VII əsr abidəsi olan Comərd Qəssab türbəsi, eyni zamanda qədim Gəncə qapıları, Cavad xan 

türbəsi, Fatimeyi-Zəhra məscidi kimi dəyərli abidələr bərpa edilmiş, yenidən qurulmuşdur [6, 68]. 

Gəncə Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu ərazisində yerləşən İmamzadə abidəsi beşinci imam 

Məhəmməd Bağırın (Baqirin) oğlu mövlana İbrahimin məzarı üzərində 739-cu ildə  ucaldılmış və 

tədricən Gəncədə, həmçinin ətraf ərazilərdə yaşayan insanların inam-inanc mənziləsi olmaqla 

yanaşı, milli-mənəvi dəyərlərin mühafizə edildiyi ocağa çevrilmişdir. Əsas tikililərinin XIV-XV 

əsrlərdə inşa edildiyi, ətrafındakı tikililərin isə, əsasən XVII-XVIII əsrlərdə ucaldıldığı Gəncə 

İmamzadə kompleksi həm də ehtiyacı olan insanlara təmənnasız xeyriyyəçiliyin əzəli ünvanı kimi 

tanınmışdır. Orta əsrlər dövründən etibarən vəqf mülkiyyət növü kimi fəaliyyət göstərmiş bu pak 

məkanda toplanan maddi vəsait tamamilə əvəzsiz olaraq xalqın ehtiyaclarının ödənilməsinə, eyni 

zamanda abidənin bərpa və yenidən qurulmasına sərf olunmuşdur [10; 11].  
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Mühüm tarixi abidə olan Gəncə İmamzadəsi özünün bir çox səciyyəvi, unikal xüsusiyyətləri 

ilə seçilir. Tarix boyu müqəddəs ziyarətgah kimi müsəlman dünyasında əhəmiyyətli mövqeyə malik 

olmuş İmamzadə türbəsi həm də Gəncədə yüksək şəhər mədəniyyəti ünsürlərinin göstəricisi 

olmuşdur.  

Gəncə şəhərinin təqribən yeddi kilometrliyində yerləşən bu müqəddəs kompleks qədim 

(yaxud köhnə) Gəncənin xarabalıqları yaxınlığındadır. Kərpicdən inşa olunmuş imam türbəsinin 

ətrafında tədricən tikilmiş məscid, sərdabə, həmçinin digər türbələr, karvansara tikililəri (yaxud 

karvansaraya bənzəyən evlər), yardımçı bina tikililərindən ibarət bu möhtəşəm dini kompleksin 

ətrafına daş və kərpicdən  hasar çəkilmişdir. Bundan əlavə, İmamzadə kompleksinin daxilində 

əsasən XVIII-XIX əsrlər bədii daşyonma sənəti ustaları olan xəttat-həkkakların, eyni zamanda 

nəqqaşların mühüm sənətkarlıq əsərlərini, epitafiya nümunələrini, həmçinin insanların dini 

dünyagörüşlərini, təsəvvürlərini əks etdirən məzarüstü abidələri özündə qoruyub saxlamış geniş bir 

ərazini əhatə edən qəbiristanlıq mövcuddur. Kompleksin ən qiymətli abidəsi, heç şübhəsiz 

düzbucaqlı plana malik olan İmamzadə türbəsidir. Türbənin üzəri rəngarəng kaşılı, kərpic örtüklü 

günbəzlə tamamlanır [8, 17-20].  

Bir məqamı qeyd etmək lazımdır ki, Gəncədə olan İmamzadə abidəsi məhz tarixi, ənənəvi 

multikulturalizm abidəsi kimi bir sıra xüsusiyyətləri baxımından diqqəti cəlb edir: 

Gəncə İmamzadə türbəsi mühüm ziyarətgahdır. Buranı hər il minlərlə insan ziyarət edir. Qeyd 

olunmalıdır ki, ziyarətçilər arasında həm də xarici dövlətlərin vətəndaşlarının sayı ilbəil artır. Maraq 

doğuran fakt bundan ibarətdir ki, abidəyə gələnlər arasında qeyri-müsəlmanlar da olur. 

1. Tariximizin çoxəsrlik yadigarı olan Gəncə İmamzadəsi həm də inşasında ənənəvi Gəncə 

memarlığına xas olan qırmızı bişmiş kərpic tikilişində “Qızıl kəsişmə”  üslubunun tətbiq edildiyi 

abidə kimi əhəmiyyətlidir.  

2. Gəncə İmamzadəsi çox dəyərli, qədim tarixi-epiqrafik abidədir. Bu abidənin böyük 

əhəmiyyətə malik kitabə və yazıları mövcuddur. Burada abidənin inşa etdirilməsi tarixi, eyni 

zamanda Gəncə İmamzadəsinin müxtəlif dövrlərdə abadlaşdırılması, yenidən qurulması ilə bağlı 

məlumatlar öz əksini tapmışdır.  

3. Bu dəyərli tarixi abidə Azərbaycan xalqının ənənəvi etnoqrafik baxış, milli-mənəvi 

dəyərlərinin mühüm mənbəyi və eyni zamanda, bir növ etibarlı qoruyucusudur. 

4. Gəncə İmamzadəsi çox nəfis, keyfiyyətli sənətkarlıq və memarlıq xüsusiyyətlərini özündə 

cəmləşdirən bir kompleksdir. Burada bir çox sənətkarlıq sahələrinin zəngin, qədim tarixə malik 

ənənələri vəhdət təşkil edir. 

5. Gəncə İmamzadəsi xalqımızın genealoji tarixi keçmişinin tədqiqində mühüm 

mənbəşünaslıq dəyərinə malik abidə kimi də diqqəti cəlb edir. Belə ki, qədim əlyazma və tarixi 

sənədlərin təhlili nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, görkəmli mütəfəkkir, şair 6. Nizami 

Gəncəvinin (1141-1209) şəcərəsinin nümayəndələri uzun müddət ərzində abidənin yerləşdiyi 

ərazinin vəqf mülkiyyətçiləri kimi sahibi olmuşlar və İmamzadə abidəsi ətrafındakı qəbiristanlıqda 

onların məzarları günümüzədək qorunub saxlanılmışdır.  

7. Bu dəyərli tarixi-memarlıq nümunəsi ölkəmizin Qərb bölgəsində dini turizmin inkişaf 

etdirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyəti ilə seçilən abidələrdəndir. Burada hal-hazırda həyata 

keçirilən əsaslı yenidənqurma və abadlıq işləri gələcəkdə bu mühüm sahənin inkişafında abidənin 

dəyərini daha da artırmış olacaqdır.  
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Национальное развитие любого полиэтнического государства сопровождается 

возникновением и необходимостью разрешения ряда  очень, и порой запутанных проблем. 

Причиной тому то, что людям различных в этническом, расовом, религиозном и культурном 

плане приходится уживаться в  рамках общей территории. 
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Сегодня в мире происходят глобальные изменения, которые затрагивают практические 

все сферы общественной жизни – экономическую, политическую, социально-культурную, 

этнонациональную, демографическую и т.д. Это в свою очередь, приводит  к двум 

противоположным процессам: с одной стороны, происходит размывание национально-

государственных границ и ускоренное продвижение наций в мировое культурное 

пространство, с другой, наблюдается резкое обострение этнической разобщенности и 

всплеск национального самосознания, иногда рост нетерпимости, религиозной вражды и 

даже сепаратизма.  

Подобная тенденция двунаправленности проявляется в изменениях  мировой 

политической карты тоже. За последние десятилетия мир пережил распад таких  

многонациональных государств как СССР, Югославия, Чехословакия. С другой стороны,  

некоторые европейские страны, исторически, более «единообразные» по составу нации, 

стремятся образовать единое политическое пространство. Примером может послужить 

Евросоюз. Сегодня это понятие давно не ограничивается только лишь объединением в 

области экономических интересов, как предполагалось в самом начале. Изменилась 

«политика открытой терпимости» в Великобритании, которая за последние годы приняла 

законы, ограничивающие толерантность в стране, вопрос о предельно допустимой норме 

толерантности встал во Франции и Германии. С одной стороны, демократическая основа 

развития общества диктует необходимость межконфессиональной толерантности, с другой 

стороны, современное общество пришло к порогу социальной нетерпимости. Общество, 

порой, стоит перед дилеммой - обеспечить свободу совести каждому гражданину или 

ограничить уровень терпимости. Поиск оптимальной меры согласия и диапазона 

толерантности становится одной из ключевых задач общества и государства. Толерантность 

и веротерпимость не может передаваться по наследству, от поколения к поколению, это не 

врожденное чувство той или иной нации. Толерантность это работа, которая должна быть 

приоритетной для государства и общества. Просто необходимо законодательно  определить 

границы религиозной толерантности, порог терпимости с учетом сохранности интересов 

государства, общества, личности и обязать религиозные организации обеспечивать 

религиозную безопасность. Необходимо распространять принципы толерантности и 

заложить их в поведение всего общества и отдельной личности. Толерантность должна 

пониматься как способность человека, общества уважать мнение другого, отличного от 

своего. Это требует определенных усилий от людей, занимающих соответствующие 

должности в управленческой сфере, активности интеллигенции, готовой преодолевать 

различные трудности и препятствия на своем пути.  Толерантность необходимо воспитывать. 

В создавшейся ситуации весьма актуальным является налаживание диалога между 

культурами и религиями в целях сохранения культурного разнообразия человеческой 

цивилизации. Показательным может быть опыт тех стран и регионов, в которых сильны 

традиции толерантности и веротерпимости. Азербайджан в этом отношении представляет 

собой уникальный пример сосуществования и сотрудничества многих народов и 

религиозных конфессий. 

Мультикультурные общества существовали на протяжении всей человеческой истории. 

Мультикультурными были  древний Рим и мусульманско-православный Константинополь, 

Российская империя и т.д. 

«Азербайджан веками являлся толерантной страной. Сегодня в Азербайджане 

охраняются памятники, относящиеся ко всем религиям и нациям, их восстановление и 

реконструкция находятся в центре внимания государства». Это в своем выступлении на III 

Бакинском международном гуманитарном форуме в октябре 2013 года сказал Президент 

Азербайджанской Республики Ильхам Алиев [2]. Мультикультурность в Азербайджане 

имеет очень крепкие устои, богатые традиции, глубокую историю и духовные основы. Корни 

этой традиции уходят глубоко в историю, ведь на азербайджанской земле нашли пристанище 

еврейские переселенцы, бежавшие из разграбленного Иудейского царства еще 586 году до 

н.э.  В середине первого столетия нашей эры в Азербайджане поселились первые 

последователи христианства, которые в последующем стали основателями  Албанской 
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церкви. С приходом ислама традиция веротерпимости еще больше укрепилась [4, с.54]. 

Возможно, причиной проявления такой терпимости к различным религиям являлось 

положение Корана, согласно которому  постулат  «нет принуждения в религии» давал 

возможность одновременно сосуществовать различным религиям. Мусульмане всегда 

уважительно относились к представителям других религий: иудеям, христианам и 

последователям зороастризма.  Азербайджан, находясь на перекрестке Великого шелкового 

пути, в течение многих столетий служил мостом, связывающим Восток и Запад. 

Исторически Азербайджан стал родиной для многих народов, которые мирно уживались с 

местным населением, хотя порой они были далеки друг от друга по  религиозным,  

нравственным, языковым  привязанностям [3, с.25]. 

В постсоветское время возрождение духовных ценностей, толерантность поднялись до 

уровня государственной политики республики. Право каждого человека исповедовать 

любую религию или не исповедовать никакую обеспечивает Конституция Азербайджана. В 

пунктах 1-3 Статьи 18 Конституции говорится, что в Азербайджанской республике религия 

отделена от государства; все вероисповедания равны перед законом, запрещено 

распространять и пропагандировать религии, унижающие человеческое достоинство и 

противоречащие принципам человечности [1, с.7-8]. В Азербайджане на высоком уровне 

защищается свобода совести. И сегодня демократические свободы развиваются и 

укрепляются. В республике созданы все условия для правового равенства, экономической и 

общественной свободы всех граждан независимо от их национальности и религиозной 

принадлежности.   

В рамках современной азербайджанской модели государственно-религиозных 

отношений все конфессии получили одинаковый статус, будучи равны перед законом. И 

мусульмане, и христиане, и иудеи, и представители других конфессий получили равные 

права перед законом, обеспечивающим им возможность беспрепятственно развивать свою 

деятельность в республике. Так, например, в настоящее время православие располагает в 

республике русскими и грузинскими церквями. Русские православные церкви страны 

объединены в Бакинской прикаспийской Епархии, учрежденной в 2000 г.  В Азербайджане 

действует 11 молоканских общин, придерживающихся старообрядческих традиций.  

Еще в далеком 1920 году, находящийся в Азербайджане собор Святых Жен Мироносиц 

был закрыт распоряжением Советской власти, но в 1991 году отреставрированное здание 

собора было передано Русской Православной Церкви. А в мае 2001 года патриарх 

Московский и всея Руси Алексий II совершил освещение собора и присвоил ему статус 

кафедрального собора. Средства на восстановление и реставрацию собора пожертвовал 

крупный российский бизнесмен, азербайджанец по национальности Айдын Курбанов. В том 

же году после полной  реставрации был открыт другой православный храм - Собор 

Рождества Пресвятой Богородицы. 

На территории республики есть места, где компактно  живут и работают   русские. Это 

село  Ивановка Исмаилинского района Азербайджана, где все говорят как по-русски, так и 

по-азербайджански. Они сумели сохранить оазис старой Руси в Азербайджане с ее укладом и 

традициями. Русские начали переселяться сюда два века назад. Первыми переселенцами 

стали церковные раскольники. Ивановка была основана ими еще 1805 году, а первое 

официальное распоряжение о переселении русских раскольников из внутренних губерний 

России в Закавказский край было издано лишь в 1832 году. Сегодня в Ивановке сохранился 

колхоз, несмотря на земельную реформу в Азербайджане, именно такую форму 

хозяйствования для русских сохранили. Сегодня Ивановка заметно отличается от соседних 

деревень своим достатком. В селе проживает более 3 тысяч человек, из которых треть 

пенсионеры, тем не менее, колхоз вышел на полную самоокупаемость. 

Уникальный опыт Азербайджана в становлении и укреплении межрелигиозного 

диалога и сотрудничеств получил высокую оценку и признание за рубежом. Свидетельством 

этого стал исторический визит в республику главы римско-католической Церкви - Иоанна 

Павла II-го (май 2002 г.) В ходе визита понтифик подчеркнул исторические традиции 
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веротерпимости в Азербайджане.  В Баку завершено строительство католической церкви, 

проект которой согласован с Ватиканом. 

Еврейская община Азербайджана также имеет многовековые традиции. В республике 

существуют три еврейские общины: горских евреев, евреев-ашкенази и грузинских евреев. В 

целом число иудеев составляет 16.000 человек. На сегодняшний день в двух ведущих вузах 

Азербайджана Бакинском Государственном Университете и Азербайджанском Университете 

Языков открыто отделение иврита и израилеведения. В тоже время Академия Наук 

Азербайджана приступила к написанию книги «Евреи в Азербайджане». В Азербайджане 

функционирует общество дружбы «Азербайджан-Израиль» и общество «Сохнут». В 

республике, на территории Кубинского района компактно уже несколько веков живет 

община горских евреев  (около 4 тыс. чел) – поселок Красная слобода. В поселке работает 

школа, где обучение проходит на русском и на Азербайджанском языке. Для желающих 

действует факультативная еврейская школа «Ишива» [5]. В данный момент в поселке 

действуют две  восстановленные синагоги. 

На территории Азербайджана, почти на границе с Россией живут лезгины.  По данным 

последней переписи населения лезгины (178 тыс.) являются вторым после азербайджанцев 

народом в стране.  По другую сторону реки Самур тоже живут лезгины, но они уже являются 

гражданами российского Дагестана. 

Регистрация албано-удинской христианской религиозной общины явилась 

знаменательным событием в политической жизни республики. На сегодняшний день в мире 

насчитывается 10.000 представителей удинского этноса, причем 6.000 из них компактно 

проживают на территории Азербайджана.  

Сохранение традиций мультикультурности в республике возможно при постоянном 

внимании со стороны государственных органов. На это имеются определенные причины. 

Возрождение Азербайджанского языка не мешает уважительному отношению к культурам и 

языкам других национальностей, проживающих на территории республики. Президент 

страны Ильхам Алиев регулярно поздравляет христианские и иудейские общины страны с 

основными религиозными праздниками. Все знаменательные даты в истории республики  

отмечаются совместно. Большой вклад в сохранение веротерпимости вносит 

Государственный Комитет АР по работе с религиозными образованиями.  Руководство 

вышеназванной структуры регулярно  проводит встречи и семинары, международные 

конференции  с участием религиозных общин с целью достижения между ними полного 

взаимопонимания и налаживания более тесных связей. Определенную роль в расширении 

сотрудничества между представителями различных конфессий играют международные и  

неправительственные организации. Азербайджан сумел сохранить межнациональную 

стабильность. На территории республики сосуществуют представители многих 

национальностей: лезгины, русские, татары, грузины, евреи, удины, курды, талыши, турки-

месхетинцы, армяне и т.д. Функционируют общеобразовательные школы на 

азербайджанском, русском и лезгинском языках. На территории страны издаются газеты и 

журналы на различных национальных языках. На теле- и радиостудиях идет вещание на 5 

различных языках, посредством СМИ созданы необходимые условия для национального 

самовыражения и развития.  Национальная политика в республике смогла выработать некие 

уникальные, своеобразные рецепты, которые могут быть интересны  мировому сообществу.  

Среди них можно выделить следующие: во-первых, четкая и ясная позиция государства в 

отношении национальных и религиозных вопросов. Во-вторых, взвешенная позиция СМИ, 

политических партий и оппозиции. Именно такая позиция государства в отношении 

религиозных, национальных вопросов  сыграла свою конструктивную роль в сохранении 

стабильности в нашей стране. Пример Азербайджана показывает, что религиозный фактор 

можно использовать не как средство вражды, а как инструмент налаживания диалога между 

различными цивилизациями.  

Миграции, движение народонаселения земного шара увеличиваются, мир на пути к 

великому смешению, переселению народов. В этом едином пространстве стираются 

национальные грани, но в то же время наблюдаются тенденции ренационализации. Именно  
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поэтому изучение межэтнических, межнациональных отношений особенно актуально и 

значимо. Вопрос о национальном будущем отдельных государств становится центральным 

для политических лидеров современности: именно принципы его  решения будут определять  

характер международных отношений и геополитическую обстановку в  XXI веке. 
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РЕЗЮМЕ 

 В статье автор попытался раскрыть объективные причины зарождения  

межконфессиональных, межэтнических, межнациональных отношений в Азербайджане. 

Рассмотрены также основные направления укрепления и дальнейшего развития толерантных 

отношений в Республике. 

  

HISTORICAL BACKGROUND OF AZERBAIJAN MULTIKULTURALIZM  

SUMMARY 

The author tries to reveal the objective reasons for the birth of interfaith, inter-ethnic,  

relations in Azerbaijan. Also considered the main directions of strengthening and further 

development of tolerant relations in the Republic.  
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Azərbaycanımızın füsunkar guşələrindən biri olan Zaqatala  qədim tarixi abidələrlə zəngindir. 

Bu abidələr öz qeyri-adiliyi və müxtəlif coğrafi ərazilərdə yerləşdiyinə görə insanların diqqətini 

cəlb edir, onlara marağı artırır. Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, bu abidələrimizdən bir çoxu hələ 

də  tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilməmişdir. Bu abidələrdə bizim əcdadlarımızın maddi və mənəvi 

mədəniyyəti əks  olunub. IV əsrdə xristianlığın qəbul edilməsi ilə əlaqədar kilsələrin, sonradan isə 

monastr  komplekslərinin inkişafına başlanıldı ki, bunların da tərkibində dini tikililərlə birgə, 

http://ru.president.az/articles/9894


 
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 157 

 

 

 

ictimai və mülki  binalar da öz əksini  tapmışdır. Təbii fəlakətlər və müharibələr Qafqaz Albaniyası 

memarlıq abidələrinə, ümumilikdə Azərbaycan  memarlıq abidələrinə böyük ziyan vurmuşdur. 

Onlardan çoxu bizim günlərə yarımdağılmış vəziyyətdə  gəlib çıxmışdır. Böyük tarixi və elmi 

əhəmiyyət kəsb edən bu abidələrin öyrənilməsi və bərpa olunması bu gün çox vacibdir. Ermənilərin 

zəbt etdiyi Azərbaycan ərazilərində olan İslam memarlıq  abidələri xüsusi amansızlıqla məhv edilir, 

Alban kilsə və monastrların memarlığına yad elementlər  daxil edilərək Azərbaycan xalqına məxsus 

elementlər tamamilə silinir. Bu problem Azərbaycan  vətəndaşlarının hər birini maraqlandırmalı, 

düşündürməlidir. 

Məhz biz azərbaycanlılar ulu babalarımızdan miras qalmış abidələrimizi öyrənməli, təbliğ 

etməliyik. Rus tarixçisi Y.İ.Krupnovun sözlərilə desək “Albaniya tarixini müxtəlif ölkələrin 

tarixçiləri öyrənirlər. Lakin bir şey də məlumdur”: Qafqaz Albaniyasının tarixi və taleyi ilə hamıdan 

çox azərbaycanlılar  məşğul olmalıdırlar. Bu sahədə onlar dünya elmi qarşısında məsuliyyət 

daşıyırlar, dünya elminə borcludurlar [3].    

Qədim Albaniyanın memarlığı Azərbaycan tarixinin az öyrənilmiş bir hissəsidir. Zərdüştlüyə 

və xristianlığa aid Albaniya məbədləri bu gün də tam öyrənilməmiş qalır. Bu abidələrin tədqiq 

olunması  bizə yüz illər boyu ərazimizdə güclü dövlətin olduğunu o cümlədən Azərbaycan 

memarlığının köklərini öyrənməyimizə imkan yaradır.  

Abidələrin öyrənilməsi bir çox problemlərlə üzləşir. Bir çox abidələr yarımdağılmış və ya 

dağılmış  vəziyyətdədir. Tarixi mənbələrdə memarlıq üslubuna aid məlumatın və epiqrafikanın 

olmaması bu problemlərdəndir. O cümlədən? erməni və gürcü tarixçilərinin Alban abidələrini öz 

xalqlarının tarixi ilə  bağlamaq cəhdləri və onlara qarşı daim ciddi, tutarlı cavabın verilməməsi də 

tədqiqat işini   çətinləşdirir  [5, s.3].  

Xristianlığın ilk təbliğatçıları bütpərəstliyə aid müqəddəs yerləri öz məqsədləri üçün 

məharətlə  istifadə edirdilər. İnsanların əvvəllər ziyarət etdikləri yerlərdə xristian məbədləri tikilir, 

bəzən də  bütpərəstliyə aid  məbədlər xristian kilsələrinə çevrilirdi. 

Eramızın birinci əsrindən başlayaraq Albaniyada üç nefli və bir nefli bazilikalar tikilirdi [5, 

s.36]. Bütpərəstliyə aid birnefli bazilikalar xristianlığın ilk dövrlərində  daha çox yayılmış və yeni 

dinə uyğunlaşdırılmışdır. Bu tipli abidələrə Mingəçevirdə, Ağdamda, Kəlbəcərdə və s. yerlərdə rast 

gəlinir. 

313 – cü  ildə  Alban hökmdarı  Urnayr  xristianlığı  dövlət  dini elan etdi.  Monoteist   dini 

olan  xristianlığın köməyi ilə  Urnayr çoxmillətli  Alban  dövlətini birləşdirmək  və Zərdüşt  İranına  

qarşı   durmaq niyyətində  idi. 

Aquen  kilsə məclisini  çağıran Mömin  III Vacaqanın  dövründə çoxlu sayda  kilsələr 

tikilirdi.  Albanlar öz dininə dərindən  bağlı idilər. 

Xristianlığın  yayılması və Romanın  Qafqazda  nüfuzunun  artması  ilə  barışmayan  

Sasanilər  Albaniyaya  təzyiqi  artırırdılar. Albaniyada  hakimiyyətdə olan  II Vaçe  üsyan  qaldırdı.   

II Yezdəgird ona  zorla məcus dinini qəbul etdirdi [2, s.45].  VI əsrin  əvvəllərində  Sasani  

imperiyasında  vəziyyət  sabitləşən  kimi İran  şahları   Albaniya və İberiyada  yerli  hökmdarlar 

sülalələrini  ləğv etdilər. Sasanilər  zərdüştlüyü Albaniyada zorla yaymağa çalışırdılar. Əhali  dini 

etiqadlarını  qorumaq üçün  dağların  zirvələrində, keçilməz sıx  meşəliklərdə   məbədlər tikirdilər. 

Zaqatala  ərazisində  olan Armatay və Pipan  məbədləri, Çüdüllü binə  yaxınlığındakı  meşənin 

dərinliyində  yerləşən Alban  məbədi  bunlara misal ola bilər. 

Xristianlığın  qəbul  edilməsi  ilə  əlaqədar  olaraq  Qafqaz  Albaniyasında  mərkəzi  günbəzli  

bazilikal  sitayiş  qurğuları  meydana  gəldi. Lakin  əsrlər  boyu   təşəkkül  tapmış  ənənələrdən  

imtina  etmək  çətin  idi. Buna  görə də  ilk xristian   abidələri  erkən  bütpərəstlik  tikililəri ilə 

böyük  oxşarlığa malik  olmuş  və Albaniyanın sonrakı tarixi  dövrdə  tikilmiş  kilsələrindən  kəskin  

surətdə fərqlənmişdir. 

Öz möhtəşəmliyi və  qeyri adiliyi  ilə  insanı həyəcanlandıran ,  düşündürən  və kövrəldən  bu 

abidələr  ulu  babalarımızdan  bizə  yadigar  qalan  mirasdır.  Hər bir  Azərbaycan  vətəndaşı  bunu  

anlamalı  və  abidələri   qorumağa çalışmalıdır. 

Yuxarı Çardaxlar kəndi.  “Çartak” od məbədi 

Doğma Zaqatalamızın  sirli-sehirli  abidələrindən  biri də  Yuxarı  Çardaxlar kəndinin  

ərazisində  yerləşən  hündür dağın  zirvəsinə yaxın  qayalıqda  tikilmiş qeyri-adiliyi ilə  seçilən  və  
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əhali arasında   Pəri qala adı ilə  tanınan  abidədir. Bu abidəyə  çıxmaq  olduqca  çətindir, demək  

olar ki, qeyri mümkündür.  Abidə  iki otaqdan  ibarətdir. Yəqin  ki,  qayalıq  deşilərək,  otaq tikmək  

üçün  düz yer  hazırlanmışdır. Sonra həmin yerdə qaya daşlarından iki otaq tikilmişdir. Birinci otaq 

yerdən   göründüyü  kimi  tağ formasında  girişə   malikdir. İkinci  otaq  isə  birinciyə  nisbətən  

aşağıda  yerləşir İkinci  otağın  iki   pəncərə  yeri var. Abidə  tikinti quruluşuna  görə və  yerləşdiyi  

yerinə  görə  çox  unikaldır. Məbəddən  xeyli  aşağıda  ora çıxmaq  üçün   qaya çapılaraq  xüsusi  

yol çəkilmişdir. İndi  bu yolun  bir hissəsi  mövcuddur. Yolun  abidəyə tərəf  vertikal  hissəsi  

dağılmışdır. Abidənin  Azərbaycan  tarixinin  Albaniya dövrünə aid olduğunu  söyləyə  bilərik. 

Kəndin  adı  burada   sıldırım qaya   üzərində  qurulmuş  çartakla  (od məbədi)  izah olunur. Çartak  

Sasani    dövrünə aid   abidələr kompleksinə  daxildir [4,s. 27-28]. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi zərdüştlükdə oda sitayiş birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edirdi. 

Sasani sülaləsi oda sitayişlə daha sıx bağlı idi. Od məbədləri əsasən hündür dağ zirvələrində 

tikilirdi. Belə ki, baş od məbədləri sayılan Farroborq Xvaromand dağında, Adurquşnasp Əsnavənd 

dağında, Adur Burzen Mihr-Rəvand dağında yerləşmişdi [1,s.110]. 

Rəvayətə görə bu məbədlərdəki odu insanlar yandırmayıb, onlar əzəldən mövcud olmuşdur. 

Digər məbədlərin odu bu məbədlərdən alınan odla alışdırılırdı. 

Məbəddəki od gecə-gündüz yanmalı idi. İran şahları və əyanları tərəfindən təsis edilmiş od 

məbədlərinə təsisatçının, yaxud onun nəslindən olanların adları verilirdi. 

Söhbət açdığımız Çartak od məbədi zərdüştlüklə bağlı olub, xüsusi dini təyinatlı abidədir 

(Plan baxımından kvadrat şəkilli, həcm cəhətdən kub olması bu məbədlərin fərqləndirici cəhətləri 

idi [1,s. 161]. 

Armatay  dağının  zirvəsində Günəş və  Ay allahları şərəfinə tikilmiş məbəd 

Zaqatalanın  Mamrux  və  Gözbarax  kəndləri  ərazisində yerləşən  Armatay  dağının  ən   

ucqar  zirvəsində, çox  möhtəşəm, əzəmətli, tikilmə  üsuluna  görə  qeyri-adi  və başqalarından  

xarici görünüşü ilə  fərqlənən “Pəri qala” adı ilə  tanınan  tarixi abidə  mövcuddur. Qala  

Azərbaycan tarixinin Alban  dövrünə aiddir.  

Abidə  mürəkkəb  kompozisiyaya  malikdir. Üç  girişə   malik  abidənin  Şərq tərəfində dərin  

divar  oyuğu – absida  vardır. (Absida-yunanca yarımdairəvi çıxış, düzbucaqlı tağ, yüksək dərəcəli 

ruhanilər üçün yer). Absida  binanın  əsas  yuxarı  hissəsində yerləşir. Absidanın   eni 4m, uzunluğu  

6m-dir.  Tağın  hündürlüyünü  nəzərə alsaq, binanın   kümbəzinin  2-3 metr  olduğunu  güman 

etmək  olar. Binanın  ümumi   hündürlüyü  isə  9-10 metrə  yaxın  olduğunu söyləyə  bilərik. 

Absida binanın  əsas  yuxarı  hissəsində yerləşir.  Kümbəzli  yuxarı  baraban  dayaqlıq  tağları 

olan   dörd  sütuna dayaqlanmışdır. 

Abidənin  diametri 12,8 metrdir. Mamrıx məbədlərinin  memarlığı  artıq  yerli  alban  

formalarında,  kilsə dağdakı   Mitra  allahı  məbədinə  nisbətən  daha  mükəmməl  və mürəkkəb  

tərzdə  həllini tapmışdır.  

Dörd  pilon  (Sadə  sütun) və mərkəzi  absida  məbədin  interyerində  əsas  rol  oynayır.  

Günbəzin  alt hissəsi  kvadrat  formasındadır. Pilonların  arasında  ayrı-ayrı  yerləşən  sütunlar  

səkkiz guşəli   özülün  dayağı  rolunu  oynayır. 

Abidənin   demək  olar ki,  yarıdan  çoxu  uçub dağılsa da, onun   ilkin   görünüşünü  

fikrimizdə  canlandırmaq  mümkündür. Bina qaya və çaydaşı,  kirəcdən və kərpicdən tikilmişdir.   

Sağ qalmış  Şimal  girişinin  solunda  və  Cənub girişinin  sağında  binanın içərisində  iki  

otaq  var. Otaqların  içərisində  divarlarda   əşyalar qoymaq üçün xüsusi   yerlər var. Bina qala  

divarları ilə  əhatə olunmuşdur. Divarlar təqribən   binadan  17 m  məsafədədir. Divarlarda 

hündürlüyü  5 m  yaxın  olan  salamat qalmış  2 bürc var. Bundan  əlavə  qala divarının   

yaxınlığında   hündürlüyü 5 m olan   konusabənzər  qüllə var. Qüllənin  içərisi aşağıdan  1m,  yuxarı 

çıxış hissəsi isə  50  sm-dir. Qüllənin aşağısında ocaq yandırmaq üçün  xüsusi dəlik var. Bu 

abidənin  sonralar hərbi məqsədlər üçün  istifadə olunduğunu söyləyə bilərik. Çox güman  ki,  

gözətçilər  burada  ocaq yandırıb, tüstüsünü  havaya  buraxmaqla  digər  gözətçi məntəqələrə  hər 

hansı  bir xəbəri  çatdırıdırırlar. Qala  divarlarından  450-500 metrə yaxın  bir məsafədə, eni  və 

uzunluğu  3 m, dərinliyi  isə təqribən  5 m  olan  su  hovuzu var. Hovuzun  divarları  qaya  daşından,  

kirəclə  tikilmişdir. Qala  sakinlərinin  bu  hovuzda  saxlanılan    sudan istifadə  etmələri güman  

olunur. Qaladan aşağıda  100  metrə  yaxın  bir məsafədə, qar  və yağış  sularının  süzülüb   gəldiyi  
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bir yerdə  2 ədəd küpə bənzər eni  3 m yaxın,  dərinliyi isə  4 metrə  yaxın su  hovuzları var. Qala  

sakinlərinin bu sudan  paltar  yumaq  və yuyunmaq  üçün  istifadə etmələrini  söyləyə   bilərik.    

Mamrux məbədi. Sövmənişin 

Bu abidənin  uzunluğu  4,7m eni,  3,5m hündürlüyü  isə  3,3m-dir. Abidə  çay daşı, kvadrat  

kərpic və kirəcdən  tikilmişdir. 

Mamruxdakı abidə sövmənişindir. Sövmənişin ölçülərinə görə  balaca olub ictimai ibadət  

binasıdır. Məbədlərdən  fərqli  olaraq  sövmənişinlərdə təntənəli  dini mərasimlər keçirilmir. 

Sövmənişinin  altar (latınca  yuxarı,  yüksək yer, məbədin  Şərq  tərəfində olur, yüksək  dərəcəli  

ruhanilər üçün  xüsusi yerdir) hissəsi olmur.  Deyilənlərə görə  bu  tikililərdə zənglər  yerləşdirilir 

və hər  saatdan  bir  zəng  vurulurdu. Bura  həmçinin  ikonalar  və şamlar  qoyulurdu. 

Sövmənişinlər  əsasən  insanların  yeni  ərazilərə köçdüyü  yerlərdə tikilirdi. Bu ərazilərdə 

sövmənişinlərin tikilməsi və orada xaçın yerləşdirilməsi yeni torpaqların saflaşdırılması demək idi. 

Pipan məbədləri. Üç kilsəli bazilika 

Zaqatalanın Yuxarı Tala  kəndi ərazisində yerləşən Pipan yaşayış məntəqəsi   ərazisində  

Albaniya  dövrünə aid  möhtəşəm abidələr vardır. Bu məbədlərın  yuxarıda  qeyd etdiyimiz kimi 

Sasanilərin Albaniyada  xristianlığa  qarşı  mübarizə apardığı dövrdə tikilməsi güman edilir.   

Məbədlərdən   birincisi üç otaqdan  ibarətdir.  Onlardan ən böyüyü  orta  otaq olub, hündürlüyü  

4,5m-dir.  Otağın  uzunluğu 6,5m-dir. Eni 3,5m-dir. Otaqda bir pəncərə  yeri var, tavanı dairəvidir. 

Bu otağın  girəcəyində aşağıya doğru  bir dəlik var. Buradan  görürük ki, zirzəmidə bir  başqa otaq  

da vardır. Bu otağın  eni 3,3m, uzunluğu 6,7m, hündürlüyü  3m-dir. Burada  Şərq və Qərb tərəfdən 

iki pəncərə  yeri vardır. Bu otaqda müqəddəs odun qorunub saxlanılmasını deyə bilərik. Bu da bizə 

məbədin əvvəlcə od məbədi olduğunu sonra isə kilsəyə çerildiyini söyləməyimizə imkan verir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi xristianlığın ilk təbliğatçıları bütpərəstliyə aid  müqəddəs   yerləri öz  

məqsədləri üçün  məharətlə  istifadə  edirdilər. İnsanların  əvvəllər ziyarət  etdikləri yerlərdə  

xristian  məbədləri tikilir, bəzən də  bütpərəstliyə  aid  məbədlər  xristian  kilsələrinə  çevrilirdi. 

Əsas otağın  hər iki tərəfində  uzunluğu  birinci otaqla   eyni  olan otaqlar var. Yan otaqların 

eni 1,8m-dir, hündürlüyü 2,5m-dir. Burada üç pəncərə yeri vardır. Tavanı dairəvidir.  Tikinti  

materialı  kimi burada  çay daşından , bişmiş kərpic və kirəcdən istifadə  olunmuşdur. Binanın  ön 

hissəsində hər iki tərəfdən  aynabənd formasında  divarlar var. Bu divarların hündürlüyü 3 m-dir. 

Abidənın  ümumi hündürlüyü  6,5m-dir. Abidə üç neftli kilsələri xatırladır. Məbədin  önündə  ora 

çıxmaq  üçün  pilləkənlərin olduğunu deyə bilərik. Belə tipli məbədlər  elmi  ədəbiyyatda üçkilsəli 

bazilika  adlanır. Belə məbədlərin  əsas  kompozisiyasının   xarakterik  xüsusiyyəti bir  tikilidə üç 

otağın  olması, iki ətraf   otaqların   ortadakına nisbətən  balaca olmalarıdır. Əsas orta zal  eninə  və 

hündürlüyünə  görə digər  ikisindən  böyükdür. Üç kilsəli bazikalar  Gürcüstanda geniş yayılmışdır. 

Lakin gürcü alimləri özləri  də qeyd edirdilər ki, belə  kilsələrə Balkanlarda , Suriyada da rast 

gəlinir. [5,s.91] Bu kilsələrin  meydana  gəlməsinin  əsas  səbəbi, dini  ayinlərin  gün ərzində 

müxtəlif  otaqlarda keçirilməsi  məcburiyyəti idi. 

Üçkilsəli  bazilikalar Kaxetiya  ərazisində  də  vardır. Kaxetiyanın bir hissəsi tarixi Qafqaz  

Albaniyasının əyaləti olan Kambisenaya daxil idi. Deməli  bu mövzu heç də Alban memarlığına 

yad deyil və tapılmış  kilsələr bunun təsdiqidir  [5,s. 91-94] 

Üçkilsəli Pipan bazilikası Qumdakı bazilika ilə ideya  bağlığına  malikdir. Bu bağlılıq  əsasən  

hər iki məbəddə  hündür  orta  kilsənin  olması və hər iki  tərəfdən  balaca  otaqlarla  əhatə 

olunmasıdır. 

Pipandakı  üçkilsəli məbəd Albaniya ərazisində belə  kilsələrin çox yayıldığından  xəbər verir. 
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Summary 

High level of tolerance of the  Azerbaijani society as well as spiritual wealth and variety of 

the Azerbaijani culture are primarily jointed for by spreading and co-existence of different beliefs in 

Azerbaijan throughout its history. It was Zoroastrianism, Christianity and Islam that had an 

indelible impact on the architectural image of the country as well. Ruins of numerous fortresses and 

citadels in Zaqatala other part of Azerbaijan are indicative of the high level of development of 

engineering art. 
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AZƏRBAYCANDA YAŞAYAN XALQLARIN VƏ ETNİK QRUPLARIN 

FOLKLORUNDA ORTAQ DƏYƏRLƏR 
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Açar sözlər: mozaik, avar, saxur, udi, etnik  

Key words : inlaid, paddle, saxur, udi, ethnical 

 

Azərbaycan müxtəlif dinlərin, dillərin və mədəniyyətlərin birgə yaşadığı tolerant bir ölkədir. 

Fərqli dinlərə, dillərə və mədəniyyətə mənsub olan bu xalqlar və etnik qruplar daima dostluq və 

əmin-amanlıq şəraitində yaşamışlar. Birgə yaşam tərzi həmin xalqlarda ortaq inancların və 

mədəniyyətin əmələ gəlməsinə şərait yaratmışdır. Bu birgə və ortaq dəyərlərdən qaynaqlanan vahid 

Azərbaycan xalqı hər zaman və hər yerdə seçilmiş, hətta örnək olmaq səviyyəsinə yüksəlmişdir. 

Məlum olduğu kimi Azərbaycan ən qədim dövrlərdən başlayaraq bir çox xalqların və etnik 

qrupların ortaq vətənidir. Dilindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq bu ölkəyə gələn hər kəs 

burada isti ana qucağı, Vətən tapmışdır. İstər bu torpaqlara nə vaxt gəldiyi və ya buralarda nə 

vaxtdan yaşamağa başladığı tarixin qaranlıqları altında qalan yəhudilər və dağ yəhudiləri, tatlar və 

lahıclar, saxurlar və udilər, talışlar və ləzgilər, laklar və avarlar, ingiloylar və kürdlər, rutullar, eləcə 

də xınalıq, hapıt, qrız dilinin daşıyıcısı olan xalqlar və etnik qruplar kimi qədimi həmvətənlilərimiz, 

istərsə də nə vaxt və hansı səbəblərdən buralara köçürüldüyü dəqiq bilinən ruslar və malakanlar, 

mesxeti türkləri, hətta ən son gələnlərdən biri olmasına baxmayaraq, bizə qarşı artıq ikinci dəfə 

torpaq iddiasına düşən ermənilərə belə, bu diyarda hər zaman tam hüquqlu vətəndaş münasibəti 

göstərilmişdir. 

Burada bir haşiyə çıxaraq “azsaylı xalq” deyimi və ya ifadəsi haqqında bir neçə söz demək 

istəyirik. Bu günə qədər istər elmi, istər publisistik yazılarda, istərsə də rəsmi, siyasi və 

qanunvericilik aktları ilə bağlı sənədlərdə “azsaylı xalq” termini işlədilməkdədir. Hal-hazırda bu 

termin və ya anlayış “milli azlıq” termininin və ya anlayışının sinonimi kimi qəbul və istifadə edilir. 

Eyni vəziyyət rus dilində də müşahidə edilir və həmin məqamda müvafiq olaraq “maloçislennıye 

narodi” və “natsionalnıye menşinstva” anlayış və terminlərindən istifadə edilir. İngilis, alman, 

fransız dillərində də eyni mənzərə müşahidə olunur. Biz “azsaylı xalq”, yaxud da “milli azlıq” 

terminlərindən istifadə edilməsində hansısa bir siyasi səhv, sosial qəbahət və ya məntiqi yanlışlıq 

olduğunu iddia etmirik. Sadəcə diqqəti bir məsələyə yönəltmək istəyirik. 

Azərbaycan ərazisində elə xalqların, elə millətlərin nümayəndələri yaşayır ki, onların yer 

üzərindəki ümumi sayı nəzərə alınsa, onlara “azsaylı xalq” demək doğru olmazdı. Məsələn, 



 
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 161 

 

 

 

Azərbaycan ərazisində say baxımından faktiki azlıq təşkil edən, amma yer üzərindəki ümumi sayı 

baxımından Azərbaycanda yaşayan və respublika əhalisinin əksəriyyətini təşkil edən türk mənşəli 

aborigen xalqdan daha çox olan ruslara nə “azsaylı xalq”, nə də “milli azlıq” demək doğru deyil. 

Azərbaycan ərazisində ruslar kompakt şəkildə, sadəcə Gədəbəy rayonunun Saratovka və İsmayıllı 

rayonunun İvanovka kəndlərində yaşayırlar. Bundan başqa həmin xalqın nümayəndələri Bakı, 

Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir şəhərlərində, eləcə də digər rayonların rayon mərkəzlərində də 

pərakəndə şəkildə yaşayırlar. İstənilən halda onların Azərbaycandakı ümumi sayı o qədər də çox 

deyil və təxminən talışlar, ləzgilər qədərdir. Bu üç xalqın nümayəndəsinin Azərbaycandakı ümumi 

sayı təxminən bərabər olduğuna görə onların hamısını eyni tərzdə Azərbaycan Respublikası 

ərazisindəki “azsaylı xalq” və ya “milli azlıq” adlandırmaq o qədər də doğru deyil. Azərbaycanda 

təxminən eyni miqdarda olduqlarına baxmayaraq, qeyd edilən xalqlardan birini və ya ikisini “xalq”, 

digərini və ya digərlərini isə “azsaylı xalq” adlandırmaq da doğru deyil.  

Biz təklif edirik ki, Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşayan və vahid Azərbaycan 

xalqının ayrılmaz tərkib hissəsi olan heç bir xalqa “azsaylı xalq”, yaxud da “milli azlıq” deməyək. 

Ona görə ki, vahid Azərbaycan xalqı sayından, azlığından və ya çoxluğundan asılı olmayaraq 

respublika ərazisində yaşayan bütün xalqların və etnik qrupların birliyi, vəhdəti əsasında formalaşır. 

Bizcə, xalqın böyüklüyü nə onun fərdlərinin ümumi sayının azlığında və ya çoxluğunda, nə də 

tərkibində olduğu dövlətin, cəmiyyətin əksəriyyətini təşkil edib-etməməsində deyil. Xalqın 

böyüklüyü onun demokratikliyində, tolerantlığında, digər dillərə, dinlərə və mədəniyyətlərə qarşı 

dözümündədir. 

Hal-hazırda Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşayan bütün xalqlar və etnik qruplar 

sayından, dilindən və dinindən asılı olmayaraq bir-birinə qarşı xoş məram nümayiş etdirir və həmin 

xalqların bu davranış tərzi ölkə qanunları ilə tənzimlənir. Azərbaycan Respublikası ərazisində 

yaşayan bütün xalqlara və etnik qruplara dil sərbəstliyi və tam dini azadlıq verilmişdir. 

Azərbaycanda istənilən dildə ibtidai, orta və ali məktəb açmağa, qəzet, jurnal nəşr etdirməyə, radio, 

televiziya verilişləri yayımlamağa qanunla icazə verilir. Bu gün Azərbaycanda Azərbaycan dili ilə 

yanaşı rus, ingilis, alman, fransız və s. dillərdə orta və ali məktəblər fəaliyyət göstərir, bu və digər 

dillərdə qəzet və jurnallar nəşr olunur, radio, televiziya verilişləri yayımlanır.  

Ölkə ərazisində rəsmi dövlət dili Azərbaycan dilidir. Bununla belə insanlar arasında ünsiyyəti 

təmin etmək məqsədi ilə istənilən dildən istifadə etməyə icazə verilir, ünsiyyət dili kimi hər hansı 

bir dildən istifadəyə məhdudiyyət qoyulmur. Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün xalqlar və etnik 

qruplar öz ana dillərini unutmasınlar, bu dildən aktiv şəkildə istifadə edə bilsinlər deyə, həmin 

xalqların kompakt şəkildə yaşadığı ərazilərdə yerləşən və bu xalqların övladlarının təhsil aldıqları 

məktəblərdə, dilin perspektivi nəzərə alınması şərtilə, ya təhsil həmin xalqların öz dillərində 

aparılır, ya da həftədə ən azı iki dəfə öz ana dillərinin tədrisi və gənc nəslə öyrədilməsi təmin 

olunur. 

İstər millət, xalq və etnik qrupların, istərsə də onların dilinin yaranması, formalaşması ilə 

bağlı müxtəlif fikirlər, az inandırıcı olanlarından başlamış, ən dəqiq sübutlara söykənənlərinə qədər 

müxtəlif əfsanələr, rəvayətlər, təxminlər, elmi fərziyyələr, nəzəriyyələr və faktiki dil materiallarına 

əsaslanan elmi mülahizələr şəklində müxtəlif mənbə və elmi araşdırmalarda qeyd olunmaqdadır. 

Bu gün, yəni XXI əsrdə, dilimizdəki leksik vahidlərin ümumi sayının yüz minlərə, qrammatik 

qayda və normalarınsa yüzlərlə olduğu bir zamanda bizim gündəlik həyatımızdakı aktiv 

leksikonumuz təxminən 5-7 min sözdən ibarətdir. Bu gün sırf məişət həyatı ilə bağlı təxminən 2 

minə qədər leksik vahiddən və təxminən 15-25 qrammatik normadan istifadə edirik. O halda belə 

təxmin etmək olar ki, yalnız məişətlə bağlı istifadə edilən qəbilə və tayfa dillərində sözlərin ümumi 

sayı heç bir halda 2 mindən, qrammatik norma sayı isə 10-15-dən çox ola bilməzdi. Əgər bu faktı 

da nəzərə alsaq ki, qəbilə məişətində heç bir texniki vasitə, indiki qədər ev, geyim əşyası və s. 

olması mümkün deyildi, o halda həmin dillərdəki sözlərin ümumi sayının nə qədər az olduğunu 

təxmin etmək o qədər də çətin deyil. Cəmiyyətin inkişafının sonrakı mərhələlərində ona paralel 

olaraq dil də inkişaf etmişdir. Təbii ki, bu mövqe dilin insanların özü tərəfindən yaradılması 

ideyasına bağlıdır. Bundan fərqli mövqelər də vardır. Yəni dilin hazır şəkildə insanlara kənardan 

(Allah tərəfindən və ya kosmosdan) hazır şəkildə verildiyini iddia edənlər də vardır. Hər iki halla 

bağlı belə bir ümumi fərziyyə irəli sürülür ki, “dil bir yerdə yaranıb yer üzünə yayılmışdır”. Amma 
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insanların özlərinin fərqli məkanlarda yaranıb, öz dillərini fərqli şəkildə yaratdıqlarını iddia edənlər 

də vardır. Biz, şəxsən dillərin monogenez olması, yəni eyni bir kök dildən əmələ gəlməsi ideyasının 

tərəfdarıyıq. 

“Tarix elmləri doktoru, professor Y.Yusifovun fikrincə, e.ə. III minillikdə Ümumdağıstan kök 

dili mövcud olmuş və həmin dil tədricən nax və ləzgi dil qruplarına parçalanmışdır. Ləzgi dil 

qrupunun parçalanması isə I minillikdə baş vermişdir. Orta əsr qaynaqlarında Dərbənd bölgəsində 

və Koysu-Samur hövzəsində ləzgi etnosları (ud/ udi/ udin, qel, leq, lpin, cilb, cikb və s.) yad edilir. 

“Bir ehtimala görə, ümumləzgi kök dilindən əvvəlcə xınalıq dili, sonra arçin və udin dilləri, daha 

sonra isə buduq, qrız, rutul və saxur dilləri təcrid olunmuşdur” (4, s.349-350). 

Göründüyü kimi, insanların və onların dilinin hazır şəkildə kənardan gəlməsi (yəni Allah 

tərəfindən yaradılması, kosmosdan enməsi) və ya təkamül nəticəsində Yer üzərində konkret bir 

nöqtədə, yaxud da paralel şəkildə müxtəlif nöqtələrdə yaranması ideyası müxtəlif fikirlərin irəli 

sürülməsinə əsas verir. Bu fikir və mülahizələrdən hansının düzgün, hansının yanlış olduğunu 

söyləmək olduqca çətindir. Çünki bütün bu mülahizə və fikirlərin tərəfdarları öz mövqelərinin 

düzgün olduğunu sübut etmək üçün çoxsaylı dəlillər təqdim edirlər. İlkin mərhələdə insanların və 

onların dillərinin hansı yolla, necə yaranması məsələsi ilə bağlı fikirlər fərqli, ziddiyyətli olsa da, 

istər xalqların, istərsə də dillərin sonrakı inkişafı və təkamülü ilə bağlı fikirlər, bu təkamülün tədqiqi 

üsulları ilə bağlı mülahizələr, demək olar ki, bənzər və ortaqdır. 

Professor Qəzənfər Kazımovun söylədiyi fikir və mülahizələr əsasında qəti şəkildə belə deyə 

bilərik ki, bu tədqiqatçı alim məhz üçüncü ideyanın tərəfdarıdır. Onun qayəsinə görə insanlar və 

onların dili Yer adlı planetə kənardan gəlməmişdir, tarixi təkamül nəticəsində bir nöqtədə yaranmış 

və bütün dünyaya yayılmışdır. Professor Ulu dilin protodillərə parçalanmasını dilçi dəqiqliyi və 

özünəməxsus səliqəsi ilə ardıcıllıqla qeyd edir, bu prosesi aşağıdakı şəkildə ümumiləşdirir: 

“müqayisəli-tarixi metod əsasında aralarına möhkəm sərhəd qoyulmuş dil ailələri və ümumən Yer 

üzərində mövcud olan bütün dillər bir mənşədəndir, bir ulu dilin törəmələri, bir gövdənin budaqları, 

yarpaqlarıdır – doğma Yer kürəsinin bütün xalqları, bütün dinləri kimi, dilləri də bir kökdəndir”  (4; 

səh:49). 

F.e.d., prof. Q.Kazımovun fikirlərini akademik Kamal Abdullayev də özünəməxsus şəkildə 

təsdiq edir. O da, təxminən, eyni prinsiplərdən çıxış edərək Ulu dil deyilən bir dil faktını şəksiz 

qəbul edir və bu faktı aşağıdakı şəkildə diqqətə çatdırır: “Əgər bu dillərin dərinliyinə, ilkinliyinə 

ensək, bu dillərin tarixinin elə bir nöqtəsinə gəlib çıxacağıq ki, oxşarlıqlar daha qalmayacaq, bütün 

fərqlər silinəcək. Eyni – bütün sonrakı qohum dillər üçün eyni bir məxəz, ümumi bir dil qalacaq. Bu 

məxəzin dilçilikdə öz adı var. Onun adı Ulu dildir” (1, s.46). 

Şəki-Zaqatala regionunda yaşayan xalqların və etnik qrupların dillərinə aid olan sözlərin 

qarşılıqlı şəkildə bir-birinə keçməsi halı ilə bağlı faktlar bir çox mənbələrdə öz əksini tapmışdır: 

“XIX əsrdə akademik  A.A. Şifner yazırdı: “Udilər tatarlardan (azərbaycanlılardan – Q.C., R.H.) 

təkcə geyimlərini iqtibas etməmişlər; nağılları, bayatıları, qoşmaları və zərb-məsəlləri də bu dil 

vasitəsilə bilirlər və çox zaman bu dildə söyləyirlər... Udi dilinin böyük bir hissəsini təşkil edən 

tatar sözləri əsl udi sözlərini sıxışdırıb onları əvəz edir, bu da udi dilinin tədricən tatar dili içərisində 

əriməsinə səbəb olur”. Professorlar Q.Cavadov və R.Hüseynov bu fikri təsdiq edərək doğru 

nəticəyə gəlmişdirlər ki, bu da Şəki-Zaqatala bölgəsində yaşayan bütün xalqlara və etnik qruplara 

şamil oluna bilər: “... əsrlərlə eyni ərazidə, eyni coğrafi mühitdə yaşayan hər hansı bir xalq 

başqasından təcrid olunmuş şəkildə yaşaya bilməz. Ona görə də istər udilər və istərsə də 

azərbaycanlılar tarix boyu ağır günlərində bir-birinə arxa durmuş, vahid təsərrüfat ənənələri 

yaratmış, bir-birindən öyrənmiş, lazım gəldikdə isə bir-birinə öyrətmişlər. Bu gün udilərin 

leksikonunda yüzlərlə Azərbaycan sözünə rast gəlindiyi kimi, onlarla qonşu azərbaycanlıların 

dilində müəyyən qədər udi istilahlarına rast gəlirik” (3, s.89). 

Azərbaycan dilinə məxsus sözlərin bu regionda yaşayan digər xalqların və etnik qrupların 

dilinə keçməsini əks etdirən bəzi nümunələr söylənilən fikrin düzgünlüyünü sübut edir.  

 

Udi dilində bir alqış nümunəsinə baxaq: 

Ocağen va kömək qam bay 

Ocaq (pir mənasında) sənə kömək olsun 
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Avar dilində bir tapmaca nümunəsi: 

Mahla goroy guxey abay1   (Tundur) 

Мах1ла кьорой кьюхъай абай (Tундур)  

Həyətin ortasında alçaq xala (arvad)  (Təndir) 

 

Saxur dilində bir inanc nümunəsi: 

Quraxlıx exeme – kacalaşın siyahini oykan. 

Quraqlıq olanda keçəllərin siyahısını düzəldirdilər. 

 

Dünyada, elə bir dil tapmaq olmaz ki, o, müxtəlif dialektlərə bölünməmiş olsun. Bu baxımdan 

regionda yaşayan xalqların və etnik qrupların dilləri də istisna təşkil etmir. 

“Udi dilinin iki dialekti vardır: Nic və Oğuz-Oktomberi dialekti” (6, s.8). “Avar dilinin çoxlu 

dialektləri vardır ki, bu dialektdə danışan dil daşıyıcıları bir-birini çətin başa düşürlər. Avar dilinin 

dialektləri şimal, cənub-qərb, cənub-şərq qrupuna bölünür. Zaqatala bölgəsində yaşayan avarlar 

andalan, antsux, karax, kusur, Zaqatala (car) dialektində danışırlar”. (5, s.21). 

“Saxurların da dili bir neçə dialektə bölünür. Belə ki, dilçilər saxur dilinin Saxur-Qum, 

Mişleş, Cınıx, Muxax-Sabunçu və Suvagil dialektlərindən ibarət olmasını müəyyən etmişlər. 

Mütəxəssislərin fikrincə, sadalanan dialektlərin özü də bir neçə şivəyə ayrılırlar” (2, s.297). 

Bir avar nümunəsində dialekt və şivə ünsürlərini müşahidə edə bilmək üçün eyni bir mahnının 

fərqli dialektlərdəki variantlarına baxaq: 

 

Avar dilində mahnı  

 

Munqi, dunqi, danaqi, 

Daldanusab qubaqi, 

Birikçuzul Havaqi, 

Hasanazul içiqi, 

Qad qalada qoqu yas, 

Xab qalada qoqu vas. 

Bakmaz ninal qanzay 

Bip, bip, bip, bip. 

 

Eyni nümunə digər dialektdə  

 

Мунги, дунги, данаги,  

Далданусаб бехьчеги, 

Бирик1азул гьаваги. 

Хъасанобал г1ич1иги  

Кьад къалану къогу яс, 

Гъаб къалану къогу вас, 

Бакмазазул ганзай нина. 

Бип, бип, бип, бип. 

 

Tərcüməsi:  

 

Sən də, mən də, dana da.   

Daldadakı2 səkidə. 

                                                           
1 “Aba” türk dilində 1) bacı, böyük bacı;  2) ana  (bax: 7, s.2); 3) aba -ayba – Qazax-Tovuz bölgəsində də 

ana mənasındadır. Bu sözün Azərbaycan dilindən avar dilinə keçdiyi şəksizdir. Bu qədər qaynayıb-qarışmış 

xalqın dillərinin təbii ki, bir-birinə güclü təsiri mümkündür. 
2 Gizlindəki 
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Biriklərin Havası1 

Həsənobanın içiqi2. 

Üst qalada 20 qız, 

Yuxarı qalada 20 oğlan, 

Bəkməzlərin çılğın bacısı, 

Bip, bip, bip, bip. 

 

Bölgədə atalar sözü, məsəl və deyimlərdə oxşar cəhətlər özünü güclü surətdə göstərir. Bölgə 

ərazisində yaşayan əhali o qədər qaynayıb-qarışmışdır ki, aşağıdakı şəkildə süjet oxşarlığı 

yaranmışdır. Oxşar atalar sözləri, oxşar süjetlər. Məsələn: 

 

Udilərdə:  

Ağıllı fikirləşincə dəli vurub aparır. 

Azərbaycan dilində: 

Ağıllı fikirləşincə dəli çayı keçir. 

 

Avarlarda: 

İti öldürən atar. 

Azərbaycan dilində: 

İti öldürənə sürütdürərlər. 

 

Saxurlarda: 

Qonağı ərəb olanın qapısı gen gərək. 

Azərbaycan dilində: 

Dəvəçi ilə dost olanın darvazası gen gərək. 

 

Beləliklə, bu regiona məxsus spesifik elementlərin üzə çıxarılması ilə yanaşı, bütün 

variantlarda izlənən ortaq cəhətlər də müəyyən edilmişdir. Bu cəhət bir daha sübut edir ki, bütün 

rəngarəngliyinə və kolorit fərqlərinə baxmayaraq, region əhalisinə aid olan bütün nümunələr vahid 

Azərbaycan folklorunun ayrılmaz tərkib hissəsidir. Çünki Azərbaycan təkcə türkdilli 

azərbaycanlıların deyil, eləcə də müxtəlif dil ailələrinə mənsub olan xalqlar və etnik qrupların - udi 

və xınalıqlıların, avar və ləzgilərin, talış və kürdlərin, tat və dağ yəhudilərinin, saxur və ingiloyların, 

hapıt və buduqların da eyni dərəcədə Vətənidir. 
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Xülasə 

Azərbaycan Respublikasının Şəki-Zaqatala bölgəsi müxtəlif xalqlar və etnik qrupların 

kompakt yaşadığı mozaik bir ərazidir. Bu bölgədə avar, saxur, ləzgi, ingiloy, udi, lak və başqa 

xalqlar və etnik qrupların nümayəndələri yaşayır. Müxtəlif dil daşıyıcısı olmasına baxmayaraq, bu 

xalqlar  ortaq adət-ənənələrə, ortaq dəyərlərə mənsubdur. 

 

                                                           
1 Adam adı 
2 İçiq - Böyük qardaş. Bu sözün mənasını bizə bildirən f.d. Sevda Süleymanovaya öz təşəkkürlərimizi 

bildiririk. 
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Matanat Yaqubqizi 

The common values in folklore nations and ethnic groups are living in Azerbaijan    

(On the basis of Sheki-Zaqatala samples of folklore) 

Summary 

Sheki-Zagatala region is a mosaic of different nations and ethnic groups densely populated 

areas of the Republic of Azerbaijan. Avars, lezghins, tsakhur, ingiloys, udi, japan and other nations 

and ethnic groups living in this region. Common traditions and customs, common values, it belongs 

to the people, despite the fact that the carriers of different languages. 
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AZƏRBAYCANIN ŞƏKİ-ZAQATALA BÖLGƏSİNDƏN  

QƏLƏMƏ ALINAN LAYLALARIN TİPOLOGİIYASI 

 

Açar sözlər: beşik mahnıları, məqsəd, valideyn duyğuları, laylanın strukturu, mədəniyyət, 

uşaq tərbiyəsi, inanclar 

Key words: cradle songs, goals, pearent feelings, the structure of cradle song, culture, 

bringing up children,believes 

 

Azərbaycanın Qax ərazisində yaşayan türk və digər etnik azlıqların qələmə alınmış  folklor 

örnəklərin arasında Qadın- Ana yaradıcılığının məhsulu olan laylaları təsnif edərkən iki növü 

diqqəti cəlb edir: Beşik nəğmələri-laylalar; Yas nəğmələri-laylalar 

Hər iki növün yaradıcısı və yaşadanı qadın-analardır.  

Qadın-analar ən qədim zamandan ailənin və qəbilənin yaşaması və rifahı üçün əsas 

məsuliyyət daşıyırdı, onlar bitki toplayır və becərirdilər, bitki və otlardan istifadə etməklə 

xəstəlikləri müalicə edirdilər, uşaq, gənc və yaşlılara qayğı göstərir, bütün geyim və əmək alətlərinı 

hazırlayır, dəridən hazırlanan məhsulları emal edirdilər. Onlar təhlükəsizlik tədbirləri görür, 

geyimlər, at üçün yəhər, parça hazırlamaq, gön aşılamaq və daxmasını yaşamaq üçün əlverişli 

vəziyyətdə saxlamaq kimi vəzifələri həyata keçirirdilər. Silah və alətlər hazırlayır, evlərinin 

tikilməsində böyük işçi qüvvə kimi çalışır, hətta tez-tez ov zamanı kişilərə kömək edirdilər. 

Loğman qadınlar, toplanan otlar və bitkilərdən istifadə etməklə xəstələri müalicə edir və müxtəlif 

dərmanlar hazırlayırdılar. 

Qəbilələr və tayfaların yaşaması üçün vacib fiqurlar hesab edilən qadınların, ailədə və tayfa 

içərisində bir çox əlavə vəzifələri var idi. Ən vacib vəzifəsi isə dünyaya uşaq gətirmək, onlara 

tərbiyə etmək və təhsil vermək, qidalandırmaq, qayğısına qalmaq idı. Analar iş görərkən və ya bir 

yerdən digər yerə səyahət edərkən körpələrini yanlarında gəzdirmək üçün bellərinə bağlayır, beşik 

adlı taxtadan hazırlanmış qutudan isə uşaqları yatırmaq üçün istifadə edirdilər. 

Azərbaycan xalq deyimləri araşdırılarkən qadının həm Azərbaycan mədəniyyətinin  

dövrlərinə uyğun olaraq mətnlərdə rol aldığını, həm də dəyərli hökmləri olduğu məlum olur. Xalq 

deyimlərinin əsası olan mifologiyadan başlasaq, Azərbaycan mifologiyasında qadınla əlaqədar bir 

çox ünsürlərə rast gələrik. Verbitskinin yığdığı Altay Yaradılış Mifində, Tanrı Ülgen kainatı, 

dünyanı və insanları yaratması üçün dişi ruh Ak-Ene (Ağ-Ana) ilham verir (7, s.9 ). Ayrıca insanın 
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yaradılışıyla əlaqədar yığılan mifoloji mətnlərdə torpağın qadınabənzər bir şəkildə insanı dünyaya 

gətirdiyi görülür. Torpağın gücü qadına miras olaraq verilmişdir. Türk-Məmlük Yaradılış Mifində 

insana bənzəyən mağara oyuqlarına toplanan palçığın, günəş tərəfindən isidilməsi ilə insanlar 

meydana gəlir (8, s.10). Lakin islamın gəlişi ilə bu deyimlər də dəyişdirilmiş və günah etməmək 

məqsədi ilə mətnlər yeni təfəkkürə uyğun olaraq yeni məzmunda təqdim edilmişdir. 

Bütün xalq və millətlərin mədəniyyətində olduğu kimi Azərbaycanda da uşaqları yatırmaq 

üçün istifadə edilən laylalar mövcuddur. çoxlu sayda beşik nəğmələri, yuxu nəğmələri olan laylalar 

öz məzmun və strukturuna görə tədqiqatçıların diqqətini cəlb edir. Bu örnəklərin yaradıcısı anadır, 

səbəbi isə ana sevgisi, qayğısı və ürək yanğısıdır.  

Beşik nəğmələri-laylalar böyüklər tərəfindən körpə uşaqlar  üçün oxunan sakitləşdirici və 

yuxugətirici vasitədir. Onlar həzin musiqi parçası ilə ifa edilir, xeyir-dualarla zəngin olan və əsasən, 

analar-nənələr tərəfindən yaradılıb-yaşadılan xalq nəğmələridir. Laylalar müxtəlif məqsədlər üçün 

istifadə edilir. Bəzi cəmiyyətlərdə onların oxunması mədəni bilik və adətdir. Bundan əlavə, laylalar 

ünsiyyət bacarıqları inkişaf etdirmək üçün, emosional niyyət göstəricisi kimi, körpələrin 

sakitləşdirilməsi, rahatlaşması zamanı "körpələrin modulyasiyasının (bir tondan başqasına keçmək) 

ayrılmaz hissəsi və valideyn diqqətidir" və körpələrin davranışlarının tənzimlənməsinin inkişaf 

etdirilməsi üçün istifadə olunur (5, s.5). Laylalardan istifadənin ən əhəmiyyətli tərəfi isə körpələrin 

yuxusuna yardım edilməsidır (6, s.12). Oxunan musiqi sadədir və avazı tez-tez təkrar edilir. 

Laylalar demək olar ki, bütün xalqların həyatında ən qədim zamanlardan başlayaraq mövcud 

olmuşdur (9, s.13). 

Tük dilinin Azərbaycan ləhcəsində “layla”, Türkiyə türkcəsində "ninni", xalq ağzında "nenni, 

nen, nennen şəklində istifadə edilir, (4, s. 12). Qarsda "lalay / nanay";  Erzincan və Ərzurumda "elo" 

kimi tanınır ki, göründüyü kimi bölgəyə görə fərqli adlandırılır (3, s. 340). 

Layla – ninnibütün Türk dünyasında geniş yayılmışdır. Başqkurtlar "sängildäk yırı"; kazaklar 

"beşik Jiri"; qırğızlar "aldey-aldey"; özbəklər "Alla"; tatarlar "bığının (bällü) cırı"; türkmənlər 

"hüvdü"; uyğurlar "älläy" adını vermişlər (6, s. 650-651).  

Qax ərazisində yaşayan etniklərdən avarlar laylanı kinidax kuçidul, zaxor və ingiloylar isə 

Azərbaycan türkləri kimi layla adlandırırlar. 

Ümumiyyətlə, ilk yaradıcıları və söyləyiciləri təsbit edilə bilməyən laylalar, ictimai və mədəni 

həyatın təsiri ilə bir sıra dəyişikliklərə uğramış, nəticədə cəmiyyətin mədəniyyətini əks etdirən 

örnəklər kimi inkişaf etmişdir. Anaların uşaqları yatırmaq üçün söylədikləri layla nəğmələri xalqın 

şifahi şeir yaradıcılığının məhsulu kimi qiymətlidır. 

Layla çalan analar körpələri ilə bağlı fikir və düşüncələrini əks etdirirlər. Analardan başqa 

nənə, xala, bibi, bacı və s. yaxınları da layla söyləyirlər. Bu səbəbdən layla ananın qadın dünyası, 

yaşadığı hadisələr, uşağına bəslədiyi duyğuların təsiri ilə yaranır. Laylanın mövzusu, ümumiyyətlə, 

körpədir; uşağın sağlam dünyaya gəlməsindən yaranan sevinc, yaxşı xasiyyət, fiziki gözəllik, uğurlu 

bir gələcək və s. diləklər önə çıxan mövzulardır, ancaq bunların yanında ananın peşimançılıqları, 

qorxuları, təkliyi, həsrətləri, gözləmələri, şikayətləri, qısacası psixoloji durumu da laylalar vasitəsilə 

dilə gətirilir. 

Laylalar hələ qoxunun, rəngin fərqində olmayan körpələr, duyduqları və tanıdıqları ana 

səsindəki sevgi və sakitləşdirici mənzum-mənsur sözlər və nəğmələri instinktlə tanıyır. Laylaların 

sonunda nəqarət kimi söylənilən "Laylay balam a laylay; Körpə balam, a laylay, la-y,la-y,la-y "kimi 

sözlər yuxu gətirici musiqili təsirlərə malikdir. “Uşaq öz anasına, çevrəsinə, ana dilinə, mühitə 

laylalarla uyğunlaşır, adaptasiya olur”.(Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin I katibi, folklorşünas 

Məhərrəm Qasımlı) Ana laylasını körpənin ana dilində aldığı ilk dərs kimi də anlamaq 

mümkündür. Xalq musiqisi, həzinlik onun ruhunu sığallayır. 

Məzmununa görə laylaları aşağıdakı kimi təsnif etmək olar: 

1. Xeyir-dua motivli  laylalar 

2. Həsrət motivli laylalar 

3. Sevgi motivli laylalar 

4. Arzu-dilək motivli laylalar 

5. Şikayət motivli laylalar 
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Laylalar sadə nizamlı melodiya ilə oxunur ki, bu da,  adətən, yüksək emosiyalı sevgini ifadə 

edir. Uşaqlar layla dinləyərkən həmişə ahəngli fasilələri ahəngsiz fasilələrdən daha yaxşı qəbul edir, 

çünki bu zaman harmoniya yaranır. Əks təqdirdə, körpə dinləmə marağını itirəcək və onun diqqətini 

bərpa etmək çox çətin olacaq (11, s.7). 

Azərbaycan laylaları nizamlı melodik tendensiyaya malikdir və musiqisi həzin, ahəngli, 

yumşaq və sadədir. Onu hər kəs oxuya bilir. Ananın sevgi dolu sözləri və ona uyğun olan oxşayıcı 

səsi uşağın diqqətini cəlb edir, onun sinirlərinə sığal çəkir, beyin sakitləşir, vücud boşalır. Təkrar 

edilən avaz onun həyat tonusunu qaldırır, fəaliyyətə gətirir, canlandırır, möhkəmləndirir və yuxu 

gətirir. Sadə tonik və dominant harmoniya uşağın dərin yuxuya getməsinə səbəb olur. 

Nizamlı melodik tendensiyalarından başqa, laylaların bir neçə struktur oxşarlıqları vardır. 

Əsas tendensiyalardan biri tez-tez qısamüddətli təkrarlar və bölmələr arasında uzun fasilələrin 

olmasıdır.(8. 9.) Bu, körpə zehnini durulaşdırır və musiqi emalı körpəni yavaş-yavaş yuxuya salır. 

Ritmik nümunələri oxuyarkən ana öz körpəsini beşikdə musiqiyə uyğun yellədir, yırğalayır". 

(10.s.14) Bu hərəkəti körpə, ana bətnindəki hərəkət təcrübəsinin davamı kimi hiss edir. Bundan 

əlavə, körpə ritmik olaraq öz bədən hərəkətləri ilə eşitdiyi musiqi arasında güclü əlaqə olduğunu 

duyur (11, s.12) Laylalarda temp, ümumiyyətlə, yavaşdır, fikrin sözlərlə ifadə edilməsi isə sadə, 

həzin və qısa olur (6, s.7) 

Laylaların musiqisi təsadüfi deyil, düşünülmüş şəkildə yaradılmışdır. Layla tez-tez, hətta yaşlı 

insanlar üçün də oxunur, xüsusilə yataq xəstəsi olanlar üçün laylalardan sakitləşdirici təbii vasitə 

kimi istifadə olunur. Bu zaman stress atılır, qəlbə rahatlıq, hüzur, fərəhlık gəlir və hamilə qadınların 

ümumi psixoloji olaraq  sağlamlığının yaxşılaşdırılması üçün musiqi və səsin ən uğurlu növü 

laylalardır (13, s.11). Hamilə qadın ana bətnində olan övladına layla çalır və artıq onu musiqi ilə 

tanış edir, dünyadan qorxmamağa cəsarətləndirir. Sevgi ilə oxunan layla dünya ilə tanış olmayan 

uşağı psixoloji rahatlaşdırır. 

Laylaların bu xüsusiyyətləri Azərbaycanın müxtəlif etnik mədəniyyətləri arasında ardıcıl 

olaraq öyrənilir. Yaşlı insanlar müxtəlif mədəni fonlarından asılı olmayaraq, laylaları tanıyır və 

mədəni konteksti bilmədən laylaları müəyyən edə bilir (8, s. 11). Körpələr də bu keyfiyyətlərinə 

görə laylalara güclü istək və diqqət göstərir, sakitləşir və musiqini dinləyərək yatır (14, s. 19). 

Laylalardan cəmiyyətin mədəni rolunu və təcrübələrini gücləndirmək üçün istifadə olunur. 

Azərbaycan mədəniyyətində laylalarla birlikdə uşağın beşiyinin yırğalanması da vacibdir. Laylanın 

musiqi ritminə uyğun olaraq uşağın yatması, yuxudan ayılması, ailə statusunun mədəni simvolu 

kimi xarakterizə olunur. Uşağına layla çalınması və beşiyinin tərpədilməsi analığın ən vacib 

atributu kimi təqdim edilir. Zərif və həzin musiqi terapiyası körpələr üçün sanki sehrli bir 

təbabətdir, belə musiqi sədaları altında oxunan layla uşaqların yatması və qidalanmasına kömək 

edir. 

New York-Presbiterian Uşaq Sağlamlıq Xəstəxanasının Komanski Mərkəzində Dr. Jeffery 

Perlman göstərir ki, yeni doğulmuş körpələrin ürək fəaliyyətinin daha yaxşı bərpasına incə musiqi 

terapiyası yaxşı təsir edir. Bu onların kilo almasını, fiziki, psixi inkişafını sürətləndirir. New York 

City Beth İsrail Tibb Mərkəzinin himayəsi altında Pediatriya Amerika Akademiyasının 2013-cü ilin 

may ayında nəşr olunmuş jurnalında layla musiqisi zərif musiqi növü kimi təqdim edilir-"canlı" 

musiqi ürək və tənəffüs funksiyasına təsir edir. Florida Dövlət Universitetinin Infant Milli 

İnstitutunun Jayne M. Stendley və Uşaq Musiqi Terapi Psixoterapiya İncəsənəti bölməsinin 2011-ci 

il fevral ayında nəşr olunan məqaləsində göstərilir ki, bu cür musiqi terapiyası alan körpələr 

xəstəxananı tez tərk edir (16, s. 5). 

Azərbaycanlının valideyn sevgisi və duyğularından yaranan laylalar sivilizasiyada əvvəl 

ibtidai analıq hisslərinin nəticəsi olaraq yaradılmışdır. Onların bəziləri həm musiqi, həm də sözlərin 

mənasına görə sülhsevər hipnotik keyfiyyətə malikdir. Bəziləri isə kədərli, həyəcanlı, narahatlıqla 

dolu sözlərlə ifa  edilir, sanki ağı deyilir. “Lay-lay..., lay-lay...” ifadəsi beşikdə yırğalanan uşağın 

tərpətmə ahəngi ilə oxunur, nəticədə uşaq sanki sehrlənir və sakitləşir. Laylalar yalnız uşağa deyil, 

eyni zamanda anaya da terapiya kimi xidmət edir (10, s.9). Ana layla çalarkən həm də öz ürək 

sözlərini, narahatlıqlarını, gözləntilərini dilə gətirir, sakitləşir, dincəlir. 

Layla körpəni sakitləşdirmək, ovundurmaq üçün ən mühüm vasitədir. Valideyn vasitəsi ilə 

uşaq sevgi dolu insan səsinə, yumşaq avazına uyğunlaşır, hətta ağrıları azalır, psixoloji durumu 
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pozitivləşir. Beşik nəğmələri kədər-gözyaşı, xoşbəxtlik-gülüş, imtiyaz -zərər, tərbiyə vasitəsi kimi 

musiqi kontekstlərindən ifadə edilir.  

Uşaqlar təbii-instinkt olaraq ana laylası vasitəsilə onun səsini tanıyır, digər qadınlardan seçir, 

ana istiliyini hiss edir. Ana və övlad arasında qayğıkeşlik duyğuları layla vasitəsilə yaranır və 

inkişaf edir. Layla çalmayan anaların analıq duyğuları zəif olur, sevgi və qayğıkeşlik qənaətbəxş 

olmur.  

Azərbaycan anaları öz körpələrini ağuşunda deyil, belinə bağlayıb dolaşardılar: bulağa gedib, 

belində səhəng və güyümlə su gətirir, həyət-bacada təmizliklə, dirriklə məşğul olurdular. Onlar 

ailədə daim məşğul olduqlarından uşaq ananın belində yatır, orada daha təhlükəsiz və etibarlı 

olurdu. 

Lakin uşağın yatması üçün beşik hazırlanırdı ki, körpə orada təhlükəsiz şəraitdə yatarkən ana 

da ev işləri ilə məşğul olurdu. Beşik ağacdan hazırlanırdı və körpəni pis ruhlardan, bəd nəzərlərdən 

qorumaq üçün xüsusi bitki və əşyalardan bəzək-dekorasiyalar asılırdı. Laylanın melodiyası həzin 

mehin səsinə, suyun şırıltı ilə axmasına bənzəyir. Laylalar quruluşuna görə üç cür olur:  

1. Beş misralı olub, əvvəlki iki  və axırıncı iki misrası lay-lay sözü ilə bitir, üçüncü misra isə 

fərqli sözlə ifadə edilir.  

2. Altı misralı olub yalnız üçüncü misrası fərqli sözlə ifadə edilir, qalan bütün misralarda lay-

lay ifadəsi təkrar olunur. 

3. Altı misralı olur, yalnız axırıncı iki misrada laylay ifadəsi təkrar deyilir, qalan misralardan 

yalnız üçüncü misrada fərqli sözdən istifadə edilir, digər misralar isə təkrar sözlə ifadə edilir. 

Analar öz qəmini kədərini, problemlərini, bədbəxtliklərini layla deyərkən unudur və qarğış 

etməkdən çəkinərdilər. Çünki el deyimlərinə görə qarğışın iki başı var idi. Mütləq sahibinə də zərər 

verirdi.  

Evdən körpə səsinin gəlməsi ən gözəl alqışlardan biridir. Atalar sözlərində deyilir: “Uşaq 

olan evdə qeybət olmaz”, “Uşağı yemək yox, fərəh böyüdər”. 

Layla çalan zaman analar hər deyilən sözə diqqət yetirmişlər, sözün gücünə inanan qadınlar 

körpə uşaqlar üçün ancaq parlaq gələcək arzulu ifadələri seçib oxuyurdular. 

Layla vasitəsi ilə ana övladına öz gözləntilərini ifadə edir, tanrıya əhd edir,  sehrli, mistik 

sözlər oxuyur. 

Layla zamanı ən çox işlədilən söz qızılgüldür ki, ana onun təmizliyini, bakirəliyini əsas 

götürərək beşik nəğmələrində istifadə edilir. Uşaq və qızılgül müqəddəs və təmizdir. Qızılgül 

yastığı nənələr tərəfindən hazırlanırdı. Gülü qurudub, pambıq parçadan mütəkkə-yastıq tikirdilər ki, 

bu uşağa şirin yuxu gətirirdi. Həmin fəaliyyət laylalarda da öz əksini tapıb. 

Yas nəğmələri-laylalar hüzr yerlərində analar və xüsusi ağıçılar tərəfindən oxunur. Yas 

mərasimi dünyada mövcud olan bütün mədəniyyətlərin ümumi rituallarından biridir. Bu adətlər min 

illərlə formalaşmış, müxtəlif dinlərə, zamanlara, yerlərə müqavimət göstərərək yaşamışdır. Onlar 

çox dərin köklərə və adətlərə əsaslanmışdır. Bu adətlər rəhmətə gedən şəxsə dərin hörməti göstərir. 

Lakin bu mərasimlər müasir dəfn münasibətlərinin dini- tarixi elementlərini qoruyub saxlayır. 

İnsanların ən kədərli və hüznlü halında yaranan və ahı- nalə məzmunu ilə diqqəti cəlb edən ağılar 

bayatı şəklində, yaxud nəsr şəklində olur və yas mərasimində xüsusi ruhanilər tərəfindən avazla ifa 

edilirdi.  

Dəfn mərasimi ömrünü başa vuran insanların ikinci dünyaya yola salınma mərasimi idi. Bu 

zaman rituallar həyata keçirilir və rəhmətə gedənin şəxsiyyətindən asılı olaraq dəfn həyata 

keçirilirdi. İnsan ölümdən həmişə qorxub, müxtəlif mifik ölüm mələkləri yaradıb və ölümdən 

sonrakı həyatları haqqında deyimlər və əhvalatlar uydurmuşlar. 

Qədim Azərbaycan türk yas mərasimlərində şamanlar, dünyasını dəyişən adamın 

qəhrəmanlıqlarını yada salır, haqqında müsbət şeylər danışır və onun ruhunun ikinci dünyada 

bağışlanması üçün xüsusi dualar edirdilər. Ağılarda günahların bağışlanması ilə bağlı dualar edilir, 

rəhmətliyin yaşadığı zaman gördüyü xeyirxah işlərdən danışılır və ölüm mələyindən onunla yaxşı 

rəftar etməsini diləyirdilər.  

Çin qaynaqlarından məlumdur ki, Hunlar, Gansu (Kansu) əyalətindəki Tsilen-şan (Allah) 

dağından ayrıldıqları zaman ağı demişlər. Bildiyimiz ən köhnə ağı nümunəsi isə e.ə. 119-ci ildə 

Hunların bir döyüşü nəticəsində Ordos'un şimalındakı torpaqlarını itirərək böyük çölün şimalına 
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çəkilmələri zamanı söylənilmişdir. Ayrıca Türklərin ən köhnə ağıları içərisində Alp Ər Tunga'ya 

deyilən Kaşğarlı Mahmud tərəfindən sağü deyilən ağını göstərmişlər. Alp Ər Tunga'ya oxunan 

ağılar və yuğ mərasimi ilə əlaqədar ilk məlumata Bilge Kağanla bağlı əhvalatda rast gəlinir. 

Bu matəm adəti zamanı dost və qohumlar ölü  üçün nalə çəkir və qorxu fəryadı qoparırdılar, 

saçlarını kəsirdilər. Dəfndən  sonra qida və içki bir müddət məzarın yanında təşkil edilirdi. Tonqal 

qalanır, vəfat etmiş insanın getdiyi uzun səyahət üçün işıq və  istilik təmin edilirdi. 

Həm qədim, həm də müasir ağılarda sarsılmış, itkinin təsirindən böyük kədər motivləri 

güclüdür və hüznlü musiqi ilə söylənilir. Ağıları aşağıdakı kimi təsnif etmək olar: 

1. Övlad itkisi məzmunlu ağılar 

2. Valideyn itkisi məzmunlu ağılar 

3. Qardaş itkisi məzmunlu ağılar 

4. Bacı itkisi məzmunlu ağılar 

Ağılar Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığının ən zəngin janrlarından biridir. Bu zaman layla 

ifadəsinin nəqarət kimi işlənməsi yenə də yuxu ilə ilgilidir. Qədim inamlara görə bu dünyanı tərk 

edərək digər dünyaya gedən insan dərin yuxuya gedir. Bu yuxunun körpə uşaq yuxusu qədər şirin 

olması üçün lay-lay oxumaq vacib idi. Ölüm zamanı ayrılıq labüddür, bunun acısı hər kəsi 

kədərləndirir, göz yaşları ilə insanlar çəkdikləri acını ifadə edir və inanırdılar ki, ölmüş insan onları 

duyub, əzizlərinin onu nə qədər sevdiyini anlayır. 

Ərəb kultunda məzar daşı yoxdur. Ölünün torpaqla inteqrasiya etməsi və zaman içində 

torpağa qarışaraq itməsi istənilirdi. Məzarın müqəddəsləşdirilməsi günahdır. Məzarlara daş 

tikilməsi və bu daşın sənət əsəri halına gətiriləcək qədər bəzənməsi İslam coğrafiyasında Türk 

kultunda mövcuddur. Şaman ənənəsinin davamı olaraq türk məzarlarında ölən gənc insanların 

əşyalar qoyulur, gəlin və gənc qızların və oğlanların məzarları tel və duvaqlarla bəzədilir. Ağaclara 

müxtəlif parça və yaylıqların bağlanması, qəfəsdəki quşların azad edilməsi indi də ənənə şəklində 

davam etdirilir. Yas nəğmələrində insanları ağlatmaq ağıçıların vəzifəsidir. Onlar kədər dolu səslə 

oxuyurlar. 

Azərbaycan türklərinin İslam dini qəbul etməsindən on əsr keçmiş olmasına baxmayaraq, bu 

gün gündəlik həyatımızdakı bir çox mədəni elementlər İslamdan əvvəlki mədəniyyətin izlərini 

daşımaqdadır.  

Məzar daşında Şaman ayinlərində köməkçi ruhların yardımından faydalanmaq məqsədi ilə 

istifadə edilib. Ailədə vəfat etmiş insanların, köhnə Şaman ruhlarının, meşənin, suyun və yerin 

köməkçi ruhlarının da Şamana kömək etdiyi qəbul edilirdi. Quşların ruhları Şamana səmaya səfər 

etməkdə kömək edirdi. Cəmiyyətdə din adamları müqəddəs hesab edilirdi və onların ölümündən 

sonra, ruhlarından kömək istəmək məqsədi ilə məzarları müqəddəsləşdirmişlər. İndi də məzar, 

türbə, yatır və bənzəri yerlərin ziyarəti və bunlardan mədət umulması inanc sisteminin davamı 

olaraq ortaya çıxmışdır.  

Yas mərasimlərində ağı demək də şamanizmdən miras qalan elementlərdən biridir. Rəhmətə 

gedən insanlara dərin hörmətin əlaməti idi ki, onun cənazəsi yanında xoş sözlər danışılır və dualar 

edilirdi ki, uca ruhun qarşısında günahları bağışlansın. 

Bölgədən toplanan ağı-laylaların nəsr forması da mövcuddur. Matəm motivli bu ifadələrin 

sonunda lay-lay işlədilir və göz yaşları ilə müşayiət olunur. Bu tip deyimlərdə lay-lay ölmüş insana 

ikinci dünyadakı həyatın olmasına inam duyğuları ifadə edir. İnanırlar ki, ölülər o biri dünyada 

görüşür, söhbət edir və dərdləşirlər. Yəni ölümsüzlüyə və əbədi həyata inam hələ də yaşayır.  

Azərbaycanın Qax ərazisində yaranıb-yaşayan laylalar qadın yaradıcılığının şah əsəri kimi 

diqqəti cəlb edir. Dünyaya gələn körpə üçün və dünyaya vida edən insan üçün söylənən laylaları 

oxuyan qadının səs tembri və musiqi avazı eyni, məzmunu, şeiriyyəti isə fərqlidir. Yalnız nəqarət 

təkrarlanır. Hər iki növdə də məqsəd yatırtmaq və hüzur  verməkdir. Bu örnəklərin araşdırılması 

həmişə folklorşünasların diqqətini cəlb etmişdir. 
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U.Murshudova 

The Typology of Cradle songs in the area of Gakh region  

Summary 

This article deals with the folksongs-lullabies that the woman-mothers sing it. There two 

types of folksongs-lullabies. Lullabies- Cradle songs and Lullabies-the mourning songs. Lullabies-

Cradle songs are sung by mother for lulling baby to sleep at home.There are five subject motifs of 

Lullabies- Cradle songs: 

Blessings, being worried and anxious, loving and amorous, dreaming-wishing and 

complaining lullabies. Lullabies-the mourning songs are sung weeping by mother and other 

women with sorrow for dead person in the mourning ceremony. 
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Azərbaycan və ləzgi xalqları ən qədim zamanlardan başlayaraq eyni tarixi-coğrafi məkanı 

bölüşüblər. Hər iki xalqın mədəniyyət, məişət, adət-ənənə, dini görüşlərində, folklorunda oxşarlıq 

olsa da, bir sıra fərqli cəhətlər də mövcuddur.  

Əsrlər boyu  bu xalqlar müxtəlif nağıllar, əfsanələr, nəğmələr, rəvayətlər, atalar sözləri və 

zərbi-məsəllərdən ibarət zəngin folklor çələngi yaratmışlar. Ləzgi folklorunun ən məşhur əsəri xalq 

qəhrəmanı Şarvili haqqında dastandırsa, azərbaycanlılar üçün Dədə Qorqud əvəzsiz müdrik  xalq 

ozanıdır.  

Ləzgi nağıllarında Azərbaycanlılarda olduğu kimi divlər, cinlər, pərilər, sehrli ilanlar, hiyləgər 

tülkülər, insan kimi danışan qurdlar əsas qəhrəmanlar kimi çıxış edir, əsərdə baş verən hadisələrin 

gedişini müəyyənləşdirirlər.   

Azərbaycan və ləzgi folklorunda təbiət və heyvan kultları öz mövqeyini qoruyub saxlayıb. Bu 

folklor nümunələrində onların mövcud inancları öz əksini tapmışdır. Azərbaycanlılarda heyvanlarla, 

totemik görüşlərlə bağlı, motivlərdə isə əsasən, maral, ceyran, qurd və s. təsvir olunur. Yəni, 

qəhrəmanlar müəyyən şərait nəticəsində bu heyvanlardan birinə çevrilirlər. Qəhrəmanlar hətta 

quşlara da çevrilə bilirlər. Türk, xüsusilə də, Azərbaycan inanclarında qurd əksər hallarda “bələdçi-

xilaskar” rolunda çıxış edib təzə, daha uğurlu yaşayış yerlərini nişan verirdi. 

Hər iki xalqın inanclarına görə dünya bir-birinə qarşı dayanan ilkin əkiz yaranışların əbədi 

mübarizəsi üzərində formalaşmışdır. İşıq və Qaranlıq (Gecə-Gündüz, Günəş-Ay) arasında mübarizə 

ölüm və həyat qarşıdurması olduğu üçün həmişə davam edəcəkdir. Belə mifik görüşlər Qafqazın  bu 

qədim sakinlərinin folklor materiallarında öz əksini tapmışdır. Məsələn, ləzgilərin Ay haqqında olan 

əfsanələrindən birində göstərilir ki, Ay ilə Günəş bacı-qardaşdırlar. Ay oğlan, Günəş isə qızdır. 

Bacısından inciyən Ay evdən qaçır. Günəş sonra tutduğu işdən peşman olaraq qardaşının  dalınca 

qaçsa da, onu tapa bilmir. O vaxtdan Günəş gündüzlər, Ay isə axşamlar çıxır.  

Azərbaycan xalqının Ay və Günəş haqqında olan əfsanələrindən birində də deyilir ki, “Ay və 

Günəş bacı-qardaş imiş.  Bir gün onların anaları yuxa bişirmək üçün hazırlıq görürmüş. Anası Ayı 

çağırır ki, get oxlovu gətir. Ay oxlovu gətirmir və deyir: “Günəş gətirsin”. Günəşlə Ay bir-biri ilə 

savaşır. Ana acıqlı-acıqlı durur və Ayın üzünə bir sillə vurur. Günəş qorxusundan əsim-əsim əsir. 

Ay tutduğu işdən utanır. Hər ikisi evdən qaçır. Deyirlər, Günəşin günahı olmadığından o, gündüz, 

Ay isə utandığından gecə gəzməyə çıxır.” [ 3 s. 246] 

Ləzgilərdə Tar ilahəsi bolluq və məhsul Allahı kimi qəbul edilir. O, pirlərdə ağaclara asılan 

rəngarəng parça hissələrində ifadə olunur. Tar adını daşıyan Allah pirlər vasitəsilə qorunur. Ağac 

totemi Azərbaycan və ləzgi mifoloji sistemində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Totem kimi götürülən 

və pirləşən, yəni müqəddəsləşən söyüd, palıd, çinar ağacları bar vermir. “Bu, tabu ilə bağlı 

seçimdən irəli gəlirdi, yəni, totem kimi elə ağac götürülürdü ki, ona qarşı olan bütün tabulara hamı 

əməl edə bilsin.” [3, s. 246] 

Ləzgi panteonunda Ay Allahı Men qədim və güclü müqəddəslərdən sayılırdı. Azərbaycan və 

Dağıstanın toponimlərində “men” köklü yer adları vardır. Məsələn, Xaçmaz rayonunda Mencer-uba 

kəndi, Dağıstanın Zöhrab kəndi yaxınlığında Menduq klam adlı əkin yeri, Kukvar kəndi 

yaxınlığında Manadin yaqıvar adlı örüş yeri  və s. 

Ləzgi xalqının Allahlar panteonuna daxil edilən müqəddəslərdən biri də Su Allahı idi. Su 

Allahı Tavar adlanır və o, güllərdən toxunmuş paltar geyirdi. Gözəl mənasını verən Tavar qadın adı 

da buradan meydana gəlmişdir. Tavat adı da bu sözdən yaranmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Tavat 

adına azərbaycanlılarda da rast gəlinir.  

Ləzgi xalqı təbiətdə baş verən dəyişikliyi müxtəlif mərasimlərlə qeyd edirdilər ki, bunlardan 

biri də ilahə “Yar”ı tərənnüm edən “Yaran Suvar” bayramıdır. O, martın 21-dən aprelin 4-dək 
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davam edir. Ləzgilərin ən yaddaqalan və gur bayramlarından sayılan Yaran Suvar (Bahar bayramı) 

qədim adətləri, xalq oyunları, folklor nümunələri, bir-birindən maraqlı şənlikləri ilə seçilir. Xalqın 

həmin bayramla bağlı zəngin folklorunun olması da bununla əlaqədardır. Azərbaycanlıların da 

sevərək təntənə ilə qeyd etdikləri Novruz bayramında papaq atmaq, qulaq falına çıxmaq, tonqal 

qalayaraq üzərindən tullanmaq, səməni yetişdirmək, qonaq getmək, işığı və bolluğu andıran 

müxtəlif yeməklər və şirniyyatlar bişirmək,  rəqs etmək kimi  bir sıra ayin və adətlər  həyata 

keçirilirdi. Xüsusi olaraq,  bayram üçün seçilmiş buğdadan qovurğa, həlimaşı və səməni halvası 

bişirirdilər. 

Hər iki xalqın Bahar bayramında od ünsürü ilə bağlı bir çox adətlər mövcuddur. Martın 21-də 

hər evin qarşısında, hər həyətdə tonqallar qalanırdı ki, hər bir ailə üzvü onun üzərindən tullanmalı 

idi. Xəstə və kiçik yaşlı uşaqların adlarına məşəllər yandırılırdı. Belə hesab olunurdu ki, od bədəni 

təmizləyir, keçmiş günahları  yandırır, bədəni möhkəmlədir, insanı müqəddəs oda yaxınlaşdırır. 

Oda çirkli su tökmək, uzun müddət baxmaq olmaz. Çünki o, vura, yandıra, kül edə bilər. 

Keçi mifinin rituallaşması hər iki xalqın düşüncə tərzində rast gəlinir.  Qışın Kosa, yazın Keçi 

obrazında mifikləşməsi ulu əcdadlarımızın əkinçilik məşğuliyyətinə başlamasından qabaq 

olmuşdur. Keçi Azərbaycan mifoloji görüşlərinin ən möhtəşəm obrazı kimi rituallarda bu günədək 

yaşamaqdadır.  Novruzda Kosa qışın, Keçi isə yazın carçısıdır. Kosa uzun səfərə hazırlaşır. 

Mərasim iştirakçıları bilirlər ki, qış gedir, yaz gəlir. Ancaq Kosa öz mövqeyini asanlıqla vermək 

istəmir. Axırda Keçi-yazı Kosa-qışı vurub öldürür. Mərasim iştirakçıları sevinirlər, Keçini 

alqışlayırlar. Bu mərasimdə Kosa - qışın mifik obrazı, xalqın dünyanı dərk etməsinin əski görüşləri 

ilə bağlıdır. Azərbaycanlılar hesab edirdilər ki, Keçi yaz bayramında aparıcıdır. Günəşlə bağlıdır. 

Keçi yaxşılığı təmsil etmiş, insanlara ruzi vermişdir. 

Ləzgilərdə də keçi müqəddəs heyvan sayılır. Ya 22 sentyabr, ya da 22 martda ləzgi ailəsi 7 

erkək keçi kəsir. Məhz bu ay və günlərin seçilməsinin özəlliyi var. 22 mart yeni ilin gəlişi, sentyabr 

isə ilin yarı olması və məhsul yığımının başa çatması ilə əlaqədardır. Kəndli bu il də ailəsinin ac 

qalmayacağına görə şükür edir və ilin məhsulu olan keçidən 7-ni şükranlıq rəmzi olaraq kəsir. 

Kəsilmiş yeddi keçidən yeddi orqan çıxarılır və bir daşın üzərində yandırılır. Həmin keçilərdən 

birinin buynuzu evin divarından asılır. Hər il yenisi kəsiləndə əvvəlki buynuz  yenisi ilə əvəzlənir. 

Ləzgi xalqında İslama qədərki qədim adətlərin sırasında “Ay günləri”nin qeyd olunması da 

vardır.  “Vatsrakъar” adlanan bu bayramda yeni Ay doğduğu gündə çubuqlardan Ayın maketini 

hörür, onu güllər və al-əlvan parçalarla bəzəyər, çəmənlikdə qoyardılar. Gənclər əl-ələ tutaraq 

səmada əsl Ay tam çıxanadək rəqs edərdilər.  

Beləliklə, hər iki xalqın poetik yaradıcılığı olan folkloru onların həyati təcrübəsini, istək və 

arzularını ortaq və fərqli şəkildə əks etdirmişdir. “Azərbaycan folklorunun özəlliklərindən biri onun 

başqa türk xalqlarının folkloru ilə ortaq cəhətlərə malik olmasıdır. Bu xalqların şifahi söz sənətində 

bir çox mətnlərin üst-üstə düşməsi həmin örnəklərin vahid etnocoğrafi məkanda meydana gəlməsini 

göstərir.” [6] Ləzgi folklor nümunələrində də nəinki Dağıstanda və Azərbaycanda yaşayan 

ləzgilərin, o cümlədən, digər Qafqaz xalqlarının təsiri duyulmaqdadır. “Xalqın gözü güzgü olar” 

deyiblər. Məhz buna görə də o, yaxşı nə varsa seçərək bundan faydalanıb. Bu folklor nümunələri 

həmin xalqların tarixi ilə yaşıddır.  
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Xülasə 

Azərbaycan və ləzgi xalqları çox qədim tarixə malikdirlər. Onların torpağı  (Azərbaycan və 

Dağıstan) Qafqazın ən qədim sivilizasiya ocaqlarından biridir.  Bu xalqların folkloruna baxmaqla 

onların həyat və tarixinə nəzər salmaq mümkündür. Əsrlər boyu bu xalqlar özünəməxsus müxtəlif 

xarakterli folklor çələngi yaratmışlar.  

 

Sahiba Sadniqqizi 

Summary 

The people of Azerbaijan and Lezghin have ancient history. Their land {Azerbaijan and 

Dagestani} is considered to be one of the oldest places of civilization in the Caucasus. Looking 

through the folklore of these people we can have a clear notion about their life and history. Through 

the centuries the inhabitants of these lands created  various kinds of folklore materials with special 

peculiarities. 
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Vətənimiz Azərbaycan hər zaman dünyada sülh ölkəsi kimi tanınmışdır. Çünki ölkəmizdə    

multikultural dəyərlərə xüsusi diqqət yetirilir, irqindən, dinindən, dilindən, milliyyətindən sosial 

mövqeyindən asılı olmayaraq bütün xalqlar dostluq və qardaşlıq şəraitində yaşayır. Əlbəttə ki, 

xalqımızın qonaqpərvər, humanist olması onlara burda yaşamağa, öz düşüncə və fikirlərini rahat 

şəkildə ifadə etmələrinə imkan verir.  Bu azsaylı xalqlar Azərbaycanı öz vətəni hesab edirlər. Hətta 

qədim dövrlərə nəzər saldıqda belə, bədii ədəbiyyat nümunələrində dastanlarımızda, nağıllarımızda, 

bunun bariz nümunələrinə rast gəlmək olar. Bütün bunlar Azərbaycanda multikultural cəmiyyətin 

tarix boyu mövcud olmasına bir sübutdur.   

Ölkəmizdə azsaylı xalqların hüquqları qorunur. Prezidentimiz  buna xüsusi diqqət yetirir və 

Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına irqindən, dilindən, milliyətindən asılı olmayaraq eyni münasibət 

bəsləyir. Bunun bariz nümunəsi olaraq Prezident İlham Əliyev  2016-cı il Azərbaycan 

Respublikasında “Multikulturalizm ili” elan etmişdir. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 

Mərkəzinin yaradılması bu siyasətin multikultural prinsiplərə yüksək dərəcədə hörmətin bir 

sübutudur. 

Respublikamız müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ilkin dövrdə Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin siyasi iradəsi və uğurlu siyasəti nəticəsində Azərbaycanın, tarixi köklərə dayanan, 

tolerantlıq və multikulturalizm ənənələrini yenidən bərpa və inkişaf etdirilməsi yolunda yeni bir 

mərhələyə qədəm qoydu.  Ulu Öndər Heydər Əliyev “Azərbaycan onun ərazisində yaşayan bütün 

millət və xalqların ümumi vətənidir”; “Azərbaycanın ən başlıca sərvətlərindən biri, bəlkə də ən 

başlıcası qədimlərdən bu torpaqda yaşayan, öz taleyini, öz həyatını bu torpağa bağlayan müxtəlif 
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dinlərə etiqad edən adamlardır” ifadələri bir daha bu siyasətin nə dərəcədə müdrik və ali olmasından 

və çoxmədəniyyətliliyə olan qayğı və diqqəti təcəssüm etdirirdi.  Onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan 

xalqının multikultural ənənələrinin qorunması sahəsində həyata keçirilən siyasi istiqamət hazırda 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Cənab Prezident İlham Əliyevin 

multikulturalizm sahəsində apardığı uğurlu və məqsədyönlü siyasəti nəticəsində Azərbaycan yüksək 

mədəni irsə malik olan, multikultural dəyərlərin qorunduğu  tolerant respublika kimi dünyada 

xüsusi hörmət qazanmışdır. Azərbaycanın müxtəlif humanitar sahələrdə silsiləli olaraq təşkil etdiyi 

beynəlxalq görüşlər, konfranslar, tədbirlər buna bariz nümunədir. Bildiyimizə görə bütün dünyada 

təxminən  5000-ə qədər xalq, millət və etnik qrup yaşayır. Və bundan belə nəticəyə gəlmək olar ki 

bu xalqların sayı qədər mədəniyyət, həyat tərzi, mövqe, dil vardır. Əlbəttə ki bu xalqların bir birini 

anlamasında müxtəlif dillərdən edilən tərcümələrin xüsusi rolu vardır. 

Xalqın həyatının inkişafında baş verən dəyişikliklər öz əksini, ilk növbədə dilin lüğət 

tərkibində tapır. Ümumiyyətlə dilin lüğət tərkibinin inkişafı prosesi  bilavasitə xalqın tarixi inkişafı 

ilə vəhdət təşkil edir. Xalqın tarixini öyrənmədən   həmin xalqın lüğət tərkibindəki inkişaf 

meyllərini aşkar etmək mümkün deyildir. Bu dil nəsildən-nəslə keçərək öz daxili inkişaf 

qanunlarına əsasən dəyişmiş və təkmilləşmişdir. Həmçinin dilin inkişafında müxtəlif dillərdən 

edilən tərcümələrin də öz payı vardır. A.Lilova qeyd edir: “tərcümə bir dildə mövcud olan şifahi, 

yaxud yazılı mətnin məzmun invariantlığını və keyfiyyətini, eləcə də müəllif autentikliyini 

saxlamaqla başqa dildə yenidən yaradılmasına yönəldilmiş spesifik və şifahi və yazılı fəaliyyətdir” 

[2, s. 32-33] 

Sözlərin mənasının semantik cəhətdən daha da genişlənməsi, söz yaradıcılığı imkanları, 

müxtəlif  dillərdən edilən tərcümə prosesi (kalkaetmə) və alınma sözlər  dilin lüğət tərkibinin daha 

da  zənginləşməsində xüsusi rol oynayır. Söz yaradıcılığında başqa dillərdən kalka yolu ilə edilən 

tərcümələr  mühüm yer tutur. Tərcümə zamanı  leksik vahidlərin meydana gəlməsində ən çox 

istifadə edilən üsullardan biri də kalka yoludur.  

A.A Reformatski yazır: “ Kalka sözün hissələr üzrə tərcümə edilib, sonra həmin hissələrin 

mexaniki surətdə birləşdirilməsidir” [1, s.106] 

Ümumiyyətlə, kalka üsulu ilə söz düzəltmə dedikdə, yeni meydana gələn anlayışları bildirmək 

məqsədi ilə dildə öncədən yaranmış anlayışlar arasında fərqi ortaya çıxarmaqla digər dillərin lüğət 

tərkibindən yararlanmaq və həmin dilə məxsus müxtəlif elementlərdən istifadə olunması nəzərdə 

tutulur. Bu kalkalar müxtəlif məqsədlə yarana bilər məsələn; bəzi kalkalar yeni yaranmış  söz, əşya, 

hadisəni ifadə etmək üçün , digər kalkalar isə hər hansı bir dildə öncədən var olan əşya və elementlə 

yeni adlarla ifadə olunması əlaqədar yaranır. 

Kalkanın düzgünlüyü onu təşkil edən komponentlərin doğru şəkildə uyğunlaşdırılmasından 

asılıdır. Kalka yaratma zamanı, ilk növbədə, nəzərə alınmalı nüanslardan biri kalka edilən sözün 

tərkibindəki elementlərin ifadə etdiyi mənalardan asılı olaraq düzgün ardıcıllıqla və diqqətlə 

sıralanmasıdır. Kalkalar  dilin daxili imkanlarına uyğun olaraq alınma sözlərlə bərabər funksiya 

daşımalı və strukturuna görə də eyni olmalıdır. Lakin bəzi hallarda olur ki sözün tərkib hissələrinin 

qeyri dəqiq ifadə olunması, düzgün sıralanmaması,  hər hansı bir sözün dəqiq olmayan kalkasının 

yaranmasına səbəb ola bilir və bu müəyyən hallarda nöqsan kimi qəbul olunmur. Çünki bəzi 

hallarda iki müxtəlif dillərin qarşılıqlı əlaqəsi zamanı onların qrammatik xüsusiyyətləri uyğun 

gəlmir və bunun nəticəsində kalka olunan söz ekvivalentinin yerləşmə qaydasına uyğun olmur. 

Bununla belə bu hal müxtəlif dillərin quruluşunda qanunauyğun bir vəziyyət kimi qəbul olunur. 

Demək kalka və kalka olunan sözün forması müxtəlif dillərdən üst-üstə düşməyə də bilər. 

V.V.İvanov belə kalkaları “quruluşundan sılı olmayaraq xarici terminin mənasını açan” kalka kimi 

ifadə edir. [5, s. 103]. Məsələn, ingilis dilində “washing machine ” söz birləşməsi,  Azərbaycan 

dilində “paltaryuyan maşın” kimi kalka edilir. Sözlərə daha yaxından diqqət yetirdikdə görünür ki,     

“washing” və “paltaryuyan” sözləri qrammatik quruluşa görə fərqlənirlər. İngilis dilində söz bir kök 

bir şəkilçidən, Azərbaycan dilində isə iki mürəkkəb sözdən ibarətdir. Yaxud, ingilis dilində 

“elevator”, rus dilində “грузоподьемник”, Azərbaycan dilində “yükqaldıran” , bundan başqa , 

“heating system”, rus dilində “система отопления” , Azərbaycan dilində “istilik sistemi” daha 

dəqiq kalka olunmuşdur. 
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İngilis dilində “Interplanetary”sözü ,rus dilində”межпланетьный”, “planetlər arası” 

kalkasına, və ya ingilis dilində “inter-library”, rus dilində “межбиблиотечный”, Azərbaycan 

dilində “kitabxanalar arası”, və ya  “interdepartmental”, “междомственный”, “idarə daxili” 

kalkalarına nəzər yetirsək müəyyən edə bilərik ki, bəzi sözlər kalka zamanı sırası dəyişmiş əlavə 

şəkilçilər əlavə olunmuşdur. 

Alınma sözlərin forma və məzmunca dəyişməsi keçdiyi dilin daxili inkişaf qanunları ilə 

əlaqədardır. Bu haqda V.Vinoqradov yazır ki, dilin inkişaf qanunlarında onun milli orijinallığı 

özünü göstərir. Dildə işlənən alınma fonetik şəkli, qrammatik quruluşu və mənası bu dilin daxili 

inkişaf qanunları əsasında dəyişilir. Azərbaycan dilinin materiallarina əsaslanaraq belə nəticə əldə 

edilir ki, yarımkalkalarda alınma sözlər arasında bərabərlik qoymaq mümkün deyildir, çünki dildə 

onların baş verməsi istiqamətləri müxtəlifdir. Əgər  yarımkalkaların yaranmasında xarici təsir öz 

əksini tapırsa, alınma sözlər də başqa dilin müəyyən struktur və semantik təsiri olmur. Onlar kalka 

prosesi olmadan alınır və dilin fonetik quruluşuna uyğunlaşdırılır. 

Kalkaların yaranmasında kalkaedilən dildə uyğun mənaların olması çox mühüm şərtlərdən 

biridir. Dildə belə məna, yəni başqa dilə məxsus sözün müqabilində uyğun motiv olduqda 

kalkaetməyə real imkan yaranır. Aydındır ki, müəyyən bir əşyaya onun bu və ya başqa bir 

elementinə görə ad verilir. Lakin əşyada başqa əlamətlər də ola bilər. Əgər söz əvvəlki mənaları ilə 

əlaqəni kəsməmişsə, o zaman o aydın daxili formalı olur.  Söz bir ad olmaq etibarı ilə əşya və ya 

hadisələrin mühüm əlamətlərini, mahiyyətini bilavasitə əks etdirməyərək, ancaq əşya və hadisələrlə 

münasibətdə olanların adını ifadə edir. “Əgər söz yaradıcılığı söz və sözlərlə semantik əlaqəni 

itirməmişsə, deyirlər ki, o əsaslıdır, onun aydın və parlaq daxili forması vardır”. 

Hər hansı əşyanın bir əlaməti başqa əlamətlərdən fikrən ayrılır və təcrid edilir. Bu zaman 

ancaq nəzərdə tutulan əlamətin başqa əşyalarla əlaqəsi nəzərdə tutulur. Lakin insan fikri əşyanın 

əlamətlərinin bütün çoxcəhətliliyi ilə əhatə etməyə qabildir ki, onu da dildə əks etdirir. 

Məlumdur ki, sözün əsas tərkibi heç bir məzmuna malik olmayaraq dildə yalnız işarə rolu 

oynayır. Sözün məzmunu onun daxili cəhətini təşkil etdiyi üçün və sözün ifadə etdiyi məfhum 

məzmuna malik olduğu üçün dildə məzmunu dərk etmək zəruri hesab olunur.  

Sözlərin semantik mənasının genişlənməsi, söz yaradıcılığı üsulları, başqa dillərdən tərcümə 

prosesi (kalkaetmə) və alınmalar  dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsinin əsasını təşkil edir. Söz 

yaradıcılığında başqa dillərdən kalkalar mühüm yer tutur. Tərcümə prosesində  leksik vahidlərin 

yaradılmasında kalka üsulundan çox geniş istifadə olunur.  

A.A.Reformatski yazır: “ Kalka sözün hissələr üzrə tərcümə edilib, sonra həmin hissələrin 

mexaniki surətdə birləşdirilməsidir” [1, s.106) 

R.A.Budaqov isə kalkaları sözalmanın xüsusi bir növü hesab edərək yazır: “ Bu müvafiq 

əcnəbi sözlərin quruluşu kimi formalaşan, lakin onların maddi əsasını almayan sözlərdir” [3, s. 88] 

S.Sadıqova isə bunu belə izah edir: “Kalkalar başqa bir dilə məxsus sözlərin yaxud söz 

birləşmələrinin tərkib hissələrini ana dilin müvafiq sözləri  və söz birləşmələri ilə dəqiq tərcümə 

etmək üçün həmin sözlərin modeli üzrə qurulmuş sözlər yaxud ifadələrdir”[4, s.69] 

Kalka haqında söylənilən fikirlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki multikuturalizim 

cəmiyyətində dövlətlər arasında münasibətlərin daha da yaxınlaşması, xalqların bir birinin tarixi, 

mədəniyyəti ilə tanış olmasında kalka yolu ilə tərcümənin xüsusi rolu vardır, və kalkalar birbaşa 

məzmun məna prinsipinin yaranmasına xidmət edir.  

Mövzu ilə bağlı bütün deyilən fikirləri, araşdırmaları, aparılan fikir mübadilələrini və faktları  

bir cümlə ilə ifadə etsək, tam əminliklə deyə bilərik ki , Azərbaycan, əsl  humanistlik, tolerantlıq 

nümunəsidir. Bunu, yalnız Respublikamızda yaşayan as saylı xalqlar deyil həmçinin beynəlxalq 

aləmdə ifadə edilən fikirlər sübut edir.  Respublikamızın əsas məqsədi Ümumazərbaycan mədəni 

konteksti etnik qruplar və azsaylı xalqlar üçün  mənəvi doğma məkana çevrməkdir. Azərbaycan 

üçün ayrı-ayrı dillərin daşıyıcıları arasında ünsiyyətə tələbatın meydana çıxdığı ilk dövrlərdən 

başlayaraq bu günə qədər multikultural muhitin yaradılması ən lazımlı fəaliyyət növlərindən biri 

olmuş və o, gələcəkdə də ölkəmiz üçün zəruri iş kimi qalacaqdır. 
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THE SPECIFIC PECULIARITIES OF THE TRANSLATION WITH THE WAY CALQUE 

IN MULTICULTURAL SOCIETY  

SUMMARY 

This article deals with the specific peculiarities of the translation with the way calque in 

multicultural society. The different concepts of some linguists on this problem have been analyzed 

here. Keys in the formation of the method word formation with calque are searched. The author 

analyses the investigations of the linguists concerning with this problem. Besides in the article are 

determined from different brunches. Examples are taken from different dictionaries.  On the basis of 

the materials of the Azerbaijani and English languages the author studied this problem. 
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Multikultural ölkə olan Azərbaycan müxtəlif millətlərin, xalqların cəmləşdiyi elə bir məkandır 

ki, burada çoxmillətlilik və onun yaratdığı çoxmədəniyyətlilik şəraitində yaşayan hər bir 

millətin nümayəndələri yanaşı yaşadıqları digər millətlərin milli sərvətlərindən bəhrələnir və 

həmin millətlərə də öz töhvələrini verirlər.  Belə ki, “mədəniyyət fərdin və kollektivin 

davranışlarından davranışların yaratdığı adət qaydalarından və bunların da formalaşdırdığı 

xarakterdən meydana gəlir. Xarakter fərdi və  milli kimliyi müəyyən edir. Milli kimlik əsasən 

dil amilindən formalaşır” [7].  Multikultural cəmiyyətə sahib olan Azərbaycanda yaşayan  ayrı- ayrı 

xalqların dilinin leksik özəlliklərini öyrənmək müasir dilçiliyimizin önəm verdiyi məsələlərdəndir, 

çünki, belə tədqiqatlar zəminində həmin dillərin leksik qatları haqqında dəyərli faktiki material əldə 

edilir. Tədqiqatımız üçün obyekt götürdüyümüz  antroponim və toponim komponentli frazeoloji 

vahidlər aid olduqları multikultural toplumun dil mühitində insan xarkterinin müxtəlif tərəflərini, 

psixoloji özəlliklərini, fərqli xususiyyətlərini, fərdi cizgilərini əks etdirən “məcazi məna” [2, 99] 

daşıyan leksik vahidlərdir. 

http://bakuforum.az/az/multikulturalizm-nailiyyetler-ve-problemler/?fid=2258
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Məlum olduğu kimi frazeologiya leksikanın zəngin və maraqlı elə bir qatıdır ki, bu qat aid 

olduğu xalqın tarixini, keçmişini, güzəranını, məişətini, həyat və düşüncə tərzini, əmək fəaliyyətini, 

adət- ənənələrini, geyimini, mətbəxini, qidasını, psixoloji düşüncə tərzini əks etdirir. “Dildə hazır 

şəkildə işlədilərək komponentləri məna və quruluşca parçalanmayan” [1, 7] frazeoloji birləşmələr 

aid olduğu dilin daşıyıcılarının səciyyəvi xüsusiyyətlərini əks etdirən milli kimlik vəsiqəsidir. Hər 

bir xalqın leksik bazasının müəyyən bir hissəsini əks etdirən frazeoloji birləşməlrin öyrənilməsi 

həmin xalq haqqında müəyyən məlumatların əldə edilməsi deməkdir. Bu baxımdan 

M.Mirzəliyevanın da tam haqlı olaraq, qeyd etdiyi kimi, “hər hаnsı milli dilin frаzеоlоgiyаsının 

dərindən öyrənilməsi həmin dilin tаm mənimsənilməsində əsаs hаlqаdır  və еləcə də о dilin dаşıyı-

cılаrının zəngin, rəngаrəng və bir qədər də sirli  аləmlərinə аçılаn pəncərədir” [6, 25].  Formaca 

lakonik, ancaq semantik cəhətdən böyük məna tutumuna malik olan frazeoloji ifadələr aid olduğu 

toplumun və bu toplumu təşkil edən insanların etnokulturoloji və linqvokulturoloji mühitinin 

aynasıdır. Bu baxımdan  təhlil məqsədi ilə araşdırdığımız antroponim və toponim komponentli 

frazeoloji vahidlər ümumilikdə Azərbaycan xalqının ədəbi dil mühitində artıq qəbul olunmuş, 

daşlaşmış və hamı tərəfindən anlaşılan ifadələr deyil, yalnız multikultural Azərbaycan cəmiyyətin 

bir hissəsinə- cənub bölgələrində, Masallı və Lənkəran rayonlarında həm talış xalqı, həm də oradakı 

azərbaycanlılar tərəfindən mənimsənilərək artıq gündəlik nitqlərində işlədilən deyimlərə, qanadlı 

ifadələrə və frazeoloji vahidlərə çevrilmiş lokal istifadəli sabit birləşmələrdir ki, belə birləşmələrin 

tərkibindəki sözlər “…frazeologizmləşmə prosesində ilk nominativ mənasını itirib metaforik məna 

qazanmış” [3, 58] vahidlərdir. Yerli xalq tərəfindən yaradılan, nə vaxtsa hansısa bir insana aid olan 

bu antroponim komponentli frazeoloji vahidlər zaman keçdikcə artıq xüsusi bir insana deyil, ümumi 

səciyyə kəsb etmiş, mücərrəd məna qazanaraq artıq sabit söz birləşmələrinə çevrilmişlər. Bu 

ifadələr aid olduğu multikultural toplumun üzvləri tərəfindən asanlıqla anlaşılır, kimə ünvanlandığı 

deyilən insan adından deyil, ifadə etdiyi semantik tutumdan, məna yükündən aydın olur. Masallı və 

Lənkəran rayonlarında sadə xalq arasında məşhur olan və orada yaşayan insanlar tərəfindən 

müxtəlif münasibətlər zəminində yaradılan bu ifadələr Azərbaycanın digər bölgələrində yaşayan 

insanlar üçün bəzən işlədilməyə bilər. Hətta onlar tərəfindən hərfi mənada başa düşülə bilər, ancaq 

əksəriyyəti həm talış dilində, həm də Azərbaycan dilində işlədilən bu ifadələr insanların 

müşahidələri əsasında toplanılan məlumatın antroponim və yaxud toponim komponentli birləşmə 

vasitəsilə ümumiləşdirilmiş şəkildə işlədilir. Belə ki, İ. Məmmədovun qeyd etdiyi kimi bu cür 

umumiləşmiş mücərrəd məna “...sonrakı, törəmə xarakteri ilə brincidən fərqlənir” [6, 30], yəni 

çəkilən insan, yaxud yer adı ayrıca bir şəxsi, yaxud da yeri qeyd etmək üçün işələdilmir, sadəcə 

ünvanlananın keyfiyyətini, səciyyəsini vurğulayır. Dediklərimizə aydınlıq gətirmək üçün yerli 

informatlardan topladığımız belə sabit birləşmələri nəzərdən keçirək. 

I Lənkəran və Masallı bölgələrində işlədilən antroponim komponentli frazeoloji birləşmələr. 

Bu bölgələrdə formalaşan antroponim komponentli frazeoloji ifadələri kişi və qadın adları ilə bağlı  

olmaqla iki qrupda cəmləşdirmək olar: 

1.Kişi adları ilə bağlı olan antroponim komponentli frazeoloji vahidlər : 

Jendərə Qulam- Arvad Qulam- özünü qadın xasiyyətli göstərən, dedi- qodu ilə məşğul olan, 

ağır zəhmətli işlərdən qaçan kişiyə deyilir. 

Ucaboylu, yaraşıqlı Şühədam- ironiya ilə işlənir, balacaboy, üzdən o qədər də yaraşıqlı 

olmayan adam nəzərdə tutulur. Bu ifadə adətən bacarıqsız və üzdən o rədər də baxımlı olmayan 

övladını tərifləyən valideynlərə ünvanlanaraq işlədilir. 

Dəli Bəşir oyunu- Vəhşi, kobud zarafat edən kişi nəzərdə tutulur. Deyilənə görə Bəşirı 

olmayıb. O, bir uşaq görəndə çox sevdiyindən onu kobud şəkildə qucaqlayar, öpər, işləyərmiş (hətta 

qanayana qədər). Uşaqlar bundan çox əziyyət çəkərmişlər.  Ondan niyə belə etdiyini soruşanda 

“oynayırdım” deyə cavabını verərdi. İndi kobud zarafatlar edən adamlara “dəli Bəşir oyunu 

oynama!” deyə xəbərdarlıq edilir. 

Talış beçəsi= Talış xoruzu- həddən artıq arıq, cılız və tez- tez özündən çıxan dalaşqan adama 

deyirlər. 

Aspa Oruc= At Oruc- at kimi yeriyən adam nəzərdə tutulur.  

Puti Vəli- Onun- bunun malına göz dikən, acgöz, tamahkar adam anlamındadır. 
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Kaq Nəbi- “kaq” talış dilində “toyuq” deməkdir. Belə ki, toyuqlar erkəndən hinə girdikləri 

üçün onların yatması da axşam erkən olur. Tez yatan adama “kaq Nəbi”, yəni “toyuq Nəbi” 

deyirlər. 

Osnəqə Şamil= osniqə Şamil= osnoqə Şamil= osnağa Şamil= dəmirçi Şamil- həm dəmir 

işləri görən adama zarafatla  işarədir, həm də ironiya ilə çox danqıltı, səs- küy salan adama deyirlər.  

Vəhi mardə Cəfər- acından ölən Cəfər- çox kasıb, imkansız adam deməkdir. 

Dza Nəsrə= oğru Nəsrə- oğurluq edən adama belə ad qoyulur.. 

Sıpa Mirələm- bədxah, pisniyyət adam deməkdir. Belə insanın bir iş görəndə kiminsə 

qarşısına çıxması uğursuzluq gətirməsi kimi anlaşılır. 

Kəlxəni Əli- daima çöllükdə, kövşəndə olan, ev- eşiyindən, ailəsində xəbəri olmayan kişiyə 

işarədir. 

Çürüy Əlyağa= Çürük Əliağa- həm paxıl, bədxah, heç kəsin sevincinə şərik olmayan, həm 

xəsis yaxşılıq edə bilməyən və etməyən adam nəzərdə tutulur. 

Quzu Sahib- üzüyola, hamıya qulaq asan, hər bir buyruğa gedən, hamını razı salmağa çalışan 

adama işarədir. 

İt Tağı- dalaşqan, davakar, tündxasiyyət  kişi deməkdir. 

Caz Məhərrəm- toylarda yalnız xarici rəqslər aynayan adamlara deyirlər. 

Qucda Qasım= ət Qasım – çox ət yeyən, ət yeməyə həris olan adam mənasında işlənir. 

Nənə bımarde Culan= Culanın nənəsi ölsun- bu ifadə ironiya ilə işlənən ifadədir. Rəvayətə 

görə Culan yeməkdən doymayan, acgöz, qarınqulu, dalaşqan və tənbəl bir oğlan olur. Nə vaxt 

ondan yeməkdən doyduğunu soruşanda ac olduğunu, heç nə yemədiyini deyir, heç bir iş də görmək 

istəmir, dostlarını incidir. Anası da onu müdafiə edərək bu ifadəni işlədərək oğlunun haqlı 

olduğunu, guya yalan danışmadığını israr edir. İndi kiminsə günahlı olduğunu görəndə, həmin adam 

özünü yalandan müdafiə etməyə başlayanda bu ifadəni işlədirlər.     

Yezidi Ərəb kimi- çox qəddar, zalım, qaniçən adam mənasında işlənir. Bu ifadənin ərəblərin 

işğalı dövründən xalqın təfəkküründə, yaddaşında qaldığı bəllidir. 

Azərbaycanın cənub bölgələrində xalq tərəfindən yaradılan kişi adlı antroponim komponentli 

frazeoloji vahidlər arasında səciyyə, keyfiyyət bildirən rus sözlərinin olması müşahidə olunur. Bu 

bölgələrin leksikasına həsr olunmuş digər tədqiqat əsərində də cənub bölgəsinin şivələrində “çoxlu 

rus sözlərinin olması” faktı qeyd olunur [5, 33]. Rus sözlərinin cənub bölgələrində həm 

azərbaycanlılar, həm də talışlar tərəfindən işlədilməsi burada vaxtilə sürgün olunmuş malakan 

rusları ilə bağlıdır. Rus dilindən sözlər bu rayonlarda formalaşmış mücərrəd mənalı vahidlərə də 

keçmişdir. Məsələn: 

Qlaqol Məlik- daima işləyən, çox hərəkət edən adama deyilir.  

Vodka İsa- çox içən, spirtli içkilərə aludə olan, alkoqolizm xəstəsi mənasındadır. 

Kulturnı Fayaz- özünə hədsiz sığal verən, yerli- yersiz qara kostyum geyinib özünü bayağı 

tərzdə mədəni göstərməyə çalışan, əslində isə mədəniyyətdən xəbəri olmayan adamlara deyilir. 

Ələsgəndər dümotdədir- yəni Ələsgəndər dərin fikrə gedib- fikri yanındakılarda olmayan, 

yanında danışılan söhbətə qulaq asmayan, tamam başqa şeylər haqqında düşünən adama işarədir. 

Bu ifadədəki “dümot” talış dilində “dərin fikir” deməkdir. Yəqin ki, “dümot” rus dilindəki 

“думать” feilinin talış dilinə keçmiş dillərin çarpazlaşmasının növlərindən rus dilinin adstratıdır. 

2.Qadın adları ilə bağlı olan antroponim komponentli frazeoloji vahidlər: 

Axanım oxuyur, Şaxanım toxuyur= Agaxanım oxuyur, Şahxanım toxuyur- Azərbaycan dilində 

olan bu ifadə bir- birinin səhvini ört- basdır etmək, gizlətmək üçün bir- birlərini müdafiə etmək 

məqsədilə müxtəlif səbəb və bəhanələr gətiriləndə işlədilir. 

Qonça gəlin= Qönçə gəlin- hər işə burulan, həm böyüklərin, həm də kiçiklərin qabağında 

dayanmadan işləyən qadın nəzərdə tutulur. 

Sağıra Mədinə= sağır Mədinə- üst başı tör- töküntü, səliqəsiz, yazıq görkəmli qadına işarədir. 

Lırdinə Sona= kirli Sona- pinti qadına işarədir. 

Cinə Fatma= Cin Fatma- Həyatdan küskün, sədaqətli qadına işarədir. Bu ifadənin 

qaynaqlandığı mənbə müharibə vaxtına təsadüf edir. Belə ki, ərləri müharibədə ölən bəzi qadınlar 

sonradan ailə qursalar da Fatma adlı qadın ərinə sədaqətli qalaraq nəinki təzədən ailə qurmur, hətta 

sonralar heç pal- paltarına fikir vermir, bəzəksiz  gəzir ki, onunla ailə qurmaq istəyən kişilərin 
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diqqətini cəlb etməsin. Bu ifadə ailə qurmaq haqqında düşünməyən, yalnız öz işi  ilə yaşayan qadın 

anlamında işlənir. 

II.Lənkəran və Masallı bölgələrində işlədilən toponim komponentli frazeoloji vahidlər: 

Boladı yolu= Boladıya ro- əyri-üyrü yollar nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, bu frazeoloji vahid 

təkcə yollara şamil edilmir, əyri edilən hər nə varsa, hətta saçın tağı səliqəsiz ayrılanda belə Boladı 

yolu ifadəsi işlənir. Boladı Lənkəran rayonunda olan talış kəndidir. 

Qızılağaclı- əli ağaclı- Masallıda Qızılağac kəndində yaşayan adamlar nəzərdə tutulur. Bu 

adamların tez- tez və yüksək tonal, hay-küylə danışıqlarına əsasən onlara işarə edirlər. 

Xıla girdin çörək götür, Xıldan çıxdın ayaq- Masallının Xıl kəndinin adamlarının 

qonaqpərvərliyinə, kəndin yollarının isə vaxtilə palçıqlı, narahat olmasına görə işlədilir. Bu ifadə ilə 

təkcə Xıl kəndi və onun adamları deyil, eyni vəziyyətdə olan yerlərlə də bağlı işlədilir. 

Separadi təndiri- çox isti olan yerə işarədir. Separadi Lənkəran rayonunda palçığı təndir 

hazırlamaq üçün yararlı olan və təndir hazırlanan kənddir. Çox isti yer olanda “bura lap Separadi 

təndiridir ki!” ifadəsi işlədilir. 

Multikultural  ölkə olan Azərbaycanın ərazisində yaşayan azsaylı xalqların dilini, leksik 

bazasının ayrı- ayrı qatlarını tədqiq etmək həmin xalqların milli və mədəni xüsusiyyətlərinin, 

məişətinin, milli düşüncə tərzinin, dini baxışlarının, peşə, sənət və məşğuliyyətinin, tarixi 

keçmişinin  öyrənilməsi baxımından əhəmiyyət daşıyır. Belə araşdırmalar eyni zamanda həmin 

xalqların Azərbaycan dili ilə və eləcə də başqa dillərlə interferensiyasını və əlaqələrini 

müəyyənləşdirmək baxımından faydalıdır.  
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The Common Semantic Encoding in the Multicultural Society 

(The Semantic Analysis of the Phraseological Units with the Anthroponomical and 

Toponymical  Components in the Local Usage) 

 

Summary 

This article studies the common semantic encoding in the multicultural society. Here is 

carried out the semantic analysis of the phraseological units with the anthroponomical and 

toponymical components in the local usage. These word combinations have already acquired a 

concrete figurative meaning and used for characterizing a person or a place according to a feature 

of his or its character. They are used as phraseological units in the southern part of Azerbaijan in 

the regions of Lankaran and Masalli. The ethnic group of the Tallishs live together with the Azeri 

people in these regions and these set-expressions are formed by them but they are used commonly 

now.  
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Tolerantlığı ilə seçilən Azərbaycan azsaylı xalqların da məskunlaşdığı məkandır. Burada 

müxtəlif etniklər birgə yaşayışın nümunəsini illərdir ki, qoruyub  saxlayırlar. Ölkəmizdə həmçinin 

azsaylı xalqların dillərinin, adət - ənənələrinin, mədəniyyətlərinin inkişafı üçün hər cür şərait var. 

Azərbaycandakı milli azlıqlar sırasında ləzgilər öz mədəniyyəti, adət-ənənəsi, etnoqrofik yaşam 

tərzi ilə aparıcı yer tutur.  

Ləzgilər – ana dili ləzgi dili olan Qafqaz dilli xalqlardan biridir. Məlum olan dəlillərə əsasən 

demək olar ki, ilk dəfə ləzgilərin tarixi küll halında VIII əsrdə alban əlifbası ilə ləzgi dilində 

yazılmış “Alban kitabı”nda və 902-ci qələmə alınmış “Axıtnamə” əsərində öz əksini tapmışdır. 

Miflər və digər şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri ilə yanaşı bir sıra maddi dəlillər ləzgilərin qədim 

tarixə malik olduğunu bir daha sübut edir. 

Bu gün Ləzgilər Cənub-şərqi Dağıstanda, qismən şimal-şərqi Azərbaycanda, az sayda isə 

dünyanın bir çox ölkələrində yaşayırlar. Respublikamızın Quba, Qusar, Xaçmaz, İsmayıllı, Qəbələ, 

Şəki, Qax və Oğuz rayonlarında nisbətən daha sıx məskunlaşıblar. Ləzgilər Azərbaycana eramızdan 

əvvəl III - IV minillikdə Yunanıstanın Krit adasından gələrək, Qafqaz dağlarını özlərinə məskən 

seçiblər. Hal-hazırda ləzgilər Azərbaycanın əhalisinin 2 faizini təşkil edir.  

Bu gün ləzgi kəndlərində əsasən qədim toy adət-ənənələri, etnoqrafik yaşam tərzi aparıcı yer 

tutmaqdadır. Belə ki, ləzgi kəndlərində qədim toy adətlərinə xüsusi önəm verilir. Ləzgilərdə inama 

görə toy ilahələrin nəzəri altında keçir. Toy insanları tanıdır, yaxınlaşdırır. Ləzgi toylarını digər 

xalqlardan fərqləndirən bir sıra özəllikləri var. Ləzgilərdə oğlan əgər əsgər getməyibsə, ona qız 

vermirlər. Qədim adətə görə isə subay qızlar saçını bir hörük hörərlər. Hər hansı qadının saçı iki 

hörülübsə, bu o deməkdir ki, o ailəlidir. Bu xalqda qohum evliliyinə üstünlük verildiyi üçün, ən çox 

əmiuşaqları arasında nikahlar təqdir edilirdi. Hətta “əvvəllər ləzgilərdə nikah ailə quracaq gənclər 

hələ uşaq ikən qohumlar arasında bağlanırdı”(4. 514). Qeyd etmək lazımdır ki, ləzgilərin də toy 

mərasimləri bütün azərbaycanlılarda olduğu kimi çox mərhələlidir. Eyni zamanda ləzgilərin toy 

mərasimlərini ifadə edən sözlərin əksəriyyəti Azərbaycan dilindədir. Ləzgilərdə də elçi “ilçiyar”, 

elçilərə şirin çay təklif edilməsi “şirin çay”, elçilərin razılığı gəlməsi “meçi yarui” adlanır.(1, s. 136) 

Ləzgilərdə elçilikdən sonra toy məclisinin başlanğıcı olan nişan məclisi xeyir – dua ilə, mahnı 

ilə başlanır. Qıza nişan aparılması “nişan ktun” adlanır. Burada musiqiçilərə ehtiyac yoxdur. Onları 

iştirakçılar əvəz edir. Qəlblər riqqətə gəlir, ürəklərdən gələn sözlər şən bayatılara, mahnılara 

çevrilir. Belə nəğmələrdən biri olan “Pərizada” mahnısının ləzgi toylarının aparıcı ritmi olmasını 

hamı bilir. Bu mahnının bir neçə variantı mövcuddur ki, onların da hər birinin öz məclisi və 

bayatıları var. Bu mahnılar məclis iştirakçılarının əylənməsinə xidmət etməklə yanaşı, həm də nişan 

məclisində xonçaların təqdimatı zamanı oxunur. Əlində xonça tutan qohum-əqraba rəqs edərək qız 

tərəfini də oyuna cəlb etməyə çalışır. Gəlin tərəfinin adamları təzə qohumları alqışlarla qarşılayır. 

Səslənən nəğmələr qohumlar arasında xoş, zarafatyana münasibətlərin yaranmasına şərait yaradır. 

Adətən, bəy evindən gəlin evinə sini qabda bərəkət rəmzi olan plov aparılır. Nişan üzüyü qızın 

barmağına taxıldıqdan sonra hamı bu plovdan dadır. Xəbər müjdəsi kimi məclisdəkilərə şirniyyat 

paylanır.    

Toy ərəfəsində oğlan evinin qız evinə başlıq pulunun ödənilməsi adəti də mövcud idi. Bu 

ləzgicə “niged pul” , yəni “yol pulu” adlanırdı. Kərküklərdə də qız üçün başlıq kimi ödənən pul “yol 

pulu” adlanırdı. (2) Əvvəl ləzgi toyları 7 gündən az olmazmış. Sonradan bu say 3 günə enib. 

Günümüzdə bəzi kəndlərdə bu adətlər saxlansa da, əksəriyyət bir gün edir.  

Toydan əvvəl oğlan evi illərdir bəslədiyi qoç və ya cöngəni kəsir. Bu prosesdə nəslin 

kişilərinin hamısı iştirak etməlidir. Əgər əmioğlu gəlməyibsə, heyvan kəsilə bilməz. Bu həm də 
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qohumlara verilən dəyəri göstərir. Ləzgilərdə toy olacaq günün səhəri evin qapısının üstünə qırmızı 

şal bağlamaq adətdir. O zaman kənd camaatı xəbər tutur ki, o evdə toy var. O andan etibarən heç 

kim toya dəvət gözləməzdi. Çünki qırmızı örpək hamı üçün dəvətnamə idi. Bəzi adətlərə görə bu şal 

daha sonra toy məclisinin hədiyyəsi kimi ən yaxşı iştirakçılardan birinə bağışlanır. Adətdəndir ki, 

toydan qabaq ilk növbədə qohum-qardaşı yığıb hərəsinə bir iş tapşırarlar. Kiməsə qonaqları 

qarşılamaq, kiməsə yeməklərə baxmaq həvalə olunur. Hətta qalmaqalın qarşısını almaq üçün 

nəzarət işinə baxan da müəyyənləşdirilirdi. Keçmişdə isə ləzgilərdə toy ərəfəsində oğlan evinə 

maddi yardımla bağlı bir “Payar” adlı ənənə də mövcud idi. Bütün yaxın qohumlar, kənd camaatı 

toy edənin ailə qurmasına və təsərrüfat yaratmasına yardımçı olmaq üçün oğlanın ailəsinə pay 

gətirərdilər. Belə olan halda toy əsl bayrama çevrilir.  

Ləzgilərdə adətə görə bəy toy günü dostlarının müşayiəti olmadan heç yerdə görünməməlidir. 

Əks halda onu oğurlaya bilərlər. Azərilərdə sağdış-soldış, avar, saxurlarda “yançı”, adlanan bəyin 

köməkçiləri ləzgilərdə “naib” adlanırdı. “Bəy toyun əvvəlində ya hər hansı bir qohumu, yada 

dostugilə gedir və bütün toy müddəti orda yoldaşları ilə əylənir”(4. s. 514). Bu da həm bəyi 

qorumaq, həm də onu əyləndirmək məqsədi daşıyır. Bəyi qoruyan dostlarının içində xan seçilir və 

digərləri onun əmrinə müntəzir olur. Onlardan hər hansı biri yanlış bir hərəkət etsə, ya pulla cərimə 

olunur, ya da cəzalandırılırdı. Köhnə qaydalardan birinə görə səhv edənin əllərini və ayaqlarını 

arxadan bağlayıb nehrə çalxalama cəzası verirdilər. 

Ləzgi toylarını ən əziz qonağı aşıq sayılır. Aşıq biliklərin, hikmətlərin daşıyıcısıdır. Aşığın 

məclisə gəlişi, sözü, söhbəti müdriklik nişanəsidir. Hamı onun ətrafına toplanır. O adətlərin 

qoruyucusu, toyun ən hörmətli qonağıdır. Məhz buna görə ləzgi toylarında aşığın iştirakı mütləqdir.  

Ləzgilərdə toya musiqiçilər-zurnaçı dəstələri oğlan evi tərəfindən dəvət edilir. Onların gəlişi 

isə rəqslərə meydan açır, məclisə şuxluq gətirir. Məclis sahibləri sevinclərini ifadə etmək üçün 

musiqiçiləri xüsusi xonça və hədiyyələrlə qarşılayırlar. Toyun müəyyən mərhələsində onlar həm 

qız, həm də oğlan evində çalıb çağırardılar. Ləzgi toylarında ifa olunan məxsusi mərasim 

mahnılarının sayı 30-dan yuxarıdır. Məclisi aparan gəncləri həvəsləndirmək məqsədilə xüsusi içki 

növü olan “tac suyu ” verirlər. Ümumilikdə isə bütün məclislər çay ilə başlanır, çay ilə də bitir.  

Ləzgilərdə toyu idarə etmək üçün “araçı” seçmək vacib məqamdır. Araçı dem(toy) məclisi 

üçün geniş meydan yeri seçir, ora oturacaqlar qoydurur, sonra isə gənclərin, yaşlıların, qadınların, 

kişilərin yerini müəyyənləşdirir. Adət vardır ki, gənc oğlanların qızlara göz qoymaları üçün də 

şərait yaradılır. Əgər toyda qızlar rəqsə dəvət olunardılarsa, meydana çıxmaqdan boyun qaçıra 

bilməzdilər.   

 Yetərincə əylənən oğlan adamı musiqiçilərin də müşayiəti altında nəhayət gəlini gətirməyə 

gedir. Lakin bu o qədər də asan iş deyil. Belə ki, gəlini aparmağa gələn oğlan adamı üçün sınaqlar 

gəlinin otağının qapısının ağzından başlayır. Burada gəlinin dilli-dilavər rəfiqələri oğlan tərəfinin 

qarşısını kəsir. Nəhayət, bəxşiş alıb gəlini aparmağa icazə verirlər. Küçədə isə “yolkəsdi” adəti 

məhlə uşaqlarının işidir. Bundan başqa qız evinin həyətindən nəsə oğurlanmalıdır. Lakin oğurlanan 

əşyanın mütləq bir mənası olmalıdır. Gəlin evdən çıxarkən geri dönüb, ata evinə baxa bilməz. Bu 

qızın gözünün ata evində qalması kimi yozulur. Gözü ata evində qalan qızın bəxti üzünə gülməz və 

ata evinə dönər deyə düşüncələr var. Amma hər bir qız gəlin köçərkən son dəfə ata evinə baxmaq 

istəyir. Bunun üçün də gəlinin yanında güzgü olar. Evin əksi güzgüyə düşər və gəlin də son dəfə ata 

evinə həmin güzgüdən baxar. Gəlinin yanında güzgünün olması da burdan qaynaqlanır. Nəhayət, 

üzü qırmızı şalla örtülən gəlini bəy evinə aparırlar. Bu günümüzdən fərqli olaraq o zamanlar 

avtomobil deyil, at arabası və ya fayton dəbdə idi. Toy karvanının sonundakı atlarda isə gəlinin 

cehizləri daşınardı. 

“Gəlin bəy evinə yaxınlaşanda qonşu evlərdən onun üstünə xırda pul, fındıq, şəkər, atırlar. 

Gəlin evin girəcəyində isə yağ qabını sağ ayağı ilə sındırıb keçir” (4. s. 515). İnama görə “bəd 

ruhlar evin kandarına yığışardılar və bu ruhları uzaqlaşdırmaq üçün müxtəlif ayinlər icra olunardı. 

Eşik türk xalqlarında evin qoruyucu ruhunun olduğu yer olaraq bilinir. Ona görə də eşiyə 

basılmadan içəriyə girilir”(3. s. 120-121). Daha sonra gəlin əlini una batırıb evin girəcəyini üç dəfə 

unlayır ki, bu da ruzi-bərəkət mənasını daşıyır. Gəlini otağa gətirib cehizlə dolu sandığın üstündə 

əyləşdirirlər və şənliyə başlayırlar. Bütün qızlar, qadınlar gəlinin ətrafına toplaşır ona hədiyyələr 

verir, onun şərəfinə nəğmələr oxuyur, gəlinə xoş arzularını çatdırırlar. 
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Diqqət yetirilərsə, bu toylardakı ənənələr, mərasimlər, oynanılan rəqslər, keçirilən yarışların 

həm adları, həm də motivləri Azərbaycanın digər bölgələrindəki rəqs havalarından əsaslı  şəkildə 

fərqlənmirlər. Bütün nəsil və kənd üçün əyləncə mərasiminə çevrilən oyun-tamaşalar, idman 

yarışları uzun müddət bir arada yaşayan bu xalqların mənəvi dünyasının bir parçasına çevrilib. 

Bu gün Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlar çəkinmədən öz mədəniyyət nümunələrini 

yaşada bilirlər. Bayramlarını məhdudiyyətsiz şəkildə qeyd edir, ayinlərini icra edirlər. Adət və 

ənənələrini gələcək nəslə ötürürlər. Onlara öz folklor nümunələrini yaşadaraq təbliğ etməkdə heç 

bir maneə yoxdur. Bu isə Azərbaycanın tolerant bir ölkə olduğunu bir daha sübut edir. 
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Xülasə 

İllərdir birlikdə yaşadığımız bu xalqın nümayəndələrinə o qədər alışmışıq ki, bu 

xüsusiyyətləri özləri kimi doğmalaşıb. Belə  xalqlardan biri də Ləzgilərdir. Ləzgilər – Qafqaz dilli 

xalqlardan biri və ana dili ləzgi dili olan, əsasən kompakt şəkildə cənub-şərqi Dağıstanda, qismən 

şimali-şərqi Azərbaycanda, az sayda isə dünyanın bir çox ölkələrində yaşayırlar. Ləzgi toylarını 

digər xalqlardan fərqləndirən bir sıra özəllikləri var.   

Afat Habibova 

Summary 

  For years, representatives of the people are so accustomed to this that we live together, as 

they warmth of these features. One of such people is Lezghin. Lezghins - Caucasian-speaking 

nations Lezgi mother language, which is one of the mostly densely southeast Dagestan, part of the 

north-east of the country, a small number live in many countries of the world. There are a number 

of distinguishing features of other nations Lezghi weddings. 
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Multikulturalizmin millətlərarası münasibətlərdə aparıcı xətt kimi hakim olduğu 

Azərbaycanda yaşayan  hər bir  xalqın dili, dini baxışları və  mədəniyyətinin özünəməxsusluqları 

polilinqvizmin doğurduğu multikulturalizm hadisəsinin araşdırılmasını dövrümüz üçün artıq 

dərəcədə aktuallaşdırmışdır.  Dünyada baş verən  qlobal dəyişikliklərin və qloballaşma adlandırılan 

bir prosesin fonunda Azərbaycan xalqının ənənəvi məişət və mədəniyyət məsələlərinin tədqiqi milli 
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özünütəsdiq və özünü tanıtma baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Azərbaycan xalqının 

etnokulturoloji məsələlərinin öyrənilməsi məsələsinin maraqlı tərəfi ondan ibarətdir ki , tədqiqata  

təkcə ərazinin ən böyük bir etnosu kimi Azərbaycan xalqı deyil , həm də Azərbaycan  ərazisində 

kompakt şəkildə yaşayan milli azlıqlar da cəlb edilir.  Bu baxımdan  Azərbaycanda yaşayan talış, 

ləzgi ,tat , lahıc , xınalıq, avar, udi və digər azsaylı xalqların məişəti və mədəni həyatı  həm yerli , 

həm də xarici alimlərin maraq dairəsinə ciddi şəkildə daxil olmuşdur .  

Müasir dünyamız bir tərəfdən sosial – iqtisadi problemlərin doğurduğu qlobal iqtisadi böhran, 

digər tərəfdən dünyanın hərbi-siyasi gücləri arasında dünya bazarlarının bölüşdürülməsi və daha 

artıq siyasi nüfuz uğrunda gedən mübarizələr, üçüncü tərəfdən isə hər gün daha da genişlənən  

transmilli cinayətkarlıq, mütəşəkkil millətçi radikal  qruplar, “məzhəb çıxaran, yol ayıran xadimi - 

ədyan”ların yaramaz əməllərinin nəticəsi olan firqəçiliyin və günbəgün fəsadları çoxalan dini 

təəssübkeşliyin sərhədlərini aşaraq  məzhəblər  və fərqli dinlər arasındakı ziddiyyətlərin süni şəkildə 

qabardılması kimi reallıqlarla üzləşib. Xalqlar arasında münaqişələrin yerini  səmimi və qarşılıqlı 

anlaşmanın alması hər bir ayıq düşünən insanı maraqlandırır, çünki milli və dini ədavətin nəticəsi 

mənasız müharibə və günahsız qurbanlardır.  

Multikulturalizm mürəkkəb strukturlu və fərqli mədəniyyətlərə söykənən  müasir cəmiyyəti 

səciyyələndirən ən mühüm cəhətlərdən biridir. Onun mövcudluğu dövrümüzün obyektiv reallığı 

olmaqla, artıq sosial tələbata çevrilmiş və hər bir  insanın özünü yaşadığı ölkənin tamhüquqlu 

vətəndaşı kimi hiss etdiyi,  özünün milli identikliyini və bu müstəvidə milli mədəni ənənələrini hər 

zaman qoruduğu bir cəmiyyətin varlığı həmin dövlətin imicini yüksəldən atributlardan sayılır.  

Müasir Azərbaycanın reallığı hesab edilən milli və dini əlvanlıq ölkəmizdə birdən - birə 

yaranmamışdır. Ölkəmizin ərazisi tarixən fərqli imperiyaların tərkibinə qatılmış, müəyyən zaman 

müddətində azğın işğalçıların hücumlarına məruz qalmış və onlar da  özləri  ilə bərabər həm milli  

və dini özəlliklərini, həm dini inanclarını, həm də mədəni adət-ənənələrini bizim torpaqlara gətirmiş  

və gətirdikləri  ya zorən, ya da ki, könüllü olaraq qəbul edilmişdir. Azərbaycanda yaşayan xalqların 

birgə yaşayışı onlar üçün ortaq mənəvi dəyərlərin formalaşmasına, əksər bayramların və digər 

mərasimlərin birgə keçirməsinə imkan vermişdir. Azərbaycanın şimal-qərbində  (Quba, Xaçmaz, 

Qusar, Siyəzən, Dəvəçi, Xızı, Abşeron, Şamaxı, Qobustan, İsmayıllı, Ağsu, Qəbələ , Oğuz, 

Zaqatala, Qax, Balakən) ləzgi, avar, tat,  lahıc, xınalıqlı, haputlu, molokan ruslar, ingiloy, saxur, 

qrız, dağ yəhudiləri, udi və s ., cənub –şərqində  (Lənkəran, Astara, Lerik, Masallı, Yardımlı  ) isə 

talışlar kimi azsaylı xalqlar yaşasalar da, qeyd etmək lazımdır ki, XX əsrin sonu və XXI əsrin 

əvvəllərində əhalisi böyük sürətlə artmış və artıq meqapolisə çevrilməkdə olan paytaxt Bakı 

şəhərində  Azərbaycanda yaşayan bütün azsaylı xalqların nümayəndələrinə  rast gəlmək 

mümkündür. Bütün bu millətlərin nümayəndələrinin yaşadığı  Bakı şəhərində  dil, din və adət-ənənə 

fərqlərini müşahidə etmək heç də həmişə mümkün deyil , amma bu regionlarda özünü daha aydın 

və tez-tez büruzə verir. Kulinariya  və geyim mədəniyyətində, bütün ölkəmiz üçün ümumi sayılan 

bayramların keçirilməsi və məişətimiz üçün ənənəvi sayılan toy və yas mərasimlərin təşkilində,  

milli və dini fərqlilikləri olan insanların ünsiyyət qurmasında, ortaq mədəni dəyərlərin təzahür 

etdiyi məqamlarda, həmçinin hər bir xalqın ədəbiyyatının bünövrəsi sayılan  şifahi xalq ədəbiyyatı 

nümunələrinin  janr və süjet baxımından ortaq əlamətlər qazanmasında  müxtəlif mədəniyyətlərin 

qarşılıqlı təsiri danılmazdır. 

Azərbaycanda multikulturalizmin və bilinqvizmin  təzahürünü görmək üçün ümumi qeydlərlə 

kifayətlənmək mümkün deyil. Bu məqsədlə Azərbaycan folklorunda bilinqvizmin rolu bu 

məqalənin əsas obyekti kimi  müəyyən edilmişdir. 

Bilinqvizm multikulturalizmin tərkib hissəsi olub onun daha aydın şəkildə təzahürü və sosial 

–tarixi  baxımdan əsaslandırılmasının mühüm amili hesab edilməlidir. O , mədəniyyətlərarası 

dialoqun  əsas  vasitəsi kimi fərqli mədəniyyətlərin yanaşı yaşamasını təmin edir.  Dil cəmiyyətin 

varlığının ən mühüm göstəricilərindən biri və şüurlu məxluqun özünü ifadə  vasitəsidir . Bir məsələ 

də heç də şübhə doğurmur ki,  hər bir xalq böyük və kiçik olmasından asılı olmayaraq ana dilini 

özünüifadə və özünütəsdiq vasitəsi hesab edir və milli özünəməxsusluğunu ictimai həyatın hər bir 

sahəsində onun köməyi ilə nəzərə çatdırır. Azərbaycanda bir sıra dünya ölkələrində olduğu kimi 

bilinqvizmin bir sosial –mədəni hadisə kimi inkişafının əsas səbəbləri aşağıdakılar göstərilə bilər : 

 Tarixi və siyasi hadisələr , coğrafi yerdəyişmələr  
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 hakim dil və hakim millət faktorunun güclənməsi  

 hakim dilin  dövlət dili statusuna malik olması ,  onun  aparıcı ünsiyyət vasitəsi və 

məktəblərin əksəriyyətində təhsil dili kimi fəaliyyət  göstərməsi 

 Başqa ölkələrin və xalqların mədəniyyətinin öyrənilməsi ,öz doğma mədəniyyətinin 

dərindən dərk edilməsi və mədəniyyətlərarası dialoqun yaranması 

Bütün tarix boyu bir insan bir yaxud bir neçə dildə danışmağa ehtiyac hiss etmişdir. Keçmişdə 

və bu gün eyni bir coğrafi məkanda yanaşı yaşamış fərqli millətlərin   nümayəndələri bir-birindən 

fərqləndikləri kimi  onların arasındakı münasibətlər də həmişə eyni olmamışdır: ya onlar 

qonşuluğunda yaşayanlar haqqında heç bir məlumata sahib olmamış, ya  müəyyən məlumata sahib 

olsalar da, bir-biri ilə heç bir əlaqə qurmamış, hətta bəzən nifaqda yaşamış, ya da ki bir-birini 

yaxından tanımış, bütün milli və dini fərqliliklərə baxmayaraq mehriban qonşuluq münasibəti 

qurmuş, bir-birinin  iqtisadi, mədəni və normal insani həyatlarında ortaq dəyərlər əldə etmiş və 

müəyyən tarixi  məqamlarda vahid ideya və məqsəd  ətrafında birləşmişlər.  

Polietnik tərkibə malik olan dünya ölkələrinin  sosial-kommunikativ sistemində dillər bir-biri 

ilə elə qaynayıb qarışır ki, bu zaman bilinqvizm mühüm bir vasitə kimi eyni sosial-coğrafi məkanda 

yaşayan  müxtəlif dilli insanlar arasında qarşılıqlı anlaşma mümkün olur və dil maneəsini  aradan  

götürür. Müasir dünyanın dil baxımından inkişafında mühüm istiqamətlərdən biri kimi bilinqvizm 

bir ölkə yaxud məhdud ərazi daxilində iki dilin eyni zamanda mövcudluğu yaxud insanlar 

tərəfindən eyni səviyyədə  işlədilməsi kimi başa düşülür. Müasir dünyada bilinqvizm adlanan bu dil 

hadisəsi çox yayılmış və məşhurlaşmışdır.  

Bilinqvizm, belə demək mümkünsə, iki dil dünyasının məhsulu olub həmin dünyalara məxsus  

insanların fərqli bir xalqın mədəniyyəti ilə bağlı  yeni informasiya əldə etməklə zənginləşən ikidilli 

şəxsiyyətin formalaşmasına səbəb olur. Bu ona gətirib çıxarır ki , bir xalqa aid olan milli və maddi-

mənəvi dəyərlər zaman keçdikcə başqa bir xalqın nümayəndələri ilə qarşılıqlı ünsiyyət və yanaşı 

yaşama şərtlərində ortaq mədəni ənənələrin yaranmasına təsir göstərir. Müasir dünyamızda 

bilinqvizm həm sosial və kulturoloji baxımdan önəmli bir hadisə kimi bir çox tədqiqatçıların 

obyekti kimi həmişə maraq doğuran məsələlərdəndir. Məsələn : Kanadada ingilis və  fransız 

dillərində, İsveçrədə eyni zamanda 4 dildə: alman, fransız, italyan və reteroman dillərində  danışan 

insanlar yaşayır. Birinci halda bilinqvizm , ikinci halda isə polilinqvizm hadisəsi ilə üzləşirik.  

Qədim mənbələrdə “dillər dağı” yaxud “dil topası” adlanan və həqiqətən də , bir-birindən 

tamamilə fərqlənən dillərin funksionallaşdığı Qafqazın həm təbii sərvətləri, həm də milli və dini 

özəllikləri ilə çox maraq doğuran bir parçası da Azərbaycandır. Ölkəmizin əsasən şimal-qərb  və 

cənub - şərq regionlarında etnik müxtəliflik olduqca aşkar şəkildə özünü büruzə verir. 

Azərbaycanda bilinqvizm bütün azsaylı xalqların yaşadığı yaşayış məntəqələrində rast gəlinir, 

polilinqvizm isə hələ rus çariçası Yekaterina dövründə Azərbaycanın bir sıra bölgələrinə kompakt 

şəkildə köçürülmüş molokan rusların məskunlaşdığı kəndlərin birində -İsmayıllı rayonunun 

İvanovka kəndində mövcuddur. Maraqlı cəhət bundan ibarətdir ki , həmin kəndə köçüb gəlmiş 

ləzgilər həm öz ana dilləri- ləzgicəni , həm dövlət dilini-azərbaycancanı ,həm də İvanovka kəndinin 

əsas sakinlərinin dilini-ruscanı bilirlər. Təbii ki , hər dildən fərqli məqsədlər üçün istifadə edilir. 

Bilinqvizmin yaranma səbəbləri sırasında siyasi, tarixi, müxtəlif ölkələr və xalqlar arasında iqtisadi, 

siyasi və mədəni əlaqələrin gücləndirilməsi aid edilir. 

Bu baxımdan Azərbaycanın bölgələrindən biri olan İsmayıllı rayonu olduqca  maraqlıdır. Bu 

bölgə 3 fərqli coğrafi landşaftda (dağlıq, dağətəyi və düzənlik) yerləşmiş, Azərbaycan tarixinin 

mühüm mərhələlərinin işlərini qoruyub saxlamış , xalq sənətləri ənənələrinin bu gün də yaşadığı və 

yəhudi, türk , Qafqaz , İran və slavyan mənşəli xalqların  əmələ gətirdiyi etnik mənzərəyə sahib 

olan bir bölgədir. Maraq dairəmizdə olan lahıc dilli mühitdə yuxarıda qeyd edilənlər özünü əksər 

hallarda göstərə bilir : lahıclı azərbaycanca eşitdiyi ya da oxuduğu bir söyləntini tam şəkildə anlayır 

və məzmununu lahıcca ifadə edir, ya da azərbaycanca olan bir mətni elə eşitdiyi dildə yenidən nəql 

edə bilir, ya da ki eşitdiyini həm Lahıc, həm də  Azərbaycan dillərində  həmin dillərin tələb etdiyi 

formada müsahibinə çatdırır. Bunu xüsusilə  alınma folklor nümunələrində görmək olur,  belə  ki 

söyləyici öz dil bilgisi səviyyəsindən asılı olaraq bir nümunəni  eşitdiyi dildə, digər nümunəni hər 

iki dildə, başqa  bir nümunəni isə doğma dilində ifa edir.  Folklor  söyləyiciləri  öz təbiətləri  
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etibarilə adətən axtarıcı olurlar və güclü yaddaşları hesabına bildikləri və  başqa dillərdə eşitdikləri 

folklor nümunələrini ifa şəraitindən asılı olaraq həm öz ana dilində , həm də həmin folklor 

nümunələrini eşitdikləri dildə- Azərbaycan dilində söyləməklə həm öz folklor repertuarını yeni 

süjet ,janr, bədii fiqurlar  və formalarla zənginləşdirir, iki fərqli dildən eyni zamanda istifadə 

etməklə maraqlı  sintezə nail olur, belə ki öz ana dilində çətinlik çəkərək demək istədiyini digər 

dildən istifadə etməklə  söyləyir. 

Lahıcda və onun ətrafındakı 16 kənddə tat dilli əhali yaşayır. Ona qonşu olan yalnız 3 kənddə 

azəri türkləri məskunlaşıblar. Bu ərazidə yanaşı yaşayan fərqli etniklər o qədər bir-biri ilə qaynayıb 

qarışıblar ki, Azərbaycan mədəniyyətinə verdiyi töhfələrin müəlliflərinin milli mənsubiyyəti, demək 

olar ki, heç bir əhəmiyyət daşımır. Birgə yaşayışın və qarşılıqlı zənginləşmənin nəticəsi olaraq 

yaranan folklor nümunələri ümumazərbaycan ədəbiyyatını xəzinəsində layiqli yer tuturlar.  Tat dilli 

əhali arasında xüsusilə seçilən lahıcların folkloru Azərbaycanda yaşayan digər xalqların folkloru 

ortaq və fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Tarixi və mədəni köklər , birgə yaşayış, oxşar sosial –

ictimai problemlər və s. elə bir zəmin yaradıb ki, lahıcların folklorunda  Azərbaycan və dünya 

folklorunda rast gəlinən ortaq nağıl süjetləri, məzmunu və təyinatı bir-birinə bənzəyən epik 

nümunələr, qonşu xalqların folklor nümunələrinin yeni formada  interpretasiyaları özünü aydın 

şəkildə büruzə versin.  

Lahıc folklorunun əksər nümunələri digər azsaylı xalqların folklorunda olduğu kimi iki dildə- 

Lahıc və Azərbaycan dillərində yaranır və ifa edilirdi. Dünyanın bütün folklorşünasları birmənalı 

olaraq qeyd edirlər ki, dünya xalqlarının yaratdıqları bədii nümunələrdə oxşar motiv , süjet 

,qəhrəman ,habelə həyat hadisələrinə oxşar münasibət görmək mümkündür. Hər bir xalqın 

folklorunda yalan, tənbəllik ,lovğalıq, xəyanət ,böyüklərə hörmətsizlik, tamah  kimi  bəyənilməyən 

insani xüsusiyyətlər , yaxud hər zaman vəsf edilən anaya və vətənə sevgi , qayğıkeşlik , səxavətlilik 

,xeyirxahlıq kimi keyfiyyətlər özünə yer tapır. Lahıc folklorunun əmələ gəlməsi folklor 

daşıyıcısının Lahıc dilini hansı səviyyədə bilməsi, onun həyat tərzi, məşğuliyyəti, təhsili, dini 

baxışlar, başqa xalqların folkloru ilə tanışlıq imkanlarından asılı olur. Folklor söyləyiciləri xüsusi 

məharət, güclü yaddaş, improvizə bacarığı , hər iki dildə zəngin söz ehtiyatı, baməzə   və gözəl 

nitqə malik idilər. Onların təhsili yox idi, amma öz cazibəli və məntiqli nitqləri ilə dinləyiciləri uzun 

müddət gərginlikdə saxlaya bilirdilər. Bunun üçün söyləyicilər hadisələrin məkanını və 

qəhrəmanlarını şəraitə uyğun olaraq dəyişir, asanlıqla bir dildən başqa dilə keçə bilirdilər. Məsələn: 

bəzi nağılçılar nağılın pişrovunu azərbaycanca, əsas hissəni isə lahıcca söyləyirdilər. Lahıc dilində 

yaranmış nağıllar o qədər də çox deyildi.  Lakin söylənən nağılların  əksəriyyətini Azərbaycan(türk) 

və İran motivli nağıllar təşkil edirdi.  Bu zaman ümumtürk folklorunun tərkib hissəsi olan 

Azərbaycan folklorunun güclü təsiri hiss olunur. İlk  növbədə demək lazımdır ki, Lahıc folklorunda  

İran ədəbiyyatı, folkloru, musiqisi və məişətinin izləri də aydın hiss olunur. Bunu nağılların 

motivlərindəki  (Şah Abbas, divlər, cinlər, pəhləvanlar, dərvişlər, keçəllər, qaranlıq və işıqlı dünya, 

mistik 3,7 və 40 ədədləri ) və atalar sözü və məsəllərdəki  tərcüməsiz oturuşmuş paralelizm,  həyata 

oxşar baxış, müqayisə üçün seçilmiş detallarda  belə bu təsiri   görmək mümkündür.  

İndi də ayrı-ayrı folklor janrlarının seçdiyimiz folklor mühitində ,yəni İsmayıllı rayonu Lahıc 

qəsəbəsində nümunələrinin araşdırılmasına keçək. Lahıc lətifələrinin əsas xüsusiyyəti odur ki , 

onların Qulu Şeyda, Nəcəfalı Möytab, Nəzər Aliheydər, Ələmdar kimi özünəməxsus yerli 

qəhrəmanları var, Lahıc dilində söylənir və elə lahıcların arasında daha çox dolaşır . Lahıc əhalisi 

həmişə ədəbiyyata həvəs göstərdiyindən  burada Bəhlul Danəndə və Molla Nəsrəddinlə bağlı 

lətifələr daha çox söylənilirdi. Lahıc lətifələrinin əsas qəhrəmanı sayılan Qulu Şeyda ilə bağlı bir 

neçə lətifədə Azərbaycan və digər xalqların lətifələrində oxşar məqamlara da rast gəlinir . Məsələn : 

bir dəfə ərdə olan iki qızının yanına gedən Qulu Şeyda bir qızı üçün gün çıxması , o birisi üçün 

yağışın yağması  üçün dua edir . Arvadı qızlarının halını soruşduqda Qulu belə deyir : “Hələ ki pis 

deyillər, amma yağış yağsa , vay böyüyün , yağmasa , vay kiçiyin halına ” Bu lətifədə diqqət çəkən 

bir məqamı qeyd etmək yerinə düşərdi: Qulu Şeydanın sıra lətifələrində ənənəvi lətifə 

qəhrəmanlarının ,xüsusən də Molla Nəsrəddinin təsiri aydın hiss olunur.  Lahıcda lətifələr  yerindən 

asılı olaraq həm Lahıc , həm də Azərbaycan dilində nəql edilirdi  və  maraqlısı də bu idi ki , 

lətifələrdən çıxan və indi də zərbi-məsəl kimi işlənən ifadələr,  məsələn :“Sən çaldın”, “Dava 

yorğan davası imiş ”  ya da ki Bəhlul Danəndə lətifələrinin birində söylənən “ Qoyunu qoyun , 
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keçini keçi ayağından asarlar” fikirləri əsasən  azərbaycanca deyilirdi . Lahıc folklorunda atalar 

sözləri və məsəllər xüsusi yer tutur. Onları  yaranma tərzinə görə 3 yerə ayırmaq olar : 

 Azərbaycan və fars dillərindən Lahıc dilinə tərcümə olunanlar: Pötıra bı ləiftı görə duroz soz 

–Ayağını yorğanına görə uzat  

 Yalnız azərbaycanca səslənənlər: Cücəni payızda sayarlar 

 Yalnız lahıcca səslənənlər : Qəribə səyə dımi bə are lingi  bə biran-Yad itin quyruğu 

ayaqlarının arasında olur  

Azərbaycan folklorunun lirikasının tacı sayılan bayatılar Lahıcda yalnız azərbaycanca 

söylənilirdi. Bəzən bu bayatılara yerli şəraitlə bağlı elementlər əlavə edirdilər. 

Stəkanım qanlıdır ,                     

Əl dəymə ,dərmanlıdır.            

Əslimi xəbər alsan,                    

Əslim Girdimanlıdır.   

Amma bu bayatıların janr  spesifikasına əməl  edərək şair təbli  lahıclar dillərində bayatılar 

qoşurdular:  

Niyola üşeyirə,          =       Niyalın  var meşəsi ,        

Vəçi bənövşeyirə.     =       Doludur  bənövşəsi. 

Bə qürbət ərs çımmənə=    Gözümün qərib eldə  

Ki mı dorı püşöyirə. ?   =   Ağlamaqdır peşəsi .              

Bu müəllifli bayatılarda “əzizinəm , aşiqəm ,mən aşiq ” kimi rekursiv elementlərdən istifadə 

olunmurdu. 

Belə nümunələrin sayını artırmaq olardı , lakin məqalənin həcmi buna imkan  vermədiyindən 

yuxarıdakılarla kifayətlənməli olduq. Lahıc folklor mühitində yaranmış müəyyən nümunələrin və 

onların  yarandığı bilinqval dil mühitini səciyyəvi xüsusiyyətlərini araşdırarkən aşağıdakı nəticələrə 

gəldik : 

öz dilində olan folklor nümunələrini digər xalqların folklor nümunələri ilə müqayisə etmək 

imkanı əldə edilir;  

digər dildə eşitdiyi folklor  nümunəsindəki hadisələr yerli  coğrafi məkana köçürülür  və  

qəhrəmanlar  auditoriyadan asılı olaraq fərqli dillərdə danışdırılır; 

folklor yeni mövzu və janrlarla zənginləşir; 

həyatın bütün sahələrində ,o cümlədən Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların folklorunda  

aşkar edilən oxşarlıqlar  həmin milli azlıqları daha da yaxınlaşdırır; 

multikulturalizm Azərbaycan cəmiyyətində müxtəlif millətlər arasında qarşılıqlı etibar və 

hörmət hissinin formalaşması, dini məsələlərdə dözümlülüyün nümayişi , fərqli mədəniyyətlərin 

bir-birini tamamlayaraq zənginləşdirilməsi, ölkə və beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə 

mədəniyyətlərarası dialoqun qurulması və dövlət dili ilə yanaşı azsaylı xalqların milli mənliyinin 

sübutu olan ana dillərinin inkişaf etdirilməsi üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. 
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XÜLASƏ  

Məqalədə çoxmillətli bir ölkə sayılan Azərbaycanda milli siyasətin ana xətti  

multikulturalizmin təzahürləri ictimai həyatın  müxtəlif sahələrində və mədəniyyətdə , o cümlədən  

şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində araşdırılmış ,bilinqvizmin sosial-kommunikativ baxımdan  

cəmiyyətimizin reallığı kimi fərqli milli və dini toplumların vahid məqsəd ətrafında birləşməsinin 

və onların arasında qarşılıqlı hörmət və etibarın mümkünlüyünü   inandırıcı şəkildə sübut etməyə 

cəhd edilmişdir. 
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Dadash Aliyev 

MULTICULTURALISM AND BILINGUISM IN OUR FOLKLORE 

Summary  

In the article in Azerbaijan which is considered as a multinational country the main line of the 

national policy the appearances of multiculturalism have been investigated in different branches of 

the social life and culture, including in folklore, examples, bilinguism being the main means of 

multiculturalism was tried on the contrary combining of the different national and religious unities 

for a single purpose, to create the possibility of mutual respect and confidence .  
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DAİRƏVİ RƏQSLƏRDƏ MULTİKULTURAL DƏYƏRLƏRİN TƏZAHÜRÜ 

 

Açar sözlər: dairəvi rəqslər, ümum insani dəyərlər, yallı rəqsi, dilan  

Key words: circular dances, human values, yallı dance, dılan. 

 

Dairəvi ayinlər və mərasimlər ümumbəşəri hadisə olaraq bütün dövrlərdə olduğu kimi indi də 

öz əhəmiyyətini saxlamaqdadır. Ümumdünya mədəniyyətinin başlanğıcı sayılan və müasir dairəvi 

rəqs sənətində şəkli dəyişmiş formada təzahür edən dairəvi ayinlərin və mərasimlərin tarixən çox 

qədim köklərə malik olduğunu qeyd etmək lazımdır. Bunu dünyanın fərqli coğrafi bölgələrində 

yaşayan xalqların rəqs mədəniyyətində mövcud olan nümunələr  təsdiq edə bilər.  

Müxtəlif elmi mənbələrdəki mövcud  fikirlər, geniş və rəngərəng milli musiqi palitrası ilə 

tanışlıqdan belə qənaətə gəlirik ki, müasir halqavari rəqslər öz başlanğıcını dairəvi ayinlərdən və 

mərasimlərdən götürmüşdür. Tarixin erkən dövrlərində qədim insanlar  arasında təfəkkür tərzini əks 

etdirmiş dairəvi ayinlərin və mərasimlərin get-gedə əvvəlki mahiyyətini itirməyə başladığı 

fikrindəyik. Müasir dairəvi rəqslərin isə onların şəkli dəyişmiş forması kimi dünyanın müxtəlif 

xalqlarının mədəniyyətində kök saldığını bildirməliyik. Məhz buna görə də onların izlərini bu gün 

müxtəlif xalqların ənənəvi irsində müşahidə etmək mümkündür. Düşünürük ki, sonradan etnik 

millətlərə parçalanan xalqların hər birinin öz mədəniyyəti olduğu kimi, dairəvi rəqsləri də 

fərqlənmişlər. Bu nöqteyi-nəzərdən demək olar ki, dairəvi rəqslər etnik mədəniyyət mənsubiyyətinə 

əsasən millilik statusu əldə etmişdir.  

Bu gün dünyanın əksər xalqlarının mədəniyyətində mövcud olan dairəvi rəqslər arasındakı 

ümumi bağlılıq onların eyni mənəvi özəkdən şaxələnmələri haqqında təsəvvür yaradır. Fərqli dil, 

din və etnik qrupların təmsilçiləri olan xalqların ortaq mənəvi dəyərləri dairəvi rəqslərdə özünü 

aydın şəkildə büruzə verir. Qədim köklərə malik olan belə mirası milli dəyərlərlə ümumbəşəri 

dəyərlərin vəhdətini əks etdirən “simfoniya” adlandırmaq olar. Bu baxımdan, dünyanın  Şərq və 

Qərb xalqlarının mədəniyyətləri arasında “uçulmaz körpü” olan belə ümumbəşəri mirasın hazırda 

xalqlar arasında mədəni əlaqələrin genişlənməsi və mədəni dəyərlərin mübadiləsi prosesində, o 

cümlədən bəşəriyyətdə harmoniyanın yaradılması və qorunub saxlanılması yolunda çox mühüm 

amilin hesab olunduğunu düşünürük. 

Dünyanın əksər xalqlarının mədəniyyətində kök salmış dairəvi rəqslərin müqayisəli təhlili 

ümumbəşəri mədəniyyətin özülü hesab olunan ilkin mədəni əlaqələrin hərtərəfli tədqiqi üçün 

münbit şərait yaratması barədə bizə mülahizə etməyə imkan verir. Hazırda müxtəlif etnosların 



 
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 188 

 

 

 

incəsənətində geniş yayılmış dairəvi rəqslər üzərində tədqiqatlar apararkən onları eyni ağacın 

müxtəlif istiqamətlərə şaxələnmiş çoxsaylı budaqlarına bənzədirik. Bununla da ümumbəşəri 

mədəniyyətin parçalanmış hissələrini özündə birləşdirən bütöv və zəngin mənzərənin ortaya 

çıxdığını görmək mümkün olar.  

Müxtəlif xalqların dairəvi rəqs mədəniyyətini nəhəng bir ağacın zəngin mənəvi bəhrəsinə 

bənzətsək də bəşər sivilizasiyasının ayrılmaz parçası hesab olunduğu fikrindəyik. Bu gün dünyada 

baş verən etnik proseslər, mədəniyyətlərarası dialoq müxtəlif coğrafi bölgələrdə yenidən 

zənginləşməni şərtləndirir, daha böyük inkişafa təkan verir. Bu isə son nəticədə dünya 

mədəniyyətinin daha da inkişaf etdirilməsinə gətirib çıxarır. Müxtəlif dövrlərdə etnik proseslərdə 

əmələ gələn millətçi ideyaların ümummilli dəyərlərin üfüqlərini aşdıqda daxili ziddiyyətlərə, hətta 

bəzi hallarda parçalanmaya gətirib çıxarması tarixdən bizə məlumdur. Həmin prosesləri 

tənzimləyən ən münasib yol vasitəsinin mədəniyyət amilinin qorunub saxlanılmasından və inkişaf 

etdirilməsindən ibarət olduğu fikrindəyik. Bu baxımdan multikulturalizim – cəmiyyətdə ortaq 

dəyərlərin və baxışların tarazlı səviyyədə yaşadılmasına, ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasına şərait 

yaradan mühüm faktordur. Buna görə də müasir dairəvi rəqslər mədəniyyət amili kimi milli-mənəvi 

dəyərlərlə ümumbəşəri dəyərlər arasında qırılmaz əlaqə funksiyasını yerinə yetirir. 

Multikulturalizm bəşəriyyətə  xas olan təfəkkür forması kimi  özünü incəsənətin müxtəlif 

janrlarında göstərir. Fikrimizcə, dairəvi rəqslər onun fundamental qaynaqlarından hesab oluna bilər. 

Belə rəqslərin müxtəlif xalqların mədəniyyətlərinin kəsişdiyi təmas nöqtəsi olduğunu düşünürük. 

Buna görə də həmin rəqsləri multikultural dünyanın vəhdəti kimi qəbul etmək olar.  

Geniş musiqi materialının tədqiqindən belə nəticəyə gəlirik ki, dairəvi formada ifa edilən 

rəqslər fərqli dil qrupunu təmsil edən xalqların dünyaya açılan ortaq çıxış qapısıdır. Bu nöqteyi-

nəzərdən Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələrinin mədəniyyətində mövcud olan 

dairəvi rəqs nümunələri buna örnəkdir. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası ərazisində 

azərbaycanlılardan başqa ölkənin müxtəlif guşələrində kompakt şəkildə 80-a yaxın azsaylı xalq 

yaşayır. Onların arasında Altay dil ailəsinin, Hind-Avropa, Qafqaz, Slavyan dil qruplarının 

təmsilçiləri vardır. Biz, təqdim olunan məqalənin həcmini nəzərə alaraq onlardan bəzilərinin dairəvi 

rəqs nümunələrinə nəzər yetirmişik. 

Türk dillərinin Oğuz qrupuna daxil olan azərbaycanlıların “yallı” rəqsi kütləvi şəkildə ifa 

edilərək birlik və vəhdəti əks etdirir. Təkcə Naxçıvan MR-nın ərazisində bu rəqsin 100-ə qədər 

növü qeydə alınmışdır. “Yallı”nın Masallı, Lənkəran, Şəki, Qazaxda da ifa edildiyi bəllidir. Rəqsin 

ifası zamanı ifaçıların sayı 10-15-dən 100 nəfərədək olur. “Yallı” rəqsi zamanı kişi və qadınlardan 

ibarət dəstə düzəldilir. Sıranın başında duran rəqqas, yəni “yallıbaşı” əlində yaylıq və yaxud çubuq 

tutur, axırdakı rəqqas isə “ayaqçı” adlanır. “Yallı” ağır tempdə başlayır, getdikcə sürətlənir. İfaçılar 

ritmik hərəkətlə dövrə vuraraq rəqs edirlər. 

“Yallı” rəqsləri müxtəlif dövrlərdə Məmməd Ələkbərov, Bayram Hüseynli, Əhməd İsazadə, 

Nəriman Məmmədov, eləcə də Əqidə Ələkbərova kimi görkəmli alimlərimiz tərəfindən tədqiqata 

cəlb olunmuşdur. 

Yallı sözünün etimologiyası ilə bağlı mülahizələr mövcuddur. Bu barədə müxtəlif mənbələrdə 

məlumatlara rast gəlmək olar. Cabbar Cəlil Bəydillinin fikrincə, “yallı” sözünün mifoloji-semantik 

mənası yellənmək, cuşa gəlmək anlamlarını verir [3, s. 51]. Xatirə Ağayeva isə qeyd edir ki, onun 

kökünü türk dillərində alay “yığın” (adam toplusu) sözü təşkil edir [2, s. 44]. Tədqiqatçıların 

bildirdiyinə görə “yallı” Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında fərqli adlarla səslənmişdir. Bəzi 

mənbələrdə qeyd olunur ki, bu adlar ilk əvvəl “yollu”, sonradan “yelli” və nəhayət “yallı” 

adlandırılmışdır [3, s. 22]. Elçin Aslanov “El-oba oyunu xalq tamaşası” kitabında bu məsələyə belə 

aydınlıq gətirmişdir. Onun qeyd etməsinə görə “yallı” yaylı sözündəndir. Ən qədim dövrlərlə bağlı 

olub vaxtilə, ovçuluq və atəşi qorumaq münasibətilə icra olunan mərasim oyunu növlərindəndir. 

Bəzi yerlərdə bu oyuna “əl-ələ”, “ləlli” və ya “yəlli” də deyirlər [4, s. 94]. 

Göründüyü kimi, “yallı” sözünün kökünün Azərbaycan dilində müxtəlif mənalarla 

əlaqələndirilməsi rəqsin tarixi inkişaf prosesləri ərzində ayin funksiyasından tədricən kütləvi xalq 

rəqsinə çevrildiyini təsdiq edir.  

 “Tənzərə” yallısı kişilər və qadınlar tərəfindən ifa olunur. İştirakçılar bir-birlərinin çeçelə 

barmaqlarından tutaraq saat əqrəbinin əksi istiqamətində fırlanırlar. İfa zamanı onların “haylama”, 
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“hey” kimi nida səslərini eşitmək mümkündür. Bu rəqs iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə 

iştirakçılar yarım dairə formasında düzülərək aramlı addımlarla hərəkət edirlər. İkinci hissədə isə 

temp itiləşir. “Tənzərə” yallısının iştirakçıları dairə formasını alırlar. Onlar musiqiçilərin ətrafında 

saat əqrəbinin əksi istiqamətində şıdırğı tempdə fırlanmağa başlayırlar. Daha sonra dairə formasını 

pozaraq sıra şəklində düzülürlər. Rəqs bu qaydada sona çatır. “Tənzərə” yallısı zurna və kos musiqi 

alətlərinin müşayiəti ilə ifa olunur. Onun musiqi ölçüsü 2/4-dir [5]. 

Türk dillərinin qıpçaq qrupuna aid olan tatarlar “Tüqərək uen” (Dairəvi oyun), “Çıra yandıru” 

(Çıranı yandırmaq), “Şa”, “Lısva sıu buyları” (Lısva çayının sahilində), “Yıldızım” (Ulduz), 

“Çılbır” (Zəncir) kimi dairəvi oyun rəqslərini ifa edirlər.  

 “Əylən-Bəylən uen” (“Timpaira-Tiratur”) mahnı ilə olan xorovod-oyun rəqsidir. 2/4 ölçülü 

və iki hissədən ibarət olan bu rəqs ağır tempdə ifa olunur. Həqarət isə canlı tempdədir. Tatarların bu 

rəqsində iştirakçıların sayına məhdudiyyət qoyulmur. Hamı ümumi dairədə dayanır, əl-ələ verir, 

mahnı oxuyur və saat əqrəbinin əksi istiqamətində hərəkət edir. Dairənin mərkəzində oyun 

iştirakçılarından bir nəfər aparıcı dayanır. O, mahnının nəqarət hissəsində öz istəyinə görə 

iştirakçıların birinin əlindən tutur. Daha sonra rəqs edənlərin hər biri dairəyə gələrək əl-ələ verir və 

saat əqrəbi istiqamətində hərəkət edirlər. Aparıcı birinci ümumi dairədə dayanır, digər 

iştirakçılardan  biri dairənin mərkəzində aparıcının yerini tutur. Oyun bu qayda üzrə davam edir.  

Azərbaycanda əhalinin milli tərkibi və xüsusi çəkisində ikinci yeri Hind-Avropa dil ailəsinin 

Şərqi slavyan qrupuna aid edilən ruslar tutur. Rus xalq rəqslərinin qədim kökləri vardır. Oyunlar və 

xorovodlar bu xalqın mədəniyyətində  çox geniş yayılmış formadır. Onlar qədim tarixə malik olan 

kütləvi şəkildə dairəvi formada ifa edilən xalq rəqsləridir. “Xorovod” xalq yaradıcılığının sinkretik 

növüdür. “Xorovod” oyunlarında - qapıların açılması, günəşin dairəvi hərəkəti kimi bəzi qədim 

simvollar əks olunur. Belə rəqslərdə dəstə başçısı mühüm funksiyanı yerinə yetirir. 

Xüsusiyyətinə görə rus xorovod rəqsləri 4 qrupa, janrına görə isə 3 növə bölünür.  

 “Veysya, veysya kapustka” rəqsində qadın və kişi iştirakçılar əl-ələ tutaraq saat əqrəbi 

istiqamətində fırlanırlar. Dəstə üzvləri ikili dairə əmələ gətirirlər. Onlar saat əqrəbi istiqamətində 

dövrə vururlar. Sonra həm daxili, həm də xarici dairə iştirakçıları saat əqrəbinin əksinə fırlanırlar. 

Daxili dairədəki iştirakçılar dayanırlar. Xarici dairədəkilər isə hərəkəti saat əqrəbinin əksinə davam 

etdirirlər. Daha sonra hər iki dairə iştirakçıları birləşərək saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində 

fırlanmanı yerinə yetirirlər. Bu rəqsi ifa edərkən iştirakçıların sayına məhdudiyyət qoyulmur. İfa 

zamanı onların qışqırıqlarını eşitmək olar. “Veysya, veysya kapustka” rəqsi qadınların mahnı 

oxuması və zərb alətləri ilə müşayiət edilir.  Rəqs canlı tempdə olub, şən xüsusiyyəti ilə diqqəti cəlb 

edir. Onun musiqi ölçüsü 4/4-dür [6].  

“Perepyoloçka”, “İz pod duba, iz pod vyaza (korzinka)”, “Tı zarya tı maya zorenka”, 

“Timonya”, “Çijik”, “Meteliça”, “İqumen”, “Petelka”, “İz-za lesiku, da lesu tyomnava”, “Vdal po 

moroyu”  rus xorovod rəqsləri sırasına daxildir.  

Ukraynalılar da Azərbaycanda yaşayan xalqlardandır. Onlar Hind-Avropa dil ailəsinin Şərqi 

Slavyan qrupuna aiddirlər. Xorovodlar ukraynalıların xoreoqrafiyasında əsas janrdır. Qədimdə  

əmələ gələn xorovodlar bu xalqda “bahar nəğməsi”, “qaivka”, “qaqilka”, Sumskoy, Çerniqovskoy 

vilayətlərində isə “karaqod” adlanır. Ukraynalıların dairəvi rəqsləri xorovod oyunlara, mahnı ilə 

olan xorovod rəqslərə bölünür. “Erkən bahar”, “Oh, İvançiku, bidolançiku” xorovod oyunların 

adlarıdır. “Çəlləkçi”, “Dəmirçi”, “Qarabaşaq”, “Len” və s. mahnı ilə olan xorovod rəqslər sırasına 

daxildir. 

“Meteliça” ukraynalıların canlı tempə malik olan kütləvi xalq rəqsidir. Bu rəqs əvvəlcə saat 

əqrəbinin əksi, sonra isə saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində ifa olunur. Rəqsin əvvəlki 

variantlarında üzü mərkəzə tərəf dayananların əlində silah olurdu. “Meteliça” xorun müşayiəti ilə 

lirik yumoristik səciyyəli oxuma ilə ifa edilən rəqslərdən olmuşdur. XIX əsrin sonu XX əsrin 

əvvəllərindən başlayaraq onun mahnı ilə bandura alətinin müşayiəti ilə ifa olunmasına başlanıldı. 

Rəqsin müasir variantında iştirakçıların sayına məhdudiyyət qoyulmur. Onlar dairəvi formada 

düzülürlər. Aparıcı cütlər əvvəlcədən seçilirlər. Çıxışçılar növbə ilə dairənin ortasına gəlir və rəqs 

edirlər. Digər iştirakçılar isə yerlərində dayanaraq əl çalırlar. Daha sonra iki nəfərin əlinin altından 

keçməyə başlayırlar. Onlar dairədə əl-ələ verib saat əqrəbinin əksi istiqamətində fırlanırlar. Cütlər 

yenidən dairənin mərkəzinə çıxaraq ifalarını təqdim edirlər. Digərləri isə əl çalırlar. Rəqs bu 

http://az.wikipedia.org/wiki/Q%C4%B1p%C3%A7aq
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qaydada sona kimi davam olunur və çıxış edənlərin əl çalmaları ilə tamamlanır. “Meteliça” rəqsi 

2/4 ölçüdədir, qaçış templidir. Onu da bildirək ki, ukrayna xorovodları üçün cəld, alovlu ritm xüsusi 

hərəkətlilik səciyyəvidir [7].  

Yəhudilərin miladdan əvvəl və sonrakı illərdə, həmçinin də XVI əsrdə İran ərazisindən 

Azərbaycan torpaqlarına gəldikləri söylənilir. Onlar Avrasiya dil qrupuna aid edilirlər. “Hora” 

onların milli rəqsidir. Bu məşhur rəqs çox illər ərzində bütün dünyada bayram tədbirlərində, toy 

mərasimlərində  ifa edilib. “Hora” milli gücü simvolizə edir. Onu ifa etməkdə məqsəd insanların 

yığıncaqlarda əl-ələ verərək birləşməsi və birlikdə olmasıdır. “Hora” Şərqi Avropadakı bəzi 

ölkələrdə ifa olunan dairəvi rəqslərdən bir qədər fərqlənir. “Yəhudi hora”sı  3/4 yaxud 3/8 ölçüləri 

ilə ifa olunur. Əsasən  İzrail folklor mahnısı ilə və bəzən də “Hava Nagila” tipli yəhudi mahnısı ilə 

müşayiət olunur. Bu rəqs hal-hazırda Yəhudi toylarında ifa edilir. 

 “Hine ma tov” rəqsi qadınlar tərəfindən ikili dairə yaradılaraq ifa olunur. Onlar əl-ələ tutaraq 

saat əqrəbinin əksinə dövrə vururlar. İştirakçılar dairənin mərkəzinə tərəf əllərini yuxarı qaldırmış 

vəziyyətdə irəliləyir və geri çəkilirlər. Sonra yenidən saat əqrəbinin əksi istiqamətində fırlanırlar. 

“Hine ma tov” rəqsi sadə və qaçış tərzli addımlarla ifa olunur. Bu orta tempdə ifa edilən lirik 

xüsusiyyətli rəqsdir. Rəqs oxuma və musiqi alətləri ilə müşayiət edilir. Onun musiqi ölçüsü 3/4-dür 

[8].  

“Hora Medura”, “Erev Ba”, “Zemer Atik” və s. yəhudilərin ifa etdikləri dairəvi rəqslər 

sırasına daxildir. 

Azərbaycanda yaşayan digər azsaylı xalqlardan biri də kürdlərdir. Onlar İran dilinin Şimal-

Qərb yarım qrupuna aiddirlər. Kürd rəqsləri iştirakçıların əl-ələ verərək ifa etdikləri ənənəvi qrup 

rəqsləridir. Kürdlər ad günlərində, yeni ildə, Novruz bayramında, toy və başqa mərasimlərdə dairəvi 

rəqsləri ifa edirlər. Kürd rəqslərində dəstə başçısı “serşopi” adlanır. O, sağ əlində rəngli yaxud da 

rəmzi dəsmal saxlayır. Digər rəqs iştirakçılarına isə “qavan” deyilir. Bəzən dairədəki son rəqqas da 

qavan adlanır. İfa zamanı iştirakçıların yaşına məhdudiyyət qoyulmur. Üç yaşdan tutmuş səksən üç 

yaşa qədər olan insanların eyni sırada şənlikdə iştirak etdiklərini görmək mümkündür. 

Kürd rəqslərinin aşağıdakı müxtəlif və çoxsaylı variantları vardır: “Qorani kürdi”, “Qovend u 

dilan”, “Qeryan”, “Şapi”, “Sepe”, “Dilan”. “Qeryan” rəqsi sürətli tempdə ifa olunur. “Şapi” sol 

mənasını ifadə edən “şep” yaxud da “şap” sözündən gəlir. Bu sadə kürd rəqslərindən biridir. “Şapi” 

rəqsi dairə boyu sol ayaqla iki dəfə irəliyə və sonra isə sağ ayaqla iki dəfə geriyə edilən 

addımlardan ibarətdir. “Sepe” rəqsi xoreoqrafik tərəfdən “şapi” rəqsinə oxşayır.  

“Dilan” rəqsində iştirakçılar dairəvi yol yaradırlar. Onlar əl-ələ tutaraq yarım dairə 

formasında düzülürlər. Çıxış edənlərin əlində “desroke” adlı rəngli dəsmallar olur. İştirakçılar dəstə 

başçısı ilə birlikdə dairə boyu hərəkət edərək əllərindəki dəsmallarını havada yellədirlər. Aparıcı 

rəqs üçün səciyyəvi olan hərəkətləri, yaxud da öz istəyindən asılı olaraq bəzi hərəkətləri tez-tez 

təkrarlayır. Rəqs instrumental ifa və müğənninin oxuması ilə müşayiət olunur. Onun musiqi ölçüsü 

2/4-dir [9]. 

Beləliklə, biz təqdim edilən məqalədə Azərbaycanda yaşayan fərqli dil qrupuna mənsub  

xalqların mədəniyyət kontekstində halqavari rəqslərin etnomusiqi xəritəsini əks etdirməyə çalışdıq. 

Adlarını qeyd etdiyimiz xalqların mədəniyyətində belə rəqslərin mövcud olmasını onların adlarını 

sadalamaqla yanaşı, xoreoqrafik tərəfdən təsvir etməklə də göstərdik. Məqalənin həcmini nəzərə 

alaraq həmin xalqların adı çəkilən rəqsləri barədə məlumat verməklə kifayətlənməli olmuşuq. 

Yuxarıda söylədiklərimizdən belə qənaətə gəlirik ki, Azərbaycan ərazisi tarixən çox 

mədəniyyətlərin qovuşduğu mərkəz olmuşdur. Ona görə də bu torpaqlarda yaşayan müxtəlif 

xalqların nümayəndələri tarixən öz mədəniyyətlərini nümayiş etdirərək həmişə dinc və əmin-

amanlıq şəraitində yaşamışlar. Bu ənənə sülhsevər xalqımız tərəfindən indi də davam 

etdirilməkdədir. 

Dairəvi rəqslərin təkcə Azərbaycan ərazisində deyil, həm də dünyanın fərqli regionlarında 

yaşayan, ayrı dinlərə sitayiş edən, müxtəlif dil qrupuna mənsub olan xalqların rəqs incəsənətində 

geniş yayıldığını qeyd etmişik. Fikrimizcə, bütün bu qeyd etdiklərimiz belə rəqslərin multikultural 

dünyanın təmas nöqtəsi olduğunu göstərən başlıca faktlardandır. 
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Fazıla Nabıyeva 

Expression of multicultural values in circle dances 

Summary  

In the present article, attention was paid to circular dances of different nations living in 

Azerbaijan as an expression of multikulturalism. It was represented an ethno musical card of 

circular dance of Azerbaijanis, tatars, russian, ukrainians, jews and kurds. Information was provided 

on a score, pictures of accompaniment, parts of these dances, as well as their choreographic images 

were given.  
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CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN YARADICILIĞINDA MULTİKULTURALİZM 
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Bəşəriyyəti bütöv kimi dərk etmək istəyi, ayrı-ayrı xalqları mənəvi xətlərlə birləşdirən 

amilləri tapmaq ehtiyacı, dinləri bir-birinə yaxınlaşdırmaq cəhdi, müxtəlif dinlərin müqəddəslərinə 

eyni ehtiram, insanlara dininə görə deyil, dəyərinə görə qiymət vermə əxlaqı, hər kəsi mərhəmətlə, 

şəfqətlə, başqasının dərdinə acımağa dəvət, eşqin ən yüksək, ən ali hiss kimi dilindən, dinindən asılı 

olmadan bütün xalqlar üçün əsas həyat prinsipi olmasının tərənnümü və bir sıra digər bu kimi 

dəyərlərin əksi ədəbiyyatımızda xüsusi yer tutur. Bu gün xalqımıza xas olan tolerant, multikultural 

dəyərlər əsrlər boyu əcdadlarımızın canında, qanında yaşayıb. Ayrı-ayrı dinlərə, dillərə mənsub 

xalqlara qarşı hörmət duymaq və bu xalqların adını ehtiramla çəkmək, onlara səmimi dostluq və 

sevgi münasibəti sərgiləmək ilk klassiklərimizin, orta əsrlər və intibah dövrü şairlərimizin, maarifçi-

demokrat yazarlarımızın yaradıcılığında xüsusi və önəmli yer tutur; “Eşqdir mehrabı uca göylərin, 

eşqsiz ey dünya, nədir dəyərin?” ideyasını yaradıcılığının cövhəri bəyan edən Nizamidən 

başlayaraq, “Mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir” deyən Cavidə qədər Azərbaycan ədəbiyyatı eşq 

üstündə köklənmişdir. Belə sənətkarlar içərisində Cəlil Məmmədquluzadənin xüsusi yeri və çəkisi 

var. Ədibin yaradıcılığında multikultural dəyərlər və tolerantlıq elementlərinə rast gəlmək 

https://www.youtube.com/watch?v=-LI573nNrVE
https://www.youtube.com/watch?v=a2PRmkaK3VA
https://www.youtube.com/watch?v=biNR-IZOTK8
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mümkündür. C.Məmmədquluzadə bütün yaradıcılığı boyu, xüsusilə “Molla Nəsrəddin” jurnalı 

vasitəsilə xalqına əmin-amanlıq arzulayaraq “dünyada sülh və asayişdən gözəl nə ola bilər”, - 

deyirdi. O, xalqın, vətənin beynəlxalq təcavüzdən qorunması üçün güclü dövlətin, kəsərli, ağıllı, iti 

siyasətli dövlət rəhbərlərinin, həqiqət, bütöv əqidəli sivil bir xalqın arzusuyla fəaliyyət göstərirdi. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının 12 avqust 1907-ci il sayında dərc olunan “Lahi sülhi- ümumi 

məclisində” məqaləsində Mirzə Cəlil millətçilik mövqeyindən çıxış edərək bildirir ki, dünya 

xalqlarının bir sıra dövlətlərinin yığışdığı beynəlxalq məclisdə hər dövlət əsas ideyanı unudaraq 

özünün ümumdövlət mənafeyindən çıxış edir və öz mənfəətini ortaya qoyur. 

Cəlil Məmmədquluzadə öz oxucusunun varlığa ayıq baxması, cəmiyyət və təbiət hadisələrinə 

ağıl və zəka ilə yanaşması, bir sözlə, mənəvi cəhətdən inkişaf edib yüksəlməsi məsələsinə xüsusi 

əhəmiyyət verirdi. Onun xalqı sivil görmək məramı xalqın formalaşması prosesinin əsasını təşkil 

edirdi. Ədibin yaradıcılığında qadın məsələsi, xüsusən də qadınların azadlığı məsələsi ana xətlərdən 

birini təşkil edir. Qadınların hüquqsuzluğu, alınıb-satılması, valideynləri tərəfindən uşaq ikən həm 

də zorla ərə verilməsi, yalançı şahidlər hesabına qanunsuz kəbin kəsdirilməsi, əri tərəfindən hər cür 

işgəncələrə və təhqirlərə məruz qalması onun yaralı ürəyinə bir az dərin yaralar vururdu. Qadın 

azadlığı uğrunda mübarizə ədəbiyyatımızda XIX əsrdən başlayır. Lakin Cəlil Məmmədquluzadənin 

Azərbaycan qadını barədə bədii, publisistik görüşləri öz sələflərindən xeyli dərəcədə fərqlənir. Çox 

təəssüf ki, sovet ideologiyası çərçivəsində təqdim olunan bir sıra tədqiqatlarda Cəlil 

Məmmədquluzadənin bədii dünyasında qadın azadlığını daha çox onun islamdan, 

müsəlmançılıqdan azadlığında görmüşlər. Cəlil Məmmədquluzadə qadın azadlığını buxovlayan 

faktlar içərisində islamı deyil, islam qanunlarından öz mənfəəti üçün istifadə edən, bu qanunları 

özünə sərf edən şəkildə təsvir edən saxtakarları nəzərdə tutur. Bu mənada ədibin ən böyük və ən 

mükəmməl əsəri “Danabaş kəndinin əhvalatları”dır. Bu əsəri Cəlil Məmmədquluzadənin 

Azərbaycan qadınına indiyədək olan münasibəti dəyişmək tələbindən irəli gələn üsyannamə kimi də 

qiymətləndirmək olar. Cəlil Məmmədquluzadə Zeynəbin taleyini, ağrı-acılarını, bir az da dəqiq 

desək, milli faciəsini qələmə almaqla qadına qarşı zorakılığı, imkanlıların öz istəklərini 

gerçəkləşdirmək yolunda hər cür qeyri-sivil qaydalara əl atmalarını qabartmaq istəmişdir. Cəlil 

Məmmədquluzadə bu povestdə feodal əxlaqının insanları korlayıb zay etdiyini, nifaq, xəbislik, 

xəyanət, tamahkarlıq, dünya malına hərislik, acgözlük ruhunda tərbiyə etdiyini bədii cəhətdən 

əsaslandırır. Zeynəbin öz ərinə sədaqəti, onun ölümündən sonra kimsəni qəbul edə bilməməsi və s. 

kimi keyfiyyətlərinin hamısı islam dəyərlərinin saflıq təlqinindən, ədalət və sədaqət təlqinindən irəli 

gəlir. Ancaq Allahın yaratdığı bəndələr niyə belə insafsız, əclaf və acgözdürlər? Zeynəbin ara-sıra 

Allaha müraciəti və üsyanı məhz bu suala cavab axtarışından doğur. Cəlil Məmmədquluzadə bu 

əsərində – təkcə Azərbaycanın deyil, bütöv Şərq dünyasının problemlərini ortaya qoyub. Ədib XX 

əsrin əvvəlləri Azərbaycan mühitində qadının yerini müəyyən etmək, onun hüquqlarını cəmiyyətin 

bütün üzvləri ilə bərabər görmək üçün çalışıb. Ədibin fundamental nəsr əsəri olan “Danabaş 

kəndinin əhvalatları” bütün bədii məziyyətləri ilə bir yerdə həm də bu məqsədə xidmət edir. Ədib 

bu əsərdə əzilən və bu əzilmədə öz hüquqlarını tələb etməyən qadınların dərdini ifadə etməklə, 

onların niyə bu günə qaldıqlarının səbəbini də göstərir. Buna səbəb kimi bir çox faktorlar sırasında 

insanın öz hüquqlarından, hətta təbii hüquqlarından məhrum olmağı önə çəkilir və müəllif tipik bir 

kəndin simasında bütöv bir ölkənin və bütöv bir cəmiyyətin gerçək mənzərəsini yaratmaqla həyəcan 

təbili çalır.  

Mirzə Cəlil qadın azadlığı məsələsinə bir sıra məqalə və felyetonlarında da geniş yer 

vermişdir. Bu sahədə onun ən məşhur məqaləsi “Arvad məsələsi” adlanır. Bu məqaləsində yazıçı 

qadın azadlığı problemini bütün aspektlərdən araşdırmış, həm Avropa, həm də dünya ölkələrində bu 

məsələnin hansı səviyyədə olduğuna diqqət çəkmiş, eyni zamanda dinlərin də bu məsələyə necə 

yanaşdığını gündəmə gətirmişdir. Məqalənin ilk sətirlərindən ədib Avropada qadınların hüquq 

bərabərliyi məsələsinə toxunur və avropalı alim Con Stüartın fikirlərinə diqqət çəkir: “Yevropanın 

ən şöhrətli alimlərindən Con Stüart min səkkiz yüz altmış yeddinci ildə ingilis parlamanında 

söylədiyi nitq hələ çoxlarının yadından çıxmayıb. Haman nitqdə məşhur natiq birinci dəfə olaraq 

arvadların siyasi ixtiyarlarının bərabərlik məsələsinə əl vurubdur. Və bu əlli illik müddətdə haman 

ingilis parlamanında azından iyirmi dəfə bu məsələ müzakirəyə qoyulubdur və hələ bu vaxtadək 

arvad məsələsi necə ki, lazımdır Yevropada həll olunmayıbdır” (4, s. 197). 
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Mirzə Cəlil bu məqalədə Rusiyada, Hindistanda, Yunanistanda qadınların azadlığı məsələsinə 

toxunur və hər bir ölkənin məsələyə necə yanaşdığına diqqət çəkir. Bu ölkələr sırasında ilk nəhəng 

dövlətlərdən olan Rusiyadan başlayır: “...inqilabi-kəbirin birinci xidməti bu oldu ki, Rusiyada 

yaşayan cəmisinin ixtiyarı bərabərləşibdir, bilafərq cins, din və millət. Bu barədə Rusiyada dəxi 

əlahiddə bir danışmalı məsələ qalmayıbdır; arvad məsələsi birdən-birə qurtarıbdır.”(4, s. 198) 

Cəlil Məmmədquluzadə qadınların ixtiyarsız, hüquqsuz olduğunu və ta qədimdən bu günə 

qədər bu məsələnin belə davam etdiyini göstərmək üçün Hindistanda Manun rəyindən danışır: 

“Bəni-növi bəşərin tarixinin əvvəlinci günlərindən başlamış arvadlar ərlərinin ixtiyarında olublar və 

bu ixtiyar bu cür nəzərə gəlib guya ki, dəyişilməyən bir qanundur. Qədim Hindistanda üç min il 

bundan qabaq Manunun qanunlarına görə arvadı öldürənin tənbihi o qədər idi-nə qədər ki, iti 

öldürənin tənbihi idi. Manu öz qanunnaməsində yazır ki, arvad uşaq ikən atanın ixtiyarında 

olmalıdır, cavanlıqda ərinin ixtiyarında və dul qalanda oğlunun ixtiyarında. Arvadın nə qurban 

kəsmək ixtiyarı var idi, nə ibadət eləmək; onun ibadəti məhz ərə qulluq etmək idi”.(4, s. 198) 

Mirzə Cəlil Hindistanda qadına münasibəti göstərdikdən sonra, qadınlara ən çox həqarətlə 

baxan və onları insan kimi belə görməyən ölkələr içərisində Yunanıstanı qeyd edir: “...yunan alimi 

məşhur Aristotel deyərmiş: “qul, arvad və uşaq ixtiyar sahibi olmağa qabiliyyətsizdirlər”. Məşhur 

“Rim qanunları” uşaqları dəliləri və arvadları bir mənzilədə hesab edirdi və bunlara ixtiyar vermirdi 

öz adları ilə şərtnamələr bağlasınlar”. (4, s. 198) 

Daha sonra yazıçı dinlərin qadına olan münasibəti məsələsinə keçir və ayrı-ayrı dinlərdə bu 

məsələnin necə olduğuna diqqət çəkir: “Dinlərə gəldikdə demək olar ki, cəmi dinlər arvadları əskik 

bir insan dərəcəsində qoyublar. Tarixi-Müqəddəs İbrahim peyğəmbəri Saranın başının sahibi deyib 

yazır. Qədim yəhudilər dua vaxtı Allaha şükür eləyirdilər ki, onları arvad xəlq eləməyib. Bizim 

islam dinində kişilərin ixtiyarı arvadlarınkı ilə bərabər deyil”.(4, s. 198 ) 

Əslində dinlər içərisində İslam dini qadına ən çox dəyər verən bir dindir. Tarixə nəzər 

saldıqda görürük ki, islama qədər qadınlar hansı təhqirlərə, alçaldılmalara, işgəncələrə və hətta diri-

diri basdırılmalara məruz qalıblar. Lakin İslam dini qadına ən gözəl dəyəri verdi. Quran ayələrinə 

baxdıqda Allahın qadınla kişiyə ortaq xitab etdiyini görürük. Allah “Qurani-Kərim”də bir insanın 

gənc, yaşlı, qadın və ya kişi olmasının deyil, səmimi qəlbdən iman gətirməsinin vacib olduğunu 

bildirir. Nisa surəsinin 124-cü ayəsində buyurulur: “Mömin olaraq yaxşı işlər görən kişilər və 

qadınlar cənnətə daxil olarlar. Onlara xurma çəyirdəyindəki tel qədər haqsızlıq edilməz”.(2, s. 65) 

Allah –Təala qadın-kişi fərq qoymadan hər ikisinin eyni olmasını bizə bildirib: “Ey insanlar! 

Biz sizi bir kişi və bir qadın olaraq yaratdıq. Sonra bir-birnizi tanıyasınız deyə sizi xalqlara və 

qəbilələrə ayırdıq. Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır (pis 

əməllərdən ən çox çəkinənizdir. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, (hər şeydən) xəbərdardır”.(2, 

s. 381) 

Mirzə Cəlil “Arvad məsələsi” məqaləsində qadınların kişilərdən geri qalmasının səbəblərini 

də göstərmişdir. Həmin səbəblərdən biri kimi ədib qadının ana olduğunu, evdə oturub əri, uşağı ilə 

məşğul olduğundan başqa şeylərə vaxtlarının qalmadığını bildirir: “...əsl mətləb burasındadır ki, 

arvadların hər bir barədə kişilərdən geri qalmasına səbəb analıq olubdur ki, onları evdə uşağının 

yanında oturmağa məcbur edib, qoymayıb xah dava meydanında, xah qeyr- meydanda hünər 

göstərsinlər: ev işləri, uşaq tərbiyəsi və külfət qeyri-arvadları o dərəcədə məşğul edibdir ki, evdən 

kənar olan işlərə arvadların macalı yetməyibdir” (4, s. 199). 

Mirzə Cəlil bu məqalədə həm də qadınların azadlığı uğrunda göstərdiyi mübarizəni də əks 

etdirir. Bu sırada ədib 1787-ci ildə Filadelfiyada, 1840- cı ildə Londonda keçirilən qurultayları və 

onların nəticələrini göstərir. “Statistika” bölməsində yazıçı  artıq qadınların da kişilərlə bərabər 

təhsil almaları, müəyyən sənət və peşəyə yiyələnmələri, hətta artıq qadın cəmiyyətlərinin yavaş-

yavaş formalaşdığını əks etdirir. Qadınların da kişilərlə bərabər eyni hüquq müstəvisində çıxış 

etmələri, onların ixtiyar sahibi olmaları, cəmiyyətdə passiv deyil, fəal mövqe tutmaları Mirzə 

Cəlilin təkcə Azərbaycan qadınlarında deyil, bütövlükdə cəmiyyətdəki qadınlarda görmək 

istədikləri xüsusiyyətlər idi. 

Mirzə Cəlilin bir sıra məqalə və felyetonlarında olduğu kimi dram əsərlərində də multikultural 

elementlərə rast gəlmək mümkündür. Bu baxımdan Azərbaycan ədəbiyyatında Qarabağ savaşına 

həsr olunanilk dram əsəri-“Kamança” pyesi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Janrına görə faciə olan bu 
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əsərin mövzusu 1918-1920-ci illərdə Qarabağda baş vermiş erməni-müsəlman qırğınından 

götürülmüşdür. Əsərin mərkəzi surəti Qəhrəman yüzbaşıdır. Ədib onun simasında cəsur, qorxmaz, 

mərd bir azərbaycanlı surəti yaratmışdır. Dostları ermənilər tərəfindən öldürüldüyündən qəhrəman 

yüzbaşı çox qayğılı və gərgindir. Qəhrəman yüzbaşının qəlbində bir-birinə qarşı duran iki hiss, iki 

duyğu, iki niyyət çarpışır. Öldürülmüş dostlarının intiqamını almaq, düşmənin tökdüyü nahaq 

qanların əvəzini çıxmaq istəyir. Lakin eyni zamanda o, yüksək humanist hisslərlə yaşayan, milli 

ədavətə təəssüflənən, gördüyü qırğınlardan bezən saf ürəkli bir insandır.  

Pyesdəki erməni Baxşı sadə sənət adamı - kamançaçıdır. Toydan qayıdarkən azərbaycanlılar 

tərəfindən tutulduğunu görüb, qorxusundan titrəyir, yazıq-yazıq ağlayır. Ömrünün sona çatdığunı 

düşünən Baxşıya Qəhrəman yüzbaşı kamançada çalmağı göstəriş verir: “Baxşı cəld durur ayağa, 

kamançanı alır, çəkilib oturur dizi üstə, cibindən tikirtkə çıxardıb kəmanəni çəkir tikirtkəyə, qırılmış 

simlərinin birini tez düyünləyir, simləri yoxlayır, kökləyir, üzünü Qazançı kəndinə tərəf tutub, ah 

çəkir və ermənicə deyir “Ax, sireli Muğuş bala”. Sonra bir-bir adamların üzünə baxıb, başlayır çox 

həvəslə Rast havasını çalmağa. Rastdan Şikəsteyi-farsa keçəndə Qəhrəman yüzbaşı gözü ermənidə 

və qulağı kamançada durduğu yerdə yavaşca oturur və Baxşı çaldıqca qəmənini yavaş-yavaş guya 

özündən bixəbər soxur belindəki qınına və qulaq asmaqda olur. Adamlar hamısı sükütdadırlar. 

Baxşı çalmağını tamam eləyib qorxan və müntəzir halətdə baxır Yüzbaşının üzünə. ”(3, s. 435) 

Təsirli musiqi qəhrəman yüzbaşının qəzəbini soyudur, insani duyğularını coşdurur və Qaraşa 

deyir: “-Qaraş, sən öləsən biçarə Heydər gəlib durub gözümün qabağında. Ax, Vay!...(Yüzbaşı bu 

sözləri deyəndə Baxşı lap alçaqdan çalır. Adamların çoxu da ah çəkir. Yenə Baxşı şövq ilə 

çalmaqdadır. Yüzbaşı gözü Baxşıda gahdan belə dillənir)  

 – Bax, belə!...eləcə!...əcəb!...afərin!...eləcə!...eləcə!...Və axırda Yüzbaşı birdən durur ayağa, 

qəməsini qınından çıxardır və acıqlı, ucadan Baxşıya deyir: - Adə, erməni, tez kəmənçəni yığışdır, 

itil get buradan! Yoxsa atanın goru haqqı, bu yoldaşlarımın başına and olsun, bu qəməynən bu saat 

səni də öldürərəm, özümü də öldürərəm. Çıx get!”(3, s. 436) 

Əsərin bu şəkildə qurtarması onun humanist mahiyyətini daha da qüvvətləndirir. Kamança 

əsərdə metoforik bir surət, bir obraz kimi çıxış edərək milli mənsubiyyəti, bütövlükdə Azərbaycan 

milli ruhunu , mənəviyyatını təmsil edir. Burada musiqi özü , musiqi alətinin musiqi ilə birləşməsi 

obraz, “qəhrəman” olaraq çıxış edir. “Kamança” əsərində ədibin məqsədi azərbaycanlı balalarını 

milli musiqinin təsiri ilə oyatmaq və ayıtmaqdır. Bundan başqa “Kamança” əsərinin mövzusunun 

Azərbaycan müstəqillik və istiqlal çarpışmaları dövründə həmişə bizə qarşı torpaq iddiasında olan , 

erməni daşnaklarının çörəyimizi yeyə-yeyə bizi faciələrlə üzləşdirməsi, əsəri ədəbin real 

düşüncələrindən doğduğu , milli mənsubiyyət və təəssüb duyğularından intişar tapdığını göstərir. 

Doğrudan da, ədibin böyük ustalıqla qələmə aldığı bu əsərdə erməni Baxşı Azərbaycan milli 

dəyərlərimizin incilərindən olan milli musiqimizi dərindən mənimsəmiş, az qala erməniçiliyini 

Azərbaycan milli mənəviyyatı ilə zənginləşdirmiş bir ruha, mənəviyyata sahiblənməyə nail 

olmuşdur. Bu əsərlə Mirzə Cəlil Azərbaycan ədəbiyyatında milli özünəqayıdış, mövcudluğun 

təməlində milli ruh, milli-mənəvi dəyərlər və mənəviyyatın mənimsənilməsi ideyasının 

dayandığının əks olunduğu ən kamil bədii əsər yaratmaqla yanaşı ümümbəşəri duyğulara da yer 

vermiş, insanın humanistliyini göstərmişdir. 

Bütün bu sadalananlar xalqımızın psixologiyasında, dünyagörüşündə tarixən yer alan milli və 

bəşəri dəyərlərin bir-birilə necə çulğalaşıb doğmalaşdığını göstərir. Bu gün Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyev 2016-cı ili Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” elan edərkən məhz xalqımızın tarixi 

kökündə formalaşan və bu gün də yaşayan möhtəşəm mənəvi, elmi və siyasi qaynaqlara əsaslanır. 

Cənab İlham Əliyev öz ulu siyasi sələfinin yolunu ləyaqətlə davam etdirərək bütün dünyaya bəyan 

edir: “Azərbaycanda multikulturalizm dövlət siyasətidir və onun alternativi yoxdur!” Bu, həqiqətən, 

belədir. Nizaminin, Füzulinin, Axundzadənin, Seyid Əzimin, Mirzə Cəlilin, Cavidin, Abdulla 

Şaiqin və yüzlərlə, minlərlə Azərbaycan ədəbi-bədii, elmi-fəlsəfi və publisistik söz ustadlarının  

alternativ yoxdur, ola da bilməz! 
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R.Sh.Akhmedova 

Multicultiralism is Jalil Mammedguluzade's creativity. 

Summary 

To respect the poeple who belong to different religious, longuages and to call the name of 

these folks honorably and to give your warm friendship and love take a important and special part 

in the creativity of the poets of middle-ages and renaissance period and the educationist –democrat 

writers. Jalil Mammedguluzade place among these poets.The poet gave a wide range multicultural 

values in his stories, norratives, dramatic works, article and fuilleton and expressed human values 

with nationality in his creative. 
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OĞUZDA YAŞAYAN UDİLƏRİN VƏ YƏHUDİLƏRİN 

ÖZÜNƏMƏXSUSLUĞU VƏ ORTAQ DƏYƏRLƏR 

(Folklor, ədəbiyyat və maddi mədəniyyət nümunələri əsasında) 
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Azərbaycan keçmişdə və bu gün də müxtəlif etnosların, müxtəlif dinlərin dinc, yanaşı 

yaşadığı bir ölkə olmuşdur. Azərbaycan dünyaya müasir bəşər sivilizasiyasının  əlifbası olan Maq 

sivilizasiyasını, Kür-Araz mədəniyyətini, dünyanın “başlanğıclar kitabı” olan “Avesta”nı bəxş 

etmişdir (4, s. 85, 86, 140). Ulu mədəniyyətə, zəngin milli və bəşəri dəyərlərə malik Azərbaycan bu 

gün dünyada multikulturalizmin  vətənidir, üç nəhəng dünyəvi dinin- xristianlıq, islam və iudaizm 

dinlərinin yaşadığı nadir ölkədir, çoxsaylı etnosların mehriban qardaşlıq ailəsidir. Azərbaycanda 

yaranmış və formalaşmış multikultural dəyərlər sisteminin və modelinin ən yaxşı nümunəsini kiçik 

Oğuz rayonunda da görmək olar. Bu gün Oğuz Azərbaycan Respublikasının yeganə rayonudur ki, 

burada üç dünyəvi din-xristianlıq, islam və iudaizm yanaşı yaşayır, bu dinlərə etiqad edən etnosların 

dini icmaları və onların ibadət evləri olan kilsə, məscid və sinaqoqlar fəaliyyət göstərir. Hazırda 

Oğuz rayonunda azərbaycanlılarla yanaşı ləzgilər, udilər, yəhudilər, ruslar, avarlar, məhsəti türkləri, 

kürdlər, tatarlar, ukraynalılar, gürcülər, talışlar və s. xalq və etnik qrupların nümayəndələri 

yaşayırlar. Oğuz bütün bu insanların isti ana qucağıdır.  

Məqalədə Oğuz rayonunda yaşayan xristian udilərin və iudaist yəhudilərin folklorunda, 

ədəbiyyatında və maddi mədəniyyətində özünəməxsusluq və ortaq mənəvi dəyərlərdən bəhs olunur. 

Azərbaycanın nadir aborigen etnoslarından biri olan udilər haqında ilk yazılı məlumatları antik 

yunan müəllifləri Strabon, Herodot, K.Ptolomey, VII əsr Alban (Azərbaycan) tarixçisi Musa 

Kalankaytuklu və başqaları vermişlər. Udilər Qafqaz Albaniyası dövlətinin (e.ə.III əsr-b.e.VIII əsri) 

26 tayfasından biri olmuşdur. Onlar 313-cü ildə digər alban tayfaları kimi xristianlığı qəbul etmiş, 

öz etnik varlıqlarını bu günədək qoruyub saxlamış və xristianlıqda qalmışlar.  

Azərbaycan udilərin tarixi vətənidir. Hazırda onlar toplu halda yalnız Qəbələ rayonundakı Nic 

qəsəbəsində və Oğuz rayonunun mərkəzi Oğuz şəhərində yaşayırlar.  Oğuzda bu etnosun Alban-

Udin  xristian dini icması fəaliyyət göstərir. Dini ibadətlərini Oğuz şəhərinin şərq tərəfindəki 

Qeriqets (udi dilində “müqəddəs yer” deməkdir) kilsəsində icra edirlər. Nic udilərindən fərqli olaraq 

Oğuz udiləri xristianlığın  pravoslav məzhəbindədirlər. Danışıq dilləri Qafqaz dilləri ailəsinin Nax-

Dağıstan qrupuna aiddir. Qəbələ rayonunun Nic qəsəbəsində udi dili tədris olunsa da Oğuz 

şəhərində onların sayı az olduğundan (100 nəfərə yaxın) udi uşaqları şəhərdəki 1 saylı tam orta 

məktəbin rus bölməsində təhsil alırlar.  

Udi folklorundan nümunələri ilk dəfə Vartaşen kənd (indiki Oğuz şəhəri) ziyalısı Mixail 

Bejanov 1890-cı ildə Tiflis şəhərində çap etdirdiyi “Vartaşen kəndi və onun sakinləri haqqında qısa 

məlumat” adlı məqaləsində vermişdir (10,s.102). Daha sonra Nic qəsəbə sakini, udi yazarı Jora 

Keçaari Vartaşen (Oğuz) və Nic udilərindən topladığı nağıl, rəvayət, əfsanə, atalar sözləri, lətifə və 

s. folklor nümunələrini “Ocaq başında rəqs” (12), udilərin ənənəvi elçilik, nişan və toy 

mərasimlərinin təsvirini və şərhini isə “Udilərdə ənənəvi toy mərasimləri” (6) adlı kitablarında çap 

etdirmişdir. Folklorşünas alim Mətanət Yaqubqızının tərtib etdiyi və ön söz yazdığı “Azsaylı 

xalqların folkloru” (3) kitabında da avarlar, saxurlar və ingiloylarla yanaşı udilərin də udi və 

Azərbaycan dillərində kifayət qədər müxtəlif folklor nümunələri toplanmışdır. Udi etnosunun bədii 

təfəkkürünün məhsulu olan bu nümunələrdə  udilərin adət -ənənləri, mərasim və ayinləri, arzu, istək 

və düşüncələri canlı və lakonik şəkildə ifadə edilmişdir. Udi xalqının mənəvi dünyasından soraq 

verən bu nümunələr öz məzmununa, ifadə tərzinə görə azərbaycanlıların folkloru, şifahi xalq 
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ədəbiyyatı nümunələri ilə səsləşir. Məsələn, “Şahzadə və Şahvələd” nağılında deyilir ki, kasıb ata 

dolandıra bilmədiyinə görə üç qızını meşədə azdırır. Bacılar xilas olub padşahın sarayına gətirilir. 

Gənc padşah balaca bacı ilə evlənir. Bu bacıdan başından qızıl tökülən bir oğlu, gümüş tokülən bir 

qızı doğulur. Paxıllığı tutan  böyük bacılar mamaçanın əli ilə uşaqları su arxına atıb  yerinə it 

küçükləri qoyurlar. Balaca bacı cəzalandırılır. Dəyirmançı Şahzadə və Şahvələd adlı bu uşaqları 

xilas edib böyüdür. Lakin tapırğa olduğunu bilən uşaqlar yenidən meşəyə qaçırlar. Uzun 

mübarizədən sonra həqiqət üzə çıxır. Paxıl və xəyanətkar bacılar at quyruğuna bağlanılmaqla 

öldürülür. Xeyir şər üzərində qələbə çalır (12, s.14-20). Udi “Şahzadə və Şahvələd” nağılı 

Azərbaycan nağıllarından “Üç bacı” (1, s.164), “Qırx Qönçə xanım” (2, s.80) nağılları ilə oxşardır, 

sanki bir kökdən qidalanan budaqlardır, hadisələrin təsviri, sujet eynilik təşkil edir.  

“Tubul pəhləvanın sərgüzəştləri” adlı rəvayətdə (12, s.33) Tubulun yenilməz gücündən, 

qoçaqlığından, basılmazlığından danışılır. Tubul təkbaşına iri kötükləri dəzgaha qaldırar, palçığa 

batmış arabanı dartıb çıxarar, kəl boyunduruğu  yoğunluğunda qarağacı kökündən qoparıb burar, 

güləşdiyi pəhləvanların belini yerə vurardı. Lakin Zal oğlu Rüstəmə bənzəyən bu oğuz oğlu  həm də 

ağıllı, üzüyola və sakit adam idi. Tubul pəhləvanın Sarısu çayının yaxınlığında Şəki xanının 

pəhləvanı ilə güləşdiyi, onu məğlub  etdiyi yer indi də el arasında “pəhləvanlar yurdu” adı ilə 

tanınır.  

Tubul pəhləvanın qeyri-adi gücü, pəhləvanlıq məharəti Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq 

dastanı “Koroğlu”dakı Dəmirçioğlunun (9,s.105), Azərbaycan nağılı “Beçə dərviş nağılı”ndakı 

Cahangiri (2,s.110) xatırladır. Axı, eyni coğrafi mühit, eyni tarixi tale hər iki xalqın mənəvi 

aləmində də oxşar izləri buraxmışdır.  

Udi lətifələrinə Molla Nəsrəddin lətifələrində olduğu kimi yığcamlıq, hazırcavablıq, kəskin, 

tutarlı cavablar, məzəli, həm də düşündürücü sonluqlar xasdır. Məsələn, rəhmətə getmiş udi ilə 

vidalaşmağa gələn tay-tuşlarından biri tabutdakı mərhumu görəndə ürəyi gedib yıxılır. Üzünə su 

çiləyib onu ayıldırlar və soruşurlar ki, vəziyyətin necədir? Yerə yıxılmış udi cavab verir ki, 

tabutdakına baxanda yaxşıdır (12,s.72) . 

Udi lətifələrindəki söz və ifadələr, üslub tərzi, tərbiyəvi təsir imkanları, insanda xoş ovqat 

yaratmaq meylləri, məkan və məişət təsvirləri Azərbaycan lətifələri ilə üst-üstə düşür. Yalnız bu 

lətifələrdəki briqadir Kever, kəndbaşı Bulum, sürücü Kəprəş, quyruq Bəhər kimi şəxs adlarından, 

Komrod (pir), Qaritapaq (qəbiristanlıq), küz (torpaq zolağı), baç (saxsı küpün ağzına qoyulan 

dəyirmi hamar daş), baldamacı (çörək növü) kimi yer, əşya və s. adlarından bilinir ki, söhbət 

müdrik udilərdən gedir (12,s.61-97).  

Folklor nümunələrində və bu gün Oğuzda yaşayan udilərin danışıqlarında rast gəldiyimiz 

güzgü, nağıl, padşah, naxırci, bay-bay, zoğal, dokqaz, fağır və s. sözlər Azərbaycan dilinə aid 

sözlərdir. Belə sözlər udi  dilində çoxdur. Udilər ataya bava, anaya nanay, günəşə beğ, aya xaş, oda 

arux, çaya çəy və s. deyirlər. Udi dilində və folklorunda arxaikləşmiş Azərbaycan sözləri 

yaşamaqdadır. Məsələn, “beğ”-Günəş (3,s.41-43) “Avesta”dan gələn od-Günəş-Allah məzmunlu 

“booq-boq-bay”sözünün fonetik variantıdır ki, avropalılar bu sözlə Allaha “boq” deyirlər (4,s.263). 

Udi atalar sözlərində deyilir: Savadsız adam kordu, Ağıl yaşda deyil başdadı, Çox istəyən 

azdan da olar, Suya çatmamış paltarını soyunma, İki qarpızı bir əldə tutmaq olmaz, İt hürər, karvan 

keçər, Yaxşı qız üç dənə oğlanın yerini verir, Yavan çörək olsun, təmiz ürək olsun və s. (3,s.71-76). 

Udi xalq təfəkkürünün məhsulu olan bu qiymətli incilərin Azərbaycan xalq təfəkküründən 

qaynaqlandığı göz önündədir.  

Oğuzda, həmçinin Nicdə yaşayan müasir udilərin yazılı ədəbiyyatı folklorları ilə müqayisədə 

zəngin deyil. Düzdür, mənbələr alban əcdadlı Arranın nəslindən olan yerli uti ziyalısı Beniaminin 

V əsrin əvvəllərində 52 işarədən ibarət Azərbaycan-alban əlifbasını tərtib etdiyini, bu əlifba 

əsasında  qədim udi dilində VI-VII yüzilliklərdə Albaniyada (Qafqaz Albaniyası) yetərincə zəngin 

orijinal və tərcümə ədəbiyyatının yarandığını, İncilin alban dilinə çevrilərək işlədildiyini, katalikos 

Viro, şair Dəvdək, tarixçi Musa Kalankaytuklu (Utili), müəzzin David kimi bir çox görkəmli 

ədəbiyyat, elm və mədəniyyət xadimlərinin yaşayıb yaratdıqları barədə məlumatlar verilmişdir 

(10,s. 27-28; 11,s. 53;14,s. 5-6). Deməli, o dövrdə şeirlər, hekayələr, ağılar, fəlsəfi risalələr yazılır, 

kafedral kilsələrdə və dövlət tikintilərində yazılar həkk olunurdu. Lakin bütün bunlar ermənilər 

tərəfindən vəhşicəsinə məhv edilmiş, yandırılmış, yaxud Tərtər çayına atılmışdır (11,s.53). Bizə 
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yalnız Musa Kalankaytuklunun əski erməni dili olan qrabarcaya tərcümə edilərək orijinalı məhv 

edilmiş “Alban tarixi” kitabında qorunub saxlanılan, şair Dəvdəyin yazdığı “Cavanşirin ölümünə 

ağı” adlı 140 misralıq qəsidə gəlib çatmışdır. Bu qəsidədə şair Dəvdək doğma alban xalqının, 

doğma diyarının ağır vəziyyətini, matəmini, böyük hökmdar Cavanşirin ölümündən doğan kədəri 

təsvir edir (11,s.56). Oğuz (keçmiş Vartaşen) ədəbi mühitində udi şair və yazıçılarına rast gəlmirik. 

Udi ədəbi meydanında az-çox tanınan Nicli yazar Georgi Keçaaridir. Onun Azərnəşrdə udi dilində 

“Nana osba” və “Orayin” adlı şeir kitabları çap olunmuşdur (6,s.2).  

Oğuzda yaşayan udilərin bugünkü maddi mədəniyyətlərində keçmiş zəngin etnik əlamətlərin 

izləri demək olar ki, qalmamışdır. Onların evləri də, geyimləri də, milli yeməkləri də 

azərbaycanlılarda olduğu kimidir. Udilər bir və ya iki mərtəbəli müasir evlərdə yaşayır, 

azərbaycanlılar kimi geyinirlər. Gündəlik yeməklərində borş, dolma, düyüdən bişirilmiş sıyıqlar, 

xəmir xörəkləri, mərasim yeməklərində qızardılmış toyuq əti, fırlama, soyutma (udilər buna “yaxni” 

də  deyirlər ki, bu da azərbaycanlıların “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarından gələn “yəxni” sözünü 

xatırladır (10,s.122) plov, siyox və s. istifadə olunur. Yeməklərin çeşidi, tərkibi kimi adları da 

azərbaycanlılarda olduğu kimidir.  

Bu gün Oğuz şəhərində albanların yadigarı hesab edilən 3 qədim Alban-xristian məbədi 

mövcuddur. Onlardan 2-si yerli əhəmiyyətli tarixi adilə kimi dövlət tərəfindən qorunur. Eramızın 

IV-VI əsrlərində (biri XVIII əsrdə) tikildiyi təxmin edilən monastır tipli bu məbədlərdən Oğuz 

şəhərinin cənub-şərqindəki “Qeriqets”(“müqəddəs yer”) adlanan məbəddə udilər hazırda öz dini 

ayinlərini icra edirlər. Hər il may ayında keçirdikləri Pasxa bayramında udilər bu müqəddəs yerə 

gedib şam yandırır, nəzir qoyur, dualar oxuyurlar. Yonulmuş çay, sönmüş əhəng daşları, dulusçuluq 

sexində bişirilmiş qırmızı kərpic və əhəng məhlulu ilə inşa edilmiş Alban məbədlərinin qibləgahları 

ənənəvi olaraq şərqə tərəfdir.  

Azərbaycanı, o cümlədən Oğuzu özlərinə ikinci vətən seçmiş, uzun illər ərzində bu torpaqda 

yerli əhali ilə dinc şəraitdə, anlaşma içində yaşayan xalqlardan biri də dağ yəhudiləridir.  Onlar 

XVII əsrdə Dağıstanın Axtı rayonundan Vartaşenə (indiki Oğuz) gələrək burada məskunlaşmışlar 

(8,s.76-85) 

Dağ yəhudiləri (bu adı onlara Qafqazı işğal edən ruslar vermişlər) Oğuz şəhərinin cənub-

qərbində yaşayırlar. 1989-cu ildə burada onların sayı 586 nəfər, 1999-cu ildə 179 nəfər idisə, 

hazırda Oğuz şəhərində 85 nəfər yəhudi  yaşayır (13,s.7). SSRİ-nin dağıldığı, Azərbaycanın öz 

dövlət müstəqilliyini  bərpa etdiyi ilk illərdə (1990-2000) onlar İsrailə və digər yerlərə köçüb  

getmişlər. Oğuz rayonunda dağ yəhudilərinin dini icması fəaliyyət göstərir. Oğuz şəhərində 1849-cu 

və 1897-ci illərdə tikilmiş, son illərdə əsaslı təmir edilmiş 2 sinaqoqları var. Bu ibadət evlərində 

onlar öz dini ayinlərini icra edirlər. Oğuzun dağ yəhudiləri iudaizmin ortadoksal istiqamətinə 

mənsubdurlar. Dilləri fars dili  qrupuna aiddir. Uşaqları Oğuz şəhərindəki tam orta məktəblərdə 

Azərbaycan dilində təhsil alır. Yəhudilər daha çox kənd təsərrüfatı işləri və ticarətlə məşğul olurlar. 

Oğuzun yerli etnosları ilə uzun illər boyu mehriban bir şəraitdə yaşayan dağ yəhudilərinin  

özlərinə məxsus adət-ənənələri, həyat tərzləri, folkloru, ədəbiyyatı, maddi mədəniyyəti vardır. 

Folklor və ədəbiyyatlarında bu özünəməxsusluq azərbaycanlıların folklor və ədəbiyyatı ilə bir 

bulağın iki gözü kimi qaynayır, durulaşır, şəffaflaşır və eyniləşir. Oğuzlu yəhudi şair İbrahim 

Dağlının “Həyat təranələri” adlı şeirlər kitabında toplayıb dərc etdirdiyi yəhudi müdrik sözlərində 

oxuyuruq: Vicdan bütün  qanunlardan üstündür, İnsanı qəlbən isindirən vətəndir, Qadın insan 

cəmiyyətinin incə və zərif məxluqu, kişinin yaxın dostu, ömür-gün yoldaşı və sahibidir, Dünyanı 

tərbiyə idarə edir, Xeyirxahlıq ad gətirər, bədxahlıq ad itirər (7,s. 47-48). Bu müdrik sözlər Şərq 

təfəkkürünün, Azərbaycan düşüncəsinin yəhudi təzahürüdür ki, onları bir-birindən ayırmaq çətindir.  

Yaxud, kitabda verilmiş lətifələrə diqqət yetirək: “Axırıncı qızı ərə verən kişi arvadına:-Heç olmasa 

bunu əri ilə yanımızda saxlayaq. Arvad: - Hansı qız yanımızda deyil ki, bu yanımızda olmasın?!”, 

“Xəsis kişi evindən pulun tən yarısının oğurlandığını həyəcanla müvəkkilə bildirir. Müvəkkil:-

Arvadın qılığına girsən taparsan.” “Qonşudan dadlı xörək iyi duyan və qərib səs eşidən arvad 

sevincək: -A kişi, qonşuda deyəsən, qonaqlıq var, tərpən. Kişi: – Qoy otursunlar, fürsəti fövtə verən 

deyiləm” (7,s.50-53). Bu lətifələrdə də udi lətifələrində olduğu kimi Molla Nəsrəddin lətifələrinə 

xas olan yığcamlıq, hazırcavablıq, oxşar məişət mühitinin təsviri vardır.  
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Oğuzda doğulub boya-başa çatmış dağ yəhudilərindən Simax Şeydanın, İbrahim Dağlının, 

İshaq Abramın Azərbaycanın müxtəlif nəşriyyatlarında şeir kitabları çap olunmuşdur.  Onlar əsasən 

Azərbaycan dilində yazıb yaradırlar. Hazırda  Almaniyada yaşayan Şimax Şeydanı (Simax Barux 

oğlu Yuşvayevi) nəinki Oğuzda, Azərbaycanda, həm də İsraildə, Almaniyada və bir çox başqa  

yerlərdə tanıyır və sevirlər. Simax Şeyda 20-dək kitabın müəllifidir. Şeirləri Azərbaycan və tat 

dillərindədir. Onun qələmindən çoxsaylı uşaq şeirləri, qəzəllər, poemalar, mənzum pyeslər çıxmış, 

Azərbaycan şairlərinin şeirlərini dağ yəhudilərinin dilində çevirmişdir. Azərbaycan və İsrail 

Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.  

Simax Şeyda yaradıcılığının ana xəttini vətən və el məhəbbəti, saflıq, səmimiyyət, uşaqlara 

sevgi, doğma Azərbaycana bağlılıq, yurd həsrəti, mühacir yaşantısından doğan nisgil təşkil edir. 

Simax Şeyda yazır: “Biz Azərbaycanda yaşayan dağ yəhudiləri bu ölkənin mədəniyyəti və 

ədəbiyyatından  bəhrələnmişik. Ana dili kitabımız “Ana dili” və “Əlifba” olub. Analarımız 

laylamızı azəri və yəhudi dillərində oxuyublar. Dahi Xaqaninin, Nizaminin, Nəsiminin, Sabirin, 

Səməd Vurğunun, Mikayıl Müşfiqin, Rəsul Rzanın şeirləri ruhumuzu oxşayıb, bizə məhəbbət hissi 

aşılayıb...” (15,s.5).  

Bu sözlərdəki səmimiyyət iki xalq arasındakı böyük məhəbbətdən, dostluqdan, qardaşlıqdan, 

əbədi bağlılıqdan soraq verir.  Simax Şeyda harada yaşasa da onun yaddaşından doğma vətəni 

Azərbaycanı, onun Qarabağ dərdini silmək mümkün deyil: 

... Ürəyi yaralı, qəlbi yaralı, 

Vətəndən  aralı, eldən aralı,  

Gəzirəm qürbətdə “Qarabağ” deyə, 

Ötüşür günlərim ağlı, qaralı (15,s.13). 

Simax Şeydanın yəhudi dilində yazdığı şeirlərində işlətdiyi gül, gülbədən, hürmət, mühübbət, 

səvgili, güzəl, insan, bəbə, bəfasız və s. sözlər şairin poeziya dilinin Azərbaycan ədəbi dilindən 

qaynaqlandığını göstərir.  

İbrahim Dağlı  (İbrahim Rəhim oğlu Rəhimov) Oğuzda müxtəlif rəhbər vəzifələrdə işləmiş 

hörmətli şəxslərdən biridir. İndi təqaüddədir. Poeziya vurğunudur və “Həyat təranələri” adlı 

Azərbaycan dilində yazdığı şeirlər kitabının müəllifidir. İbrahim Dağlı qələmini müxtəlif 

mövzularda sınamış, şərəfli, ləyaqətli, namuslu, vətənpərvər, alicənab, doğrucul olmaq kimi insani 

keyfiyyətləri tərənnüm etmişdir! O yazır: 

   ...Həsrətlə keçsə də güzarın, Dağlı, 

   Vüqarı, qeyrəti, şərəfi gözlə. 

   Həyatın keçsə də qaralı-ağlı, 

   Sevindir qəlbləri ülfətli sözlə (7,s.6). 

Iki cavan övladını itirmiş şairin “Həyat” adlı şeirinin bu bir bəndində didaktik ovqatla yanaşı 

nikbin bir ruh da öz əksini tapmışdır. Şairin “Yadımdadı” adlı 24 bəndlik şeiri Məhəmmədhüseyn 

Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” poemasını xatırladır: 

   ...Nənəm çörək bişirərdi təndirdə 

   Mənə qoğal yapardı o, çox girdə 

   Alabaş da dolanardı yanımda,  

Pişiklər də miyoldardı dalında (7,s.30). 

İbrahim Dağlının şeirləri yəhudi xalqının Oğuzlu oğlunun iki xalqın dostluq bağçasında 

açılmış solmayan çiçəkləridir.  

İshaq Abram (İshaq Abram oğlu Abramov) da Oğuzun tanınmış yəhudi ziyalılarındandır. 

2010-cu ildə onun “Şirvannəşr”də “Eşitdiklərim, gördüklərim, düşündüklərim” adlı bir kitabı işıq 

üzü görmüşdür. Bu kitabda İshaq Abramın Azərbaycan dilində yazdığı təmsilləri, qəzəlləri, 

mənzum hekayələri və s. şeirləri ilə yanaşı yəhudi  xalqının tarixinə, həyat və məişətinə dair 

araşdırmaları da verilmişdir. Şair  öz təmsillərində həyatda rast gəldiyi eybəcərliklərə gülür, onları 

kəskin şəkildə tənqid edir. “Pərdənin Bayraqla bəhsi” təmsilində çox sirləri gizlətdiyi, hamının ona 

nəvaziş etdiyi, arxasında gözəllərin pıçıldaşdığı, çəkilməsə səhərin açılmadığı ilə öyünən, 

döyüşlərdə ağappaq olan, cırılaraq deşilən Bayrağa tənə edən Pərdəyə Bayraq deyir:  

...Bir az səbr elə balam, çox qaldırma gövdəni,  

Arxa ipin qırılsa, başın yeri süpürər (8,s.15).  
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İshaq Abram da İsrailə köçüb orada yaşamağına baxmayaraq Oğuzun, Azərbaycanın, 

Azərbaycan dilinin həsrətini çəkir, vətənindən, doğma qızından ayrı yaşaya bilmədiyini “İsraildən 

qızıma məktub” adlı şeirində belə etiraf edir: 

        ... Dil bilmirəm danışım, danışmağa adam yox, 

  Milyonlarla adam var, alışmağa adam yox, 

  Azərbaycan dilini ana dilim bilmişəm, 

  O dil burda keçməyir, Azərə öyrəşmişəm (8,s.55). 

Ədəbi yaradıcılıqları barədə qısa söhbət açdığım yəhudi mənşəli hər üç oğuzlu şairin (Simax 

Şeyda, İbrahim Dağlı, İshaq Abram) şeirləri Oğuz eli ədəbiyyatının Azərbaycan ədəbiyyatı adlı 

nəhəng dənizə verdiyi bir kiçik büllur damladır. Bu damla tolerant mühitli Oğuzda yaşayan müxtəlif 

etnosların dostluq, qardaşlıq, mehribanlıq və həmrəylik ruhu ilə yoğrulmuşdur.  

Oğuz yəhudilərinin də vaxtilə başqa etnoslardan fərqlənən maddi mədəniyyət nümunələri 

(geyimləri, xörəkləri, tikililəri və s.) bu gün ümumi Azərbaycan mədəniyyətindən qidalanaraq ona 

qaynayıb qarışmış, ortaq bir forma almışdır. Indi yalnız kişilərin bir hissəsi, xüsusilə Ravilər 

(yəhudi mollası ) sinaqoqda ibadət zamanı başlarına yastılaşmış papaq və ya Kipa (araqçın) 

qoyurlar. Sevimli xörəkləri tikə ətlə bişirilən dolmalı aş (Oşərpəği), tərəvəz borşu (Turşi), üstünə ət 

qoyulan lobyalı aş  (Oşlibyoyi), Südlüplov (Şirplov) və s.-dir. 

Oğuz yəhudilərinin müasir evləri də udi evləri kimi azərbaycanlılrın, yaxıd Oğuzda yaşayan 

digər etnosların evlərindən fərqlənmir. Düzdür, uzaq keçmişlərdə köçkün həyat keçirdiklərinə görə 

evlərin küçəyə baxan hissəsinə pəncərə qoymaz, 2-ci mərtəbəyə giriş pilləkəni birinci mərtəbənin 

içərisindən olardı. Lakin indi belə hal yoxdur.  Yəhudilər suyu, elektrik işığı, təbii qazı olan geniş 

pəncərəli, aynabəndli, 3-4 və daha çox otaqlı yaraşıqlı evlərdə yaşayırlar.  

Dağ yəhudilərinin Oğuz şəhərində 2 sinaqoqu var. Yonulmuş çay daşı və qırmızı kərpicdən 

tikilmiş bu ibadət evlərinin memarlıq üslubu kilsə və məscidlərdən fərqlənir  Divar, qapı, pəncərə 

və tavan özlərinə xas milli ornamentlərlə bəzədilmişdir. Sinaqoqlarda qiblə şərqə-Yerusəlimə 

doğrudur. Yəhudi sinaqoqları həm də ziyarətgah rolunu oynayır, qapıları hər kəsin üzünə açıqdır, 

burada nəzir qutuları var, şam yandıran masa quraşdırılmışdır. Sinaqoqlara daim çoxlu xarici qonaq, 

turist, yerli xristian və müsəlmanlar gəlir, bu müqəddəs Allah evlərini ziyarət edirlər. 

Azərbaycan xalqının dahi oğlu Heydər Əliyev demişdir: “Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı 

birləşdirsə, bir o qədər zəngin olar”. Oğuz rayonu da dünya multikulturalizminin mərkəzi olan 

Azərbaycan dövlətinin çoxdinli, çoxmillətli zəngin tolerant  bölgəsidir. Biz bu tolerantlıqla, bu 

zənginliklə fəxr edirik! 
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Xülasə 

Oğuz tolerant rayondur. Burada 15-dən çox xalqın və etnik qrupun nümayəndələri dinc, 

yanaşı, dostluq və qardaşlıq şəraitində yaşayırlar. Oğuzun  köklü sakinlərindən  olan udilərin və 

yəhudilərin  özlərinə məxsus folkloru, ədəbiyyatı və maddi mədəniyyəti var. Azərbaycan dili, 

Azərbaycan ədəbi təfəkkürü, Azərbaycan etnopsixologiyası bu xalqların ortaq mənəvi dəyərlərini 

xarakterize edir.                                                    

Yusif Rzaev 

The common values and identity of the jewish and kurs living in Oguz 

Summary 

Oghuz is a tolerant region. More than fifteen peoples and ethnical groups representatives live 

here side by side in the condition of peace,  friendship and brotherhood. Oghuz rooted citizens  of 

udis, jewish have their own folk, literature and material culture. The Azerbaijani literary and 

Azerbaijani ethnical psychology characterize these peoples partners spiritual values.  
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ŞAHDAĞ XALQLARININ FOLKLOR ƏNƏNƏLƏRİNDƏ ALBAN İZLƏRİ 

 

Açar sözlər: etnos, etnik tarix, əfsanə, ənənə 

Keywords: ethnos, ethnic history, tradition, legend 

 

Azərbaycanın etnik cəhətdən rəngarəng bölgələrindən olan Qubada yerləşən Buduq Qrız, 

Hapıt, xüsusilə də Şahdağının ən yüksək zirvəsində yerləşən Xınalıq kəndləri Qafqaz dağları 

arasında həm kəndlərin memarlıq quruluşu baxımından, həm də burada məskun olan etnosların 

unikallığı baxımından  tarixin və təbiətin yaratdığı özünəməxsus bir etnoqrafik qoruqdur.  Bu 

kəndlərdə kompakt olaraq məskun olan xınalıqlılar, buduqlar, qrızlar  müstəqil etnik qruplar kimi 

öz kəndlərinin adı ilə tanınırlar. Qrız etnosuna Hapıt, Cek və Əlik, Ərgüc kəndlərində yaşayan 

hapıt, əlik, çek etnik qrupları da aid edilir. Bu kəndlərin əhalisi qrızlarla qohum qruplar sayılır və  

onlar qrız dilinin müvafiq dialektlərində danışırlar.  

Keçmişin unikal mirası olan xınalıqlar, qrızlar, buduqlar dünyanın etnik xəritəsində yalnız 

Azərbaycanda qeydə alınmış nadir etnoslardandır. Şahdağ ətrafında məskunlaşdıqlarına görə  tarixi 

–etnoqrafik  ədəbiyyatda “Şahdağ etnik qrupları” və ya “Şahdağ xalqları” kimi qruplaşdırılan 

xınalıqlar, qrızlar, buduqlar əlçatmaz dağların arasında, demək olar ki, təcrid olunmuş şəkildə 

yaşadıqlarına görə dillərini, özünəməxsus yaşayış tərzlərini, qədim mərasim və məişət, həmçinin 

təsərrüfat ənənələrini günümüzədək mühafizə edə bilmişlər.   

Yüksək dağ silsilələri əhatəsində yaşayan, keçilməz yolları olan və belə coğrafi mövqeyinə 

görə təcrid olunmasına baxmayaraq xınalıqlar, buduqlar, qrızlar, həmçinin qrız etnik qrupuna aid 

edilən hapıtlar, çeklər, əliklər haqqında, onların etnik mənsubiyyəti, dili, məişəti, məşğuliyyəti, 

inamları haqda hələ XVIII əsrdən  bir sıra tarixi-etnoqrafik məlumatlar  dərc edilməyə başlamışdır 

(5, .s.75-149; 6, s.97; 2; 8, s.238; 7, s.122). Qafqaz haqda məlumat verən XIX əsr müəllifləri 

Şahdağın zirvəsində “canlı  tarixin” yaşadığını yazırdılar(7,s.122).  
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XIX əsrə aid mənbələrdə bu dağlar arasında məskən salmış bu etnosların etnik xüsusiyyətləri 

barədə məlumatlar verilir, xüsusilə də, xınalıqların öz etnik xüsusiyyətləri ilə digər Şahdağ 

xalqlarından daha çox fərqləndiyi  qeyd olunurdu. Qeyd etmək lazımdır ki, Şahdağ etnik qrupuna 

daxul edilən qrızlar, buduqlar, hapıtlar müəyyən təbii-iqtisadi səbəblərdən tədricən Azərbaycanın 

digər ərazilərində də yayılaraq  bir sıra kəndlər və obalar salsalar da, xınalıq etnosu kompakt halda  

hər zaman öz kəndində yaşamaqda davam etmişdir.  Odur ki, Azərbaycan Respublikası ölkəmizin 

zəngin mənəvi irsinin, Xınalıq etnosunun, xınalıq mədəniyyətinin unikal xüsusiyyətlərinin qorunub 

saxlanması üçün Xınalıq kəndi ərazisini Dövlət tarix-memarlıq və etnoqrafiya qoruğu elan edərək 

bununla da onu bəşəriyyətin ortaq  mirası kimi dəyərləndirilməsinə nail olmuşdur. 

XIX əsr rus müəlliflərindən Leqkobıtov xınalıqlıların xarici görünüşlərindən bəhs edərkən 

“onların çoxunun hündürboylu, gözəl üz cizgiləri olan, sarışın, xurmayı saçlı, göy və mavi gözlü 

olduğunu” yazırdı(7, s.123). Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün də  xınalıqlılar eyni özəlliklərə 

sahibdirlər. Strabon da albanların hündürboylu və gözəl üz cizgilərinə sahib olduğunu qeyd edirdi 

(Strabon kn. XI. c. IV. s. 476).   

 Şahdağ xalqları Azərbaycanın qədim dövləti olan Qafqaz Albaniyasında Alban tayfa 

ittifaqına daxil olan hər və qat kimi alban tayfalarının birbaşa varislərindəndirlər. Xınalıqlılar     qat 

tayfalarının, qrızlar, hapıtlar isə  hər tayfalarındandırlar. Şahdağ etnik qrupuna daxil edilən 

etnosların hər birinin etnik özünüadlandırmasında hər qat kimi qədim alban etnonimləri özünü 

büruzə verməkdədir.  Xınalıq, qrız, hapıt, buduq etnonimləri isə onlara ətraf  bölgələrin əhalisinin 

verdiyi addır.  Əslində  xınalıqlılar öz kəndlərini Ketiş, özlərini isə kəttid, cəm halda ketş xalq və ya 

kəttidur adlandırırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, bu spesifik adları xınalıqlar ancaq öz dillərində bir-

birilə ünsiyyət zamanı işlədirlər.  Xınalıqların kəttid etnik özünüadlandırmasındakı -id şəkilçisi 

xınalıq dilində mənsubiyyət bildirir( 1, s.57). Bizim etnoqrafik müşahidələrimizdən də  məlum 

olduğu kimi, onların dilində di cəm şəkilçisidir. Belə ki, xınalıqlar Qaley-Xudat kəndinin əhalisini 

kalçid, Cek əhalisini inçid, əlikliləri lekid, Haput əhalisinin  hinpid, Qrız kəndi əhalisini hottud, 

Buduq kəndi əhalisini budoqud vəs. adlandırırlar. Maraqlıdır ki, xınalıqlıları buduq və qrızlar da 

qetdi adlandırır.  Göründüyü kimi kəttid, ketş və ya qetdi etnik adının içində kət, qat(xınalıqlıların 

bunu khət şəklində tələffüz edirlər) etnonimi öz əksini tapmışdır.  Kət və ya qat etnoniminə  antik 

mənbələrdə rast gəlinməkdədir (Favst Buzand, kn.III,ql.7; Pliniy,VI,17). Ket tayfalarını Qafqazda 

məskun olduğunu yazılır(yenə orada). Qat tayfalarının Qafqaz Albaniyasında yaşayan alban 

tayfalarından biri olduğu məlumdur. Bu baxımdan xınalıqların etnik özünüadlandırmasındakı khət, 

ketş adı onları qat alban tayfası ilə əlaqələndirməyə əsas verir. 

Apardığımız etnoqrafik müşahidələrə əsaslanaraq deyə bilərik ki, haputlular özlərini hər, 

qrızlıları isə hərəd adlandırırlar.  Maraqlıdır ki, 30-cu illərdə Hapıt kəndində hapıtlıların özlərinə 

hereti dediyi də qeyd olunmuşdur (1, s.60). Buduqlar da qrızları qerad, qrızlar isə öz kəndlərini 

qərəz adlandırırlar. Hapıtlıları Əlik kəndində horud,  Cek kəndinfə isə herud adlandırırlar. Bütün 

variantlarda hapıtlıların hər etnik özünü adlandırması özünü büruzə verir. Qrızların isə etnik 

özünüadlandırması xərəzdir. Qrızlılar  Qrız kəndini də Qərəz adlandırır. Qərəz toponimində də hər 

etnonimi qər formasında özünü göstərir. Vaxtilə  qrızların bir qrupunun yaşadığı Ərgüc kəndinin 

adında da fonetik dəyişikliyə uğramış  hər etnonimi əks olunmuşdur. Buduqlar da qrızları qərəd 

adlandırır. Göründüyü kimi, haput və qrızların etnik özünüadlandırmasının bütün formalarında və 

toponimlərdə hər və ya qər komponenti iştirak edir.  Sonluqdakı əd şəkilçisi isə yer, mənsubiyyət 

ifadə edir və “hərlərin yeri” kimi izah olunur.  Beləliklə də, qrız və hapıtların etnik 

özünüadlandırması onların alban tayfalarından olan hərlərin varisləri olmasını söyləməyə əsas verir. 

Mövcud tarixi mənbələr, həmçinin etnoqrafik materiallar da müasir xınalıq, buduq, qrız və 

hapıtların əcdadlarının qədim alban tayfalarından olan hər və qat tayfaları ilə etnoqenetik bağları 

olduğunu göstərir. Erkən orta əsr mənbələrində Qafqaz Albaniyasında Xeni, Bex (Bed), Qər (Hər) 

Hornabuc, Hərənta kimi vilayət və şəhərlərin adı çəkilir. Mənbələrdə Xeni, Hər və Bed və ya Bex 

kimi alban vilayətilərinin, həmçinin Hornabuc şəhərinin Qafqaz Albaniyasının şimal-qərb 

sərhədlərində bir-birinin  qonşuluğunda, Şəki, Kambisena kimi vilayətlərin yaxınlığında yerləşdiyi 

qeyd olunur (9,s. 41.). Həmçinin hər və qat tayfalarının da məhz bu ərazilərdə -Alazan və İori 

çayları vadisində məskun olduğu  mənbələrdə göstərilməkdədir.     Qrızların, eyni zamanda onlarla 

qohum qrupa aid edilən hapıtların etnik özünüadlandırmasında da  öz əksini tapmış Qər və ya Hər   
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vilayətinin adı da V əsrə aid mənbələrdə Albaniyanın  şimal-qərb sərhədlərində çəkilir(10,s.48). XI 

əsrə aid mənbələrdən Hərəntanın da bu bölgədə-Alazan və İori çaylarının qovşağında  yerləşdiyi 

məlum olur(yenə orada). Hapıt kəndinin adı Ptolomeyin Albaniyada adını çəkdiyi Hobota 

(Ptolomey,V,XI, 6) yaşayış məskəni ilə də əlaqələndirilir (4, s.160).  

Qat və ya ket tayfaları Qafqaz Albaniyasının şimal–qərbində  Qafqaz Albaniyasının Xeni 

mahalında  yaşayan alban tayfaları olmuşlar. Mənbələrdə Ərəb-Xəzər müharibələri dövründə 

Qafqaz Albaniyasının dağılan şəhər və kəndləri ilə bağlı bir çox məlumatlar var. Mənbələrdə 

Alazan və İori çaylarının qovşağında  yerləşən(şimal-qərb) və VII-VIII əsrlər boyu davam edən 

ərəb-xəzər müharibələri zamanı dağıdılmış bir çox alban vilayəti sırasında Xeni, Bies, Hərənta( 

Hereti)nin də  adı çəkilir. 

Yuxarıda qeyd olunan məlumatlardan aydın olur ki, Xınalıq, Qrız və  Buduq kimi toponimlər 

əslində eyni adlı etnosun deyil, erkən orta əsrlərə aid mənbələrdə adı çəkilən və Qafqaz 

Albaniyasının şimal-qərbində yerləşən hər, qat tayfalarının məskun olduğu yuxarıda adı çəkilən 

mahalların adını əks etdirir. Bu məlumatı mövcud etnoqrafik və folklor materialları da təsdiq edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, xınalıqlılar özləri də əcdadlarının Xeni şəhərindən gəldiyini  söyləyirlər. və 

Xınalıq kəndinin adı da əslində xe(ə)nililərin yeri kimi izah olunur.  

Xınalıq kəndinin yaranması haqqında yerli əhali arasında bizim müşahidə etdiyimiz bir çox 

rəvayətlər mövcuddur. Xınalıq əhalisi arasında mövcud olan bir rəvayətə görə, Nuh 

peyğəmbərin tufanı dövründə Ketş əhalisi (yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Xınalıq əhalisi öz 

kəndlərini belə adlandırırlar) Ketş dağlarında yerləşirdi. Sonradan   zəlzələ zamanı orada bütün 

evlər dağılmış, heç bir ev salamat qalmamışdı. Sağ qalan insanlar dağa qalxaraq Xınalıq kəndinin 

əsasını qoymuşlar. Dəniz səviyyəsindən 2000 metrdən də artıq yüksəklikdə yerləşən kənd 

ərazisində rast gəlinən balıqqulağı və daşlaşmış balıq sümüklərini də Xınalıq əhalisi burada bir 

vaxtlar baş vermiş tufan və daşqının işarəsi və bu rəvayətin təsdiqi kimi göstərirlər. Hətta yerli əhali 

arasında müqəddəs hesab edilən Tufan gölündə Nuh gəmisindən qalma taxta parçasının üzdüyünə 

inanılır.  Yerli əhali əfsanəvi Xeni şəhərinin Tufan dağının o tayında yerləşdiyini söyləyirlər. Qeyd 

etmək lazımdır ki, Tufan dağının o tayı həm tarixi Qafqaz Albaniyasının yuxarıda adını çəkdiyimiz 

vilayətlərinin yerləşdiyi ərazini, yəni müasir Azərbaycan Respublikasının şimal-qərb bölgəsini 

əhatə edir. XIX əsrə aid mənbələrdə də Azərbaycanın şimal-qərb hissəsindən  Xınalıq, Qrız, Buduq 

ərazisinə qarlı dağ aşırımlarından keçən yol barədə məlumat verilir (3,s.394). Yerli əhalinin 

söylədiklərindən də məlum olur ki, XIX əsrə qədər Şahdağı ətrafındakı kəndlərin əhalisi Tufan 

dağının o tayı ilə əlaqələrini kəsməmişdilər və dağ aşırımlarından keçərək Azərbaycanın şimal-

qərbinə qışlamağa gedirdilər. Görünür, elə bu səbəbdən- əcdadlarının Tufan dağının o tayından 

gəlməsi ilə bağlı olaraq Xınalıq, Qrız, Hapıt, Buduq kəndlərini Azərbaycanın şimal-qərbini əhatə 

edən Şəki-Zaqatala bölgəsindən ayıran Tufan dağı, həm də   eyni adlı Tufan gölü yerli əhali 

arasında müqəddəs hesab edilir.  Burada əcdadlarının ruhu olduğuna inanılır. Bu məlumatlar, 

xınalıq rəvayətlərində adı çəkilən Xene şəhərinin erkən orta əsr Qafqaz Albaniyasının qərb 

vilayətlərindən olan Xeni ilə bağlı olmasını təsdiq edir. 

Hapıtlılar arasında da əcdadlarının indiki Hapıt kəndinə ərəblərin işğalları zamanı şimal-qərbi 

Azərbaycan ərazisindəki Hərnə adli bir şəhərdən gəldikləri barədə rəvayət dolaşır.  VII əsrin 

ortalarında Hərənta şəhərinin ərəblər tərəfindən dağıdılması barədə mənbələrdə məlumat verilir. Bu, 

hapıt rəvayətlərində adı çəkilən Hərna şəhərini Qafqaz Albaniyasında hərlərin yaşadığı Hərənta və 

Hornabuc şəhərləri ilə lokalizə etməyə əsas verir. Görünür, ərəblərin hücumlarından qorunmaq 

üçün hər tayfalarının bir qismi dağlara çəkilərək indiki Qrız, Hapıt, Ərgüc kimi kəndləri salmışlar. 

Hərna adı isə Hərənta və Hornabuc adlarının bir növ dəyişikliyə uğramış formasıdır. Şahdağ etnik 

qrupuna aid edilən buduqlar arasında da əcadadlarının müasir Şəki-Zaqatala bölgəsindən gəlməsi ilə 

bağlı rəvayət mövcuddur. Bu etnoqrafik məlumat onların da Xeni və Hər vilayətlərinin 

qonşuluğunda yerləşən  və mənbələrdə Bed, Bex, Bies adı ilə bilinən alban vilayətindən gəlməsi 

ehtimalını gücləndirir. Göründüyü kimi, əhali arasında Xınalıq, Hapıt kimi kəndlərin salınması ilə 

bağlı dolaşan rəvayətlər də tarixi faktlarla üst-üstə düşür. Yuxarıda deyilənlər müasir qrız və 

hapıtların əcdadlarının  hərlər olduğunu söyləməyə əsas verir. 

 Beləliklə, tarixi və etnoqrafik –folklor materialların paralel təhlili bir daha göstərdi ki, 

Xınalıq, Qrız, Hapıt, Buduq toponimləri əslində burada yaşayan etnik qrupların adını deyil, erkən 

http://az.wikipedia.org/wiki/Nuh_pey%C4%9F%C9%99mb%C9%99r
http://az.wikipedia.org/wiki/Nuh_pey%C4%9F%C9%99mb%C9%99r
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orta əsrlərdə mövcud olan Xeni, Bex (Bed), Qər (Hər) Hornabuc, Hərənta kimi  alban  əyalətlərinin 

və şəhərlərinin adını əks etdirir. Bu tarixi alban vilayətlərinin yerləşmə arealı müasir Azərbaycanın 

şimal-şərqini  əhatə edir. Bu bilgilər də öz növbəsində  xınalıq, buduq, qrızların, hapıtların  

Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsi ilə tarixi və etnoqenetik əlaqələrinin mövcud olduğunu göstərir.   

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir Şahdağ kəndlərinin bu bölgə ilə ərazi yaxınlığından başqa, adət-

ənənələr baxımından da oxşarlıqları mövcuddur. Xüsusilə də  şimal-qərb bölgəsində məskun olan 

udi, saxur, rutul, ingiloyların bir sıra spesifik mərasim ayinləri, məsələn, toy şaxının xoruzla 

bəzədilməsi, toy mərasimlərində dayının xüsusi rol oynaması, elçilik mərasimində bərabər çörək 

kəsilməsi  kimi bir çox adətlər Şahdağ xalqlarında da eynilə təkrar olunur.   

Beləliklə,  Şahdağ  xalqlarının  tarixi-etnoqrafik və folklor ənənələrinin  araşdırılması bu 

xalqların etnik tarixinin əsasını təşkil edən qədim alban izlərini üzə çıxarmağa imkan verir. Tarixi 

mənbələrin, həmçinin folklor materiallarının paralel təhlili Qafqaz Albaniyasının  şimal-qərbində 

yerləşən Xeni, Bed, Hereti kimi alban mahallarının  öz adını    Xınalıq, Buduq, Qrız, Hapıt 

kəndlərinin adında qorunub saxlandığını, həmçinin  Qafqaz Albaniyasının  yuxarıda adı çəkilən 

mahallarında məskun olan   hər və qat kimi alban tayfalarının isə xınalıq, qrız, hapıtların əcdadları 

olduğunu, müəyyən tarixi hadisələrlə bağlı olaraq Azərbaycanın şimal-qərbini tərk edib Qafqazın 

qarlı dağ aşırımlarından keçərək Azərbaycanin şımal-şərqində məskunlaşdığını söyləməyə  əsas 

verir.   Qədim alban tayfalarının varisləri olaraq Azərbaycan xalqının etnososial birliyinə daxil olan  

Şahdağ xalqları Azərbaycan xalqının mənşəyinə dayanan qədim soylardandır və bütövlükdə 

Azərbaycan etnomədəni mühitində formalaşaraq Azərbaycan xalqının etnik tarixində özünəməxsus 

yer tutmuşlar. 
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 ALBANİAN TRACES İN FOLKLORE TRADİTİONS SHAHDAGH PEOPLE 

Summary 

Ethnically diverse regions of Azerbaijan, Guba, as they are located  on the very top of the 

Shahdagh’s mountain in the history-ethnography literature  classified Shahdagh’s ethnic groups or  

the Shahdagh people   xinaliqs, qriz, buduq   lived almost in isolation among inaccessible 

mountains, and thanks to it  they could save  a peculiar  lifestyle and  there  unique ethnic 

traditions.. Shahdagh’s people direct descendants of the peoples of the Albanian tribes. In the article 

are researched the Albanian traces in folklore traditions shahdagh’s people, on the basis of their  

etnogenetic relatishionsip with Caucasian Albanian's tribes, historical ethnography and folklore 
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Bu gün dünyada 2000-dən 4000-ə qədər xalq, millət və etnik qrup yaşadığı söylənilir. 

Dünyada bu qədər xalq, millət və etnik qrupun olması planetimizdə bir o qədər də həyat və davranış 

tərzinin olmasının real göstəricisidir. Məhz bu müxtəlifliklərin öyrənilməsi, azsaylı xalqların milli 

mədəni dəyərlərinin geniş təbliği yaşadığımız müasir və demokratik dünyada inkişafın başlıca 

prinsip və göstəricisinə çevrilmişdir. Hər bir dövlətin demokratik inkişafının ölçü və göstəricisi 

onun ərazisində yaşayan xalqlara olan münasibətdə, onların dil, din və adət-ənənələrinə hörmət və 

inkişafında özünü əks etdirir. Məhz bu fikrə əsasən qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan 

Respublikası ərazisində dil daşıyıcıları baxımından: 

1. Altay ailəsinin türk qoluna məxsus - azərbaycanlılar, tatarlar, ahısqa türkləri;  

2. hind-avropa qoluna məxsus (tatlar, talışlar, dağ yəhudiləri, kürdlər);  

3. qafqaz qoluna məxsus (udilər, ləzgilər, avarlar, saxurlar, buduqlar, ingiloylar, qrızlar, 

xınalıqlar);  

4. slavyan qoluna məxsus (rus, malakan, ukraynalılar) dil qrupları təmsilçilərini əhatə edir.  

Azərbaycan dünyəvi, demokratik, hüquqi, unitar dövlət olmaqla bərabər, öz mill-mənəvi 

dəyərlərinə söykənən dövlətdir. Avropa Şurasının baş katibi Teri Devis qeyd etmişdir ki, “Bakı öz 

tarixi ilə müxtəlif mədəniyyətlərin qovşağında yerləşir və Şərqlə Qərb, Şimal ilə Cənub arasında 

təbii körpüdür” [9]. 

Bu gün dünyada 2,2 milyard xristian (32%), 1,6 milyard müsəlman (23%), 1 milyard hinduist 

(15%), 500 milyon buddist (7%) və 14 milyon yəhudi (0,2%) yaşayır [3].Azərbaycan 

Respublikasında yaşayan xalqlar dini sitayiş baxımından bu dinlərin böyük bir qisminin 

daşıyıcılarıdır. Azərbaycanda dövlətin din sahəsinə qayğısına dəlalət edən məsələlərdən biri 

müstəqillik illərində dini ibadət yerlərinin, məscid, kilsə və sinaqoqların sayının sürətlə artmasıdır. 

Sovet İttifaqının konfessional siyasətinin nəticəsi kimi 1920-ci il mayın 15-də Hərbi İnqilab 

Komitəsinin qərarı ilə Dini Etiqad Nazirliyi, Zaqafqaziya Müsəlmanları İdarəsi və şeyxülislamıq 

ləğv edilmiş, xalqın dini baxışlarını azaltmaq məqsədi ilə 1923-cü ildə “Materialistlərin klubu” 

təşkil edilmiş, 1924-cü ilin yanvarın 24-ü qərarı ilə  “Dinə qarşı xüsusi komissiya”, “Allahsızlar 

cəmiyyəti” yaradılmış, 1929-cu ildən isə bu cəmiyyət “Mübariz allahsızlar cəmiyyəti” adlandırıldı.  

Bununla bərabər 1929-cu ildə Azərbaycan SSR rayonlarında 120 məscid, ümumən isə 1930-

cu il üçün Azərbaycan SSR-də 400 məscid bağlanmış, 1936-cı ildə Bibi-Heybət məscidi, “Qızıl 

kilsə” kimi tanınan Aleksanr-Nevski” məbədi partladılmış, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi  faktiki 

olaraq, dondurulmuş bur vəziyyətdə idi. 1991-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyin bərpa edəndə 

ölkədə 18 məscid mövcud olmaqla hazırda Azərbaycan Respublikasında 1956 məscid, 748 

ziyarətgah, 13 kilsə, 7 sinaqoq və digər ibadət yerləri fəaliyyət göstərir [4, s. 10-18].  

Bu gün respublikamızda dözümlülük ideyası heç də yeni deyildir. Noyabrın 16-sı hər il 

dünyada “Beynəlxalq Tolerantlıq Günü” kimi qeyd olunur. Tolerantlıq fikirlərinin yaranması 1948-

ci il İnsan Hüquqlarına dair Ümumi Bəyannamənin qəbulunda özünü göstərdi.  Bu ənənə 1995-ci il 

noyabrın 16-dan başlamış və o, zaman UNESCO-nun Baş Konfransının 28-ci sessiyasında 

mailto:haci.rauf@mail.ru
https://az.wikipedia.org/wiki/1948


 
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 206 

 

 

 

dünyanın 185 üzv ölkəsi “Tolerantlıq prinsiplərinin izahı” ilə bağlı sənəd qəbul etməklə bu bayram 

1999-cu ildən respublikamızda da ənənəvi olaraq keçirilir [4, s. 10-18].   

Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın “Tolerantlıq ənənələri bizim 

ölkədə indi də yaşayır. Azərbaycan həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, həm də Avropa Şurasının 

üzvüdür. Biz mədəni və tarixi irsimizlə fəxr edirik” deməsi multukulturalizm sahəsində həyata 

keçirilən addıma verilən siyasi dəstəkdir[8]. 

“Azərbaycanda yaşayan milli azlıqlar və etnik qrupların hüquq və azadlıqlarının qorunması, 

həmçinin dilinin, dininin və mədəniyyətinin inkişafına dövlət yardımı” haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 1992-ci il  16  sentyabr  tarixli  Fərmanı  milli  azlıqlar arasında 

əlaqələrin yaxşılaşdırılması və hüquqi dövlətin yaradılması addımlarına onların cəlb olunması 

məqsədini daşıyır [2]. Respublikadaxili  qanunvericiliyin  bu müddəaları ilə yanaşı, Azərbaycan 

Respublikasının 1996-cı il 31 may tarixində qoşulduğu irqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının  

aradan qaldırılması, aparteid siyasətinin  qarşısının alınması və  cəzalandırılması,  genosidin 

qarşısının alınması haqqında BMT Konvensiyaları kimi beynəlxalq sənədlərin müddəaları  

da  tətbiq olunmaqla bu gün respublikamızda azsaylı xalqlarla bağlı olan 60 qədər konvensiya 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində ratifikasiya edilmişdir [7]. 

Konstitusiyanın “Bərabərlik hüququ”, “Dil haqqında” 25-ci, 44-cü, 45-ci və 48-ci  maddələri 

bu və ya digər mənada milli azlıqların hüquqlarının qorunmasını təmin edir [1]. AR Cinayət 

Məcəlləsi vətəndaşların bərabərlik hüququnun pozulmasına görə məsuliyyəti müəyyən edir. MDB 

ölkələri içərisində Azərbaycanın milli azlıqların hüquqlarının qorunması ilə bağlı qoşulduğu 

beynəlxalq Konvensiyalar qanunvericilik baxımından daha mükəmməldir. Belə ki, Azərbaycan 

BMT Baş Assambleyasının 1992-ci il 18 dekabr tarixində milli, etnik, dini və dili azlıqlara mənsub 

şəxslərin hüquqları ilə bağlı qəbul etdiyi Bəyannaməyə və Avropa Şurasının 1995-ci il fevralın 1-də 

“Milli azlıqların hüquqlarının qorunması haqqında” qəbul etdiyi Çərçivə Konvensiyasını təsdiq 

etməklə bu Qanuna 13 iyun 2000-ci ildə qoşulmuşdur [3]. 

YUNESKO-nun 2005-ci il oktyabrın 20-də qəbul etdiyi “Mədəni özünümüdafiə 

müxtəlifliyinin qorunması və təşviqi haqqında Konvensiya”ya uyğun olaraq respublikamızda 

yaşayan milli azlıqların mədəniyyəti Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi qorunur və 

inkişaf etdirilir[4]. Dövlət səviyyəsində Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşayan xalqların milli 

mədəniyyətinin, incəsənətinin, adət-ənənələrinin və dilinin qorunub saxlanılması üçün məqsədyönlü 

işlər aparılır. Əsrlər boyu Azərbaycanda 80-dən artıq digər xalqın nümayəndəsi yerli etnos sayılan 

azəri türkləri ilə yanaşı yaşamış və bu gün də dinc şəraitdə yaşayırlar. Etnik çoxluqla yan-yana 

yaşayan digər xalqlara münasibətdə tolerantlıq, ölkə əhalisinin əksəriyyətinin etiqad etdiyi İslam 

dininə xas olan dözümlülük, müxtəlif etnik icmaların vahid ərazidə tarixi birgə yaşayış tərzi ilə izah 

edilir. Azərbaycanda bütün dinlər bərabər hüquqa malikdir. Məscidlər, sinaqoqlar və kilsələr azad 

olaraq fəaliyyət göstərməklə Azərbaycanda 160 ildir ki, “Bibliya” çap olunur [5]. 

2009-cu ildə “Dini etiqad azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa edilən 

müvafiq dəyişikliklərdən sonra Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsində 598 dini qurum 

qeydiyyatdan keçmişdir. Konfessional baxımdan onların 577-si islam, 21-i isə qeyri-islam olmaqla 

12-si xristian, 6-sı yəhudi, 1-i krişna, 2-si isə bəhai təmayüllüdür. Azərbaycan Prezdentinin ayırdığı 

vəsait hesabına “İohan” Kilsəsi bərpa olunmuşdur. Müstəqillik illərindən etibarən 5 gürcü, 5 rus və 

1 udin pravoslav kilsəsi fəaliyyət göstərməklə  yanaşı 6 sinaqoq, 5 erməni qriqoriyan icması, 

malakanların 14 icması, babtistlərin 6 icması, adventistlərin 4 icması, almanların “Lüteran” kilsəsi 

və Roma Katolik Məbədinin fəaliyyəti bərpa olunmuşdur [4, s. 18]. 

XX əsrdə Azərbaycan ərazisində sovet hakimiyyətinin qurulmasından sonra milli azlıqların 

kompakt yaşadıqları regionlarda məktəblər açılmış, ayrı-ayrı xalqların dillərində qəzet, jurnal, kitab 

nəşrləri ilə birbaşa dövlət strukturları məşğul olurdular. XX əsrin 20-ci illərində milli məktəblər və 

mədəniyyət ocaqlarının açılması, azsaylı xalqların dillərində qəzet, kitab və dərsliklərin nəşri, 

əlifbalarının yaradılması sahəsində müəyyən işlər görülmüşdü. 1932-1933-cü illərdə 

respublikamızın məktəblərində dərslər - rus, erməni, ləzgi, talış, tat və d. 16 dildə tədris olunsa belə 

lakin bu proses uzun bir dövrü əhatə etməmiş, elə həmən əsrin 30-cu illərinin əvvəllərindən atılmış 

bu addımlara son qoyulmuş oldu. 
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Azərbaycan xalqının bütün tarixi dövrü ərzində və müasir Azərbaycan Respublikası dövründə 

torpaqlarımızda sayının azlıq və ya çoxluğundan asılı olmayaraq bir dəfə də olsun azlıqda olan 

xalqlarla dini və etnik ədavət, ayrı-seçkilik faktları qeydə alınmamışdır. Respublikamızda milli və 

dini azlıqlara münasibətdə ölkənin yazılı və elektron kütləvi informasiya vasitələri də kifayət qədər 

dözümlülük nümayiş etdirir. İlk növbədə bu onunla izah olunmalıdır ki, Azərbaycan Respublikası 

ərazisində yaşayan azsaylı xalqların hər birinə eyni dərəcədə qayğı göstərir və bununla bərabər 

respublikamızda İctimai Televiziyanın yarandığı gündən bu şirkətdə Milli Azlıqlarla bağlı Verilişlər 

Departamenti fəaliyyətə göstərır. Azərbaycan  Respublikasının azsaylı xalqlara bərabər 

yanaşmasının, demokratikliyinin və tolerantlığının nəticəsidir ki, ölkə teleməkanında ilk dəfə olaraq 

məhz İctimai Televiziya kanalında Azərbaycanda yaşayan xalqların maddi mədəniyyət nümunələri, 

milli məişəti geniş ictimaiyyətə çatdırılır. Televiziyamız uzun əsrlər boyu torpaqlarımızda yaşayan, 

onun bir və bir neçə kəndində məskunlaşan, hətta sayı bir neçə mindən artıq olmayan bu zəngin 

müxtəlifliyi, bərabər yaşayışı dünya ictimaiyyətinə çatdırır ki, belə verilişlərdən “Körpü”, “Bura 

Vətəndir”, “Danışan tarix” və digərlərini qeyd etməklə, həmən verilişlər tamaşaçılarımız tərəfindən 

böyük maraqla qarşılanır [10, s. 311-314].  

Milli Televiziya və Radio Şurası ölkədə yayımlanan teleradio yayımçılarına milli azlıqların 

hüquqlarına hörmətlə yanaşmağı tövsiyə etməklə bərabər, yeni yaranacaq teleradio kanallarından 

daha çox milli azlıqların dillərindən istifadəyə meylli yayımçılara üstünlük verir. Hazırda bir ay 

ərzində Azərbaycan radiosunda talış, kürd, ləzgi dillərində ayrı-ayrılıqda 1 saat 20 dəqiqə, gürcü 

dilində 2 saat 40 dəqiqə, erməni dilində 1 saat 30 dəqiqə, rus dilində isə 15 saat verilişlər 

yayımlanır. Azərbaycan dövlət televiziyası azsaylı xalqlardan olan rus dilində 1 ay ərzində 15 

saatdan artıq xəbərlər proqramı təqdim edir. Ölkə teleməkanında ilk dəfə İctimai Televiziyada Milli 

Azlıqlar üçün Verilişlər Departamenti yaradılmaqla özəl kanallardan “ANS”, “Lider”, “Azad 

Azərbaycan” və “Srase”də rus dilində verilişlərin həcmi sutka ərzində göstərilən verilişlərin 25-

30%-ni təşkil etməklə, 10 regional kanal rus dilindəki verilişlərin 25-40% həcmini təşkil edir. Milli 

azlıqların kompakt şəkildə yaşadığı rayonlarda - Xaçmazda “Xaçmaz TV”, Qubada “Xəyal TV” və 

“Qütb TV”, Lənkəranda “Lənkəran TV”, Zaqatalada “Aygün TV” adlı yerli telekanallar fəaliyyət 

göstərir. Balakən rayonunda avar dilində, Xaçmaz rayonunda isə ləzgi və tat dillərində verilişlər 

yayımlanır [5; 11, s. 311-314]. 

Azərbaycan Respublikası milli azlıqların hüquqlarının qorunması istiqamətində yürütdüyü 

ardıcıl və şəffaf siyasətini bu gün də inamla davam etdirir. Milli azlıqlar öz milli mərkəzlərini, 

assosiasiyalarını və digər qurumlarını yaratmaq hüquqlarından tam istifadə etməklə müstəqil 

respublikamızda azsaylı xalqlara məxsus milli mədəniyyət mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Onların 

arasında “Birlik” cəmiyyəti, Ahıska türklərinin “Vətən” cəmiyyəti, Ahıska türk qadınlarının “Sona” 

cəmiyyəti, Azərbaycan-tatar cəmiyyəti, “Turqan-tel” tatar mədəniyyət cəmiyyəti, “Yaşlıq” tatar 

mədəniyyət mərkəzi, “Krım” Krım tatarları cəmiyyəti, Azərbaycan-İsrail icması, dağ yəhudilərinin 

icması, Avropa yəhudiləri (eşkenazi) icması, gürcü-yəhudi icması, yəhudilərin qadın humanitar 

assosiasiyası, slavyan mədəniyyət mərkəzi, rus icması, Azərbaycan-slavyan mədəniyyət mərkəzi, 

Ukrayna cəmiyyəti, “Ronai” kürd mədəni mərkəzi, “Samur” ləzgi milli mərkəzi, tat mədəniyyət 

mərkəzi, gürcü cəmiyyəti, Azərbaycan gürcülərinin humanitar cəmiyyəti, ingiloy icması, çeçen 

mədəniyyət mərkəzi, talış mədəniyyət mərkəzi, avar cəmiyyəti, “Karelhaus” alman mədəniyyət 

icması, “Polonia” polyak mədəniyyət mərkəzi, “Mada” Beynəlxalq talış assosiasiyası, “Avesta” 

talış assosiasiyası,“Orain” udi mədəniyyət mərkəzi, “Buduq” mədəniyyət mərkəzi, saxur 

mədəniyyət mərkəzlərinin adını qeyd etmək olar. Milli azlıqların sıx yaşadığı ərazilərdə 

cəmiyyətlər, milli və dövlət teatrları, həvəskar assosiasiyalar və digər qrupları fəaliyyət göstərir ki, 

bunlardan, Qusar rayonundakı ləzgi, Qax rayonunda Gürcü Dövlət teatrları, Astara və Lənkəran 

rayonlarında talış folklor qruplarını və s. qeyd etmək mümkündür [10; 11, s. 311-314].  

Müstəqil dövlətimiz bu qurumları büdcəsini maliyyə yardımı ilə təmin etməklə bərabər 

mənşəyindən, mədəniyyətindən, dinindən və dilindən asılı olmayaraq, respublikamızda yaşayan 

azsaylı xalqlar arasında anlaşma, dözümlülük və qarşılıqlı hörməti gücləndirməyə çalışır. İslam, 

Ortodoks və Yəhudi dini konfessiyalarını birləşdirən “Üç qardaş” təşkilatı, Böyük Britaniyanın 

“Links” təşkilatının rəhbərliyi altında milli azlıqların Resurs mərkəzi də respublika ərazisində 

sərbəst surətdə fəaliyyət göstərirlər. Respublikamızda milli azlıqların ana dillində onlarla qəzet və 
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jurnal nəşr olunmaqla radio və televiziya proqramları da yayımlanır. Dövlət radiosunda-kürd, ləzgi, 

talış, gürcü və rus dillərində dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən verilişlər nümayiş etdirilir. 

Balakən rayonunda avar dilində, Xaçmaz rayonunda ləzgi və tat dillərində, Qusar və Xaçmaz 

rayonlarında mütəmadi olaraq ləzgi dilində verilişlər yayımlanır. Bundan başqa Bakı şəhərində rus, 

kürd, ləzgi və talış dillərində qəzetlər də nəşr edilir.  

Bu gün müstəqil dövlətimiz tərəfindən azsaylı xalqlarla bağlı atılan məqsədyönlü addımlar 

dinindən, cinsindən, irqindən və milliyyətindən asılı olmayaraq, bütün dövrlərdə respublikamızda 

yaşayan millətlərin mehriban ailə, dost və qardaş olaraq yaşamaq ənənələrini daha da 

möhkəmləndirir.  Azərbaycan Respublikası öz taleyini bu torpağa bağlayan bir sıra azsaylı xalqların 

doğma və tarixi vətəni sayılır. Zaqatala-Qax rayonları ərazisində yaşayan avarlar, ingiloylar, 

Azərbaycanın Qafqaz dilləri ailəsinin ləzgi qrupuna daxil olan saxurlar, Qəbələ rayonunda yaşayan 

udilər, Quba rayonu ərazisində və Bakıda yaşayan dağ yəhudiləri, tatlar, kürdlər, talışlar bu gün 

Azərbaycan Respublikasının etnik xəritəsini zənginləşdirməklə bərabər Azərbaycan mədəniyyəti 

adlı çox zəngin musiqi, folklor nümunələri, ədəbiyyat, xüsusən də poeziyamız mövcuddur. Əgər bir 

tərəfdən azsaylı xalqlar öz dillərində ədəbiyyat və musiqi əsərləri yaradırlarsa, digər tərəfdən öz 

kiçik və gözəl mədəniyyət çalarlarını ümumazərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsinə qataraq 

Azərbaycan  mədəniyyətini daha da zənginləşdirirlər.  

Sadalananlara əsasən Respublika Prezidenti Cənab İlham Əliyev də Azərbaycanda heç bir 

zaman dini zəmində, milli zəmində ayrı-seçkilik olmayacağını bəyan edir. O, qeyd etmişdir ki, hər 

bir Azərbaycan vətəndaşı dilindən, dinindən, milliyətindən asılı olmayaraq, eyni hüquqlara malikdir 

və yürüdülən bu siyasət gələcəkdə də davam erdiriləcəkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, respublika 

prezidentinin 2001-ci il Sərəncamı ilə hazırlanmış “Milli azlıqların hüquqlarının qorunması üzrə 

Azərbaycan hökumətinin hesabatı” Avropa Şurası tərəfindən müsbət qiymətləndirilmişdir. Avropa 

Şurasının rəsmiləri respublika mızda milli azlıqların hüquqlarının qorunması istiqamətində heç bir 

problemin olmadığını birmənalı şəkildə qeyd edirlər.  

Azərbaycan Respublikasında yaşayan milli azlıqların mədəniyyəti Azərbaycan 

mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi qorunub  inkişaf etdirilməklə,  bu  xalqların milli 

mədəniyyətinin, incəsənətinin, adət-ənənələrinin və dilinin qorunub saxlanılması üçün  

məqsədyönlü  işlər  aparılır. “Mədəniyyət haqqında”  qanunun 11-ci maddəsində  milli  

mədəniyyətin inkişafına və  qorunub saxlanılmasına yardım nəzərdə  tutulur[5]. Müstəqil 

Respublikamız Azərbaycanda yaşayan xalqların  milli  mədəniyyətinin qorunub saxlanılmasına və 

inkişafına təminat verir.  

“Təhsil haqqında” qanunun 6-cı maddəsi və “Dövlət dili” haqqında  qanunun  3-cü maddəsinə 

əsasən təhsil  milli  azlıqların dillərində verilə bilər [12]. Respublikamızın 13 rayonunda  yaşayan 

xalqların uşaqlarının  öz  milli  adət  və  ənənələrini,  mədəniyyətini öyrənmələri üçün dövlət 

səviyyəsində bütün lazımi  şərait  yaradılmışdır. Quba, Qusar, İsmayıllı, Xaçmaz, Oğuz,  Qəbələ 

rayonlarının 126 məktəbində 24670 şagird ləzgi, Lerik, Lənkəran, Astara, Masallı rayonlarının  

246  məktəbində 26070 şagird  talış, Balakən, Qəbələ, Xaçmaz, Zaqatala, Quba, Samux rayonunun 

32 məktəbində 4748 şagird avar, udin, tat,  saxur, yəhudi, xınalıq, kürd  dillərini ibtidai  siniflərində 

oxuyarkən öyrənirlər. Ümumilikdə  isə 407 məktəbdə  azsaylı  xalqların 55488  nəfər  uşağı  öz  ana  

dillərini öyrənirlər [11, s. 311-314]. 

Bu gün Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, “Təhsil  haqqında” 

qanunun və  Avropa  Xartiyasının  prinsiplərini  əlində  rəhbər  tutaraq,  azsaylı xalqların dil, din, 

tarix və mədəniyyətinin öyrənilməsi istiqamətində qanun çərçivəsində bütün imkanlardan istifadə 

edir. Bütün bu sadalananlarla yanaşı, respublikamızda azsaylı xalqların yaşam tərzinin, folklorunun, 

mədəniyyətinin geniş təbliği üçün dövlət səviyyəsində genişmiqyaslı tədbirlər proqramları həyata 

keçirilir. Bu qəbilədən olan bir çox tədbirlər Respublikamızda yaşayan bütün xalqların bərabər 

inkişafı üçün əsas prioritet məsələlərdən biri olaraq qarşımızda durur. 

Prezident İlham Əliyev 2014-cü il oktyabrın 2-də IV Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun 

rəsmi açılış mərasimindəki nitqində qeyd etmişdir: "Multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzidir 

və bunun alternativi yoxdur. Bu termin nisbətən yeni olsa da ancaq əsrlər boyu Azərbaycanda 

multimədəniyyətli cəmiyyətlər mövcud olmuşdur. Məhz xalqlar arasındakı dostluq və həmrəylik 
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bunun bariz nümunəsidir. Biz bu gün də çalışırıq ki, öz təşəbbüsümüzlə regionda və dünyada gedən 

proseslərə müsbət təsirimizi göstərək"[6]. 

2016-cı ilin Azərbaycan Respublikasında “Multikulturalizm ili” kimi qeyd edilməsi də məhz 

bu əsasda qəbul edilməklə bu addımın Azərbaycan xalqının həyat tərzi olmasını bir daha sübut edir. 
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Summary 

 

There are national minorities, representing Altaic, Indo-European, Caucasian, Slavic families 

of languages, living in Azerbaijan. Religious beliefs and cultural values of national minorities were 

under pressure during the Soviet era.  The articles 25, 44, 45, 48 of the Constitution of the 

Azerbaijan Republic are dedicated to the national minorities. There are 577 Islamic, 12 non-Islamic, 

12 Christian, 6 Jewish, 1 Krishna, 2 Baha’I religious communities. National minorities have their 

own regional television programs, communities, schools and newspapers.  
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Qafqaz Albaniyasının mühüm dini məntəqələrindən biri də Oğuz rayonunun Calut kəndi 

ərazisində yerləşən məbəd kompleksidir. İlk orta əsrlər dövrünə aid abidə eyni adlı kənddən 500 

metr şimalda, Calut dağının ətəyində yerləşir.  

2013-2015-ci illərdə Calut arxeoloji kompleksində aparılan arxeoloji kəşfiyyat və çöl-tədqiqat 

işləri nəticəsində burada eyniadlı dağın ətəyində ilk orta əsr kənd tipli yaşayış yerinin olduğu 

müəyyənləşdirilmişdir. Əldə olunmuş keramika məmulatı şirsiz qab fraqmentlərindən ibarətdir. 

Həmçinin, kirəmit hissələri də toplanmışdır [3, s.52-53; 5].  

Yaqut əl-Həməvi yazır ki, Əl-Cal – Azərbaycanda yer adıdır [15, s.10]. Yaqut əl-Həməvi 

Azərbaycan dedikdə Arazdan cənubu nəzərdə tutsa da bu toponimin paralelinin Calut olduğunu 

güman edirik [10, s.134].  

Calut haqqında şəxs adı kimi müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimin Əl-Bəqərə və Əl-İsra 

surələrində buyurulur:  

Talut qoşunu ilə (öz yurdundan, Qüdsdən) ayrıldığı zaman (əsgərlərinə) dedi: “Allah sizi 

(axar) bir çay vasitəsilə imtahan edəcək. Kim onun suyundan içsə, o məndən (mənə tabe olanlardan) 

deyildir. Kim ondan dadmasa, dadsa da, bir ovucdan artıq içməsə, o məndəndir”! Lakin onların az 

bir qismi müstəsna olmaqla, (hamısı) o sudan içdi. O (Talut) və onunla birlikdə olan möminlər 

(çayı) keçdikdən sonra (düşmən qoşununu görüb) dedilər: “Bu gün bizim Calut (düşmən tərəfin 

hökmdarı) və onun qoşunu ilə vuruşmağa taqətimiz yoxdur”! (İçərilərindən) Allahın rəhmətinə 

qovuşacaqlarına (Allahın dərgahına qayıdacaqlarına) inanalar isə dedilər: “Neçə dəfə olub ki, az bir 

dəstə Allahın izni (iradəsi) ilə çox bir dəstəyə qalib gəlib! Allah səbr edənlərlədir!” Onlar Calut və 

əsgərləri ilə qarşılaşdıqları zaman dedilər: “Ey Rəbbimiz, bizə bollu səbir və dizimizə 

(ayaqlarımıza) qüvvət ver! Bizə kafir qövm üzərində qələbə qazandır!” Nəhayət, onlar Allahın izni 

(iradəsi və köməyi) ilə Calutu və qoşununu məğlub etdilər. Davud Calutu öldürdü. Allah Davuda 

həm hökmranlıq, həm də hikmət (peyğəmbərlik) verdi və ona istədiyini (zireh düzəltmək, quşların 

dilini bilmək, gözəl səslə oxumaq) öyrətdi. Əgər Allah insanların bir qismini, digər bir qismi ilə dəf 

etməsə idi, yer üzü fitnə-fəsada uğrayardı. Lakin Allah bütün aləmlərə qarşı lütfkardır [7, Əl-Bəqərə 

2/249-251].  

Biz İsrail oğullarına kitabda (Tövratda): “Siz yer üzündə (Zəkəriyyanı, sonra da Yəhyanı 

öldürməklə) iki dəfə fitnə-fəsad törədəcək və çox dikbaşlıq (yaxud zülm) edəcəksiniz!” – deyə 

bildirdik. Onlardan (o fitnə-fəsadın) birincisinin (cəza) vaxtı gələndə üstünüzə çox güclü qullarımızı 

(Büxtünəssəri, yaxud Calutu orduları ilə birlikdə) göndərdik. Onlar (sizi öldürmək, əsir almaq və 

qarət etmək üçün) evlərinizin arasında gəzib dolaşırdılar (sizi təqib edirdilər). Bu vəd artıq yerinə 

yetirildi. (Siz Zəkəriyyanı öldürdünüz, onlar da sizi qətl edib, əsir alıb, yurdunuzu xaraba qoydular) 

[7, Əl-İsra 17/4-5].  

Qeyd edək ki, əshab ər-Rasın yaşadığı bir yerdə Calutun döyüşü “Kartlis Tsxovreba”da da öz 

əksini tapır [11, s.186, 14, 34]. Döyüşün Şərqi Aralıq dənizi sahillərində Calut adlı yerdə olduğu 

güman edilsə də, xristian məxəzlərində Qoliaf kimi tanınan Calut adının Oğuz rayonu ərazisində 

kənd tipli yaşayış yerində qalması, fikrimizcə, təsadüfi deyildir.  

Yəhudi və xristian mənbələrində Calut şəxs adı kimi Qoliaf və ya Qolyat kimi səslənir. 

İncildə bu haqda yazılır: Qat şəhərindən olan Qolyat adlı bir cəngavər Filiştlilərin ordugahından 

irəli çıxdı. Onun boyu altı qulac bir qarış idi. Başında tunc dəbilqəsi vardı, əyninə beş min şekel 

ağırlığında tuncdan pullu zireh geyinmişdi. Baldırlarına tunc zireh taxmışdı, kürəyində isə tunc 

mizraq vardı. Nizəsinin sapı toxucu dəzgahının əriş ağacı boyda olub dəmir ucu altı yüz şekel 

ağırlığında idi. Qalxan daşıyan silahdarı isə onun qabağında gedirdi. Qolyat İsrail alaylarının 
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qarşısında dayanaraq qışqıra-qışqıra dedi: «Niyə döyüşə çıxıb düzülmüsünüz? Mən Filiştli, siz də 

Şaulun qulları deyilsinizmi? Aranızdan bir kişi tapın, qoy yanıma gəlsin. Əgər mənimlə vuruşanda 

o məni öldürərsə, onda biz sizə qul olarıq, yox əgər mən onu vurub öldürsəm, onda siz bizə qul olub 

qulluq edəcəksiniz». Sonra Filiştli sözünü belə davam etdirdi: «Bu gün mən İsrail alaylarına 

meydan oxuyuram. Mənim qarşıma təkbətək vuruşmaq üçün bir kişi çıxarın!» [2, s. I Samuel kitabı 

/ 17, s.4-7; 17, Nevi’im / I Samuel kitabı].  

Daha sonra Davudun Qoliafı öldürməsi haqqında yazılır: “Davud Filiştlini sapandla, daşla 

məğlub etdi və vurub yerə sərdi. Davudun əlində qılınc yox idi. O, qaçıb bu Filiştlinin üstünə çıxdı. 

Filiştlinin qılıncını götürdü, qınından çəkib onu öldürdü və sonra başını kəsdi. Filiştlilər öz 

cəngavərinin öldürüldüyünü görəndə qaçdılar” [2, I Samuel kitabı / 17, 50-51; 17, Nevi’im / I 

Samuel kitabı]. Beləliklə, müqəddəs kitablarda Calut ismi haqqında məlumatlar bu hadisələrlə 

əlaqədar çəkilir. Bizim tədqiq etdiyimiz Calut kəndinin ərazisində yerləşən ilk orta əsr yaşayış yeri 

və alban məbəd kompleksi isə III-VIII əsrlərdə, o cümlədən, sonralar da alban mənşəli adını 

qoruyub saxlamışdır.  

İlk orta əsr Calut məbədi eyniadlı kənddən 500 metr şimalda, Calut dağının ətəyində yerləşir. 

Ərazidə ilk orta əsr yaşayış yeri, alban xristian məbədi (birnefli və üçnefli) yerləşir. Calut abidələri 

birlikdə alban dövrü arxeoloji kompleksini təşkil edir. İlk orta əsr alban məbədi olan düzbucaqlı 

ibadətgahın uzunluğu 6 metr, eni 4,3 metrdir. Məbədin yarımdairəvi mehrab apsidası düzbucaqlının 

içərisinə daxildir. Onun ölçüləri 3,65x1,75 m-dir. Məbədin qərb və şərq divarları 2-3 metrə qədər 

salamat qalmışdır. G.H.Məmmədovanın fikrincə, qərb divarı daha erkən dövrə aiddir. Məbədə giriş 

bu hissədəndir. Qapı yerinin yuxarısının haşiyəsi yarımdairəvidir. Qərb divarında həm də xaç 

formalı dar pəncərə yeri də var. Digər pəncərə isə mehrab apsidasının şərq divarındadır. Ehtimal 

olunur ki, məbəd tağbənd örtüyə malik olmuşdur. Calut məbədinin inşası zamanı əhəngdaşı və 

yonulmuş çay daşından istifadə olunmuşdur. 1211-ci ildə məbəddə ən son bərpa işləri aparılmışdır. 

Bunu biçmiş kərpiclər də sübut edir. Üçnefli məbəddən 14 metr şimal-şərqdə kiçik məbədin divar 

qalıqları indi də qalmaqdadır. Divarın eni 1,2 m, dağılmış hissədə 0,7 m, diametri 3,5 m, mərkəz 

hissədə hündürlüyü 1,6 m, uçmuş kənar divarda yerdən hündürlüyü 2,1 m-dir. Şimal-şərq divarı 

uçmuşdur. Cənub-şərq tərəfdə yerləşən divarının tavana qədər olan hissəsində iki dəfə dairəvi 

formalı kərpiclə hörülmüş, aşağı hissə enli, yuxarıya qalxdıqca daralır. Böyük və kiçik məbədlərin 

arasında bir daş qutu qəbri, kiçik məbəddən şimalda isə daha iki daş qutu qəbir qeydə alınıb. Calut 

məbədindən yaşayış yerinə doğru alban nekropolu yerləşir. Burada qeydə alınmış sandıq qəbir 

daşının ölçüləri 160x35x45 sm-dir.  

Rəvayətlərə görə, Calut məbədinin əsası hələ I əsrdə müqəddəs Yelisey tərəfindən 

qoyulmuşdur. G.H.Məmmədova belə bir fikir irəli sürmüşdür ki, Calut məbədi müqəddəs Yeliseylə 

əlaqədar əfsanəvi yerdə V əsrdən gec olmayaraq inşa edilmişdir, lakin eyni zamanda məbədin nəşr 

etdirdiyi planında I – VI əsrlər tarixini göstərmişdir [6, s.95; 12, 39-40; 13, 31-37; 16, 231-246]. 

Qeyd olunan ilk orta əsr alban məbədi, fikrimizcə, V əsrdə inşa edilmiş, XIII əsrə qədər istifadədə 

olmuşdur.  

Kompleksə daxil olan və XV əsrə aid alban məbədi üçnefli, dörd sütunludur. Sütunlar kvadrat 

şəkilli olsa da kənarda çıxıntılarla müşahidə olunur. Ona görə də sütunların ölçüsünü bu cür veririk: 

1,3x1,3 m (23x83x23 sm x 23x83x23 sm). Məbədin uzunluğu 18,2 m, eni 11,4 m-dir. Məbəd 

divarının eni 1,2 m-dir. Giriş qapısının eni 1,15 m, hündürlüyü 2 m, divarının eni 1,2 m-dir. Kənar 

neflərin eni 135 sm, orta nefin eni 370 sm-dir. Girişdən birinci sütunlara qədər uzunluq 2 m, 

sütunlararası uzunluq 3,5 m, son sütunlardan mehraba qədər olan uzunluq 4 m-dir. Mehrabın 

uzunluğu 3,7 m, eni 4 m-dir. Mehrabda üç hissədə - sağda, solda və qarşı tərəfdə pəncərə yerinin 

ölçüləri 0,8 x 0,6 m-dir. Mehrabın ön tərəf pəncərə yerinin solunda kiçik günbəz formalı yerin 

ölçüsü 42x22 sm-dir. Mehrabda yuxarıda yerləşən pəncərənin eni 1 m, hündürlüyü 1,2 m-dir. 

Mehraba çıxmaq üçün olan pilləkən yeri dağıdılmışdır. Burada sağ tərəfdə sonradan qarət 

məqsədilə quyu qazılmışdır ki, onun dərinliyi 75 sm-dir. Məbədin mehrabla sütunlar arasında qalan 

hissəsi giriş və orta hissənin döşəməsindən hündürdür. Mehrabın kənarlarında yerləşən 

pastoforilərin giriş hissəsinin eni 0,9 m, hündürlüyü 1,8 m-dir. Otaqların ölçüləri 2,25x2,5 m-dir. 

Mehrabdan solda yerləşən pastoforinin içərisində quyu qazılmışdır ki, onun dərinliyi 65 sm, 
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diametri 110 sm-dir. Pastoforilərin kənar hissəsində pəncərə yerinin ölçüləri 1x0,55 m-dir. Qarşı 

tərəfə olan pəncərənin ölçüləri isə 1x0,75 m-dir [5; 12, 39-40].  

Calut alban məbədinin giriş qapısından içəridə sol tərəfdə alban xaçdaşı tərəfimizdən qeydə 

alınmışdır. Sınmış xaçdaşın ölçüləri 57x44x12 sm-dir. Tikintidə istifadə olunmuş kərpicin ölçüləri 

25x25x40 sm-dir. Məbədin giriş hissədəki sağ tərəfdə yerləşən pəncərə dağıdılmışdır. Burada 

aşağıda pəncərə, yuxarıda isə qapalı pəncərə yeri var. Ölçüləri 1,2x1,2x1,2 m-dir. Orta hissədə 

yuxarıda pəncərə, aşağısında isə qapalı pəncərə yeri var. Sütunlarla mehrabın arasındakı hissədə 

aşağı qapalı pəncərə yeri, onun üstündə isə pəncərə yerləşir. Ölçüləri alt hissədə 1,2x1,7 m, üst 

hissədə 1,6x1,2 m-dir [5].  

Qeyd olunan bu üçbefli məbəd XV-XVI əsrlərdə, daha dəqiq desək, 1411-1511-ci illərdə 

alban katolikosluğunun mühüm mərkəzlərindən biri olmuş və Şirvanşahlar dövlətinin tərkibində 

xristian alban icmasının ibadət yerlərindən biri kimi fəaliyyət göstərmişdir.  

Calut məbəd kompleksi Azərbaycanın digər bölgələrində tədqiq edilmiş alban məbədləri ilə 

eynilik təşkil edir [1; 4: 6; 8; 9; 12; 16]. Bu həm birnefli, həm də üçnefli məbədin quruluşunda 

özünü göstərir.  

Beləliklə, tarixi-arxeoloji tədqiqatlar sübut edir ki, həm Qafqaz Albaniyası, həm də 

Şirvanşahlar dövrünə aid maddi mədəni abidərimiz Azərbaycan torpaqlarında sülhsevər və 

multikulturalist ənənələrin güclü olduğunu göstərən faktdır.  
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XÜLASƏ 

Oğuz rayonu ərazisində Calut dağının ətəyində yerləşən Qafqaz Albaniyasının xristian məbəd 

kompleksi - birnefli və üçnefli məbəd alban katolikosluğunun Qəbələ vilayətində yerləşən mühüm 

dini abidələrindəndir. Birnefli məbəd V-XIII əsrlərə, üçnefli məbəd isə XV-XVI əsrlərə aiddir. 

Ərazidə ilk orta əsr yaşayış yeri və alban xristian nekropolu da yerləşir.  

 

T.Aliyev  

 ABOUT JALUT TEMPLE COMPLEX  

SUMMARY  

Christian temple complex of Caucasian Albania – one nave and three nave temple which 

situated at the foot of Jalut mountain of Oghuz region are one of the significant religious monument 

of Albanian catolicosate at Gabala province. One nave temple belongs to V-XIII centuries, three 

nave temple belongs to XV-XVI centuries. Early medieval settlement and Albanian Christian 

necropolis situated at the territory, too. 
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AZƏRBAYCAN MƏİŞƏT-MƏRASİM FOLKLORUNDA AZƏRBAYCANÇILIQ VƏ 

MULTİKULTURAL DƏYƏRLƏR (Zaqatala folklor materiallari əsasinda) 

 

Açar sözlər: multikulturalizm, ənənə, Zaqatala, yerli folklor, yerli xalqlar, tənbur 

Key words: multiculturalism, traditions, indigenous peoples, tanbur, Haile, Zagatala, local 

folklore. 

Azərbaycan xalqı hər zaman öz humanist, ədalətli olmağı, ümumbəşəri duyğuları, 

qonaqpərvərliyi, yenilməzliyi, sülhsevərliyi, bağışlamaq bacarığı ilə fərqli mədəniyyətlərə malik 

xalqlara və bütün dünya xalqlarına bir örnək olmuşdur. Bu gün Azərbaycanın dövlətçilik siyasətinin 

əsasında duran başlıca amil azərbaycançılığın, milli dəyərlərimizdən olan multikulturalizmi inkişaf 

etdirməkdir. Bunun göstəricisidir ki, ölkəmizdə bütün xalqlar, toplumlar, fərqli dil və din 

mənsubları ortaq məxrəcə gələ bilirlər. Necə ki, hörmətli prezidentimiz, cənab İlham Əliyev 

demişdir: “Azərbaycan minilliklər boyu müxtəlif xalqların azad, sərbəst və heç bir maneə ilə 

rastlaşmadan yaşadığı bir məmləkətdir. Bu, tarixin bütün dönəmlərində, mərhələlərində eyni xətt 

üzrə inkişaf etmişdir. Ölkəmizdə tarixi ənənəyə söykənən uzun əsrlik tolerantlıq mühiti formalaşıb. 

Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanda yaşayan hər bir xalqın nümayəndəsi özünü azad və firavan hiss 

edir ”. 

Təbii ki, ilk növbədə Azərbaycan xalqı qonaqpərvər, sülhsevər və humanist olduğu üçün 

respublikamızda yaşayan digər xalqlar özlərini hərtərəfli ifadə edə bilirlər.  

Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən multikulturalizm və tolerantlıq ənənələrinin 

qorunub saxlanması, daha da inkişaf etdirilməsi və geniş təbliğ olunması məqsədi ilə 2016-cı ilin 

ölkəmizdə “Multikulturalizm ili” elan edilməsi Azərbaycanın bu dəyərlərin inkişafına və 

möhkəmləndirilməsinə verdiyi önəmin göstəricisidir. 

Azərbaycan tarixən  çoxmillətli  xalqların hər birinin özlərinə vətən seçdikləri doğma bir 

diyardır. Burada yaşayan çox mədəniyyətli xalqlar azərbaycanlıların onlara göstərdikləri  xoş, 

səmimi dostluq və qardaşlıq münasibəti müqabilində yaşayır və bu birgəyaşayış tarixən onların 
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həyat prinsipinə çevrilmişdir. Azərbaycanın cənubunda - Lənkəranda, Masallıda, Lerikdə, Astarada, 

şimalında – Oğuzda, Qəbələdə, Qaxda, Zaqatalada, Balakəndə və başqa ərazilərində yaşayan bütün 

xalqların folklor mədəniyyəti, adət - ənənələri, dilləri bu yerlərin tarixi sakinləri olan Azərbaycan 

türkləri qədər qorunur, yaşayır, və təbliğ olunur. Fikrimizcə, bütün bunları ölkəmizdə müxtəlif 

millətlərə və məzhəblərə məxsus insanların mədəni müxtəlifliklərinin qorunmasına, inkişafına və 

azsaylı xalqların, dövlətlərin milli mədəniyyətinə inteqrasiyasına yönəldilmiş bir addım hesab 

etmək olar. Ümum mili lider Heydər Əliyevin dediyi kimi, “Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı 

birləşdirsə, bir o qədər zəngin olar. Çünki onların hər biri ümumdünya mədəniyyətinə və 

sivilizasiyasına öz töhfəsini verir ” (8). 

Azərbaycan dövləti hər zaman ölkəmizdə yaşayan azsaylı xalqların mədəniyyətinə, dillərinə, 

adətlərinə, hörmətlə yanaşmışdır. Azsaylı xalqların hüquqları hər zaman qorunub və onlara ana 

dilini, mədəniyyətini, dinini yaşatmaq üçün şərait yaradılmışdır. Eləcə də bu fərqli mədəniyyətlərə 

məxsus adətlərin mükəmməl şəkildə, radio və televiziya verilişlərində yüksək səviyyədə təbliğ 

olunmasını əsaslı hesab etmişdir. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının «Dövlət dili» 

adlanan 21-ci maddəsində «Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan 

Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı 

başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir. «Bərabərlik hüququ» adlanan 25-ci, 

«Təhsil hüququ» adlanan 42-ci, “Ana dilindən istifadə hüququ” adlanan 45-ci maddələrində 

ölkəmizdə yaşayan azsaylı xalqların dillərinin qorunmasına həsr olunmuşdur (1, s. 8, 9, 11)  

Azərbaycan dövlətinin ölkəmizdə tarixən yaşayan müxtəlif mədəniyyətli xalqlara humanist, 

ədalətli, bərabər hüquqlu yanaşma tərzi birinci növbədə  bütün dünyaya multikultural düşüncə 

tərzinin qorunması baxımından bir örnəkdir. Məlumdur ki, hər bir xalqın tarixi, adət-ənənəsi, 

ictimai-siyasi düşüncə tərzi, mənəvi-əxlaqı keyfiyyətləri, qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik hisləri, dil 

mədəniyyəti bütöv və özünəməxsus şəkildə onun ağız ədəbiyyatında, folklorunda, yaratdıqları söz 

sənətində əks olunur. Bu gün Azərbaycanın şimal bölgəsində - Zaqatalada Azərbaycan türkləri ilə 

yanaşı sülhsevər, dinc bir şəraitdə  yaşayan 20 yaxın – avar, ləzgi, saxur, udin, ukraynalı, rus, tat, 

ingiloy, lak, mesxeti türkləri, və s  azsaylı xalqların nümayəndələri yaşayır. Burada 125 minlik 

əhalinin 69% ni azərbaycanlılar təşkil edir. Fərqli mədəniyyətlərə və fərqli dillərə mənsub xalqların 

bir çox adət-ənənələri əsrlərin süzgəcindən keçərək bir-birinə daha da yaxınlaşmış və demək olar ki, 

qohumluq əlaqələri nəticəsində  bir-birinə qovuşmuşdur. Azərbaycançılıq və multikultural dəyərlər, 

(şəfqət, mərhəmət, nəfs, ali hislər, eşq, gözəllik vətənpərvərlik, həmrəylik, ədalət, birgəyaşayış, 

barış və. s) Zaqatalada yaşayan azsaylı xalqların nümayəndələrinin məişət  adət-ənənələrində özünü 

yüksək şəkildə qoruyub saxlamışdır. Azərbaycan Respublikasının  Prezidentinin Millətlərarası 

münasibətlər və dini məsələlər üzrə Dövlət müşaviri, akademik Kamal Abdullayev qeyd edir ki, 

xalqımız onun öncül yaradıcı şəxsləri özündə milli, dini təəssübkeşlik hissləri ilə yanaşı, bəşəri 

dəyərləri də yaşatmağı bacarmış və «özününkü» saydığını «özgəninki» olandan çox zaman 

fərqləndirməmişdir (2, s.4). Bir dövləti digər dövlətdən üstün edən də məhs elə bu xüsusiyyətdir. 

2013-cü ildə bu bölgənin folklor paytaxtı elan olunması buna əyani sübutdur. Fikrimizcə, 

bütün bunları ölkəmizdə müxtəlif millətlərə və məzhəblərə məxsus insanların mədəni 

müxtəlifliklərinin qorunmasına, inkişafına və azsaylı xalqların, dövlətlərin milli mədəniyyətinə 

inteqrasiyasına yönəldilmiş bir addım hesab etmək olar. Onu da nəzərə alsaq ki, bu gün Azərbaycan 

artıq dünyada tanınmış multikulturalizm mərkəzlərindən biridir, humanist və demokratik ideologiya 

olaraq multikulturalizm, tolerantlığı əks etdirir, onsuz humanizm, insanlar arasında qarşılıqlı 

münasibətlər, qarşılıqlı anlaşma, dostluq, sülhsevərlik mədəniyyəti mümkün deyil.  

Azərbaycançılıq və multikultural dəyərlər, (şəfqət, mərhəmət, nəfs, ali hislər, eşq, gözəllik 

vətənpərvərlik, həmrəylik, ədalət, birgəyaşayış, barış və. s) Zaqatalada yaşayan azsaylı xalqların 

nümayəndələrinin məişət  adət-ənənələrində özünü yüksək şəkildə qoruyub saxlamışdır.  

Zaqatalada yaşayan xalqların özünə məxsus rəngarəng toy mərasim adətləri vardır ki, bu gün 

həmin adətlər mükəmməl şəkildə qorunub saxlanılır. 

Bizim bu məqalədə araşdırmaq istədiyimiz əsas məsələ bu bölgədə yaşayan xalqların maraqlı 

adətlərini üzə çıxarmaq, digər bölgələrlə və xalqlarla müqayisə etməkdir. Bu araşdırmanı əsasən 

aşağıdakı prinsiplər əsasında həyata keçirməyi nəzərdə tuturuq: 

https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t
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1. Bölgədən toplanılan folklor materialları əsasında azərbaycanlılarla müqayisədə, müxtəlif 

xalqların - ingiloy,  avar, saxur, məişət mərasim adətlərinin araşdırılması; 

2. Bölgədə Azərbaycançılıq və multikultural dəyərlərin hansı səviyyədə yaşamasının 

araşdırılması; 

3. Bölgəyə məxsus qədim açıq toylarda höcətləmələrin önəmli yer tutmasının araşdırılması; 

4. Bölgəyə məxsus toy mərasimlərində qədim musiqi aləti olan tənbur musiqi alətinin yeri və 

rolunun araşdırılması;   

Burada elə adətlər var ki, bu adətlər bölgədə yaşayan yerli xalqlarla yanaşı, azsaylı xalqlrın 

nümayəndələri üçün ortaqdır. Təbii ki, bu xalqların əsirlər boyu tarixi diyarda azərbaycanlılarla 

qoşa sülh qardaşlıq, dosrtluq şəraitində yaşamalarından irəli gəlmimişdir. Zaman keçdikcə 

Azərbaycanlılara məxsus adətlər azsaylı xalqlar tərəfindən inteqrasiya olunmuşdur. Bu gün isə 

azsaylı xalqlar aərbaycanlılara məxsus qədim məişət mərasimi adətlərinin elemenlərini özlərində 

yaşada bilməklə ən kamil qoruyucusuna çevrilmişlər. Zaqatalada istər azərbaycanıların istərsə də 

avarların, ingiloyların, saxurların yaşadıqları kəndlərdə «tənbur» musiqi aləti ilə haylalar deyilir. 

Maraqlıdır ki, Azərbaycan türklərinə məxsus tənbur musiqi alətinə ingiloylarda panduri, yerli xalqar 

arasında, saxurlarda, avarlar danbur kimi adlandırılır. Ümumtürk xalqlarının ortaq qədim musiqi 

aləti olan bu alət Şərqdə, Orta Asiyada, qazaxlarda dombra, qırğızlarda dombura, özbəklərdə 

dombrak, türkmənlərdə danbura, Osmanlı türklərinə yaxın olan türklərdə tanbura kimi tanınıb 

inkişaf etmişdir.  Türk xalqlarına məxsus qədim musiqi aləti olan tənbur bu gün Azərbaycan şimal 

bölgəsində artıq həm azərbaycanlılıraın həm də azsaylı xalqların birgə ortaq istifadə etdikləri musiqi 

alətinə çevrilmişdir. Bu alətlə vaxtı ilə Suvagilli tənbur ifaçısı Turacın sözlərinə görə, bütün elin 

obanın iştirakı ilə danburla dastan gecələridə keçirilərmiş. Novruz xan dastanın dinləmək üçün üç 

gün camahhat meydana yığılarmış tənburculara qulaq asarmış.Tənburla bir – birindən rəngarəng və 

maraqlı haylalar da söylənilir. 

 

Danburun üş telinə, 

Yar gəlifdi elinə, 

Əziz can qurvan olsun  

Bir həyalı gəlinə.  

 

Danbur çalan beş barmax. 

Beşidə qızıl qarmax, 

Hər kəsin hünəri deyil, 

Danbur çalıf oxumax. 

 

Dərbəndin eli gözəl 

Bərəsi-bəndi gözəl. 

Vətən yada düşəndə 

Danburun bəndi gözəl. 

 

Zaqatalada demək olar bütün kəndlərində maraqlı adətlərdən biri də ağsaqqalların ərə gedən 

qız üçün fatihə oxumalarıdır. Bu da çox təbii ki, qıza xeyir dua vermək məqsədi ilə həyata keçirilir. 

Təbii ki, ağsaqqalın xeyir-duası ilə ata evini tərk etmək gələcəkdə qurulan ailənin sağlam, doğru, 

düzgün olacağına yozulur. 

Burada adətdəndir ki, toya üç gün qalmış nikah mərasimi olur. Bu mərasim digər 

mərasimlərdən fərqli olaraq həm qız, həm də oğlan evində keçirilir. Oğlan və qız vəkili molla ilə 

öncə qız evinə gedir, sonra isə oğlan evinə gəlif oğlanın razılığını alırlar. Qədimlərdə qız gedəcəyi 

oğlanın yalnız adını bilirdi. 

Toyun nikah mərasimində molla mərasimi apardığı müddətdə hər iki vəkil öz aralarında 

çəkişirlər. Hər iki vəkil baş barmaqlarını qabaq-qabağa tutur. Adətə görə qız vəkilinin barmağı 

aşağıda, oğlan vəkilinin isə üstdə olur. Zaqatala toylarında vəkillik funksiyasının toyun bütün 

mərhələlərində önəmli yeri və rolu olur.  Nikah mərasimində də güc gəlib bir-birlərinin baş 

barmağını dala qatlıya bilən qalib gəlmiş hesab olunur. Adətə görə, çox zaman qız evi basılmış 
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olardı. Nikah mərasimi qurtardıqdan sonra hər iki vəkilə oğlan evinin adamları xüsusi hörmət edər 

qonaqlıq verərdilər. 

Toyun əsaslı yaddaqalan mərhələlərindən biri də xınayaxdı mərasimidir. Bu mərasim qız 

toyuna bir gün qalmış edilir. Hazırda isə xınayaxdı qız toyu günü olur. Həmin gün çal-çağır olar, 

əllərinə xına yaxan qızlar oynayar, oxuyar, gənclərə tanrıdan xoşbəxtlik diləyirlər. Xınayaxdı 

mərasimində subay qızların gəlinin tərəfinə söylədiyi nəğmələr hindi də el arasında  yaşamaxdadı: 

 

Qonşumuzdan qız gediy, 

Qız döyil, qızıl gediy. 

Yüz min manat versə də, 

Yenə də ucuz gediy. 

 

Axşamdı gün batıfdı, 

Gözəl qızlar yatıfdı. 

Yox olmuş qız yengəsi 

Xınaya şir qatıfdı. 

 

Xınayaxdı günü muradı gözündə qalan (qız toysuz, qoşuluf qaçan) analar da öz arzu və 

istəklərini söylədikləri nəğmələrdə ifadə edirlər. 

Əlimə xına yaxmışam, 

Dar yollara baxmışam. 

Qızım qoşuluf gedif, 

Yaman günə qalmışam. 

 

Sonra əllərinə xına yaxan qızlara ayrıca stol açırlar, onları milli xörəklərə, aşa, qabaq xətəfinə, 

cincar girsinə qonaq edirdilər. Orada ərə gedəsi qızın istəyi xüsusi olaraq nəzərə alınır. Zaqatalada 

əvvəllər toylar üç gün çalınar, istər qız, istərsə də oğlan toyları açıq səmada keçirilirdi. Açıq 

toylarda şər qarışanadək gələnlərə yemək-içmək verilər, qonaqlar oyuna dəvət olunardılar. Həm 

oğlan həm də qız evindən xüsusi atlar hazırlanar, oğlan evindən olan atın  boynuna ağ, qız evindən 

olan atın boynuna isə qırmızı kəlağayı bağlıyardılar. Camaat bəzənmiş atların tamaşasına çıxardı. 

Dəvət qurtardıqdan sonra çalğıçılara oğlan evindən xüsusi yimək payı qoyulardı. Oğlan toyunun 

əvvəlki günü çalğıçılar gətirilərdi. Toyun səhərsi isə adətə görə onlar “Səhər muğamı” çalar və 

onunla camahatı bir daha xəbərdar edərdilər. Bu adətlər azərbaycanlılar tarixən yaşadıqları 

kəndlərdə daha çox nəzərə çarpır. 

Gəlmişıx sizin toya  

Baxmıyın bizim boya. 

Çox şad oluf gəlmişıx, 

Mübarək olsun toya. 

 

Qımırdan qız almışıx, 

Çaya limon salmışıx, 

Qardaşımın toyudu 

Arzumuza çatmışıx. 

 

Oğlan evi: 

Arışarıx gül-gül, 

Barışarıx gül-gül. 

Arşa tökən şərbət olsa 

Biz içarıx gül-gül. 

 

Qız evi: 

Arışmarıx gül-gül 

Barışmarıx gül-gül. 
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Arşa tökən şərbət olsa  

Biz işmarıx gül-gül. 

 

Bu bölgənin toy adətləri bəzi xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Məsələn, Şəki-Zaqatala 

bölgəsində oğlanın və qızın hər kisinin sağdışı-soldışı olur. Bəyin sağdışı-soldışı mütləq subay 

olmalıdır. Toya kimi ərə gedəcək qız öz subay rəfiqələri ilə “Qızlar içi” gəzməli oğlanda öz on 

atəyin olunan sağdiş və soldişi ilə birgə qonaqlıq gəzir. Toydan sonra oğlan və qız evləri bu dörd 

nəfərə xələt verməklə onlara öz razılıq və minnətdarlığını bildirir. Onların digər adları  "yançılar" 

"saqqallar"dır. 

Zaqatala Azərbaycanlılarla yanaşı, azsaylı xalqların da ortaq vətəni olduğundan  burada  bəzi 

etnik xalqlar yaşadığından adətlərdə də fərqlilik mövcud olsa da əsas etibarı ilə azsaylı xalqlar 

Azərbaycanlılarla birgə yaşadıqları üçün bu mədəniyyəti kifayət qədər götürmüş və ən kamil 

qoruyucularına çevrilmişlər. Zaqatalalılar hər zaman adət və ənənələrin, mənəvi dəyərlərin 

qorunması ilə öndə olmuşlar. Müxtəlif millətlərin burada yaşamasına baxmayaraq, Zaqatalada hər 

zaman istər millətlərarası, istər dinlərarası, istərsə də məzhəblərarası qardaşlıq və ehtiram özünü 

göstərmişdir. Zaqatalalılar Azərbaycanın dövlətçiliyinin qorunmasında böyük xidmətlər 

göstərmişlər. Eləcə də, azsaylı xalqların milli mənəvi mədəniyyətlərinin araşdırılması onların bir 

etnos kimi hərtərəfli tədqiq olunmasında böyük əhəmiyyətə malikdir. XIX əsrdə Azərbaycanın 

şimal bölgəsinə səfər etmiş D.Zubarayev, Fon-Plotto (“Zaqatala dairəsinin əhalisi və təbiəti” əsəri) 

eləcə də, ayrı-ayrı müəlliflərin və etnoqrafların müxtəlif əsərlərində bu ərazidə yaşayan azsaylı 

xalqlar haqqında məlumat verilmiş (A.Poserbskinin, D.Bakradze (“Zaqatala dairəsi haqqında 

qeydlər” məqaləsində, K.Qan, K.Kolyubakin, Konstantinov və başqaları) burada yaşayan xalqlara 

və onların adətlərinə öz münasibətlərini bildirmişlər. Fon-Plotto “Zaqatala dairəsinin əhalisi və 

təbiəti” əsərində bu bölgədə yaşayan azsaylı xalqların mədəniyyətlərini, adətlərini təsvir etməyə 

çalışmışdır ( 4, s. 36)  

Zaqatalada yaşayan azərbaycanlılarla yanaşı, müxtəlif xalqların nümayəndələrinin 

mədəniyyət hüquqları qorunmuş, folklorlarına, məişət mərasimlərinə, adətlərinə, epik ənənələrinə 

kifayət qədər yer ayrılmışdır. 

Məsələn, Zaqatalanın demək olar bütün kəndlərində ( xüsusən azərbaycanlılar yaşayan) gəlin 

toy mağarına aparılmazdan öncə evə gətirilir və qayınana onu ortaya qoyulmuş lampanın başına üç 

dəfə dolandırır. Sonra bal gətirilir və gəlinlə qaynana,  bəy bir-birlərinə qaşıqla bal yedizdirirlər. Bu 

həm şirinlik əlaməti sayılır. Eləcə də yeni qurulmuş ailə gələcəkdə bal kimi şirin və mehriban 

olsunlar anlamına tapınır. Bu adət avarların yaşadıqları Carda biraz başqa cür nəzərə çarpır. Gəlin 

öz yengələrinin birgə güzgü, lampa, samavarın ətrafında fırlanır, bəydə öz sağdişləri ilə gəlinin 

arxasınca gedir, bu arada bəy gəlinin əlindəki yaylığı almağa çalışır ki gələcəkdə üstünlük onda 

olsun. Gəlində öncə vermək istəməsə də sonra da hörmət əlaməti olaraq əlindəki yaylığı şərait 

yaradır ki, bəy götürə bilsin.  

Zaqatala toylarında təzə gəlinin ayağı ruzili olsun, düşəcəyi evə bol-bərəkət aparsın deyə 

qaynana gəlinin başı üzərində çörək kəsir. Bu adət Zaqatalanın Qımır və Çobankol, Bazar 

kəndlərində bir başqa cür nəzərə çarpır. Qız ata evindən çıxarkən qız anası və yaxud böyük bibisi 

qızla oğlanın başı üstündə çörək bölür, yarısını qıza verir özü ilə oğlan evinə ruzi bərəkət aparsın, 

yarısını da ata evində saxlayırlar ki qız evin bol bərəkətinin hamısını özü ilə aparmasın. Bildiyimiz 

kimi çörək bolluq-bərəkət rəmzi kimi verilir. Balakəndə isə bütöv bir çörəyin bir ucundan gəlin, 

digər ucundan isə qayınana tutub dartır. Hansı tərəf daha çox çörək dilimi qoparsa, evdə onun 

sözünün keçəcəyi güman edilir. Adətən gəlinlər hörmət xatirinə daha az dilim kəsirlər. Digər 

bölgələrdə gəlin 3 gün öz  otağından çölə çıxmır. Zaqatalanın Muxax, Çobankol, Bazar, Qımır 

kəndlərində toy gününü səhərisi “Üzdüvağı” adəti icra olunur. Həmin gün  gəlin sübh tezdən durar 

çay qoyar, qızın görüşünə təbrik üçün gələn qonaqları öz əli ilə çay verir. Gələn qonaqlar isə 

əvəzində bölmənin (nəlbəki) içinə şirinik kimi pul atırlar. Bu adət “Üzaçdı”, “Duvaqqapma” kimi 

də adlanır. Balakəndə isə toy gününün səhərisi “yumru toy” adlı mərasim düzənlənir. Qohum-

əqrəba yığılır, gəlin hamıya çay süzür, qonaqlar isə nəlbəkiyə nəmər qoyurlar. Quba rayonun 

Xucbala kəndində isə  qız evinə oğlan adamları tərəfindən nişan gətirilərkən çay içən hər kəs (oğlan 

adamı) nəlbəkiyə pul qoyur. Qaxın Lələlpaşa kəndində isə üzaçdı günü hamı gəlinin başına yığılıb 

https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t
https://az.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCquq
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gözaydınlığı verər, qaynana gəlib gəlinin başındakı qırmızı duvağı götürür. Ona imkana görə nəmər 

verir,  sonra başından götürdüyü duvağını bar gətirən ağacın üstünə atır ki, gəlin çox övladlı olsun. 

Zaqatalanın Car kəndində isə toyun 2-ci günü gəlinin üzünü qaynata açıb əlinə pul qoyur bunu heç 

kəs görməməli idi. Adətdəndir ki, gəlin bir neçə gün hörmət əlaməti olaraq üzü örtülü gəzsin. 

Zaqatalanın azərbaycanlılar yaşayn kəndlərində bu gündə oğlan toyundan sonra qız evindən oğlan 

evinə gəlin üçün yemək aparılır. Yeməklər də əksərən milli mətbəxi əks etdirir.  Yemək aparmaq 

funksiyasını qız yengələri həyata keçirir. Bu adət avarların yaşadığı kəndlərdə xüsusən avarların 

yaşadıqları Carda yalnız oğlan toyunun 3-cü günü yengələr tərəfindən yemək və şirniyyat aparılır. 

Bu adətlər çox təbii ki, Azərbaycanlılardan avarlara və digər xalqlara inteqrasiya nəticəsində baş 

vermişdir.  

Əvvəllər burada toylar iki yaxud üç gün davam edərdi. Nəmər vermə adəti Zaqatalanın 

müxtəlif kəndlərində fərqli nəzərə çarpır. Avarların yaşadığı ərazilərdə (xüsusən Carda)  belə bir 

adət var ki, toyun 2-ci günü  bəy sağdişləriylə ona məxsus ayrılmış kürsüdə oturur. Bütün qohum 

qardaş yaxınlar gəlinlə birgə gəlib oğlandan-əvvəlcədən qızın sandığında ata evindən gətirdiyi 

halvanı alır bir-bir hamının ağzına verir ki, şirinnik olsun, mehribanlıq olsun. Sonra da  kim 

halvanın dadına baxardısa gəlinə nəmər verərdi. Sonra hamı yerli havaya oynayırdı. Halva 

ümümiyyətlə Zaqatalanın həm toy həm də yas mərasimlərində geniş istifadə olunur. Məsələn 

Azərbaycanlılar yaşayan kəndlərdə ölünün 40-da düyü halvası paylanılır. Toylarda gəlin özü ilə 

halva aparır və s. Halva ümumiyyətlə bu bölgədə istər toy istərsə də yas mərasimlərinin əsaslı rol 

oynayır. Saxurlar yaşayan Mamrıx kəndində isə qız oturacağı kürsüyə öncə bəxti gətirmiş ağbirçək 

nünələrimizi otuzdururlar ki, təzə gəlin də uzunömürlü, bəxti gətirən olsun.  

Zaqatalada “parça biçdi adəti mövcuddur”. Həbləcə hər iki öydə toya hazırlıx yekunu kimi qız 

bəy öyündə “boy bişdi” və yaxud “paltar bişdi” mərasimi ilə tamamlanır. 

“Qız öyünə “boy biçdi”yə ya bazar ertəsi, ya adna* (cümə), yaxud da xas* (ikincı gün) günü 

gəliylər. Oğlan adamları gəlin üçün alınmış parça paltar bəzax avadanlığını və s. xonçalarda qız 

öyinə gətiriy. Horada parça paltar kimi, iynə, mağara (sap) üsküh, qayçı və s. tikiş ləvazimatı da 

işlənməmiş olmalıdır ki, təzə qurulacax aylədə dava-dalaş, söz-söhbət olmasın. Paltar biçən 

ağbirçax qadın qayçını əlinə alarax diyir: 

Vəkil bəxşiş verərsə, qayçım kəsər parçanı. 

Beləlixla bəyin vəkili “Qayçmı itiləmax hasandır”- diyarax, həmin qadına bəxşiş veriy”. 

Bu adət qız toyu günü və bəzən də oğlan toyunda, oğlan adamlarının gəlin aparmağa gəldiyi 

gün də həyata keçirilir. Qız toyunda oğlanın yengəsi gəlinə gətirdikləri bütün cehizləri ortaya qoyur 

məclis əhlinə göstərir. Əlindəki qayçını qızın adına gətirilmiş parçanın üzərinə yaxınlaşdırır və 

deyir ki, qayçı kəsmir. Bunu deməklə qız vəkilindən nəmər istəyir. Nəmərini aldıqdan sonra işini 

davam edir. Zaqatalanın Muxax kəndində isə bu adət oğlan adamları qız evinə gəlini aparmağa 

gələrkən icra olunur. Qız yengəsi parçanı əlinə alıb qayçını yaxınlaşdırıb deyir ki, qayçı kəsmir, 

bütün oğlan adamları qız yengəsinə nəmər veriirlər.  

Maraqlı və ortaq adətlərdən biri də budur ki, Zaqatala Qax, Balakən rayonlarında qohum 

qardaş, qonşular ellikcə oğlanın və onun yançılarının boynuna kəlağayı və parça salırlar.  

Vaxtı ilə bu bölgədə gəlin bəy evinə düşəkən bəy 3 dəfə tüfəng atardı, Bu da çox təbii ki 

qədim inanclarla sıx bağlı olan bir adətdir. Diyilənlərə görə ritual yerində həmişə xeyir və şər 

qüvvələr cəm olarmış. Tüfəng atma adəti xüsusən bu şər qüvvələri ritual yerindən uzaqlaşdırmağa 

xidmət edir. 

Zaqatalanın ingiloylar yaşayan Əliabad kəndində isə gəlin gətirməyə gidən zaman oğlan 

vəkili tüfəng atmazdısa qız evinin adamları onları içəri buraxmazdılar. 

Zaqatalanın demək olar ki, bütün kəndlərində gəlin apararkən yol kəsmə adəti var.Xüsusən 

gəlini qıraq kəndlərə gedirdisə o zaman kəndirin qalınlığı daha çox olur, yolun ortasına düzülmüş 

odun kötükləri və daşlar daha iri olardı. Bəydən və vəkildən nəmər almamışyolu açmazdılar. 

Zaqatalanın əksər kəndlərində isə (Qımır Bazar, Çobankol, Muxax) ərə gedən qıza əvvəllər 

toya üç qalmış ev yiyəsi bütün kənd əhlini qohum qardaşını çağırıf qonaqlıq verir və onları 

əyləndirmək üçün çalğıçılar dəvət edirdilər. “ Ay bala ho vaxlar havı adətə zaqatalalılar arasında 

“Şingəm etmax”, “Şingəm qoparmax” diyiydilər”. Bu adəti camaat gələcək xata-bəlanın qarşısını 

almaq üçün, sadağa etmək, yeni ailə quran gənclərə xeyir-dua vermək məqsədi ilə edirlər. Şingəm 
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zamanı öncə ağbircək nenələrimiz əllərinə ipək yaylıqlar alaraq nağara-zurna havasının sədası 

atında öz maraqlı oyunlarını göstərir və bir ağızdan oxuyardılar. 

 

Aşıx gəlif çalmağa, 

Şingəmi qoparmağa. 

Yığılsın qohum qardaş  

Şingəmdə oynamağa 

Xeyir dua vermağa. 

 

Qədim inama görə “bəylər” mərasim yerinə toplaşar, bəyə və gəlinə zərər toxundurarmış. Bu 

səbəbdən acları, yoxsulları doyurub yeni ailə quracaq gənclərə xeyir-dua qazandıran ağsaqqallar 

həm də çal-çağır etməkla camaatı şənləndirir və bununla bədxah ruhları mərasim yerindən uzaq-

laşdırmış olurdular. 

Zaqatalada vaxtı ilə açıq toylar keçirilərdi. Açıq səma altında keçirilən həmən toylarda xüsusi 

olaraq gənclərin yarışları təşkil olunar ağsakallar onlara dəyər verərdilər. Höcətləmələr bu mühitdə 

keçirilən toyların əsasını təşkil edərdi. Açıq səma altında göy çəmənlikdə ağsaqqallar bardaş qurub 

oturar. Onların qarşısında hünər göstərən gənlərə əməyinə dəyər verərdilər. Hündür bir çinar 

ağacından asılmış almanı tüfənglə vuruf salardılar, qurşaq tutardılar. Bu ənənənin tarixi qədimdir. 

Kitabi Dədə Qorqudda olduğu kimi. Biz türk xalqlarının qədim və ortaq abidəsi olan “Kitabi Dədə 

Qorqud” dastanında gənclərin gücünü, qüvvəsini sınağa çəkmək üçün dəvəynən, şirnən meydana 

çıxmalarının şahidi oluruq. (5, s.178) “Elin ağsaqqalı Dədə Qorqud qəhrəmana ad qoyur, Zaqatala 

bölgəsində məişət mərasimləri zamanı icra olunan bu oyunlarda da elin ağsakkalı qalib gəlmiş gənci 

mükafatlandırardı. Bu mükafat ağbirçək nənələrimizin bişirdikləri bir sini düyü və yaxud tər halvası 

olardı. Qədim açıq toy mərasimlərində təşkil olunmuş at çapma mərasimi zamanı da qalib gələn 

gənclər mükafatlandırılardı”. 

Folklorşünas alim Azad Nəbiyev qeyd edir ki, qədimdən türk tayfaları gəlin faytona 

minməzdən qabaq, igidlər cıdıra çıxmış,qurşaq tutmuş, qılınc oynatmışlar ( 7,s.295). 

Bu bölgədə bu gün də yaşayan adətlərdən biri bəyin və onun yançılarının boyunlarına parça 

salmaq adətidir. Bütün toya gələnlər öz parça kəlağayıları ilə meydaana bəyin anasına yaxınlarına 

gözaydınlığı verdikdən sonra əllərindəki parçaları bəyin və onun yançılarının boynuna salırlar. 

Zaqatalada–Balakən bölgəsində toylarda şavaş vermə, bəyin boynuna parça salma, tüfəng atma, 

gəlinin bəy evinə gələrkən qab sındırma, sağdişin sandıq üstə oturub oğlan tərəfin adamından nəmər 

alması, üz açdı, yaxud üzdüvağı adətinin keçirilməsi, və s. kimi ortaq adətlərlə yanaşı, azsaylı 

xalqların burada tarixən yaşayan, yerli əhalidən götürüb yaşatdıqları oxşar adətləri də qorunub 

saxlanılır. Bu adətə oxşar bir adət də  Anadoluda, Ankara türklərinə məxsus toyda bəy və gəlin 

bütün məclisin ortasında  ayaqüstü durur,  onların boyunların 1-2 metr uzunluğunda qırmızı lent 

taxırlar. Məclisə gələnlər gəlinə altunlar taxarlar. Eləcə də iki gənc oğlan qadın paltarı giyinib 

ortalıqda oynayırlar. Çox zaman bəy və gəlin, məclisə də dəvət olunan qonaqlarda onlarla 

oynayırlar. Buna “Köçek” oyunu adlandırılır. Davulun sədaları altında gənclərin oynayan çox 

güman ki, bu oyunu bütün qohumları bir araya gətirməyə, mehriban olmağa xidmət edir. 

 İngiloyların yaşadıqları Əliabad kəndində gəlini bəy evinə gətirərkən ailənin təməlinin 

möhkəm olması, bəd nəzəri qırması  inamıyla öncə dəhrə, balta, əncər kimi kəsici alətlərin 

üzərindən keçirir, sonra boşqab sındırırlar. Zaqatalada yaşayan azərbaycanlılarla yanaşı, müxtəlif 

xalqların nümayəndələrinin mədəniyyət hüquqları qorunmuş, folklorlarına, məişət mərasimlərinə, 

adətlərinə, epik ənənələrinə kifayət qədər yer ayrılmışdır. 

Burada əsas məsələ dilindən, dinindən, oxşar və fərqli mədəniyyətlərindən asılı olmayaraq 

Azərbaycan xalqının bir-birinə münasibəti, kimin hansı millətə və yaxud dinə mənsub olmasında 

deyil, səmimi və saflığlı ilə, birgəyaşayışın yüksək səviyyədə yaşanması, sabitliyin və sülhün 

qorunması ilə seçilir. Azərbaycanın şimal bölgəsində  yaşayan azsaylı xalqların hər biri Azərbaycan 

xalqının adətlərini öz adətləri kimi  qəbul etmək, bu adətlərdən bəhrələnmək və bununla yanaşı, öz 

adət-ənənələrini də qoruyub saxlamaq baxımdan xüsusi dəyərə malikdirlər. Zaqatalada yaşayan 

avarlar, ingiloylar, Azərbaycanın Qafqaz dillərinə aid ləzgi qrupuna daxil olan saxurlar, əsrlər boyu 

azərbaycanlılarla birgə yaşamış Azərbaycanın etnik xəritəsini çox zənginləşdirmişlər. Bu da çox 

https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t
https://az.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCquq
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təbii ki, Azərbaycanlıların bu xalqlara göstərdiyi humanist, səmimi münasibətin göstəricisində 

yaranmışdır. V.L.Veliçko qeyd edir: “Azərbaycanlıların damarlarında mərdlik, mərdanəlik, nəciblik 

qanı axır. Onlar təbiətən xeyirxah, genişqəlbli, və alicənabdırlar” (3, s. 34). Uzun əsrlər boyu azəri 

türkləri ilə bir yerdə yaşayan saxurlar toy adətlərində də özünəməxsusluqlarını qoruyub-saxlaya 

biliblər. Bu gün saxur kəndlərində əsasən qədim toy adət-ənənələrinə üstünlük verilir.  

Bütün bunlar Azərbaycanın tarixən müxtəlif dil ailələrinə məxsus olan xalqların məskəni 

olduğunu bir daha sübut edir. Və bu xalqların dar gündə də, şad gündə də bir-birinə arxa, dayaq 

olaraq hamılıqla vahid azərbaycançılıq ideologiyasına sadiq olduğunu nümayiş etdirir. 

“Multikulturalizm Azərbaycan xalqına əsrlər boyu xas olan bir dəyərdir. Bu dəyəri yaşadan, bu 

gündə yüksək səviyyədə qorunub saxlanılmasına əsas verən başlıca səbəb Azərbaycan xalqıdır. Bu 

xalqa əsirlər boyu xas olan humanist, sadəlik, umum bəşəri baxışın fərqliliyi, dilindən dinindən aslı 

olmayaraq Azərbaycan vətəndaşına  insana insanlığa verdiyi dəyərdir. Ümüd varıq  uzun əsirlər 

keçsə də bu yüksək mənəvi dəyər özünü qoruyub saxlayacaqdır. 
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Ritual traditions of both Azerbaijanis and representatives of other minority peoples - Avars, Sakhur, 

Ingloids and etc. living together in Zagatala region is located in the north-west of Azerbaijan have 

been shown in the paper.  The friendly and fraternal relations have used in the paper on the basis of 

borrowing each other's of wedding ceremonies of Azerbaijanis and representatives of indigenous 

peoples historically are living here. These traditions have been compare with other regions of 

Azerbaijan and with the traditions of the Turkic peoples. 
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Qədim Azərbaycanın maddi və mənəvi mədəniyyətinin bir çox elementləri islama və digər 

səmavi dinlərə qədərki inanc izlərini özündə daşımaqdadır. Xüsusilə ay tanrıçasına dərin sitayişlə 

bağlı olan bu izlər etnik baxımdan həm türk, həm də qeyri-türk kökənli Azərbaycan əhalisi arasında 

müşahidə olunur. Maraqlıdır ki, eyni mədəni fenomen, yəni ay tanrıçasına bağlı qədim inanclar 

müxtəlif etnik qruplarda özünəməxsus şəkildə təzahür etsə də, onları birləşdirən ümumi cəhətlər də 

kifayət qədərdir. Burada tədqiq olunan məsələ əsasən udi, xinalıq, buduq və cek kimi qafqazdilli 

etnik qruplar üzrə araşdırılmışdır. 

Tədqiq olunan problemlə bağlı əsas məlumat bazası bir sıra yazılı qaynaqlarla yanaşı, son üç 

ildə müxtəlif vaxtlarda Qəbələ rayonunun Nic və Qubanın Xınalıq, Buduq və Cek kəndlərində 

tərəfimdən  aparılan etnoqrafik müşahidə və mədəni antropoloji səpgidə araşdırmalara əsaslanır. 

Burada tədqiqatın Azərbaycan tarixi, folkloru, dilçiliyi və s. üçün əhəmiyyətini qeyd edərək onu da 

vurğulamaq lazımdır ki, ölkəmizə xas olan multikulturalizm bir daha araşdırma nəticəsində öz 

təsdiqini tapır. 

Ay tanrıçası, yaxud, ay ilahəsi türk mifologiyasında Humay, yaxud Umay kimi tanınmaqda 

olub məhsuldarlıq, doğum və körpələrin qoruyucu tanrıçası kimi və həm də qadın şəklində 

məlumdur [5, s.268]. Qədim Qafqaz Albaniyasının inanclarında yer alan ay ilahəsi (yunan 

mifologiyasında Selena, romalılarda isə Luna)  antik yazılı qaynaqlarda eyni xüsusiyyətlərlə təsvir 

edilir. Qədim yunan alimi Strabonun “Coğrafiya” əsərində ən çox sitayiş edilən tanrı kimi, ay 

məbədinin kahini isə hökmdardan sonra ikinci nüfuzlu şəxs kimi göstərilmişdir [7, s. X, 4,7]. O 

cümlədən, Yaxın və Orta Şərq mifologiyasında da ay tanrıçası və ona sitayişin xüsusi yeri var. Onu 

da qeyd etmək zəruridir ki, mifik ay allahı heç də həmişə qadın cinsində deyil, bəzən kişi cinsində 

də təsvir edilmişdir. Məsələn, akkadların Sin, şumerlərin isə Nanna adlandırdıqları ay tanrısı Enlil 

və Ninlilin oğludur [10, s. 54 ]. İran mifologiyasında ay tanrısı kişi, Günəş isə qadın ilahə kimi 

təsvir olunur. Bu, Azərbaycan mədəniyyətini İran mədəniyyətinin tam təsiri altında olmasını iddia 

edənlərin böyük səhv etdiklərinin bariz nümunəsidir. Azərbaycanın istər türk, istərsə də, qeyri-türk 

xalqlarının mifoloji təfəkkürünü araşdırarkən ay sitayiş obyekti olaraq yalnız qadın kimi təsəvvürə 

gəlir. Təsadüfi deyildir ki, müasir dövrümüzdə Azərbaycanda qızlara qoyulan adların tərkib hissəsi 

kimi ‘ay’ sözü müxtəlif variantlarda keçir. Məsələn, hamıya məlum olan Aybəniz, Aygün, Günay, 

Aysel, Aynur və s. kimi çoxsaylı adlar milli təxəyyülün, şüuraltı təsəvvürdə izini qoymuş qədim 

miflərin izləridir. Ay tanrıçası təkcə doğum və körpələrin himayəçisi deyildi, o həm də 

məhsuldarlıq və bərəkət gətirən ilahə idi. Qədim Azərbaycan sakini üçün həyatının ümdə məsələsi 

ailə qurub övlad böyütmək idi. Üstəlik sadə insan bu ailəni təmin etmək üçün maldarlıq və 

əkinçiliklə məşğul olmalı idi. Təbii ki, o, övlad sahibi olmaq arzusu da, yüksək məhsuldarlıq əldə 

istəyi də ay tanrıçasına daha çox sitayiş edilməsi üçün əsas yaradırdı.  

Azərbaycanla yanaşı, digər Qafqaz xalqlarının mifoloji dünyasında da ay tanrıçasının xüsusi 

yeri var. George Dümezil yazır ki, ay kultunun bütün Cənubi Qafqazda keçərli olduğunu müəyyən 

etdim və ay tanrıçasının Cənubi Qafqazdakı adının (qədim gürcü dilində ttwe, minqrel və lazca tuta, 

svan dilində došd, hər biri tetwe–dən törəmişdir) yunan folklor qəhrəmanı Tityosun adına bənzədiyi 

qənaətinə gəldim [2, s. 68 ]. Beləliklə, müəllif Qafqaz xalqlarında ay kultunu yunan mifologiyasının 

təsiri kimi dəyərləndirir. Lakin bu kult bütün Yaxın Şərq və Avropa xalqları arasında, eləcə də, Orta 

Asiyadan Yaponiyayadək geniş məkanda yayılması və onun müxtəlif variantları ay kultunun yalnız 

yunan mifologiyasına bağlanmasını mümkünsüz edir. 

Tərəfimizdən aparılan müşahidələr belə qənaətə gəlməyə imkan verir ki, ay tanrıçasına 

sitayişin ən geniş yayılan təzahürü həyat ağacına, yaxud dilək ağacına sitayişdir. Etnik mənşəyi və 

dini mənsubiyyəti tamamilə fərqli olan xalqlar bu inancı daşımaqdadır. Bütün Qafqaz ərazisində 

geniş yayılmış müxtəlif sitayiş yerlərində, ocaq və pirlərdə belə ağaclara rast gəlinir. Ayinin 

icrasına gəldikdə bu, adətən ağaca əski parçası və ya saplar bağlanması, şam yandırılması, onun 

altında qurban kəsilməsi və başqa formalarda müşahidə edilir.  

Məlumdur ki, ay tanrıçası həyat və ya yaşam ağacının sahibəsidir [9, 778] və bəzi Altay 

mifləri onun üç Qayın ağacında göydən yerə endiyini göstərir. Qayın ağacı ilə yanaşı, digər 

möhtəşəm gövdəli, bəzən isə kiçik, amma tikanlı ağaclara sitayiş obyekti olaraq Azərbaycanın hər 

yerində olduğu kimi, o cümlədən udilərin yaşadığı Qəbələ rayonunun Nic kəndində geniş rast 
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gəlmək mümkündür. Kəndin 14 məhəlləsinin hər birində belə sitayiş edilən və hər biri pir hesab 

edilən ağaclar var. Maraqlıdır ki, bu məhəllələrdən ikisində müsəlman azərbaycanlılar yaşayır, lakin 

ay kultu və ona bağlı olan ağac kultu eyni dərəcədə böyük təsirə malikdir. Hər bir ağacın altına daş 

qoyulur və həmən daşın üzərində kilsə şamları yandırılaraq dilək tutulur. Ayin əslində xristian 

kanonları ilə bir araya sığmasa da, bu zaman dilək tutan şəxs İsus Xristos deməklə, İsanı 

xatırlatmağı unutmur. Başqa sözlə, ayin zamanı qədim bütpərəslik ayin və inancları ilə Alban 

xristianlığının çulğaşmasını görürük. Yerli əhali ilə aparılan müsahibələr zamanı sitayiş üçün əsas 

obyektin ağac, yoxsa daş olmasını müəyyən etmək lazım oldu. Bu barədə verilən sualın  

cavablarında böyük əksəriyyətlə daşın əsas olduğu göstərilirdi. Burada qeyd etmək yerinəd düşərdi 

ki, hər bir halda ay kultu bütpərəstlik dini təsəvvürlərinin bir formasıdır. Ona görə də, daşın daha 

mühüm və ya əsas sitayiş obyekti kimi göstərilməsi aydın məsələdir. 

Ay kultunun izi xristian udilərdə, eləcə də, qurbankəsmə adətində öz əksini tapmışdır. 

Strabonun “Coğrafiyası”nda ay tanrıçasına qurban vermə adəti belə təsvir edilir: “Onlardan 

(albanlardan- L.A.) kim ilahiyə qovuşduğunu hiss edib meşədə sərsəri həyatı keçirirsə, kahin əmr 

edir ki, onu tutsunlar və müqəddəs zəncirlə bağlayıb bütün ili bolluq işində bəsləsinlər, sonra isə 

ilahiyə qurban hazırlanan qula ətirli yağlar sürtüb başqaları ilə birlikdə qurban verirlər.” [7, XI,4,7]. 

Bunun ardınca Strabon barbar bütpərəst adətin icrasını təsvir edir və sonda yazır ki, cəsədi lazımi 

yerə gətirib onun üstündən adlayırlar. Təbii ki, zamanla bu amansız insan qurbanı transformasiya 

etmiş və heyvan qurban verilməsi ilə əvəzlənmişdir.  

Ay tanrıçasına inamın izləri təkcə ağaca sitayişlə bağlı deyil, digər məqamlarda da öz 

ifadəsini tapmışdır. Məsələn, Udilər vəfat etmiş adam haqqında “Allah rəhmət eləsin” kimi ifadə 

əvəzinə “Buxajuğun xaş k’anbi”—“Allah onu ay eləsin” deyirlər. Daha sonra, aya and içmə kimi 

adətin olması da diqqət çəkir. Belə ki, udilər and içərkən “Xaş axçin”, yəni “Ay hakkı” deyirlər. 

Yerli sakinlərin verdiyi məlumata görə, əvvəllər udilər xəmir yoğurarkən yanında ay şəkli 

qoyurmuşlar. Şübhəsiz ki, bu bərəkət gətirən tanrıçaya inamın simvoludur. Bütün bunlar hələ 

Strabonun da qeyd etdiyi ay ilahəsinə dərin sitayişin izləri kimi qalmaqdadır.  

Onu da haşiyə çıxaraq göstərmək lazımdır ki, udilər Strabonun albanlar haqqında yazdığı 

daha bir adəti qoruyub saxlamaqdadırlar. Belə ki, Strabona görə, albanlar ölü ilə birlikdə ona 

məxsus əşyaları da qəbrə qoyub dəfn edirdilər. Maraqlıdır ki, uzun əsrlərdən bəri xristian olan 

udilər indi də vəfat etmiş şəxsin paltarlarını tabutla yanaşı qəbrə qoyurlar. Ölü təbii ki, xristian adəti 

üzrə və onun qaydalarına uyğun tabutda dəfn edilir və bununla yanaşı, ölmüş şəxsin paltarları da 

tabutla birgə basdırılır. Bu fakt tərəfimizdən Qəbələnin Nic kəndində bir yaşlı qadının dəfni ilə 

bağlı müşahidə edilmişdir. 

Elmi ədəbiyyatda Şahdağ qrupu xalqları kimi adlandırılan xınalıqlılar, buduqlar, qrızlar, 

haputlular və ceklər öz gündəlik həyat və məişətlərinədə xeyli miqdarda qədim alban maddi və 

mənəvi mədəniyyətinin elementlərini qoruyub saxlamışlar. Bu xalqlar içərisində özlərini kətiş 

adlandıran xınalıqlır və buduqlar daha geniş araşdırılmışlar [1; 3]. Qeyd olunan elmi ədəbiyyatla 

yanaşı bu iki kənddə və Cekdə apardığımız etnoqrafik və mədəni antropoloji tədqiqat xeyli yeni 

material müəyyən etməyə imkan vermişdir. Quba rayonunun Xınalıq, Buduq və Cek kəndlərində 

yüksək dağlıq ərazi olduğundan ağac bəzi yerlərdə ya bitmir, ya da çox azdır. Buna görə də udilərdə 

geniş yayılmış ağac pirlərə bu yerlərdə rast gəlinmir. Lakin qədim bütpərəstlik inancları ardıcıl 

olaraq maddi və mənəvi mədəniyyətin müxtəlif elementlərində sanki daşlaşmışdır. Qeyd edim ki, 

kəndlərin əhalisi müsəlman olmaqla islamın müxtəlif məhzəblərinin mənsubudurlar. Belə ki, 

xınalıqlılar islamın şafii məzhəbinə, digərləri, buduq, qrız və ceklər isə hənəfi məzhəbinə aiddirlər. 

Xüsusən, diqqəti çəkən odur ki, xınalıqlar buduqlarla müqayisədə daha dindar olub Quran oxumağa 

və islam dininin digər tələblərini yerinə yetirməyə daha meyllidirlər. Uzun əsrlərdən bəri islam 

dininə keçid bu xalqlarda qədim inancları tam aradan çıxara bilməmişdir. Bu yerlərdə ay tanrıçasına 

qədim sitayişin izləri topa bənzər yumru daşların xüsusi olaraq yığılıb saxlanmasında təzahürünü 

tapır. Bu  yüksək dağ kəndlərində təbii amillər səbəbindən hələ də qədim ay tanrıçası ilə bağlı 

simvollara sitayiş və inam konservasiya oluna bilmişdir. Xınalıqda XVI əsrə aid olan və çox vaxt 

Şeyx Şalbuz məscidi kimi qeyd edilən bir abidə mövcuddur. Əslində türbə kimi zamanımıza gəlib 

çatan bu abidədə bir neçə yumru daş saxlanır ki, onların birinin üzərində xüsusi xətlər çəkilmiş, 

sanki qlobusu xatırladır. Həmən daşlar türbənin içərisində, məzarın yerləşdiyi hücrədə pəncərə 
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önünə qoyulmuşdur. Eyni adət Buduq kəndində də müşahidə edilir. Kəndin Pirə Yusif türbəsində, 

yaxud Pirəyusif pirində çoxsaylı yumru daşlar düzülmüşdür; onların bəzisinin diametri böyük, 

bəzisi isə kiçikdir. Xınalıqda hətta bəzi evlərin həyətində, xüsusi yerdə belə yumru daşlar 

qoyulmuşdur. Kəndlərdən heç birində sakinlər bu daşların niyə türbəyə qoyulduğu və ya xüsusi 

yerlərdə saxlandığı ilə bağlı suala cavab verən bilmədilər, bunun sadəcə adət olduğunu qeyd etdilər. 

Görünür ki, onlar həmən inamın mahiyyətini unutmuş, lakin bir adət olaraq ay tanrıçasına kultu 

ifadə edən daşları müsəlman şeyxlərinin türbələrinə yerləşdirmişlər. 

Xristian dini mənsubları olan udilər qədim Alban kilsə adət və ənələrini qoyurub saxlamış və 

onu xristianlıqdan öncəki dini ayin və təsəvvürlərlə qarışdırmişlar. Alban məbədlərinin əksəriyyəti 

qədim ay ilahəsi şərəfinə tikilmiş məbədlərin yerində tikilmişdir [4, s.56]. Bu da bir növ dini 

inanclarda ənənənin davamı üçün vəsilə olmuşdur. Təbii ki, qədim albanlar xristianlığı qəbul 

etməklə yeni identiklik qazanmışlar. Amma artıq qeyd etdiyimiz kimi, maddi mədəniyyət 

qalıqlarının tədqiqi sübut edir ki, xristianlıqla yanaşı onlar bütpərəst ayinlərini və mərasimlərini 

qorumaqdadırlar.  

Maraqlıdır ki, hətta mənsub olduqları xristian dininin müqəddəs kitabı bibliyanı belə unutsalar 

da, udilər qədim dini təsəvvürlərini və bunun vasitəsilə də etnik kimliklərini qoruyub saxlaya 

bilmişlər. Hazırda Udi-Alban kilsəsində yeni əlifba və müasir udi dilində bibliyadan istifadə edilsə 

də, qədim alban əlifbası unudulsa da, əslində bu xalqın öz qədim dilində və qədim alban əlifbasında 

bibliyası olmuşdur. Belə ki, 1996-cı ildə Misirdə, Sinay dağındakı Müqəddəs Katerina kilsəsindən 

gürcü alimi Zaza Aleksidze tərəfindən alban palimpsesti aşkar edilənədək Qafqaz albanlarının dili 

və yazısı çoxsaylı diskussiyaların obyekti olmuşdur. Alban palimpsesti 2008-ci ildə iki cilddə 

Z.Aleksidze ilə yanaşı Jan-Pyer Mahe, Josr Gippert və Volfqana Şults tərəfindən portfolio şəklində 

və orijinal manuskriptin rəqəmsal rəsmləri ilə birlikdə çap edilmişdir [8]. Mətnin dilini araşdıran 

alimlər onun udi dilinin qədim forması olduğu qənaətinə gəlmişdir. Deşifrə edilən alban yazılarının 

Azərbaycanın qədim sakinləri olan udilərin dili olması faktı əslində ermənilərin bu mövzuda məlum 

siyasi spekulyasiyalarına bir dəfəlik son qoyur. İlk növbədə yazıların deşifrə edilməsi bu baxımdan 

əhəmiyyətlidir [5, s.280]. Bu məsələni önə çəkməkdə məqsədimiz budur ki, qədim qafqazdilli 

udilərin törəmələri olan udilər qədim yazını və bibliyanə qoruya bilməsələr də, əvəzində qədim 

inanclarını, ayin və mərasimlərini qoruyub saxlaya bilmişlər. 

Beləliklə, araşdırma nəticəsində Azərbaycanın qafqazdilli etnik qruplarından olan udi, xınalıq, 

buduq və çeklərdə qədim alban mədəniyyətinin özünəməxsus elementləri, o cümlədən, ay 

tanrıçasına qədim inamın izləri hələ də yaşamaqdadır. Bu kultun təzahürü dini mənsubiyyətindən 

asılı olmayaraq həm xristian udilərdə, həm də müsəlman olan xınalıq, buduq, qrız və ceklerdə 

müşahidə edilməkdədir. 
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Xülasə 

Araşdırma Azərbaycanın qafqazdilli etnik qruplarından olan udilər, xınalıqlılar, buduqlar və 

ceklərin maddi və mənəvi mədəniyyətində qədim bütpərəst inancların müxtəlif izlərinin 

öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Bu inancların ən geniş yayılmış təzahürü Ay tanrıçasına sitayişin 

elementləridir.  

Lale Eliyeva 

Summary 

This paper dedicated to the examination of some elements of ancient pagan beliefs in the 

material and spiritual culture of Udis, Khinaliqs, Buduqs and Jeks, the Caucasian ethnic groups of 

Azerbaijan. One the widespread expressions of these beliefs is the existed elements of the Moon 

Goddess worship.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Südabə Hüseynova, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 

AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu elmi işçi 

sudabe-askerova@rambler.ru 

                                                                    

AZƏRBAYCANDA  MULTİKULTURALİZM VƏ MİLLƏTLƏRARASI  

MÜNASİBƏTLƏRƏ ETNOPSIXOLOJİ  BAXIŞ 

            

Açar sözlər: multikulturalizm, millətlərarası münasibətlər, tolerantlıq, etnopsixologiya 

Key words: multiculturalism, international relations, tolerance, ethnopsychology 

          

Azərbaycan etnopsixologiyasında formalaşan iki istiqamətin – “millətlərarası münasibətlərin 

etnopsixologiyası”, “mədəniyyət və şəxsiyyət” istiqamətlərinin əhəmiyyətini xüsusi qeyd etmək 

lazımdır. Onlardan birincisinin çoxmillətli respublikamızın sosial-mənəvi həyatı üçün əhəmiyyəti 

aydındır. Millətlərarası münasibətlərin etnopsixologiyası sahəsində tədqiqatların sistemli şəkildə 

aparılmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir.  

Etnik psixologiyanın yaradıcıları alman alimləri M.Latsarus və T.Şteyntal “Xalqların 

psixologiyasına dair ilkin mülahizələr” (1860) adlı əsərində insanın yalnız özünə bənzər canlılarla   

(başqa sözlə, ilk növbədə öz xalqının, etnosunun nümayəndələri ilə, eləcə də digər insan qrupları 

ilə) qarşılıqlı əlaqədə müəyyən psixoloji keyfiyyətlər kəsb edə biləcəyini göstərmışdir [ 2, s. 33 ]. 

Toxunduğumuz məsələ ilə bağlı xalqların və kütlələrin psixologiyası sahəsində tanınmış 

mütəxəssis psixoloq Q.Lebonun da fikirləri maraqlıdır. Q.Lebon araşdırmalarında “irq ruhu” 

ifadəsindən istifadə etmişdir. O, “irq ruhu”na sabit bir kateqoriya kimi baxaraq bütün ictimai 

hadisələri “irq ruhu”nun müxtəlif vəziyyətləri ilə əlaqələndirirdi. Q.Lebona görə bütün sosial-

psixoloji hadisələr “irq ruhu”  tərəfindən müəyyənləşdirilir. [ 4, s. 20 ]. 

Etnik psixologiya üzrə görkəmli mütəxəssis V.Vundtun dediyi kimi “xalq ruhu” ayrıca 

fərddən asılılığı olmayan müstəqil substansiya deyil, adamların birgə yaşayışının və qarşılıqlı 

əlaqələrinin məhsulu olan psixoloji hadisələrin müəyyən toplumudur. Onun fikrincə “ xalqların 

psixologiyası”nın başlıca vəzifəsi ayri-ayrı xalqların mənəvi simasının xüsusiyyətlərini öyrənmək 

deyil, “xalq ruhu”nun məhsulu olan dil, mif və adət kimi proses və hadisələri öyrənməkdir. 

V.Vundta görə şəxsiyyət müəyyən mədəniyyətə xas olan tipik tərbiyə üsulları vasitəsilə formalaşır. 

Həmin tipik tərbiyə üsulları etnik ümumiliyi, etnik stereotip və yönümləri də formalaşdırır. Belə 

tipik tərbiyəvi təsir sayəsində Azərbaycan etnosunda böyüyə hörmət, ailəyə bağlılıq, 

qonaqpərvərlik, ədalət hissi, başqa millət və xalqlara hörmət və s. kimi müsbət stereotiplər tarixən 
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formalaşmışdır. Etnosa yaxından bələd olan hər bir ədalətli kənar müşahidəçi bunu etiraf edir. Rus 

səyyahı və etnoqrafı V.L.Veliçkonun sözlərini yada salaq: “Heç şübhəsiz, azərbaycanlıların 

damarlarında nəciblik qanı axır, onlar təbiətən xeyirxah, mərd, genişqəlbli və alicənabdırlar. Elə 

buna görə də bizim etnosla respublikada mövcud olan müxtəlif etnik qurumların əksəriyyəti 

arasında daima mehriban münasibətlər və qarşılıqlı anlaşma mövcud olmuşdur [ 1, s. 34 ]. 

Azərbaycan çoxmillətli, qonaqpərvər bir diyardır. Burada tarixən birgə yaşayan xalqlar, 

toplumlar özlərini azad, firavan hiss ediblər, çünki onlar özlərinə həmişə tolerant münasibət görüb, 

sıxılmadan yaşayıb, yaşayır və mədəniyyətlərini yaşadırlar. Bu gün ölkəmizdə başqa xalqların 

nümayəndələri öz ana dillərində təhsil ala bilir, öz dini inanclarına uyğun ibadət edir, heç bir ögey 

münasibətlə üzləşmədən müxtəlif sahələrdə öz töhfələrini verirlər. Məzmunca multikulturalizm 

ənənələri Azərbaycanda əsrlər boyu həmişə mövcud olub. Bu da onu deməyə əsas verir ki, 

Azərbaycan multikulturalizmin əsas məkanlarından biridir. Azərbaycanda multikulturalizm 

problemi filosofların, mədəniyyətşünasların, politoloqların, sosioloqların, psixoloqların və 

digərlərinin diqqət mərkəzindədir. 

Multikulturalizm ingilis dilindən hərfi tərcümədən  çox mədəniyyətlilik (multi-çox, culture-

mədəniyyət) anlamına gəlir. Çox mədəniyyətlilik dedikdə isə, ilk növbədə etnik, irqi, dini-mədəni 

müxtəlifliklər və dəyərlər nəzərdə tutulur. Bir çox fərqli mədəniyyətin bir arada yaşadığı cəmiyyəti 

təyin edən sözdür. O, ayrıca götürülmüş ölkədə və bütövlükdə dünyada müxtəlif millətlərə və 

məzhəblərə məxsus insanların mədəni müxtəlifliklərinin qorunması, inkişafı və harmonizasiyasına, 

azsaylı xalqların, dövlətlərin milli mədəniyyətinə inteqrasiyasına yönəldilmişdir. Multikulturalizm 

eyni bir ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələrinin mədəniyyət hüquqlarını tanıyan 

humanist dünyagörüşü olan siyasətdir. Multikulturalizm çoxsaylı mədəni birliklərin bir sosial 

məkanda heç bir münaqişəyə yol verilmədən, dinc yanaşı yaşamaq nəzəriyyəsini və praktikasını 

birləşdirir. Elmi ədəbiyyatda verilən məlumata görə, multikulturalizm anlayışı çox da qədim tarixə 

malik deyil. Multikulturalizm  termini ötən əsrin 60-cı illərində Kanadada meydana gəlmiş və rəsmi 

olaraq 1971-ci ildə qəbul edilmişdir. Termindən vahid mədəni məkanı ifadə etmək üçün istifadə 

edilir. Multikulturalizm mədəniyyətlərin assimilyasiya (birləşmə) olmadan inteqrasiyasını 

(qovuşma) təklif edir. Ötən əsr boyunca assimilyasiya Avropanın bir çox dövlətləri tərəfindən 

gəlmə (imiqrant) mədəniyyətlərə münasibətdə istifadə edilən strategiya kimi bir çox hallarda özünü 

doğrultmadı [ 3 ]. 

Multikulturalizmin xarakterik xüsusiyyəti tolerantlıqdır (dözümlülükdür) Multikulturalizmin 

əsasını tolerantlıq, qanunlara, bir-birinin azadlığına hörmət hissi təşkil edir. Humanist və 

demokratik nəzəriyyə, yaxud ideologiya olaraq multikulturalizm tolerantlığın təcəssümüdür ki, 

onsuz humanizm, yüksək fərdi və beynəlxalq münasibətlər mədəniyyəti, insanlar arasında qarşılıqlı 

anlaşma, qarşılıqlı zənginləşmə, dostluq və əməkdaşlıq mümkün deyil. Millətlərarası münasibətlər, 

multikulturalizm və dini münasibətlər bir-biri ilə sıx, vəhdətdə olan istiqamətlərdir və onlardan 

birini digərlərindən ayrı şəkildə öyrənmək mümkün deyil. Onu da bilmək vacibdir ki, 

multikulturalizm dünyanın eybəcərliyi yox, onun sərvətidir. Qloballaşma dövründə xalqların  dinc 

şəkildə yan-yana yaşaması ümumi dəyərlərə və səylərə söykənən daimi və konstruktiv 

mədəniyyətlərarası dialoq deməkdir [ 5, s. 18 ]. 

Azərbaycanda multikulturalizmin inkişaf dinamikası xalqın özünün tolerantlığı, 

demokratikliyi, açıqlığı ilə bağlı amildir.  Azərbaycan çoxmillətli, çoxdilli, multikultural, 

demokratik vətəndaş cəmiyyəti qurucu ölkə kimi tanınmışdır. Ölkəmizdə yaşayan eyni bir doğma 

ailə kimi tarixi gerçəklik, genetik-etnik yaddaş və qarşılıqlı münasibətlərin ötürücüsü olan müxtəlif 

xalqlar: talış, ləzgi, avar, kürd, tatar, udin, tat və başqaları da özünü azərbaycanlı adlandırır. 

Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların mənəvi yaddaşı tarixi inkişaf mərhələsində zərdüştlükdən 

üzübəri dünyanın bütün əsas dinlərinin ən ülvi, bəşəri dəyərləri ilə zənginləşərək, mədəniyyət və 

mənəviyyatın çoxsaylı cəhətlərini özündə miras saxlamışdır.  

Azərbaycan nadir ölkələrdən biridir ki, eyni zamanda, həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, 

həm də Avropa Şurasının üzvüdür. Azərbaycan dünyəvi müsəlman ölkəsidir. İslam bizim müqəddəs 

dinimizdir və biz öz dinimizə, ənənələrimizə, köklərimizə böyük hörmətlə yanaşırıq. Dünyanın ən 

qədim məscidlərindən biri olan, 743-cü ildə tikilmiş məscid Azərbaycanın Şamaxı şəhərində 

yerləşir. Dünyanın ən qədim kilsələrindən biri olan Qafqaz Alban kilsəsi Azərbaycanın digər 

https://az.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t
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çoxəsrlik tarixə malik Şəki şəhərinin yaxınlığında yerləşir. Pravoslav və katolik kilsələri, 

sinaqoqlar, atəşpərəstlər məbədi - bütün bunlar Azərbaycanın mədəni irsinin tərkib hissəsidir. 2003-

cü il martın 9-da Bakıda yeni yəhudi Sinaqoqu açıldı. Azərbaycan əhalisinin 96 faizini 

müsəlmanlar, qalanı isə xristian, yəhudi və digər dinlərin nümayəndələri təşkil edir. 

Respublikamızda 600-ə yaxın dini icma var, onlardan 21-i qeyri-müsəlman icmasıdır. Misal üçün, 

bütün dünyada dağ yəhudilərinin yığcam halda yaşadığı yeganə yaşayış məntəqəsi Azərbaycanın 

Quba rayonundakı Qırmızı qəsəbədir [ 3 ].   

Millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət müşaviri, akademik Kamal 

Abdullanın fikrincə, Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin inkişafı və möhkəmlənməsi üçün 

bütün zəruri siyasi və sosial şərait yaradılıb: “Azərbaycanda müxtəlif millətlərin, dinlərin və 

mədəniyyətlərin nümayəndələrinin sərbəst yaşamaları üçün bütün zəruri şərait yaradılıb. Müasir 

Azərbaycanda multikulturalizmin möhkəmləndirilməsi və saxlanmasında Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyev xüsusi rol oynayıb. Bu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən 

uğurla davam etdirilir” [ 3 ]. 

Azərbaycanda siyasi multikulturalizmin banisi Heydər Əliyevdir. Ümummilli lider bu 

məsələni ölkədə demokratiyanın ayrılmaz hissəsi hesab edirdi. Heydər Əliyev ilk dəfə olaraq 

multikulturalizmi azərbaycançılıq ideyasının tərkib hissəsi kimi təqdim etdi və Azərbaycanın 

çoxmədəniyyətlilik ənənəsini inkişaf etdirib onu keyfiyyətcə yeni müstəviyə keçirdi. “Dinindən, 

dilindən, irqindən asılı olmayaraq Azərbaycanın bütün vətəndaşları eyni hüquqlara malikdirlər və 

bu hüquqlar qorunmalıdır. Azərbaycan əhalisinin çoxmilli tərkibi bizim sərvətimizdir, 

üstünlüyümüzdür. Biz bunu qiymətləndiririk və qoruyub saxlayacağıq” [ 6 ].  

Multikulturalizm siyasəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən də 

uğurla inkişaf etdirilir. Ölkəmizdəki tolerantlıq mühitinin əsasında duran mühüm amillərdən 

danışarkən, ilk növbədə siyasi sabitliyi, sosial və iqtisadi inkişafı qeyd etmək vacibdir. Ölkə başçısı 

müxtəlif tədbirlərdə, irimiqyaslı beynəlxalq toplantılarda çıxışı zamanı mütləq multikulturalizm 

məsələsinə yer ayırır və bunun vacibliyini vurğulayır. Təsadüfi deyil ki, dövlət başçısının qərarı ilə 

2014-cü il fevralın 28-də Azərbaycanda Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, 

multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət müşavirliyi təsis edildi. 15 may 2014-cü ildə Bakı 

Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi yaradıldı. Azərbaycanda multikulturalizm atmosferinin 

saxlanması üçün ölkə rəhbərliyi beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən BMT, ATƏT, İƏT və Aİ ilə 

sıx əməkdaşlıq edir [3]. 

Ölkə prezidenti İlham Əliyev çıxışlarından birində bildirib ki, multikulturalizm ölkəmizin 

ayrılmaz parçasına dönüb: “Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasəti və həyat tərzidir. Bu gün 

Azərbaycan artıq dünyada tanınmış multikulturalizm mərkəzlərindən biridir. Biz diqqəti ona görə 

bu məsələlər üzərində cəmləşdiririk ki, bu mövzuya yanaşmalar müxtəlifdir. Təəssüf ki, belə fikirlər 

də var ki, bəzi ölkələrdə multikulturalizm iflasa uğrayıb, özünü doğrultmayıb. Bunlar çox narahatlıq 

doğuran bəyanatlar, tendensiyalardır. Əgər bu, həqiqətən, belədirsə, onda bu, ciddi müzakirə 

mövzusudur. Azərbaycanda isə belə hesab edirəm ki, biz öz siyasətimizlə də, cəmiyyətin durumu ilə 

də sübut edirik ki, elə deyil, multikulturalizm yaşayır. O yaşayır, möhkəmlənir, dərin köklərə 

malikdir və gələcəkdə bəşəriyyətin inkişafının yeganə yoludur” [ 6 ]. 

Prezident İlham Əliyev 2016-cı ilin Azərbaycan Respublikasında “Multikulturalizm ili” elan 

edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunur ki, tarixi İpək yolunda yerləşən 

Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu məkan olaraq, əsrlər boyu milli-mədəni 

rəngarənglik mühitinin formalaşdığı, ayrı-ayrı millətlərin və konfessiyaların nümayəndələrinin sülh, 

əmin-amanlıq, qarşılıqlı anlaşma və dialoq şəraitində yaşadığı diyar kimi tanınıb. Ölkəmizdə 

multikulturalizm artıq alternativi olmayan həyat tərzinə çevrilib. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 

Mərkəzinin yaradılması müasir dövrdə respublikada gerçəkləşdirilən siyasətin tolerantlıq 

prinsiplərinə bu gün də sadiq qalmasının bariz nümunəsidir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumunun 2016-cı ildə Bakı şəhərində keçirilməsi barədə 

qərar qəbul edilməsi dünya ölkələrinin Azərbaycandakı multikultural mühitə olan münasibətinin 

real ifadəsidir. Bu baxımdan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda “XXI əsr: ümidlər və 

çağırışlar” devizi ilə keçirilən Beynəlxalq Humanitar Forumda dediyi kimi: “Öz dininə hörmət 
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başqa dinə hörmətdən başlayır. Multikulturalizm ayrı-seçkiliyə yol vermir, əksinə bütün xalqları 

birləşdirir. Eyni zamanda, hər bir ölkənin öz qaydaları, öz ənənələri vardır” [6]. 

Heydər Əliyev Fondu da multikulturalizm və tolerantlıq ənənələrimizin beynəlxalq miqyasda 

təbliğinə böyük töhfələr bəxş edir. Parisdə keçirilən “Dini tolerantlıq: Azərbaycanda birgə yaşamaq 

mədəniyyəti” mövzusunda çıxış edən Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyeva 

rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun digər dinlərə də xüsusi diqqət göstərdiyini bildirib. 

Mehriban xanım Əliyeva Luvr muzeyində İslam mədəniyyəti bölməsinin təşkilində, Romada 

katakombaların bərpasında, yəhudi uşaqlar üçün təhsil imkanlarının yaradılmasında, Strasburq və 

Fransanın digər regionlarındakı kilsələrin təmirində Fondun yaxından iştirak etdiyini vurğulayıb 

[6]. 

Burada fikrimizi ölkənin Birinci Xanımı Mehriban Əliyevanın sözləri ilə əsaslandıraq: “Öz 

mədəniyyətinə, öz tarixinə, öz ənənələrinə, öz əməllərinə hörmətlə yanaşan xalq, gərək eyni şəkildə 

fərqli mədəniyyətlərə də, fərqli tarixə də hörmətlə yanaşsın”.  
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ANALYSIS OF ETHNIC-PSYCHOLOGICAL MULTICULTIRALISM AND INTER-

ETHNIC RELATIONS IN AZERBAIJAN 

SUMMARY 

The article ethno-psychological analysis on different issues of international relations, and 

many scientists are considered opinions related to the analysis of these issues. At the same time, 

explains the concept of multiculturalism as a political position, is being investigated. 

Multiculturalism, tolerance, respect for the law, says that the foundation of freedom is. Stages of 

development and strengthening of the traditions of multiculturalism in Azerbaijan are analyzed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gülrux Sənhan qızı Həsənova, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun  

Sosiolinqvistika və dil siyasəti şöbəsinin böyük elmi işçisi, 

cool.gulrux@mail.ru 

 

AZƏRBAYCAN VƏ RUS DİLLƏRİNDƏ İŞLƏNƏN ATALAR SÖZLƏRİ VƏ 

MƏSƏLLƏRDƏ MULTİKULTURAL DƏYƏRLƏR VƏ TOLERANTLIĞIN 

TƏZAHÜRLƏRİ 

 

Açar sözlər: atalar sözü, multikulturalizm, tolerantıq, millət, din, mədəniyyət. 

Key words: proverb, multicultural, tolerant, nationality, religion, culture 

 

http://www.zpu-journal.ru/zpu/contents/2011/2/Kanarsh_Philosophical-Theories-of-Multiculturalism/
mailto:cool.gulrux@mail.ru


 
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 228 

 

 

 

Xalq hikmətinin daşıyıcısı olan atalar sözləri və zərb-məsəllər yığcam, obrazlı, dərin mənalı, 

tutarlı nitqin nümunəsidir. Atalar sözləri frazeoloji vahidlər sırasına daxildir. Min illərin təcrübəsi, 

əsl sənət nümunələri olan atalar sözləri yalnız xəlqi zəmində yarana bildiyinə görə dilçiliyin 

tədqiqat obyekti olmadan da sevilir.  

Atalar sözləri haqqında V.A.Qordlevskinin çox dəyərli fikirləri vardır. O göstərir ki, “…xalq 

müdrikliyinin rəmzi olan bu ifadələr ana südü ilə birlikdə qana daxil olur, həyatın hansı sahəsindən 

söhbət gedirsə getsin, onlardan daima istifadə edilir. Milliyyətindən, irqindən asılı olmayaraq 

istənilən xalqın nümayəndələri üçün atalar sözləri babalardan qalma ən qiymətli irs, xəzinədir, 

slavyan xalqlarında «Bibliya», türk xalqlarında «Quran» necə müqəddəsdirsə, atalar sözü də eləcə 

müqəddəsdir” (1, s.25). 

Atalar sözləri xalq ədəbiyyatının ən qüvvətli və zəngin janrlarından biridir. Atalar sözlərinin 

mənşəyi, yəni bu birləşmələrin ilk dəfə kimin tərəfindən və nə zaman deyildiyi konkret olaraq 

məlum olmasa da, hər bir atalar sözünün müəyyən bir hadisə nəticəsində yarandığı aydındır: Ehtiyat 

igidin  yaraşığıdır – Опасенье – половина спасения; və ya: Береженного и Бог бережет ; El 

ağzı – çuval ağzı; Люди божьи собаки – брешут; Düz yolun yolçusu azmaz – Правда прямо 

идет,  а с нею не разминешься və s.  

A.Rivarol atalar sözləri haqqında yazır: “atalar sözləri, hər bir millətin təcrübəsinin sınağıdır; 

əsrlərin formul halına gətirilmiş ağıl xəzinəsidir” (2, s.42). 

Xalq danışıq dilindən qaynaqlanan və təkrarolunmaz milli koloritə malik atalar sözləri ayrı-

ayrı leksik vahıdlərin poetik-ekspressiv ekvivalenti kimi çıxış edərək müxtəlif zaman kəsiklərində 

bütöv bir mətnin aparıcı dayağına çevrilə bilmişdir. Atalar sözlərində xalqın həyat və məişəti, 

təbiətin canlı mənzərəsi, insan qəlbinin çırpıntıları və fikirlərinin dinamikası, milli psixologiyası əks 

olunur, hər bir xalqın milli həyat tərzinin şərhinə xidmət edir. Atalar sözləri bədii mühitin tələbinə 

uyğunlaşaraq öz məna və formasını dəyişə bilir. O da inkaredilməz həqiqətdir ki, hər bir xalqın 

dilindəki atalar sözlərinin zənginliyi o xalqın dil zənginliyindən irəli gəlir. Atalar sözü müəyyən 

ibrətamiz fikirləri bir məfhum kimi qısa, obrazlı və bitkin şəkildə ifadə edir. Fikrimizi nümunələrlə 

dəqiqləşdirək:  

Ayağını isti tut, başını sərin, yeməyə fikir ver, düşünmə dərin – Bu atalar sözünün rus dilində 

qarşılığı belədir: Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле”; Azacıq aşım, 

ağrımaz başım – Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою; Bəla gələndə «gəlirəm” deməz – Беда 

приспела, наперед не сказалась; Axırda gülən yaxşı gülər – Хорошо смеется тот, кто смеется 

последним. 

Göründüyü kimi, Azərbaycan və rus dillərindən gətirilən nümunələrdə əsrlərin sınağından 

keçmiş, milli koloritlə yoğrulmuş, ağızdan-ağıza düşmüş, tərbiyə, əxlaq, mədəniyyət qanunları və 

hikmətlər mayası olan atalar sözlərində yiğcam və lakonik fikir, məntiqi məna hakimdir. 

“Azərbaycan müxtəlif xalqların dinc dostluq, qardaşlıq şəraitində yaşadığı, sevinci və kədəri 

birgə bölüşdüyü məkandır. Bu məkanı qədim Qafqaz albanlarının bugünkü varisləri olan udilər, 

avarlar, ləzgilər, habelə yəhudilər, talışlar, kürdlər, yaxın keçmişdə almanlar öz ortaq vətənlərinə 

çevirə biliblər. Bir kənd qədər sakini olan, dili və etnik kimliyi bu kənddən başqa heç bir yerdə 

təmsil olunmayan xınalıqlılar, ceklilər də Azərbaycana məxsusdur. Bütün bu xalqların dil və 

mədəni zənginliklərini Azərbaycan dövləti öz zənginliyi, öz gücü sayır” (3, s. 296-299).  

Bu, doğrudan da belədir. Bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da müxtəlif xalqlar 

qədim zamanlarda tayfa qəbilə halında bir-biri ilə qarşılıqlı anlaşma və qonşuluq şəraitində çox 

rahat şəkildə yaşamışlar. Hazırkı dövrdə də belədir. Milli azlıqların nümayəndələri indi də 

Azərbaycanda qarşılıqlı dostluq şəraitində yaşamağa davam edirlər.  

Təbii ki, əsrlər boyu hər bir xalqın müxtəlif problemləri, sözsüz ki, olmuşdur. Hər hansı milli 

və ya dini icmanın problemi təkcə onun deyil, hamının problemi olmuş, hamını düşündürmüşdür. 

Yəni, bütövlükdə Azərbaycan vətəndaşları hər zaman bu istiqamətdə onlara mənəvi, intellektual 

ehtiyaclarının ödənilməsində yardım etmişlər. Bu, onu göstərir ki, hazırda multikulturalizm adlanan 

çoxmədəniyyətliliyin ilkin kökləri Azərbaycanda tarixin çox qədim dövrlərinə gedib çıxır və bu gün 

də ondan qidalanır. Multikulturalizmin Azərbaycanda tarixən varlığını, daima bərqərar olmasını 

nəzərə alaraq Azərbaycan Prezidenti cənab İ.Əliyev qeyd edir ki, “Multikulturalizm ənənələri 

Azərbaycanda əsrlər boyu həmişə mövcud olub. Sadəcə, müxtəlif cür adlanıb. Lakin mahiyyət 
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dəyişməyib” (4). 

Respublika Prezidentininin Millətlərarası multikulturalizm və dini işlər üzrə dövlət müşaviri, 

akademik K.Abdullayev bu münasibətlə söyləmişdir: “... multikulturalizmin iflasa uğradığı başqa 

ölkələrdən fərqli olaraq, Azərbaycan bu sahədə böyük məharətlə qarşıya çıxan çətinliklərin 

öhdəsindən ustalıqla gəlmiş və məğlub olmamağı bacarmışdır” (5). 

Yeri gəlmişkən onu da deyək ki, multikulturalizm ilkin və sonrakı mərhələlərə ayrılmaqla bir-

birindən seçilir. Bu baxımdan multikulturalizmin bir ölkədəki iflasının və başqa bir ölkədəki 

təntənəsinin sirrini, mahiyyətini öyrənə, analiz edə bilərik.  

İlkin müxtəliflik Azərbaycan ərazisində özünü göstərən əsas və nadir xüsusiyyətdir. Bu 

xüsusiyyət sonrakı müxtəliflikdən kəskin surətdə fərqlənir. Bu səbəbdən də bir sıra Qərb ölkələ-

rində: Fransada, İngiltərədə, Almaniyada və s. yerlərdə multikulturalizm iflasa uğramasına 

baxmayaraq, Azərbaycanda dövlət siyasəti kimi ortaya çıxmış və böyük uğurlar qazanmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının ilk dövrlərində Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın gələcək uğurlu 

inkişafı üçün multikulturalizmi ideoloji hədəf seçdi və onu keyfiyyətcə yeni müstəviyə keçirdi. Bu 

müstəvi – siyasət müstəvisi idi. Əsası Ümummilli Lider H.Əliyev tərəfindən qoyulmuş 

multikulturalizm siyasəti Respublika Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla inkişaf etdirilir. 

Hal-hazırda multikulturalizm xalqımızın həyat tərzinə çevrilmişdir və get-gedə inkişaf edərək 

möhkəmlənir. 

Multikulturalizm termininin tolerantlıqla yanaşı işlənməsi heç də təsadüfi deyil. Tolerantlıq 

insanlıqdır, – desək, yanılmarıq. Ölkəmizdə qonşuluq şəraitində yaşayan xalqların bir-birinə 

əsrlərdən bəri insanca davranması, bir-birinin mədəniyyətinə, inkişaf tarixinə hörmət və ehtiram 

hissi ilə yanaşması, milli dəyərlərinə dəyər verərək qiymətləndirməsi tolerantlığın ən bariz 

nümunəsidir. Bu münasibətlə Ulu Öndər H.Əliyev deyirdi: “Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı 

birləşdirsə, bir o qədər zəngin olur. Çünki onların hər biri ümumdünya mədəniyyətinə və 

sivilizasiyasına öz töhfəsini verir” (6).  

Bu gün Azərbaycanda yaşayan hər bir kəsin milli kimliyi, onun bu gün özünü azərbaycanlı 

kimi hiss etməsinə mane olmur. Hər bir xalqın nümayəndəsi öz ana dilində sərbəst danışa və yaza 

bilir, öz mədəni ehtiyaclarını ödəyə bilir. Azərbaycanın Konstitusiyasının “Milli mənsubiyyət 

hüququ” adlı 44-cü maddəsində göstərilir: “Hər kəsin milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq 

hüququ vardır. Heç kəs milli mənsubiyyətini dəyişdirməyə məcbur edilə bilməz (7). Azərbaycanda 

yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələrini bu gün siyasətdə, təhsildə, idmanda, mənəvi həyatda, 

bir sözlə, Azərbaycanın ictimai-siyası həyatının bütün sahələrdə görmək mümkündür. 

Atalar sözlərində dostluğa və qardaşlığa aid min illərdən bəri yaranan, mühafizə olunan fikir 

yığcamlığı aşağıdakı atalar sözlərində sərrast şəkildə ifadə edilmişdir: 

Adamın dostu dar gündə bəlli olar – Друзья познаются в несчастии; Adamın ürəyindəkini 

bilmək olmaz – Чужая душа темный лес; Alış-veriş misqalla, dostluq xalvarla – Дружба 

дружбой, а денежкам счет, və ya : Птицу видно по перьям, сокола по полету; Dost gəlişi 

bayram olar – Не приесться хороший кусок, не прискучит хороший дружок; Dostla su iç, 

düşmənlə bal yeməyə oturma - С другом и воду выпьешь лучше меду  

İnsanlar arasına nifaq salmaq istəyənlərə atalar sözləri belə ünvanlanmışdır: 

Ara sözü ev yıxar – И в напраслине, что в деле, люди погибают; Əyri yolun axırı 

görünməz – По кривой дороге вперед не видать; Əlinin xəmiri ilə xalqin işinə qarışma – С 

суконным рылом в калачный ряд не суйся; Əqrəbin çalmağı deyil ədavət, zatındadır onun belə 

bir adət – Скорпион кусает, а за что не знает; Eli olmayanın dili də olmaz – Человек без 

родины, что соловей без песни; Qarı düşmən dost olmaz, yedirtsən yağı, balı – Замшелая 

вражда не покидает душу və sair. 

Dünyaya inteqrasiya edən Azərbaycan xalqı (milli azlıqlar da daxil olmaqla) müxtəlif 

ölkələrlə qarşılıqlı əlaqələrin qurulması, möhkəmləndirilməsi işində maraqlı layihələrin 

reallaşdırılmasına, ünsiyyətin səmimi münasibətlərə söykənən qırılmaz dostluq körpüsünün 

qurulmasına nail ola bilmişdir. Bu sahədə dövlətimizin, Respublika Prezidentinin, eləcə də, 

bütövlükdə Azərbaycan xalqının milli azlıqlara göstərdiyi tolerant münasibət təqdirəlayiqdir.  

Multikultural dəyərlərin Respublikada yaşayan bütün xalqlar arasında lazımi səviyyədə dərk 

edilməsi, bu sahədə icmalar arasında görülən işlərdə Multikulturalizm və dini işlər üzrə Prezidentin 
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müşaviri akademik K.Abdullayevin nail olduğu uğurlar da sevindiricidir.  

Milli tərkibcə multikultural bir ölkə olan Azərbaycanda azərbaycanlılarla yanaşı ləzgilər 

(2,0%), talışlar (1,3%), avarlar (0,6%), tatlar (0,3%), saxurlar (0,1%), kürdlər (0,1%), qrızlar 

(0,04%), udinlər (0,04%) və eləcə də, bir sıra xalqların nümayəndələri (ruslar, gürcülər, tatarlar, 

ukraynalılar) yaşayırlar. 

Azərbaycanlılar qədim zamanlardan bu günümüzə qədər ərazi cəhətdən qonşu olduğu 

xalqların inkişaf tarixinə, mədəniyyətinə, milli adət-ənənələrinə daim hörmətlə yanaşaraq onları 

öyrənmiş və öz xalqının sosial-tarixi inkişafından ayrı şəkildə götürməmişdir. Uşaqdan böyüyə 

qədər hər bir azərbaycanlı özünün gündəlik həyat tərzində və fəaliyyətində millətlərarası 

ünsiyyətdən faydalanmışdır. Bu isə hər bir xalqın özünü digər xalqlardan üstün tutaraq öyməsi, 

başqa xalqların milli dəyərlərinin aşağılanması, hər hansı bir xalqın (etnosun) digərləri üzərində 

üstünlüyü və milli müstəsnalıq seçkinliyini göstərən ideya “xəstəliyi”nin və s. bu kimi neqativ 

halların qarşısının alınmasında yardımçı olan əsas faktorlardandır.  

Düşünürük ki, hər bir xalqın nümayəndəsi digər xalqların şərəf və ləyaqətinə hörmət hisslərini 

öz övladlarına və gələcək nəsillərə aşılamaqla, gələcəkdə də xalqlar arasında multikultural 

dəyərlərin qorunmasının təminatçısı olmalıdır. Əsas məsələ insanın hansı millətə mənsub olmasında 

yox, necə insan olmasındadır. Əlbəttə ki, bu, belədir. Bunu təkcə xalqımızın həyat tərzi göstərmir; 

əsrlər boyu bu günümüzə qədər xalqın yaratdığı deyimlər və atalar sözlərində qorunan müdrik 

kəlamlar da bunun bariz nümunəsidir. Müxtəlif xalqların atalar sözləri dünyası onların həyat 

ensiklopediyasıdır və xalq müdrikliyininin bu qatı qədər insanın etno-kulturoloji mahiyyətini açan 

ikinci bir mənbə yoxdur, desək səhv etmərik. 

Atalar sözləri çoxmədəniyyətli hər bir xalqın varlığına o qədər nüfuz etmişdir ki, onlarda real 

həyat gerçəklikləri, ictimai özünüdərk, milli xarakter spesifikliyi, həyat tərzi, adət-ənənələr, əxlaqi-

nəcib keyfiyyətlər, milli dəyərlər sistemi və s. bu kimi məsələlər haqqında hərtərəfli məlumat 

tapmaq olar: Qаpıya gələni qovmazlar – Гость не кость, за дверь не выкинешь; Qardaş da dost 

olsa yaxşıdır – Друг и брат – великое дело: не скоро добудешь; Qəribliyi görməyən vətən qədrini 

bilməz – Кто на чужой стране не бывал, тот горя не видал; Qırx dayəsi olan uşaq ac qalar – 

Заняньченное дитя всегда дурак, засиженное яйцо всегда болтун; Qışda buz almaq olmaz – У 

него средь зиму льду взаймы не выпросишь; Qışın işini yayda gör, yayın işini qışda – Готовь 

сани летом, телегу зимой; Qocalıq gəldi-getməzdir, cavanlıq getdi-gəlməz – Молодости не 

воротить, а старости не избыть; Qocaya hörmət elə, sən də qocalarsan – Уважай старика, 

сам стар будешь; Qonağa “çörək yeyirsən?” deməzlər – Не спрашивают, чей да кто и 

откуда, а садись обедать; Qonağa görə süfrə açarlar – Каков гость, таково ему угощение; 

Qonaq bərəkət gətirər – Гость в дом, а Бог в доме; Qonaqsız ev susuz dəyirmandır – Без гостей 

дом содом, без детей могила və s. 

Atalar sözləri xalqların tolerantlığa tuşlanan insanlıq mənəviyyatının daim təkmilləşdirilməsi, 

onlar arasında həmrəyliyin mövcud olması işlərinə rəvac verməklə insanları daha çox xeyir işlər 

görməyə səsləyir: İnsaf dinin yarısıdır – Совесть половина веры, а может и вся; Göz 

baxmaqdan doymaz, ağıl öyrənməkdən – Не насытится око зрением, а ум богатством; 

İstədiyin kimi yox, bacardığın kimi yaşa – Не живи как хочется, а живи как можется; İsraf 

haramdır –Мотовство грех; İnsan insana lazım olar – В поле пщеница годом родится, а 

добрый человек всегда годится; Dediyindən dönərsən, el dönər səndən – Дав обещание, не 

оступайся; Dini olmayanın imanı olmaz – Без веры господь не избавит, без правды Господь не 

исправит; Yüz namərd bir mərdi əvəz edə bilməz – Сто малодушных не заменят одного 

мужественного və s. 

Atalar sözləri özünün dərin və yığcam fəlsəfi-bədiiliyi sayəsində bütün zaman kəsiklərində və 

çox təəssüflər olsun ki, mənəvi dəyərlərin eroziyaya məruz qaldığı bu günümüzdə də müxtəlif milli 

mənsubiyyətə malik insanların qarşılaşdığı əxlaqi-mənəvi məsələlərin həllində yardımçı olmaqla 

kifayətlənmir; əxlaqi normalara riayət etməkdə, Xeyir və Şərin mübarizəsində mayak rolunu 

oynayır. Atalar sözləri milliyyətindən asılı olmayaraq bu günümüzdə də bütün insanların riayət et-

məli olduğu özünəməxsus etik-əxlaqi normalar kodeksi olmaqda davam edir.  
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dəyərlərin ifadəsi məsələsinə həsr olunmuşdur. Atalar sözləri və məsəllər xalq müdrikliyinin 

daşıyıcısıdır. Frazeoloji birləşmələrin bu növü Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə olaraq 
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Qlobal dünyanın inkişaf meyllərinə, dinamik ritminə inteqrasiya edən Azərbaycanda sosial-

mədəni reallıqlarda da dəyişmələr gedir. Multikultulturalizm fərqli mədəniyyətlərin bir arada 

yaşadığı cəmiyyəti təyin edən sözdür. Humanist və demokratik nəzəriyyə yaxud ideologiya olaraq 

multikulturalizm tolerantlığın təcəssümüdür ki, onsuz humanizm, yüksək fərdi və beynəlxalq 

münasibətlər mədəniyyəti, insanlar arasında qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı zənginləşmə, dostluq və 

əməkdaşlıq mümkün deyil. Multikulturalizm müəyyən birləşmiş cəmiyyət daxilində etnik, irqi, dini 

və mədəni müxtəlifliklərin qorunmasına, inkişafına və tənzimlənməsinə yönələn bir siyasətdir və 

milli azlıqların yaşadıqları cəmiyyətə inteqrasiya olmaları üçün əlverişli şərait yaradır. Başqa sözlə 

desək, multikulturalizm nə milli azlıqların etnik – mədəni dəyərlərini assimilyasiyaya uğradır, nə də 

ki, onların bu dəyərlərinin inkişafını cəmiyyətin inkişafından təcrid edir. Multikulturalizm eyni bir 

ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələrinin mədəniyyət hüquqlarını tanıyan humanist 

dünyagörüşü və ona uyğun olan siyasətdir. [1. s. 44] 

Hər bir xalqın, millətin mövcudluğu onun ana dilinə, adət-ənənələrinə, öz mədəniyyətinə, 

ədəbiyyatına, tarixinə bağlılığından asılıdır. Xalqımız da bu günədək məhz milli-mənəvi dəyərinə 

bağlılığı sayəsində özünün mövcudluğunu, milli identikliyini, özünəməxsusluğunu qoruyub saxlaya 

bilib, zəngin milli-mədəni, maddi, ədəbi, dövlətçilik irsinə sahib olub. Azərbaycanda  milli-mənəvi 

dəyərlər və mentalitet problemi multikulturalizmdə, xüsusən, özünü aydın şəkildə göstərir. Bu gün 

dünyanın müxtəlif yerlərində müharibələr baş verir, iqtisadi böhran sürətlə yayılır. Dünya 

miqyasında dini ayrı-seçkilik güclənməkdə, hətta bəzən dini zəmində qarşıdurmalara gətirib 

çıxarmaqdadır.  Müharibələr, böhranlar, ayrı-seçkiliklər  çoxaldığı dövrdə təəssüf ki, insani 

xüsusiyyətlər də itməyə başlayır. Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması üçün insani keyfiyyətlərə 

malik şəxslərin yetişdirilməsi vacibdir. İnsana məxsus ən mühüm keyfiyyətlərdən biri məhz 

tolerantlıqdır. Tolerantlıq vətəndaş cəmiyyətinin əsas əxlaq prinsipidir. Tolerant şəxs digər 

xalqların, dinlərin nümayəndələrinə, adət-ənənələrinə dözümlü olmağı bacarmağı və həmçinin 

dinindən, irqindən, dilindən, milli və siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlara 

hörmət edir.  

Tolerantlıq bu gün mütərəqqi dünyanın ən çox müzakirə etdiyi məsələlərdən biridir. Çünki 

bəşəriyyətin gələcəyi tolerantlıq prinsiplərinin necə və hansı səviyyədə bərqərar olmasından asılıdır. 

Dünyada yüzlərlə din, məzhəb və təriqət var: eyni zamanda, minlərlə xalq və etnik qrup 

mövcuddur. Dünyamızın tolerantlığa ehtiyacı həmişə olduğundan daha çoxdur. Tolerantlıq 

dünyamızın gələcəyi üçün alternativsiz xilas yoludur. Ona fərqli yanaşanlar, müxtəlif izah verənlər 

ola bilər, amma tolerantlığı inkar edənlər əsla olmamalıdır.  

Bəzi Avropa ölkələrində insani və humanist dəyərlər azaldığı bir dövrdə Azərbaycan dünyaya 

tolerant ölkə kimi dostluq, qardaşlıq və birgə yaşama mesajı verir, tolerantlıq nümunəsi göstərir. 

Azərbaycanda bu ənənənin yaşaması və həyat şəraitinə çevrilməsi üçün sistemli iş aparılır. 

Prezident İlham Əliyevin 2016-cı ili Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” elan etməsi, 

multikulturalizm, sivilizasiyalararası dialoq, mədəniyyətlərarası dialoq mövzularına həsr olunmuş 

bir çox beynəlxalq tədbirlərin məhz Azərbaycanda, onun paytaxtı Bakıda keçirilməsi heç də 

təsadüfi deyil və bunun dərin tarixi kökləri var. Ali məktəblər, orta ümumtəhsil məktəbləri və digər 

təhsil müəssisələri ümumilikdə təhsil prosesi bu missiyanın həyata keçməsində mühüm rol oynayır.  

Bütün dövrlərdə Azərbaycanda bütün millətlərin, dinlərin nümayəndələri sülh, əmin-amanlıq, 

qardaşlıq şəraitində yaşamışlar. Azərbaycanın yeraltı, yerüstü sərvətləri kimi etnomədəni tərkibi də 

əsrlər boyu zəngin olub. Və bu zəngin tərkib güclü, qüdrətli, istiqanlı təbiətə malik bir millətin - 

Azərbaycan millətinin formalaşmasında böyük rol oynayıb. Yüz illərlə bu odlar diyarında yaşayan 

xalqlar çətin gündə də, xoş gündə də dostluq, qardaşlıq şəraitində yaşayıblar. Hal – hazırda da bu 

ənənə davam edir. Ölkəmizdə hökm sürən ictimai-siyasi quruluşdan asılı olmayaraq bütün 

dövrlərdə Azərbaycan dözümlülük, tolerantlıq məkanı olmuşdur. Bu gün müstəqil bir ölkə kimi öz 

siyasətimizi biz bu təməl üzərində qururuq. Azərbaycanda multikulturalizm  siyasəti dövlət 

quruculuğu və demokratik inkişafın əsas göstəricilərindəndir. Ölkə başçısı İlham Əliyev 18 may 

2015 –ci il III Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda bildirib ki, ölkəyə, xalqa, dinə olan hörmət 

digərlərinin ənənələrinə və dəyərlərinə hörmətdən başlayır. Bu gün Azərbaycan multikulturalizmin 

əsas mərkəzlərindən biridir. Azərbaycan bütün dünyada multikultural dəyərlərin carçısıdır. 



 
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 233 

 

 

 

Dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycan əhalisinin tərkibi də yekcins deyil. Burada 

da əsas xalqla yanaşı etnik və etnoqrafik qruplar yaşayırlar. Azərbaycan torpaqları həmişə müxtəlif 

tarixi proseslərdə bir çox etnik qrupları, qəbilə, tayfa və müxtəlif xalqları strateji mövqeyi, münbit 

torpaqları ilə öz ərazilərinə cəlb etmişdir. Bu gün Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların tarixini 

nəzərdən keçirsək görərik ki, əhalinin 90 %-ni təşkil edən azərbaycanlılardan əlavə xalqımızın 

təşəkkülündə tarix boyu azsaylı, etnik və milli azlıqlar iştirak etmişlər. Deməli, Azərbaycan 

Respublikasının əhalisinin əsas hissəsi azərbaycanlılardan və ölkənin müxtəlif bölgələrində 

kompakt şəkildə yaşayan 80-ə yaxın milli azlıqlardan ibarətdir. Ölkəmizdə yaşayan hər bir xalq öz 

etnik xüsusiyyətini saxlamaqla bərabər, digər xalqların və etnik qrupların həyat tərzində, 

məişətində, adət-ənənəsində, mədəniyyətindəki bir çox mütərəqqi amilləri əxz edərək, onları 

qarşılıqlı sürətdə inkişaf etdirmişdir. Tolerant şüurun,  düşüncənin, təfəkkürün formalaşdırılması, 

tolerant şəxsiyyətin yetişdirilməsi, fərqli dinlərə, xalqlara, millətlərə hörmətin və sülhsevərliyin 

tərbiyə edilməsi Azərbaycan təhsilində prioritet vəzifədir. Sadaladığımız faktlardan da görünür ki, 

bu mövzu hal – hazırda cəmiyyətimiz, təhsilimiz üçün çox aktualdır və araşdırılmağa ehtiyacı var. 

Dünyada baş verən proseslər vətəndaşlarımızın  bu mövzu haqqında daha çox savadlanmağına 

ehtiyac yaradır. Təbii ki, hər şeydən öncə bu işə dərindən bələd olan müəllimlər nəsli 

yetişdirilməlidir. Məktəb demokratik mühit yaratmalıdır. Humanist cəmiyyəti yalnız bu yolla 

formalaşdırmaq olar.  

Hələ müstəqilliyimizin ilk illərində, 1992-ci ildə imzalanmış “Azərbaycan Respublikasında 

yaşayan milli azlıq, azsaylı xalq və etnik qrupların hüquq və azadlıqlarının qorunması, dil və 

mədəniyyətlərinin inkişafı üçün dövlət yardımı haqqında” fərmana əsasən onlar Azərbaycanın 

bərabərhüquqlu vətəndaşları hesab edilir. Təhsil bütün mövcud sivilizasiyalarda ən güclü silahdır. 

Yetişməkdə olan gənc nəslin  cəmiyyətə münasibəti onlara verdiyimiz təhsilin, tərbiyənin 

nəticəsidir. Bu aspektdən tədris prosesinin xüsusilə müəllimin üzərinə yük düşür. Kiçikyaşlı 

məktəblilərin tolerantlılıq səviyyəsi ailə və məktəbin qarşılıqlı işinin nəticəsidir. Tədris metodları, 

üsulları nə qədər uğurlu seçilərsə, fənnin səmərəsi də bir o qədər artar. Müasir Azərbaycan 

cəmiyyətində multikulturalizmin əhəmiyyəti böyükdür. Hal – hazırda orta ümumtəhsil 

məktəblərində azərbaycanlılarla yanaşı, müxtəlif  xalqların nümayəndələrinin uşaqları da təhsil alır. 

Onlara qarşı heç bir ayrı – seçkilik, radikal münasibət göstərilməyib. Bizim təhsil siyasətimiz 

həmişə bu istiqamətdə olmuşdur. Hazırda ölkədə keçirilən çoxsaylı tədbirlərdə dünyada milli və 

dini tolerantlığın gücləndirilməsi, multikulturalist dəyərlərin təbliği, dini zəmində ekstremizmə və 

ayrı-seçkiliyə qarşı birgə mübarizə yollarının araşdırılması, fərqli dinlərin və mədəniyyətlərin 

daşıyıcısı olan insanlar arasında dialoq və qarşılıqlı anlaşmanın  bərqərar edilməsi və s. aktual 

problemlər geniş müzakirə olunur. [2. s. 78] Multikultural təhsil müxtəlif mədəni kökə, mənşəyə 

mənsub olan insanların tarixi keçmişlərini, dəyərlərini, inanc və etiqadlarını və dünyagörüşlərini 

özündə birləşdirən təhsil və ya tədrisin bir formasıdır. Biz bunu həm də çox mədəniyyətli təhsil də 

adlandıra bilərik. Bu məqsədlə müəllim məktəb səviyyəsində öz proqramına mədəni müxtəlifliyi 

əks etdirmək üçün müxtəlif formalarda dərslər daxil edə bilər. Ümumiyyətlə, çox mədəniyyətli 

təhsil insanların irqi, dini, siyasi, sosial mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün şagirdlər üçün 

bərabər təhsil kapitalı və təhsil imkanları prinsipi üzərində qurulmuşdur və gələcəkdə bu cür təhsilin 

müxtəlif mədəniyyətlərə məxsus tələbələr üçün müvəffəqiyyətə gedən maneələrin aradan 

qaldırılmasına kömək edəcəyi proqnozlaşdırılır. Multikultural təhsil vətəndaş azadlıqları 

hərəkatlarından inkişaf etmişdir. Məktəb rəhbərliyi elə dərslər təşkil edirdi ki, şagirdlər müxtəlif 

etnik qruplar haqqında öyrənə bilsinlər. Bu zaman informasiyanın çoxunu müxtəlif etnik qrupların 

bayramları, adət – ənənələri haqqında təşkil edirdi. Multikultural təhsil əsas olaraq dini, sinfi, irqi 

ayrı – seçkilik anlayışlarını özündə ehtiva edir. Multikultural təhsil “etnik, irqi mənsubluğundan, 

sosial sinfindən, mədəni xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq bütün şagirdlərin bərabər təhsil alma 

hüquqları vardır ” ideyasını özündə daşıyır. Əgər məktəblərdə bütün bunlar düzgün şəkildə həyata 

keçirilərsə, şagirdlərdə müxtəlif, fərqli tarixi, mədəni qruplar haqqında müsbət qavrayış 

formalaşacaq. Bu yolla multikultural təhsil tələbə və şagirdlər üçün öz kimliklərindən qürur duymaq 

və bundan daha inamlı olmağa dəstək verən bir alətdir. Əlbəttə ki, dözümlülüyün əldə edilməsinin 

əsas yolu hər bir fərdi təhsilli olan cəmiyyətin əsasını qoymaqdır. Müxtəlif mədəni dəyərlərə 

mənsub təhsilli şəxslər bizə göstərəcəklər ki, insanların xarakteri öz inanclarına görə deyil, 
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fikirlərinə görə formalaşır. Onlar ilkin təcrübədən öyrənəcəklər ki, dərisindən, cinsindən, etnik və 

siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir şəxslə əməkdaşlıq etmək lazımdır. Gələcək 

nəsillərə cəmiyyət üçün çeşidli faydalarının təmin edilməsinin vacibliyinin vurğulanması yolu ilə 

möhkəm köklü təhsil çiçəklənən dünyada başqasının inanclarının qəbuluna kömək edəcəkdir. Qeyd 

etdiyimiz kimi dilimizin terminlər leksikonunda tolerantlıq, multikulturalizm kimi terminlər yeni 

ola bilər, lakin mahiyyət etibarilə bu sözlər heç də bizə yad deyil. Bizim mədəniyyətimiz, 

əxlaqımız, dövlət siyasətimiz, təhsilimiz də bu istiqamətə yönəlmişdir. Azərbaycan xalqı tarix boyu 

müxtəlif millətlərin nümayəndələri ilə bir yerdə yaşayıb, təhsil almışlar.  

Azərbaycan Respublikası təhsil sistemi fasiləsizlik siyasəti yeridir. Təhsil Qanununda 

göstərilmişdir: “3.1. Məktəb irqindən, dilindən, dinindən, milliyyətindən, sosial vəziyyətindən, 

mənşəyindən asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycan vətəndaşına ümumi təhsil almaq imkanını təmin 

edir” [3. s. 112 ]. 

Azərbaycanda milli azlıqlar ölkə əhalisinin 9,4%-ni təşkil edir.1992-ci il oktyabrın 7-də qəbul 

olunmuş “Təhsil” haqqında Qanunun 6-cı maddəsi və “Dövlət dili” haqqında Qanunu 3-cü 

maddəsinə əsasən təhsil milli azlıqların müxtəlif dillərində verilə bilər. Respublikamızın 13 

rayonunda yaşayan etnik qrupların uşaqların öz milli adət və ənənələrini, mədəniyyətini 

öyrənmələri üçün lazımi şərait yaradılıb. “Belə ki, Quba, Qusar, İsmayıllı, Xaçmaz, Oğuz, Qəbələ 

rayonlarının 126 məktəbində 24670 şagird ləzgi, Lerik, Lənkəran, Astara, Masallı rayonlarının 246 

məktəbində 26070 şagird talış, Balakən, Qəbələ, Xaçmaz, Zaqatala, Quba, Samux rayonlarının 32 

məktəbində 4748 şagird avar, udin, tat, saxur, yəhudi, xınalıq, kürd dillərini əsasən ibtidai siniflərdə 

öyrənirlər” [4.s.4]. Beləliklə, respublikanın 407 məktəbində azsaylı xalqların və etnik qrupların 

55488 nəfər uşağı öz ana dillərini öyrənirlər. Azsaylı xalqların dillərində təlim aparan müəllimlər 

müvafiq qaydalara uyğun olaraq vaxtaşırı ixtisasartırma kursundan keçirilirlər. Avropa Şurası və 

Azərbaycanın Təhsil Nazirliyi hələ 2003-cü ilin mayında Bakıda “Təhsil siyasəti və milli azlıqlar” 

mövzusunda seminar keçirmiş, elə həmin il noyabrın son günlərində isə bu məsələ ətrafında 

Strasburqda AŞ-ın iqamətgahında beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə müzakirələr aparılmışdır. Hər 

iki tədbirdə ölkədəki milli azlıqların təhsilinə münasibət yüksək dəyərləndirilmişdir. Bu gün artıq 

Təhsil Nazirliyi ölkə Konstitusiyası, “Təhsil haqqında” qanunun tələbləri və Avropa Xartiyasının 

prinsiplərini əldə rəhbər tutaraq, azsaylı xalqların dilləri, tarixi və mədəniyyətinin öyrənilməsi 

istiqamətində mümkün imkanlardan istifadə edir. Paytaxt Bakıda yaşayan yəhudi uşaqlar üçün 

Fondun dəstəyi ilə “Xabad-Or-Avner” təhsil mərkəzi inşa edilib. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin sərəncamları nəticəsində Balakən rayonunun Katex kəndində Beretbinə əsas məktəbi, 

Zaqatala rayonunun  Makov, Qınır kəndlərində  məktəblər tikilmiş, Mamrux kəndində uşaq baxçası 

inşa olunmuşdur. 2003-cü ilin sentyabrından Azərbaycanda ilk yəhudi məktəbi fəaliyyət göstərir.   

Avar dilində ümumilikdə 260 sinfi olan 19 məktəb fəaliyyət göstərir və bu məktəblərdə 7 

minə yaxın şagird təhsil alır.  

2009-cu il ümum ölkə əhali siyahıyaalınmasının rəsmi yekunlarına əsasən talışlar 

Azərbaycanda yaşayan de-fakto III , de - yuri isə IV azsaylı etnik qrupdur. Azərbaycanda hazırda 

tədris proqramında talış dili öyrənilən 248 məktəb fəaliyyət göstərir. Bu məktəblərin ibtidai 

siniflərində həftədə 2 dəfə talış dili tədris edilir. Bu məktəblərdə 1716 sinif vardır ki, onlardan 248-i 

ibtidai sinifdir. Məktəblərdə ümumən 29120 şagird təhsil alır. [5. s. 7] 

 1993-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda ləzgi dilində dərsliklər çap edilir. Hazırda 94 

məktəbdə (891 sinif) ləzgi dilində dərslər keçirilir. Həmin məktəblərdə 15000-ə yaxın şagird təhsil 

alır. 
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Summary 

Multicultural education incorporates the idea that all students – regardless of their gender; 

sexual orientation, social class and ethnic, racial, or cultural characteristics – should have anequal 

opportunity to learn in school. Multiculturalism is a state policy in Azerbaijan. There is great 

importance of multicultural education in the modern Azerbaijani society. 
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BALAKƏNDƏ YAŞAYAN ETNİK QRUPLARIN MADDİ VƏ MƏNƏVİ 

MƏDƏNİYYƏTİ 

  

Açar sözlər: mədəniyyət, irs, parça, etnik, milli  

Key words: culture, heritage, cloth, ethnical, national 

 

Azərbaycan tarix boyu qeyri – adi təbiəti, burada məskunlaşan müxtəlif xalqları ilə rəngarəng 

çiçək çələnginə bənzəmişdir. Bu rəngarəngliyin bir qismi də Azərbaycanın şimal – qərb bölgəsi – 

Balakənə düşür.  

Balakən rayonu inzibati vahid kimi 8 avqust 1930-cu ildə təşkil olunmuşdur.(1; s 853) Daha 

sonra inzibati cəhətdən Zaqatala rayonuna tabe olmuşdur. Ancaq 1965-ci ildən yenidən müstəqil 

rayon olmuşdur (3; s 45). 

Yazılı qaynaqların verdiyi məlumatlara görə Balakən Qədim Albaniya dövlətinin ərazisinə 

daxil olmuşdur. Eramızdan əvvəl 65-ci ildə Roma və alban qoşunları arasında Alazan (Qanıx) çayı 

sahilində baş verən döyüşdə iştirak edən qədim yunan tarixçisi Plutarx yazırdı ki, bu yerlərin əhalisi 

sakit təbiətli, məğrur, döyüşdə cəsarətli və cəsurdur. Burdan da görünür ki, bölgə əhalisi 

baxmayaraq ki etnos olaraq müxtəlifdir amma düşmənə qarşı tək yumruq halında birləşərək 

mübarizə aparmışlar. Buradakı rəngarənglik, müxtəliflik artıq onların həyat tərzinə çevrilmişdir.  

Ümumi birgəyaşayış qaydalarına əməl olunma bu xalqları bir – birinə daha da yaxınlaşdırıb, lakin 

onlar öz dillərini, etnoqrafik xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayıb.  

Hal – hazırda Balakəndə 27 millətin nümayəndəsi yaşayır. Bu müxtəliflik bizə əsrlərin, illərin 

yadigarıdır. Və bu gün əsrlərin mirası olan hər bir millətin adət-ənənəsi, mədəni irsi qorunub 

saxlanılır və təbliğ edilir. Balakən rayonunda yaşayan etnik qrupların içərisində sayca ən böyükləri 

azərbaycanlılar, qafqazdilli avarlar, ingiloylar, farsdilli qaraçılardır və ləzgilərdir.  

Azərbaycanın şimal – qərb zonası öz təbiətinə, təbii sərvətlərinə görə nə qədər zəngindirsə, 

mənəvi zənginliyinə görə də, bir o qədər unikal diyardır.  

Bu bölgənin özünəməxsus musiqi aləti vardır ki, bu da yalnız Balakən və Zaqatala bölgəsində 

istifadə olunur. Qədim zamanlardan bu vaxta qədər Balakənlilər öz əlləri ilə düzəltdiyi iki simli 

tamburdan el şənliklərində, tütün, yun, qarğıdalı və fındıq təmizlənən iməciliklərdə musiqi aləti 

kimi istifadə etmişlər.  

Tamburun müşayiəti ilə həm kişilər, həm də qadınlar haylalar söyləmiş, Balakənə məxsus 

yerli rəqsləri ifa etmişlər. Tamburla oxunan mahnıya “hayla” deyilir və “hayla” sözü burada 

“çağırmaq”, “səsləmək” mənasındadır (2; s99).  Keçən əsrin 30-cu illərindən Balakənli söz ustası, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Equal_opportunity
https://en.wikipedia.org/wiki/Equal_opportunity
mailto:chinara.alizada@gmail.com
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Azərbaycan aşıqlarının I qurultayının  iştirakçısı aşıq Sənəmin haylaları (bayatıları) hələ də dillərdə 

əzbərdir. 

Milli azlıqlar içərisində üstünlük təşkil edən avar xalqına məxsus Qaysa kənd mədəniyyət 

evində “cahan” folklor ansamblı, Şambul kənd mədəniyyət evində “Qızlar” rəqs qrupu, Mahamalar 

kənd mədəniyyət evində “Təbəssüm” rəqs qrupu, ingiloylar yaşayan İtitala kənd mədəniyyət evində 

isə “Şəlalə” rəqs studiyası yaradılmışdır. Bundan başqa Qax, Zaqatala, Balakən rayonlarında 

yaşayan saxurların qızlarından ibarət “Lilay” rəqs ansamblı fəaliyyət göstərir.  

“Cahan” folklor ansamblı 2011-ci ildə Bakı şəhərində “Azərbaycan doğma diyar” devizi 

altında keçirilən “Milli azlıqların İncəsənəti” III Respublika festivalında fəal iştirak etmiş, Xalq 

kollektivi adına layiq görülmüşdür. Rayonda keçirilən tədbirlərdə onların çıxışlarına xüsusi yer 

verilir.( 5)  

Toy məclisində icra olunan adətlər ayrı – ayrı kəndlərdə azacıq fərqlənsə də, əsasən eynidir 

deyə bilərik.  

Qədimlərdə, hətta ötən yüzilliyin əvvəllərinədək adətən qız üçün aşağıdakılar buyurulardı.  

Bir ədəd “tavatkəmər” – adı ilə tanınan və qızıl suyuna tutulan enli bel kəmər;  

Gümüş bilərzik;  

“ Düyməçə” (sərəndəzlə birlikdə) – başa taxılan xüsusi qadın baş örtüyü. Düyməçə gümüş 

zəncirlərlə bəzədilmiş olurdu.  

“Mumasan” – sinəyə taxılan xüsusi qadın bəzəyi. Onun üzərində çoxlu gümüş pullar və digər 

bəzək şeyləri olar və qadın yeridikcə qəribə cingiltili səslər çıxarardı.  

“Bafta” qadın geyimi;  

“Darayı” dizlik (xüsusi gözəl ipək parçadan);  

İki ədəd xasa çit köynək;  

“Döşlük bağı” – xüsusi gümüş pullarla bəzədilən  kəmərə bənzər bel bağı;  

“Gülbəngi” – gəlinin başına örtülən, çox zərif toxunmuş baş örtüyü;  

Bir ədəd gümüş üzük.  

İndikindən fərqli olaraq o vaxtlar qızıla deyil, gümüşə üstünlük verilir və məhz “gümüş üzük” 

buyururdular( 2; s 105)  

Toy məclislərinin sonrakı günü, adət ənənələrimizə görə “Təzə gəlin süzən çayı içmək” üçün 

gələn qohumlar tamburun müşayiəti ilə əylənirlər. Həmçinin “Təzə gəlinə” müxtəlif hədiyyələr 

gətirirlər.  

Bölgədə yaşayan bütün xalqların, istər yerli türklərin, istər ingiloylar, istərsə də avarlar olsun 

onların həyat tərzi, məişəti öyrəniləndə bu həqiqət məlum olur ki, on səkkiz və on doqquzuncu 

yüzilliklərdə, hətta rus işğalına baxmayaraq, buradakı cəmiyyət daha çox “adət” adı ilə ifadə olunan 

gələnəklərlə, adətlərlə idarə olunurdu. Yüzilliklər, əsrlər boyu davam edən gələnəklərdən, 

adətlərdən biri də iməcilikdir.  

İməcilik məişət işlərində qohuma, qonşuya göstərilən təmənnasız göstərilən köməkdir. Gündə 

bir qonşunun evində təşkil olunar. Bunlara misal, “yun iməciliyi”, “tütün iməciliyi”, “qarğıdalı 

iməciliyini”, “ev iməciliyini” göstərə bilərik.  

Bu iməcilikdə qadınlar, qız – gəlinlər əsasən iştirak edilər. Belə iməciliklərdə qız – gəlinlər 

təkcə yun didib, ip əyirməz, həm də doya – doya şənlənərdilər. Bunun üçün iməcini təşkil edərdi. 

Yavaş – yavaş iməci davam etdikcə və axşama doğru dambur çalınar, “hayla” oxunar, rəqs edilərdi.  

Yeni ev tikməkdən, yun didməyə qədər bütün tədbirlərdə bölgə insanlarının həyatında bir 

“birlik”, “yardımlaşma” duyulurdu.  

Təssüflər olsun ki, elm – texnikanın inkişafı həmişə insanların birgəliyinə şərait yaradan 

“iməciliyi” və buna bənzər qədim və dəyərli adətləri aradan çıxarır. Daha az halda təkrar olunur.  

Geyim və bəzək bir etnosun etnogenez prosesində başlayıb formalaşmanın başa çatmasınadək 

keçdiyi yolu və ya digər şəkildə özünü əks etdirir.  

Digər tərəfdən, geyim və bəzək əşyaları etnoqrafik cəhətdən araşdırıldıqca məlum olur ki, 

buradakı hər bir ornament, hər bir ilmə onların həyat tərzinin müəyyən məqamını özündə əks 

etdirir. Bu ornament, naxışlar vasitəsi ilə insanların dünyagörüşü, qədim inam və etiqadları 

haqqında məlumat almaq olur. Çünki insanlar bu naxışlarla demək istədiklərini, adət  ənənələrini 

ifadə edirlər.  
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Bəzək və zinət əşyaları müxtəlif çeşiddə olmaqla, taxılma yerinə görə növlərə bölünür. Bütün 

növ zinət əşyalarının hazırlanması prosesində həndəsi, nəbati motivli naxışlardan və simvollardan 

istifadə edilirdi. Həmçinin zərgərlikdə minasazlıqdan uzun müddət istifadə edilmişdir. Minalanmış 

qədəhlər, xəncərlər, bəzək əşyaları o qədər bölgədə məşhur olmuşdur ki, hər evdə ən azı bir ədəd 

minsazlıq məmulatı olurdu.  

Yaxa bəzəkləri – xalis cavahiratdan, əşrəfi, imperial, çervon yaxalıqlar adlanan qiymətli 

metaldan hazırlanan sinəbənd, yaxagülü, pilək, sərmə idi( 2; s 85).  

Bel bəzəkləri – qızıl və gümüş kəmərlər, təkbənd çox qədim tarixə malikdir. 

 Adətə görə ərə getməmiş qızlar kəmər taxmırdılar. Gümüş kəməri ata evindən ər evinə gəlin 

köçən vaxt gəlinin belinə bağlayardılar. Ərə gedən hər bir qızın gümüş kəməri olmalı idi. İnanırdılar 

ki, kəmərdə ecazkar güc də vardır. Kəməri gəlinin belinə oğlan uşağı bağlamalı idi( 2; s 86 – 87)  

Bundan başqa rayonda dəmirçilik, papaqçılıq, toxuculuq və bədii tikmə, şəbəkə hazırlanması, 

ağac və daş üzərində oyma, ipəkçilik, sərraclıq, təkəlduzluq, dulusçuluq və zərgərlik kimi xalq 

sənətkarlıq nümunələri geniş yayılmışdır. 

Öz sənətini nəsildən nəslə ötürən el sənətkarları indi də həmin sahələrə aid ən gözəl sənət 

nümunələrini hazırlayırlar. 

Mənəvi irsimizdən qeyd edərkən maddi irsimiz sayılan bu bölgədə yaşayan xalqların 

geyimindən də söz açmamaq olmaz. Həm kişi, həm də qadınlarda geyimlər 2 qrupa bölünürdü: alt 

və üst geyimlər.  

Kişilərin geyindiyi dizlik və alt köynəyi adlanan paltarlar adətən ağ pambıq parçadan tikilirdi. 

Üst paltarlar isə əsasən şalvar və köynəkdən ibarət idi. Çarıq isə ayaq geyimi idi, hər bir obada çarıq 

tikən usta olurdu.  

Kişilərdən fərqli olaraq, qadın geyimlərinin həm bəzəyi, həm də çeşidi çox idi.  Bölgəmizdə 

qadın geyimlərinin birinci qismi əvvəllər “can köynəyi” adlanan sadə ağ parçadan tikilmiş paltar 

idi.  

Köynək üçün arşınlıq parça lazım olurdu və köynək səkkiz hissədən ibarət idi: 1. Kürək (dal 

hissə), 2. Sinə (qabaq hissə) , 3. Əynidirik (yaxud çiyindirik), 4. Yaxa, 5. Boyunduruq, 6. Qolluq,        

7. Bilərzik, 8. Xişdək (2; s 91)  

Baş örtüyü sərəndaz adlanan zərif cunadan, onun üstündən taxılan düyməçədən, kələğayı və 

şaldan ibarət idi.  

Düyməçə qadın baş örtüyü olub, tamamilə gümüş zəncirlərlə örtülü olur, başdan düşməməsi 

üçün iplə, yaxud parça rezinlə çənənin altından bağlanırdı.  

Düyməçənin altından sərəndaz adlanan, eni bir, uzunu isə iki metr olan cuna salınar və 

qadınlar hörüklərini onun altına yığıb gizlədərdilər. 

Bundan başqa qadın geyimlərində xüsusilə üst geyimlərində paltarların kənarları bəzəkli 

işləmələrlə bəzədilirdi. İmkanlı ailələrdə isə gümüş və qızıl sapla güləbətin, sərmə işlənər, ön 

hissələrə isə butalar işlənərdi. Qızıl butaların sayı hər tərəfdə səkkiz – on ədəd olurdu.  

Evli qadınlar kəlağayının uclarını çiyinlərinə salmaz, başlarına çalma kimi dolayardılar. Baş 

örtüyünün üzərindəki bəzək qadınların varlı və ya kasıb olmağını göstərirdi.  

Daha bir maraqlı cəhəti qeyd edə bilərik ki, bölgə qadınları adətən nadir hallarda çadra 

örtürlərmiş. 

Gənc qadınlar qırmızı, narıncı rəngli parçadan tikilən, yaşlı qadınlar isə tünd rənglərdən 

tikilən paltarlar geyinməyi xoşlayırdılar.   

Adətən bölgə əhalisi çarıq, məst, uzunboğaz çəkmə və nadir hallarda başmaq adlanan müasir 

ayaqqabıya bənzər ayaqqabı geyinərdilər.  

Çarıq düzəldilməsinə görə şirmayi və büzməli olurdu. Çarığın altından adətən yun corab 

geyinilərdi.  

Balakənin təkrar olunmaz, milli özünə məxsus kulinariyası vardır. Sac üzərində bişirilən 

günəş rəmzi daşıyan maxara – qədim inanclara görə hava çox yağmurlu keçəndə maxara bişirərdilər 

ki günəş çıxsın. Və bişirərkəndə müxtəlif günəşə aid haylalar oxuyardılar. Bundan başqa toyuq 

çığırtması, şor və undan hazırlanan- “cüttü”, bölgəyə məxsus “sülhüllü”, ət, şor, gicitkən, qabaq 

(boranı) qutabları, boş xəngəl ancaq Balakənli qadınlar tərəfindən ustalıqla hazırlanıb bişirilir. 
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Yuxarıda sadaladığımız bir neçə nümunə, milli adət - ənənələr bölgənin necə zəngin mədəni 

irsə sahib olduğunun göstəricisidir. Azərbaycanda yaşayan hər bir xalq öz etnik xüsusiyyətini 

saxlamaqla digər xalqların və etnik qrupların həyat tərzində, məişətində, adət və ənənəsində və 

mədəniyyətindəki bir çox mütərəqqi amilləri öyrənərək onları qarşılıqlı surətdə inkişaf etdirib. 

Respublikamızda azsaylı xalqların və milli azlıqların qorunması, maddi və mənəvi mədəniyyətlərin 

öyrənilməsi məqsədilə mədəniyyət mərkəzləri yaradılıb.  

Ölkəmizdə özünəməxsus etnik intibah ümumlider Heydər Əliyevin 1993 – cü ildə imzaladığı 

sərəncamdan sonra başlayıb (3; s 7 ) . Sərəncam etnik azlıqların təhsili, mətbuatı, mərkəzi televiziya 

və radio ilə xüsusi verilişlərin təşkili, həmfikirlilik və ədalətlilik, tolerantlıq və həqiqilik, bərabərlik 

və əməkdaşlıq hüquqları öz əksini tapıb.  

Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irsinin dəstəklənməsi, təbliği və təşviqi istiqamətində 

aparılan islahatlarla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən 

təsdiq olunmuş “2010-2014-cü illər üçün Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları” Proqramına Əsasən  2014-

cü il üçün Balakən “Azərbaycanın Folklor Paytaxtı” elan edilmişdir.  

01 aprel 2014-cü il tarixdə “Balakənin-Azərbaycanın Folklor Paytaxtı” elan edilməsi ilə bağlı 

rayon  Mədəniyyət Mərkəzində təqdimat mərasimi keçirildi. 25-26 sentyabr 2014-cü il tarixlərində 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Balakən Rayon İcra 

Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə “Balakən Payızı” Folklor və Turizm Festivalı keçirildi. 

Proqrama əsasən Festival iki gün 25-26 sentyabr tarixlərində qeyd edildi. Festivalda Dağıstan, 

Gürcüstan Respublikalarından, Ağdam, İsmayıllı, Masallı, Şəki, Qax və Zaqatala rayonlarından 

gəlmiş folklor kollektivləri iştirak etmişdir (5).  

Azərbaycan adlı məmləkətin etnik mənzərəsi – göy qurşağı kimi rəngarəngdir. Onlar bir 

ailədirlər: azərbaycanlı.  

Ədəbiyyat: 

1. Azərbaycan Respublikasının inzibati–ərazi vahidləri. — Kənd rayonları, / Azərbaycan Milli 

Ensiklopediyası. 25 cilddə. Bakı 2007  

2. Akif Məmmədli – Şimal- Qərbi Azərbaycanın arxeologiyası və etnoqrafiyası . Bakı 2009  

3. Azərbaycan qəzeti. 16 aprel 2016 – cı il. 

4. Районы Азербайджанской ССР. — Белоканский район, Президиум Верховного 

Совета Азербайджанской ССР. "Азербайджанская ССР, Административно-территориальное 

деление на 1 января 1961-го года". Баку: "Азернешр", 1961 

5. http://balaken-ih.gov.az/page/16.html 

 

Xülasə 

Qədim etnosların yaşadığı məkanlardan biri də Balakəndir. Bu ərazi həmişə öz zəngin təbiəti 

və mədəniyyəti ilə seçilmişdir. Bu zəngin mədəniyyətin formalaşmasına və inkişafına səbəb buranın 

rəngarəng etnoslarıdır. Onların özlərinə məxsus unikal mənəvi irsi vardır. Bu mənəvi irsi inkişaf 

etdirərək, qorumaq isə bizim borcumuzdur.  

 

Ch.Aliyeva 

Summary 

One of the region of residence of the ancient ethnic groups is Balakan . This region has 

always been renowned for its rich culture and nature. The main factor for formation  and 

development of such a rich culture is various ethnic groups in this area . They have a kind of 

spiritual heritage. It is our duty to improve and  protect this heritage. 
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AZSAYLI XALQLARIN MƏDƏNİYYƏTİ ONLARIN FOLKLOR 

NÜMUNƏLƏRİNDƏ YAŞADILIR 

 

Açar sözlər: xalq, etnik qrup, mədəniyyət, din, dil  

Key words: people, ethnic group, culture, religion, language  

 

Bu gün Azərbaycanda türkdilli  azərbaycanlılarla yanaşı, özlərini onlar qədər azərbaycanlı 

sayan avarlar, saxurlar, ingiloylar, talışlar, udilər, xınalıqlar, qrızlar, hapıtlar, buduqlar  kimi bir çox 

azsaylı xalqlar və etnik qruplar da yaşamaqdadır. Dünyanın etnik xəritəsində yalnız Azərbaycan 

ərazisində qeydə alınan bu nadir etnoslar öz etnik kimliklərini günümüzədək qoruyub saxlamışlar. 

Tarixin müəyyən dövrlərindən Azərbaycanı özlərinə məskən seçmiş avarlar, saxurlar, ingiloylar, 

udilər, talışlar, xınalıqlılar kimi etnik qruplar əsrlər boyu Azərbaycan türkləri ilə bərabər yaşayaraq 

zaman keçdikcə bir – biri ilə qaynayıb qarışmışlar. Lakin bu etnosların hər biri Azərbaycan türkləri 

ilə ümumi, vahid mənəvi dəyərlərə sahib olmaqla yanaşı, öz etnik spesifikliyini də müəyyən 

dərəcədə qoruyub saxlayaraq bütövlükdə Azərbaycan mənəvi mədəniyyətinə özünəməxsus rəng 

qatmışlar. Azərbaycanın Lənkəran-Astara, Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala kimi bölgələri talışlar, 

tatlar, ləzgilər, xınalıqlar, hapıtlar, buduqlar, avarlar, saxurlar, ingiloylar, udilər kimi etnik qrupların 

əsrlər boyu Azərbaycan türkləri ilə birgə yaşadıqları tarixi-etnoqrafik bölgələr olduğu üçün hər 

zaman etnoqrafların diqqət mərkəzində olmuşdur.  

Ölkəmizdə özünəməxsus “etnik intibah” ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə 

imzaladığı sərəncamdan sonra başlayıb. Sərəncamda etnik azlıqların təhsili, mətbuatı, mərkəzi 

televiziya və radio ilə xüsusi verilişlərin təşkili, həmfikirlik və ədalətlilik, tolerantlıq və həqiqilik, 

bərabərlik və əməkdaşlıq hüquqları öz əksini tapıb.  

Azərbaycan tolerantlığı ilə seçilən azsaylı xalqların da məskunlaşdığı məkandır. Burada 

müxtəlif etniklər birgəyaşayışın nümunəsini illərdir ki, qoruyub saxlayırlar. Assimilyasiya 

olunanda, təbii ki, milli sərvətlərdən sayılan din, dil, mədəniyyət, etnoqrafiya da yerli xalqın təsiri 

altına keçir. Azərbaycanda isə vəziyyət tamamilə əksinədir. Burada azsaylı xalqların dillərinin, 

adət-ənənələrinin, mədəniyyətlərinin qorunub saxlanmasına, inkişafına hər cür şərait yaradılıb. 

Etnik qrupların nümayəndələri özlərini bu ölkənin azadfikirli, bərabərhüquqlu vətəndaşları sayırlar. 

Bununla belə, hər bir qrup özünəməxsus fərqli mədəniyyətlərin elementlərini də qoruyub saxlayır. 

Təbii ki, bu mədəni inteqrasiya məişət həyatında, sənətkarlıqda, mətbəx və müxtəlif mərasimlərdə 

öz əksini tapmaqdadır. Ölkənin ictimai-siyasi, mədəni, informasiya mühitində, mətbuatda, radio-

televiziya kanallarında hər xalqın nümayəndəsi bərabərhüquqlu şəkildə iştirak edir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 2016-cı il Azərbaycan Respublikasında  

“Multikulturalizm ili” elan edilmişdir. Multikulturalizm  ayrıca götürülmüş ölkədə və 

bütövlükdə dünyada müxtəlif millətlərə və məzhəblərə məxsus insanların mədəni müxtəlifliklərinin 

qorunması, inkişafı və harmonizasiyasına, azsaylı xalqların dövlətlərin milli mədəniyyətinə 

inteqrasiyasına yönəldilmişdir. Humanist və demokratik nəzəriyyə yaxud ideologiya olaraq 

multikulturalizm, tolerantlığın təcəssümüdür ki, onsuz humanizm, yüksək fərdi və beynəlxalq 

münasibətlər mədəniyyəti, insanlar arasında qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı zənginləşmə, dostluq və 

əməkdaşlıq mümkün deyil. 

Öncədən deyək ki, azsaylı xalqların dilinin, mədəniyyətinin, məişət həyatının qorunub 

saxlanmasında onların yaratdıqları musiqi və folklor kollektivlərinin rolu daha böyükdür. Bu 

mənada Lənkəran bölgəsində yüz illərdir ki, məskunlaşmış talışların folklor nümunələrini yaşadan 

“Lənkəranlı nənələr”, eləcə də respublikamızın şimal qütbündə yaşayan avarların məşhur “Avar 

rəqs qrupu” və sair azsaylı xalqların mədəniyyətinə aid olan bu cür nümunələrin sayı az deyil. 

Azərbaycanda yaşayan hər bir xalq öz etnik xüsusiyyətini saxlamaqla digər xalqların və etnik 

qrupların həyat tərzində, məişətində, adət və ənənəsində və mədəniyyətindəki bir çox mütərəqqi 

amilləri öyrənərək, onları qarşılıqlı surətdə inkişaf etdirib. 

mailto:vefa.hiseynova@mail.ru
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya
https://az.wikipedia.org/wiki/Humanizm
https://az.wikipedia.org/wiki/Demokratiya
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“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 240 

 

 

 

“Respublikamızda folklor nümunələrinin rəngarəngliyi də məhz bundadır. Qəbələnin Nic 

qəsəbəsində və Oğuz rayonunda yaşayan udilərin “Orayin” mədəniyyət mərkəzi fəaliyyət göstərir. 

Udilərin Nic qəsəbə mədəniyyət evi nəzdində fəaliyyət göstərən “Cəngi” rəqs ansamblının səs-

sorağı hər yerdən gəlir və rəsmi dövlət tədbirlərində fəallıqları ilə seçilir. Balakənin Qaysa kənd 

mədəniyyət evində avarlara məxsus “Cahan” folklor ansamblı, oğlanlardan ibarət “Qafqaz”, Şambul 

kənd mədəniyyət evində “Qızlar”, Mahamalar kənd mədəniyyət evində “Təbəssüm”, Zaqatalada 

qızlardan ibarət “Alazan” rəqs qruplarının da adlarını çəkmək olar”. Onu da deyək ki, Qax, 

Zaqatala, Balakən rayonlarında yaşayan saxurların qızlardan ibarət “Lilay” rəqs ansamblı fəaliyyət 

göstərir. Bundan savayı, Suvagil kəndində Aşıq Nəzir yeddi dildə ifa edən sənətkarlardan biri olub. 

Bu kənddə hazırda “Qismət” ansamblı fəaliyyət göstərir. Qax, Zaqatala, Balakən ərazisində yaşayan 

ingiloyların da öz bədii kollektivi var. Əliabad kəndində “İngiloy” folklor ansamblı fəaliyyət 

göstərir. Bu kəndin yetirmələrindən olan Aşıq Hüseyn Əliabadlı Azərbaycan, ingiloy, gürcü 

dillərində yazıb-yaradıb.  

Azərbaycan Cənubi Qafqaz məkanında, hətta dünyada yeganə ölkədir ki, burada bir dəfə də 

olsun dini və etnik ədavət, sayından asılı olmayaraq, dini azlıqlarla münasibətdə ayrı-seçkilik 

faktları qeydə alınmayıb. İlk növbədə ona görə ki, Azərbaycan dövləti onların hər birinə eyni 

dərəcədə qayğı göstərir. Azsaylı xalqların adət-ənənəsini, mətbəxini, folklorunu əhatə edən filmlər 

və verilişlər ingilis dilinə tərcümə olunaraq Avropa tamaşaçılarına təqdim edilir. Azərbaycan adlı 

məmləkətin etnik mənzərəsi – göy qurşağı kimi rəngarəngdir. Burada kimsə digərinin haqqını heç 

zaman pozmayıb. Biri digərinin milli mədəniyyətini, adət-ənənəsini qoruyub saxlamağa mane 

olmayıb. Onlar bir ailədirlər: azərbaycanlı. Elə dünyaya da məhz Azərbaycançılıq məfkurəsindən 

baxırlar... 

Dünyanın etnik xəritəsində udi (bəzi mənbələrdə udin)adlı etnos yalnız Azərbaycanın 

ərazisində mövcuddur. Udilər Qafqazın qədim sakinlərindəndir, dilləri Qafqaz dilləri ailəsinin ləzgi 

yarımqrupuna məxsus olmuş, çoxlu qədim ünsürləri qoruyub saxlaya bilmişlər. Udi dilinin əlifbası 

yoxdur. Udilər Azərbaycanın   köklü, aborigen azsaylı xalqlarından biridir. Onlar Azərbaycanın 

Şəki, Oğuz, Qəbələ rayonlarının ərazisində yaşamışlar. Bu gün udilərin yaşadığı ərazi isə Şəki-

Zaqatala iqtisadi-coğrafi bölgəsinə daxildir. Bu bölgənin qədim xalqlarından olan udilər yerli əhali 

ilə qohumluq əlaqələri quraraq onlarla qaynayıb-qarışmışlar. 

Digər etniklər isə buduqlardır. Onlar şahdağlılar ailəsinə mənsub olub, Quba, Xaçmaz, 

Siyəzən, Bakı və Sumqayıtda yaşayırlar. Türk-monqol qəbilələrindən olub, XIII əsrin yarısından 

etibarən Azərbaycanda yaşayan buduqların budat adlı qəbilədən olduğu da fərz edilir. 

Yəhudilər isə XVI əsrdə İrandan gəlmişlər. Onların yeganə varisləri olan dağ yəhudiləri təkcə 

Quba rayonundakı Qırmızı Qəsəbədə kompakt halında, Oğuz rayon mərkəzində və Bakıda 

yaşayırlar. Dağ yəhudilərinin ənənəvi məşğuliyyəti  əkinçilik, xırda ticarət, toxuculuq və sənətkarlıq 

olmuşdur. Azərbaycanda, əsasən Qusar, Quba, Xaçmaz rayonları ərazisində kompakt halında, eləcə 

də Bakı, Gəncə, Sumqayıt və Mingəçevir şəhərlərində, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Göyçay, Ağdaş 

rayonlarında yaşayan ləzgilər isə Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlar arasında ön yerlərdən birini 

tuturlar. Qeyd edək ki, ləzgilər Azərbaycan əhalisinin 2,2 faizini təşkil edir. Onların əksəriyyəti 

islam dininə etiqad edir. 1993-cü ildən başlayaraq ləzgi dilində dərsliklər çap  edilməyə 

başlanmışdır. Onlar sıx yaşadıqları Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun iqtisadi inkişafında mühüm 

rol oynayırlar. 

Saxurlar tarixən Dağıstanda məskunlaşmış, daha sonralar isə Azərbaycana köç edib Zaqatala, 

Qax rayonlarının bir neçə kəndində yerləşmişlər. Onlar azərbaycanlılarla qaynayıb qarışmış, 

Azərbaycan dilinə, mədəniyyətinə yiyələnmişlər. Saxurlar dağlıq ərazilərdə yaşadıqlarına görə 

maldarlıq və sənətkarlıqla məşğul olmuşlar. Onların mətbəxi müxtəlif yeməklərlə zəngindir. 

Uzun əsrlər boyu azəri türkləri ilə bir yerdə yaşayan saxurlar toy adətlərində də özünə 

məxsusluqlarını qoruyub saxlaya bilmişlər. İslam dininə etiqad edirlər. 1992-ci ildən Azərbaycanda 

saxurların sosial-mədəni inkişafına, adət ənənələri, dilinin, mədəniyyətinin təbliğinə xidmət 

göstərən Saxur Mədəniyyət Mərkəzi fəaliyyət göstərir. 

Saxurların rutullar adlanan hissəsi Dağıstanın Rutul kəndindən gəlmişlər. Azərbaycanda 

əsasən Şəki rayonunun Şin və Qaynarca kəndlərində yaşayırlar. Dil etibarilə saxur dilinə yaxın dildə 

danışırlar. Lakin rutulların da ədəbi dili Azərbaycan dilidir. Ölkəmizdə yaşayan digər azsaylı 
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xalqlardan biri isə kürdlərdir. Azərbaycanda kürdlərin məskunlaşması haqqında ilkin məlumat X 

əsrə aiddir. Bu dövrə aid ərəb mənbələrində Şirvanda, Aranda, Beyləqanda, Dərbənddə və 

Azərbaycanın digər regionlarında kürdlərin yaşaması göstərilir. Hazırda Azərbaycanda kiçik 

Qafqazın cənub-qərbində yerləşən Kəlbəcər və Laçın rayonlarının və Naxçıvan MR-nın Sədərək 

rayon mərkəzində, Culfa rayonunun Teyvaz və Şərur rayonunun Dərəkənd kəndlərində yaşayırlar. 

Xatırladaq ki, Kəlbəcər- Laçın ərazisi bütövlükdə Ermənistan tərəfindən işğal edildiyindən yüzlərlə 

kürd ailəsi də Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində qaçqınlıq həyatı yaşayır.  

İber dil ailəsinə daxil olan dildə danışan və müsəlman dininə etiqad edən ingiloylar isə əsasən 

Qax və Zaqatala rayonları ərazisində yaşayırlar. Orta əsrlərdə müsəlmanlığı qəbul etmişlər. Etnik, 

psixoloji, mədəni və s. cəhətlərinə görə azərbaycanlılarla qohumluq əlaqələrinə malik olan 

ingiloylar yaşadıqları cəmiyyətə sıx inteqrasiya olmaları ilə seçilirlər. Böyük Qafqaz dağlarının 

dağətəyi bölgəsində yaşayan ingiloyların məşğuliyyət sferası əsasən taxılçılıq, üzümçülük, 

meyvəçilik və heyvandarlıqdır. Tarixi  torpaqları olan Gürcüstandan Qazaxıstanın və Orta Asiyanın 

çöllərinə sürgün edilən ahıska türklərinin Azərbaycana kütləvi köçürülməsi XX əsrin 50-ci illərinə 

təsadüf edir, onların ilk dəstəsi buraya 1958-ci ilin sentyabrında gəlmişdir. İlk yaşayış 

məskənləri respublikanın Xaçmaz, Quba, Saatlı, Sabirabad və Beyləqan rayonlarında salınmışdı. 

Ahıska türklərinin Azərbaycanda məskunlaşmasının ikinci dövrü 1989-cu ilin may-iyun aylarında 

baş vermiş Fərqanə hadisələri ilə bağlı olmuşdur. Onlar ən qədim dövrlərdən bəri doğma 

mədəniyyətə xüsusi fikir vermiş, müasir dövrdə də özlərinin sosial, mədəni-etnik 

özünəməxsusluqlarını, dil, əxlaq, folklor, məişət və bir sıra dəyərlərini qoruyub saxlamışlar. Ahıska 

türklərinin yaratdıqları Saatlı rayonunun Adıgün kəndində “Adıgün” folklor kollektivi və Xaçmaz 

rayonundakı məktəb yaşındakı uşaqlardan ibarət “Sevil  ” rəqs qrupu etnosun mənəvi dünyasını 

təkcə yaşadıqları rayonda deyil, ümumən  Azərbaycanda və hətta ondan kənarlarda da tanıdır. 

Tatlar Azərbaycanda əsasən Abşeron yarımadasında və Xızı, Şabran, Quba, Şamaxı, 

İsmayıllı rayonlarının bir sıra kəndlərində yaşayırlar. Azərbaycandakı azsaylı xalqların, o cümlədən 

tatların dil və mədəniyyətlərinin əsasən türk dilli mühitdə qorunub saxlanması həm elmi, həm də 

siyasi cəhətdən xüsusilə mühümdür. Onların mədəni inkişafı Azərbaycan türklərinin mədəni 

tərəqqisi ilə eyniləşmişdir. Elə buna görə də, bu gün tatların nəinki təkcə məişəti və həyat tərzini, 

hətta, ümumiyyətlə, tarixi-mədəni inkişafını ümumi mənada Azərbaycan xalqından, o cümlədən də 

azəri türklərinin inkişaf problemlərindən, bu xalqın ümumi irəliləyiş prosesindən ayrı təsəvvür 

etmək mümkün deyil. Azərbaycandakı azsaylı xalqların, etnik qrupların və milli azlıqların hər birini 

ümumazərbaycan inkişaf prosesindən ayırmaq sadəcə olaraq məntiqsizlikdir. Bu eyni dərəcədə  

çoxmillətli və müxtəlif etnik tərkibli Azərbaycanda yaşayan tatlara da aiddir. Tatların əsas 

məşğuliyyəti əkinçilik, bağçılıq və xalçaçılıqdır. Bir etnos kimi talışlar müasir Azərbaycan 

respublikasının cənub bölgəsi sayılan Astara, Lənkəran, Lerik, Masallı, Yardımlı rayonları 

ərazisində kompakt və həm də azərbaycanlılarla qarışıq halda yaşamışlar. Talışlar əkinçilik, 

maldarlıq, ipəkçilik, bağçılıq, üzümçülük , arıçılıq və balıqçılıqla məşğul olurlar. Respublikamızda 

azsaylı xalqların və milli azlıqların qorunması, maddi və mənəvi mədəniyyətlərin öyrənilməsi 

məqsədi ilə onlarla mədəniyyət mərkəzi yaradılmışdır. Bunlardan biri də “Talış Mədəniyyət 

Mərkəzi”dir. Onun fəaliyyəti nəticəsində Lənkəran-Astara bölgəsinin müxtəlif yaşayış 

məskənlərində, mədəniyyət evlərində milli rəqs və mahnı kollektivləri yaradılmışdır. 

YUNESKO-nun 2005-ci il oktyabrın 20-də qəbul etdiyi “Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin 

qorunması və təşviqi haqqında Konvensiya”ya uyğun olaraq ölkəmizdə yaşayan milli azlıq və etnik 

qrupların mədəniyyəti Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi qorunur və inkişaf edir.  

 Azərbaycan hökuməti milli azlıqların hüquqlarının qorunması üzrə ardıcıl siyasəti davam 

etdirir. Milli azlıqlar öz milli mərkəzlərini, assosiasiyalarını və digər qurumlarını yaratmaq 

hüquqlarından tam istifadə edirlər. Hazırda Azərbaycanda onlarla milli mədəniyyət mərkəzi 

fəaliyyət göstərir. Məsələn, Qusar rayonunda ləzgi, Qax rayonunda isə Gürcü Dövlət teatrları, 

Astara və Lənkəran rayonlarında talış folklor qrupları fəaliyyət göstərir. Dövlət bu qurumları ölkə 

büdcəsindən maliyyə yardımı ilə təmin edir və mənşəyindən, mədəniyyətindən, dinindən və 

dilindən asılı olmayaraq, bütün şəxslər arasında qarşılıqlı anlaşma, dözümlülük və hörməti 

gücləndirməyə yardım göstərir. Milli azlıqların cəmiyyətin həyatında, eləcə də ölkə səviyyəsində 
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keçirilən birgə tədbirlərdə fəal iştirakı Azərbaycanda mövcud olan qarşılıqlı hörmətin əyani 

göstəricisidir. 

Azərbaycanda azsaylı xalqların adət-ənənələrinin qorunub saxlanılmasında və onların 

təbliğində kitabxanaların rolu əvəzsizdir. Bu baxımdan kitabxanalar öz işlərini səmərəli qurmalı, 

kitabxanalarda keçirilən hər bir kütləvi tədbir müasir dövrün tələblərinə uyğun olmalı, oxucuları 

cəlb etməlidir. Kitabxanalarda keçirilən kütləvi tədbirlər oxucularda müəyyən bir mövzu haqqında 

konkret təsəvvür yaradır, həmin mövzularda gedən müzakirələrin iştirakçısına çevirir, bununla bağlı 

mövcud ədəbiyyatla tanış edir. Kütləvi işin mərkəzində daim kitab durur.  
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The culture of indigenous peoples are living in their folklore 

Summary 

 

World globalizes, they get acquainted with national-moral values of states nations by 

adjoining human values. Of the cultures, a conversation is started from comprehensive condition 

created in Azerbaijan. Multikulturalizm being supported in the state level are emphasized as one 

basic priority areas of the society. 
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Mədəniyyət-insan və cəmiyyətin müəyyən tarixi inkişafının səviyyəsini əks etdirən və gələcək 

nəsillərə verilən maddi və mənəvi dəyərlərin məcmusu, birləşməsidir. Elmi və publisistik 

ədəbiyyatda “mədəniyyət” termininin ilk dəfə kim tərəfindən işlənməsinə dair müxtəlif fikirlər 

vardır. Lakin “kultur” termininin ilk dəfə Qədim Romada işlənməsi həqiqətdir. Belə ki, bu mənada 

qeyd etdiyimiz termin Roma siyasətçiləri və filosoflarından əvvəlcə Katon, sonralar isə Mark Tulli 

Sisseron tərəfindən işlənmişdir. Maraqlıdır ki, M.T.Sisseron özünün 58 məhkəmə və siyasi nitqində 

ritorikaya, fəlsəfəyə, siyasətə aid 19 traktatında, o cümlədən, 800 məktubunda bu termindən 

dəfələrlə istifadə etmişdir. Avropada “mədəniyyət” termini bəşər tarixinin keçdiyi üç dövrün - 

vəhşilik, barbarlıq, sivilizasiya – üçüncü mərhələsini bildirmək üçün qəbul olunmuşdur və onu bu 

mənada ilk dəfə 1767-ci ildə Şotland filosofu A.Fergüson işlətmişdir. Sonralar görkəmli Amerika 

etnoqrafı, arxeoloqu, ibtidai icma cəmiyyəti üzrə tarixçi Luis Henri Morqan bu bölgünü daha da 

əsaslandırmışdır . 
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Mədəniyyət termini keçən əsrin əvvəllərində Amerika alimi Lesli Uayt (1900-1975) 

tərəfindən elm kimi tədqiq olunmağa başlanmışdır[1;8]. Öz təlimini “kulturologiya” adlandıran 

alim bildirirdi ki, bu termin həm insan cəmiyyətini, həm də onun mədəniyyətini əks etdirir. Bəşər 

tarixində elə bir dövr olmamışdır ki, mədəniyyət məsələləri orada öz əksini tapmasın. Çünki 

mədəniyyət kainatda insanın yaranması ilə bir zamanda meydana gəlmişdir. İbtidai insanın hər 

hansı yeni bir xüsusiyyət qazanması mədəniyyətə doğru irəliləyiş olmuşdur. Dəyişən hər bir əsr 

insanların şüur və fəaliyyətində dəyişikliklər yaratdıqca onların maddi həyat tərzi də dəyişmiş, 

dünyagörüşləri, həyata baxışları dövrün tələbinə uyğun şəkildə inkişaf etmişdir. Söz yox ki, 

insanların tarixi inkişafı ilə cəmiyyətdə yaranan dəyişikliklər mədəniyyətdə də öz ifadəsini 

tapmışdır. 

Tarixin müxtəlif mərhələlərində xalqların və mədəniyyətlərin taleyi elm, sənət xadimlərini 

həmişə narahat etmişdir. Müxtəlif dövrlərdə mədəniyyət və sivilizasiya anlayışlarına görkəmli 

şəxsiyyətlər tərəfindən bir-birindən fərqli münasibətlər bildirilmişdir. Məs., İ.Kantın fikrincə, insan 

öz əxlaq və davranış qaydalarını müəyyən etdikdən sonra sivilizasiya yaranır. “Sivilizasiya” 

dedikdə, bir tərəfdən, cəmiyyətin və mədəniyyətin inkişaf səviyyəsi, digər tərəfdən isə mədəni 

dəyərlərin (maddi və mənəvi) mənimsənilməsi səviyyəsi nəzərdə tutulur ki, bu da bütün ictimai 

həyatı və onun spesifikasını göstərir[1;11].  

Multikulturalizm — Çox mədənilik, bir çox fərqli mədəniyyətin bir arada yaşadığı cəmiyyəti 

təyin edən sözdür. 

O, ayrıca götürülmüş ölkədə və bütövlükdə dünyada müxtəlif millətlərə və məzhəblərə 

məxsus insanların mədəni müxtəlifliklərinin qorunması, inkişafı və harmonizasiyasına, azsaylı 

xalqların dövlətlərin milli mədəniyyətinə inteqrasiyasına yönəldilmişdir. Humanist 

və demokratik nəzəriyyə yaxud ideologiya olaraq multikulturalizm, tolerantlığın təcəssümüdür ki, 

onsuz humanizm, yüksək fərdi və beynəlxalq münasibətlər mədəniyyəti, insanlar arasında qarşılıqlı 

anlaşma, qarşılıqlı zənginləşmə, dostluq və əməkdaşlıq mümkün deyil.[2;VIKIPEDIYA] 

Azərbaycan  qədim  tarixə,  zəngin  mədəni  irsə  və əsrarəngiz  təbiətə  malik  olan diyardır. Tarixi  

keçmişdə müxtəlif  sivilizasiyaların: əhəməni-sasani,  roma-bizans, skif-xəzər,  türk-oğuz  

mədəniyyətlərinin  kəsişməsində bərqərar  olmuş  bu  diyar Qərblə Şərq, Şimalla  Cənub arasında  

“Qızıl  körpü”  rolunu  oynamış, müxtəlif tarixi dövrlərdə yaşayış  üçün əlverişli  təbii şəraiti  ilə bir  

çox qəbilə, tayfa və xalqları öz ərazisinə cəlb etmişdir. Azərbaycan  etnosunun  tarixini  nəzərdən 

keçirsək görərik  ki,  əhalinin  90%-ni  təşkil  edən  azərbaycanlılardan başqa,  bu  etnosun  

təşəkkülündə  əsrlərdən bəri  müxtəlif azsaylı  xalqlar,  etnik  və  milli  qruplar  iştirak  etmişlər. 

Azərbaycan  əhalisinin əsas  hissəsi azərbaycanlılardan  və ölkənin müxtəlif guşələrində yığcam 

halda yaşayan 30 adda millət və etnik qruplardan ibarətdir. Onların arasında Altay ailəsinin türk 

qoluna məxsus azərbaycanlılar, tatarlar, ahısqa türkləri,  həmçinin  hind-avropa  (tatlar,  talışlar,  

dağ  yəhudiləri,  kürdlər),  qafqaz (udilər, ləzgilər,  avarlar,  saxurlar, buduqlar, ingiloylar, qrızlar,  

xınalıqlar),  slavyan  (ruslar, malakanlar, ukraynalılar) dil qruplarının təmsilçiləri vardır.1992-ci  

ildə imzalanmış “Azərbaycan  Respublikasında yaşayan milli azlıq, azsaylı xalq və etnik qrupların 

hüquq və azadlıqlarının  qorunması,  dil  və  mədəniyyətlərinin  inkişafı üçün  dövlət  yardımı  

haqqında”  fərmana əsasən  onlar Azərbaycanın bərabərhüquqlu vətəndaşları hesab edilir. Qeyd  

edək  ki,  Azərbaycan  müstəqillik əldə  etdikdən sonra  milli  azlıq  və  etnik  qrupların  hərtərəfli  

inkişafı  üçün dövlət  tərəfindən zəmin  yaradılmışdır.  Ümummilli  lider Heydər  Əliyev həmişə  

ölkə  ərazisində  yaşayan  azsaylı xalqlara  hörmətlə  yanaşmış,  onların  bütün  sahələrdə  azad 

fəaliyyəti  üçün  dövlət  səviyyəsində şərait  yaratmışdır.  Ulu öndər çıxışlarının  birində  demişdir: 

“Azərbaycanın  varı, dövləti təkcə onun pambığı, yeraltı, yerüstü sərvətləri deyil, onun ərazisində  

yaşayan  xalqlardır”[3;4]. Bu  siyasət  bu  gün  də cənab Prezident İlham Əliyev  tərəfindən  uğurla  

davam etdirilir. 

Azərbaycan çoxmillətli və çoxdinli bir ölkədir. Bir neçə əsr ərzində etnik və dini azlıqlara 

mənsub olan şəxslər respublikamızda etnik çoxluq olan azərbaycanlılarla sülh və harmoniya 

şəraitində yaşayırlar. Bu torpağı özünə əbədi məskən seçən xalqların əksəriyyəti zaman keçdikcə 

doğmalaşıb, bəziləri isə yerli xalqlarla qaynayıb qarışıblar və bu gün haqlı olaraq bu torpaqda 

yaşayanlar Azərbaycanı özlərinə doğma və əbədi vətən hesab edirlər. 

https://az.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya
https://az.wikipedia.org/wiki/Humanizm
https://az.wikipedia.org/wiki/Demokratiya
https://az.wikipedia.org/wiki/Tolerantl%C4%B1q
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t
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Azərbaycanın yeraltı, yerüstü sərvətləri kimi etnomədəni tərkibi də əsrlər boyu zəngin olub. 

Və bu zəngin tərkib güclü, qüdrətli, istiqanlı təbiətə malik bir millətin - Azərbaycan millətinin 

formalaşmasında böyük rol oynayıb. Yüz illərlə bu odlar diyarında yaşayan xalqlar çətin gündə də, 

xoş gündə də dostluq, qardaşlıq şəraitində yaşayıblar. Azərbaycanın hələ orta əsrlərdə müxtəlif 

yadelli işğalçılarla mübarizəsində burada yaşayan milli azlıqlar da ciddi rol oynayıblar. Çar 

Rusiyası vaxtilə Azərbaycan xanlıqlarını işğal etdiyi dövrlərdə Quba, Balakən zonalarında yaşayan 

ləzgi, avar və digər azsaylı xalqların da azərbaycanlılarla çiyin-çiyinə işğalçıya qarşı mübarizə 

apardığını təsdiqləyən tarixi faktlar mövcuddur. Milli azlıqların Azərbaycanı azərbaycanlılar qədər 

sevməsinin kökündə dayanan amillərdən biri azərbaycanlıların tarixən onlara qarşı heç bir ayrı-

seçkiliyə yol verməməsidir. Azsaylı xalqların təmsilçiləri həmişə Azərbaycanın ictimai, siyasi 

həyatında yüksək səviyyələrdə təmsil olunublar. Tarixi mənbələr hələ Səfəvi dövlətinin 

idarəçiliyində Şah İsmayıl Xətainin yaxın ətrafı olaraq bir sıra milli azlıqların (talış, kürd) iştirak 

etdiyini təsdiqləyir. Hələ 20-ci əsrin əvvəlində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamentində 

talış, ləzgi və digər azsaylı xalqların nümayəndələri təmsil olunub. Bu tarixi ənənə, tolerantlıq bu 

gün də davam edir.  Hazırda da bir sıra yüksək vəzifələrdə, parlamentdə etnik azlıqların 

nümayəndələri təmsil olunur. Azərbaycan o dərəcədə tolerant ölkədir ki, hüquq-mühafizə 

orqanlarında, ordusunda milli azlıqların təmsilçilərinin vəzifələr tutmasına şərait yaradır. Bu gün 

Azərbaycanın ordusunda ləzgi, talış, kürd millətindən olan generallar xidmət edir. Azərbaycan 

tarixən unikal çoxetnoslu cəmiyyət olduğu üçün bu multimədəniyyətli, multietnik irs bu gün də 

Azərbaycanda qorunub saxlanılmaqdadır. Azərbaycan hökuməti ölkəmizdə tarixən mövcud olan 

tolerant mühitin beynəlxalq səviyyədə təbliği üçün tatların sıx məskunlaşdığı İsmayıllı rayonunun 

Lahıc qəsəbəsi, Qəbələ rayonun udinlər yaşayan Nic kəndi və Quba rayondakı dağ yəhudiləri 

yaşayan Qırmızı qəsəbənin “Mədəniyyət məkanı” adı ilə YUNESKO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi 

mədəni irsinin reprezentativ siyahısına daxil edilməsi məqsədilə işlər aparır. Azərbaycanda ən 

azsaylı xalqlar da öz dillərini, mədəniyyətlərini qoruyub saxlaya biliblər. Azsaylı xalqların sıx 

yaşadıqları cənub bölgəsində, Qubada orta məktəblərdə azsaylı xalqların ana dili tədris olunur. 

Dövlət hər bir milli azlığa ana dilində təhsil almağa şərait yaradır. Məsələn, xınalıqlılar etnosu 

dünyada yeganə etnosdur və Quba rayonunda Xınalıq kəndində məskunlaşıblar. Kəndin məktəbində 

xınalıqlılar dili tədris olunur. Yəni hətta bir kənddə məskunlaşan milli azlıqlara belə ana dilində 

təhsil almaq imkanı yaradılıb. Azərbaycan dövlətinin tolerantlığının nəticəsidir ki, ilk dəfə olaraq 

İctimai Televiziyada Milli Azlıqlar üçün Verilişlər Departamenti yaradılıb. Departamentin təqdim 

etdiyi verilişlərdə Azərbaycanda yaşayan etnik və dini  azlıqların, azsaylı xalqların və etnik 

qrupların tarixi, adət-ənənəsi, dini, dili, mədəniyyəti, folkloru, mətbəxi haqqında məlumatlar öz 

əksini tapır. 

Azərbaycanda yaşayan ən çox azsaylı xalqlardan biri də talışlardır. 2009-cu il ümumölkə əhali 

siyahıyaalınmasının rəsmi yekunlarına əsasən, talışlar Azərbaycanda yaşayan de-fakto üçüncü, de-

yuri isə dördüncü azsaylı etnik qrupdur. Həmin ilin statistik rəqəmlərinə əsasən, ölkəmizdə 112 min 

talış yaşayır. Azərbaycanda talış dili öyrənilən 248 məktəb fəaliyyət göstərir. Bu məktəblərin ibtidai 

siniflərində həftədə iki dəfə talış dili tədris edilir. Bu məktəblərdə 1 716 sinif vardır ki, onlardan 

248-i ibtidai sinifdir. 

Talışlar əsasən Masallı, Lənkəran, Astara və Lerik rayonlarında məskunlaşıblar. Talış dili 

Hind Avropa dillərinin Hind-İran qoluna daxildir. Talış dili fars, tat, kürd, tacik, osetin, puştu, dəri, 

beluc və s. dillərinə daha yaxındır. Slavyan (rus, belarus, Ukrayna, çex, polyak və s.), baltik (Litva, 

latış), alman, ingilis, isveç və s.) dilləri ilə uzaq qohumdur. 

Talışların əsas məşğuliyyəti sənətkarlıqdır. Dulusçuluq əsasən Masallıda, Lənkəranda, 

Astarada az miqdarda var, Lerikdə isə dulusçular yoxdur, orada əsasən dəmirçilik yayılıb. Bunun 

səbəbi Lerik torpağında sarı gilin az olmasıdır. Digər üç rayonda sarı gil çox olduğuna görə, 

dulusçuluqdan istifadə edilir. Lerikdə, Masallıda, Lənkəranın dağ kəndlərində yun çox olduğu üçün 

xalçaçılıq, palaz və kilim, cecim toxunması geniş yayılıb. Yəni toxuculuq evdar qadınların əsas 

məşğuliyyəti olub. Hazırda kilim toxuma Lerikin bir-iki kəndində qalıb. Cecim xalçadan 

fərqləndirən cəhətlərdən biri onun hanada yox, yerdə toxunmasıdır. İndi cecim Lerikin Pirəsora 

kəndində toxunur. Vaxtilə isə bu sənət talış zonasında çox geniş yayılmışdı. Bu sənətin sıradan 

çıxmasının səbəbi onu yaşadan qocaların  dünyasını dəyişməsi, cavanların isə öyrənməyə marağının 
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az olmasıdır. Ona görə də, bu gün talış kəndlərini gəzsək çox az evdə bu ənənənin yaşadğını 

müşahidə edə bilərik. 

Dəmirçilik də talışların xüsusi sənət sahələrindəndir. Bu gün dəmirçilik Lerikin bir sıra 

kəndlərində qalıb. Dəmirdən əsasən at nalı hazırlandığına görə, dağ kəndlərində sakinlər bu peşəni 

hələ də qoruyur. Talışların toy mərasimləri bir ay əvvəldən başlayır. 40 gün sonraya qədər isə gəlin 

bəd nəzərdən qorunur. Lakin əvvəlcə nişandan başlayaq. Nişan mərasimi olandan sonra qız evi 

oğlanı qonaq çağırır. Bunun səbəbi həm onun qohumlarla tanışlığı, həm də ailə üçün məhrəm 

olması üçündür. Bu qonaqlıqdan sonra oğlan rahatlıqla nişanlısının evinə gələ, qızı görə bilir. 

Azərbaycanlı gənc nişanlısını görmək üçün saatlarla bulaq başında gözləyirsə, talış oğlan rahatlıqla 

qızın evinə gedib onu görür. Toya bir ay qalmış qız evində çal-çağır başlayır. Qadınlar, qızlar 

hərəsində 5-6 nəfər olmaqla iki dəstəyə bölünür. Öndə gedənin əlində nağara olur. Beləliklə ard-

arda dəstələr nağara çalıb, mahnı oxuyur. Bir ay ərzində hər gün toya hazırlıq mərasimlərini bu 

rəqslər və mahnılar müşahidə edir. Gəldik çıxdıq, toy gününə. Talışlar gəlini at belində, başına 

qırmızı duvaq örtüb aparırlar. Bu ənənə bir çox dağ kəndlərində indi də qalmaqdadır. Atın başına 

xüsusi bəzək hazırlayırlar. Toy ərəfəsi at yarışı edilir. Gəlin evə çatanda hamı qapıya çıxıb onu 

qarşılamalıdır. Qurban kəsir, ayağının altında boşqab sındırırlar. Bu ənənə də bir çox kəndlərdə 

qalıb, ancaq əksəriyyəti müasirləşib, gəlini maşınla gətirirlər. Gəlini həyətdə qarşılayan bütün 

qohumlar ona necə davranacaqları barədə vəd verir, arzularını deyib, içəri dəvət edirlər. Gəlin evə 

girəndən 3 gün sonraya qədər ailə üzvlərindən başqa kənar adam içəri buraxmazlar. 40 gün ərzində 

isə gəlin insanlarla az ünsiyyətdə olur ki, bəd nəzərdən qorunsun. 

Əvvəllər talış toylarında nə nağara, nə də qarmon olub, gəlini zurna ilə aparardılar. Toy isə 

balabanla keçərdi. Bu adət indi də bəzi kəndlərdə qalıb. Bəzi talış kəndlərində gəlini aparanda onun 

beşiyini də cehiz kimi göndərirdilər. Bu da doğulacaq uşaqların beşiyinin kənardan gəlməməsi 

üçündür. 

Azərbaycan folklorunun cənub bölgəsi, əsasən də nəzərdən keçirdiyimiz Masallı zonasının 

musiqi irsi çoxəsrlik tarixə malikdir. Masallı zonasında qədim dövrlərdən bu günədək şifahi 

formada, öz rəngarəng, orijinal milli xüsusiyyətləri, lad-intonasiya özünəməxsusluğu  ilə seçilən  

mahnılar tədqiqat üçün maraq doğurur. Bu havalar, mahnılar xalq ifaçıları tərəfindən göz bəbəyi  

kimi qorunaraq, yüksək sənətkarlıqla  ifa edilmişdir. Belə mahnıların ifası zamanı mahnı oxunarkən 

hərəkətlə müşayiət edilir, sadə şəkildə də olsa bir növ mahnıların ifaçıları rəqs edir. Talış zonasında 

ən geniş yayılan  mərasim mahnıları Azərbaycanda qədimdən xalq tərəfindən icra olunan musiqi 

formaları cəhətdən maraq doğurur. Lənkəran-Masallı zonasında ailə-məişətlə əlaqədar ən geniş 

yayılmış mərasim mahnıları kütləvi şəkildə ifa olunmuş və rəqs etməklə müşayiət edilmişdir. Xalq 

arasında “Halay çəkmək”, “Halay qurmaq”, “Halay vurmaq”, “Halay gəlmək” ifadələri buradan 

yaranmışdır. 

ƏDƏBİYYAT 

1.S.Məmmədova  “Mədəniyyətşünaslıq” “Kooperasiya” nəşriyyatı Bakı-2001 

2 .https://az.wikipedia.org/wiki/Multikulturalizm 

3.” Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların adət və ənənələrinin təbliğində kitabxanaların 

rolu”. M.F.Axundov Azərbaycan adına Milli Kitabxana, 2012 

Xülasə 

Multikulturalizm bir çox fərqli mədəniyyətin bir arada yaşadığı cəmiyyəti təyin edən sözdür. 

Azərbaycan çoxmillətli və çoxdinli bir ölkədir. Bir neçə əsr ərzində etnik və dini azlıqlara mənsub 

olan şəxslər respublikamızda etnik çoxluq olan azərbaycanlılarla sülh və harmoniya şəraitində 

yaşayırlar. Azərbaycanda yaşayan ən çox azsaylı xalqlardan olan talışlar azərbaycanlılarla eyni 

hüquqa malikdirlər. 

Summary 

Multiculturalism is a word that defines the society with lost of various culture live together. 

Azerbaijan is a multinational and multireligious country.During some centuries people who belong 

to ethnic and religious minority live with Azerbaojanians who belong to ethnic majority in our 

Republic in peace and harmony.One of the minor people Talishes who live in Azerbaijan have the 

serights as Azerbajanians. 
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UDİLƏRİN FOLKLORUNDA TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏTİN İZLƏRİ 

 

Açar sözlər: Udi, Cəngi, alma, kətə, Çotari 

Keywords: Udi, Jangi, apples, cakes, Chotari 

 

Qəbələ rayonunun Nic kəndində fəaliyyət göstərən “Cəngi” folklor instrumental qrupu 1992-

ci ildə yaradılmış və bu günə kimi fəaliyyət göstərməkdədir. Qrupda müxtəlif yaş dövrlərini əhatə 

edən ifaçılar vardır və bu müxtəlif yaşlara mənsub olan insanlar dostluğun canlı göstəricisidir. 

“Cəngi” folklor qrupu nəinki dövlət tədbirlərinin, həmçinin yerli camaatın toy mərasimlərinin 

iştirakçısıdır. 

“Cəngi” folklor qrupunun iştirak etdiyi udi toyları Şəki-Zaqatala bölgəsində 

özünəməxsusluğu ilə seçilir. Oğlan qız evinə elçi göndərəndə elçilər özləri ilə bir dənə qırmızı alma 

aparırlar. Almanı oğlan adamları qız anasına verirlər. Qızın anası isə almanı aparıb qıza təqdim edir. 

Əgər qız razıdırsa, almanı bölüb yarısını özünə saxlayır, yarısını isə oğlana göndərir. Bu ayinin 

mənası – biz, artıq bütövük anlamına gəlir. Əgər alma tam, yəni kəsilməmiş qayıtsa, bu isə o 

deməkdir ki, qız bu izdivaca razı deyil. Razılıq alınandan sonra iki gün toy davam edir. Toy eyni 

vaxtda həm qız, həm oğlan evində başlayır. Gecə toyu, yəni birinci gün qız evində uzun çəkir. 2-ci 

gün isə oğlan evində olur. Gəlin gətirilən günü oğlan evində ya yumurta, ya da alma olan fəsildə 

alma bir kaprona qoyulub hündür bir ağacdan asılır və bir ovçu həmin yumurtanı, yaxud da, almanı 

nişan alıb vurur, ta ki hədəfə dəyənə qədər. Bu ayinin anlamı o deməkdir ki, qız evi eşitsin ki oğlan 

evi qızı aparmağa gəlir. 

Bəyin öz toyunda küpdən çaxır çıxartması, qız gəlin köçdüyü evdə qaynanası  gəlinin əlinə 

nəmər vermədən ayaq üstə durması, qız evindən gəlini oğlan evinə  gətirəndə oğlan evinin 

adamlarının qız evinin adamlarını çaxırla toya dəvət etməsi özünəməxsusluğu ilə seçilir. Gəlinin 

başında toy günü qız evində udi milli mətbəxinə aid olan “kətə” şirniyyatının kəsilməsi ilə gəlinin 

ömrünün şirin, ruzili,  bərəkətli və bolluq içində keçməsinə işarə edilir. Kəsilən “kətənin” yarısı 

oğlan evinə verilir, yarısı qız evində qalır. “Kətənin” yarısının qız evində saxlanmasının səbəbi də 

qız özü ilə ata evinin ruzisini aparmasın - anlamına gəlir. Qudalar oğlan evində çörək kəsirlər. Bu 

adətin anlamı isə qudalığın əbədi olmasına işarədir. Udi folkloru çox zəngindir.  “Tubul pəhləvan” 

haqqında nağıllar, əfsanələr, lətifələr, uşaq folkloruna aid yanıltmaclar, tapmacalar və s. 

Udi yazılı ədəbiyyatı da öz müəllifləri və bu yazarların yaratdıqları ilə seçilir. Məsələn, 

Georgi Keçarinin “Udilərin ənənəvi toy mərasimləri, “Udilərin ənənəvi yas mərasimləri”, 

“Yaddaşlarda yaşayanlar”, Mayis Keçarinin “Udi xalqının görkəmli övladları”, “Dunyanın sahili”, 

“Əsdi payız küləyi”, Robert Mobilinin “Удины: язык, религия, фольклор и традиции”, “Удины 

язык, религия и этнография”, Yaşa Udinin “Запах Айвы”, “Udin  şikillər əyitmux (Udin şəkilli 

sözləri” (Məktəbə qədər uşaqların hazırlığında (bağçalarda) istifadəyə verilib)  

Qəbələ rayonu həm də öz milli mədəniyyət abidələrinin tarixiliyi ilə seçilir. 

“Yaloylu təpə” mədəniyyəti – ilk dəfə XIX əsrin sonlarında kənd müəllimi tərəfindən 

həvəskar qazıntı aparılmışdır. 

1926-ci ildə isə arxeoloji ekspedisiya öz qazıntı işlərini aparmışdır. Daha sonralar isə arxeoloq 

Saleh Qazıyev tərəfindən  geniş qazıntı işləri aparılmışdır. 

Verilən məlumata görə “Yaloylu təpə” mədəniyyəti ikinci minilliyə aiddir. Bu mədəniyyəti 

açıq səma altında muzey adlandırmaq olar,  ona görə ki, buraların məişət əşyaları dulusçuluğun 

yüksək səviyyədə inkişaf etdiyini sübut edir. Ancaq hələlik kütləvi şəkildə turistlər üçün ekskursiya 

təşkil etmək mümkün olmamışdır. 

Digər tarixi abidə yeri “Kilsəli təpə”dir ki, burada 2013-2015-ci illərdə arxeoloji qazıntı 

aparılmışdır. 

Udilərə mənsub olan “ Çotari” kilsəsi verilən məlumata görə XVII əsrə aiddir. Kilsə 2006-ci 

ilin 25 may tarixində bərpa olunub, kənd sakinlərinin yenidən istifadəsinə verilmişdir. Kilsənin 

açılışında bir sira dövlət və dini təşkilat nümayəndələri iştirak etmişlər. 
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Digər tarixi abidə yeri iki gəncin sevgisini ifadə edən nağıla əsaslanan “Dam batan” adlanan 

yerdir. 

Qəbələ rayonunun ən məşhur ziyarətgah yeri “Komrat1” təxminən V- VII əsrə aid edilir. 

Hansı ki, buranı həm müsəlmanlar, həm də, xristianlar ziyarət edir və burada qurban kəsirlər. 

Əfsanəyə görə VII əsrdə İmam Əli islam dinini təbliğ etmək üçün Qəbələyə gəlir. Qəbələdə 

gözəl bir qıza aşıq olub evlənir. Evlənəndən bir müddət sonra Qəbələni tərk etmək məcburiyyətində 

gəlir. Qəbələdən gedən zaman yoldaşına qızıl bilərzik hədiyyə edir. İmam Əlinin gedişindən bir 

müddət sonra onun xanımı bir oğlan uşağı dünyaya gətirir. İllər keçir, İmam Əli Qəbələyə qayıdır. 

Kəndin girəcəyində 10-12 yaşlı bir oğlan uşağının oynadığını görür. Uşaq o qədər güclü idi ki, 

özündən yaşca böyüklərlə güləşir, hətta onlara qalib gəlir. Sonra isə qalib gəldiklərini dağdan aşağı 

atır. Bunu görən İmam Əli dözə bilməyib uşağı özü dağın başından atmaq qərarına gəlir. Dağdan 

atdığı zaman oğlanın biləyində olan qızıl bilərziyi görür, ancaq bu, uşağı dağdan aşağı atmaq 

qərarını dəyişdirməyə mane ola bilmir. Çünki artıq gec idi. Yoldaşı ilə görüşüb söhbət edir, söhbət 

zamanı öyrənir ki,  dağdan atdığı uşaq öz oğlu imiş. Bunu bildiyi zaman belə peşmançılıq hissi 

keçirmir. Öz oğlunun cəsədini tapıb dəfn edir. Qəbri üstündə isə türbə tikdirir. O gündən isə Komrat 

ziyarətgah məskəninə çevrilir.  

“Xan yolu” meşənin içindən keçən yoldur. Özünəməxsus tarixə malikdir. Udilərin “Tubul 

pəhləvan” nağılında tamlıqla bu yolun təsviri verilmişdir. 

Nicdə çoxlu sayda pirlər vardır. Təxminən 300 - 400-ə qədər. Hətta bir məhəllədə 3 və daha 

çoxuna rast gəlmək olar. Təəssüf ki, onların hamısı tədqiq olunmayıb. Kənddə bu pirlərin çoxluğu 

ilə bağlı belə bir söz də var. Təbii fəlakət, məsələn, sel olanda insanlar bir-birinə deyilər, 

qorxmayın, kəndin dörd tərəfini pirlər əhatə edir,  onlar qoymaz  ki, kəndə ziyan dəysin. 

Udilərə məxsus tətbiqi sənət nümunələri də çoxdur: Kansara və tənkitin hörülməsi. Tapakın 

rəndələnməsi. Bu tətbiqi sənət nümunələri bu gün də  davam edir və gənc nəsillərə öyrədilir. 

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat:  

1.Georgi Keçari. Udilərdə ənənəvi toy mərasimləri. Bakı-“Agah”, 2004 

2.Robert Mobili. Удины: язык, религия, фольклор и традиции. Баку, 2011 

 

Xülasə 

Məqalədə udilərin tarixi, etnoqrafiyası, folkloru, maddi-mədəniyyət abidələri haqqında 

nəzərdən keçirilmişdir. Udilərinin toy adət-ənənələri, xüsusilə də bu toylarda diqqəti çəkən detallar 

özünəməxsus şəkildə əks etdirilmişdir. Məqalədə verilən bütün göstəricilər Qəbələ rayonunun Nic 

kəndinin udilərinin spesifik ənənələrini üzə çıxartmışdır. 

 

S.Mahmudova 

Historical and cultural relics in Udils folklore 

Summary 

The article have been considered Udils history, ethnography, folklore, material-cultural 

monuments. Udils wedding traditions, in particular the striking details of the wedding reflected in 

its own way. The article brought to light all indicators of the specific traditions of Udils in Nij 

village of Gabala region.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 “Böyük ata” dəməkdir. 
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MULTİKULTURALİZM: DİL MİLLƏTLƏR VƏ XALQLAR ARASINDA 

DİALOQUN ƏSAS VASİTƏSİ KİMİ 

 

Açar sözlər: multikulturalizm, dil, mədəniyyət, çoxmillətli, milli azlıqlar, din. 

Key words: multiculturalism, language, cultural, multinational, national minorities, religion. 

 

    Ulu öndər Heydər Əliyev: 

“Ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirərsə, bir o qədər də zəngin olar” 

 

Multikulturalizm – dünya xalqlarının, etnik azlıqların, ümumiyyətlə bütün bəşəriyyətin 

qarşılıqlı hörmət əsasında ünsiyyət formasıdır. Dünya elm adamları isə belə ünsiyyəti, elmi 

nailiyyətləri bölüşmək, inkişaf etdirmək üçün beynəlxalq forumlar, konfranslar, simpoziumlar və s. 

tədbirlər həyata keçirirlər. 

2016-cı ilin multikulturalizm ili elan olunması tarixən multikulturalizm dəyərlərinin olduğu 

bir məkanda – Azərbaycanda gözlənilməz bir yenilik deyildi. Ölkəmizdə multikulturalizm milli və 

ümumbəşəri dəyərləri, mədəni bərabərliyi, ədalət və mərhəməti, tolerantlığı, mədəni müxtəlifliyi və 

plüralizmi, birgəyaşayışı özündə əks etdirir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev çıxışlarının birində 

demişdir: “Azərbaycanın varı, dövləti təkcə onun pambığı, yeraltı, yerüstü sərvətləri  deyil, onun 

ərazisində yaşayan xalqlarıdır. Azərbaycan onun ərazisində yaşayan bütün millət və xalqların 

ümumi vətənidir. Ərazimizdə yaşayan azərbaycanlı da, ləzgi də, avar da, kürd də, talış da, udin də, 

kumık da, başqası da – bütünlükdə hamısı azərbaycanlıdır” [1. s. 6].  Elə burdan da birmənalı 

şəkildə qeyd etmək olar ki, Ulu öndər Azərbaycan multikulturalizminin siyasi banisidir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev çıxışlarının birində məhz bu 

barədə belə demişdir: “Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasəti və həyat tərzidir. Bu gün 

Azərbaycan artıq dünyada tanınmış multikulturalizm mərkəzlərindən biridir. ...bəzi ölkələrdə 

multikulturalizm iflasa uğrayıb, özünü doğrultmayıb. Azərbaycanda isə multikluturalizm yaşayır, 

möhkəmlənir, dərin köklərə malikdir və gələcəkdə bəşəriyyətin inkişafının yeganə yoludur. 

Nisbətən yeni anlayış olmasına baxmayaraq, multikulturalizm əsrlər boyu xalqımıza xas olan bir 

dəyərdir”[2]. 

Multikulturalizm ensiklopedik mənada eyni bir ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların 

nümayəndələrinin mədəniyyət hüquqlarını tanıyan humanist dünyagörüşüdür. Multikulturalizmin 

elmi tərəflərindən danışmaq daha məqsədə uyğundur. Bu, hər bir ölkədə irqi və dini fərqlər 

qoymadan bütün vətəndaşların hüquqi bərabərliyidir. Müasir dövrdə qloballaşan dünyada da 

multikulturalizm siyasəti nəticəsində insanların dinindən, irqindən, dilindən asılı olmayaraq birgə, 

mehriban, qarşılıqlı şəraitdə yaşamaları ünsiyyət vasitəsi olan dildən də yan keçmir.  Belə ki, 

insanların birgə yaşaması və xalqların mədəni əlaqələri nəticəsində bir dilin digər dilin leksikasına 

nüfuz etməsi yeni sözlərin yaranmasına, formalaşmasına böyük təsir edir. Bu baxımdan məsələyə 

dil faktorunun təsiri böyükdür. Dil – millətlər və xalqlar arasında dialoqun əsas vasitəsidir. Bəlkə 

də, dil nə maddi sərvət, nə pul, nə də daş-qaşdır. Ancaq dil, elə bir xəzinədir ki, bəşəriyyətin bütün 

nailiyyətləri, tarixi, elmi dəyərləri burada toplanır. Dil sülhü və müharibəni elan edir, elmi və 

mədəniyyəti yayır. O, elə bir qədim və müasir  bu ölkəmizdə yaşayan milli azlıqların həm öz 

dillərini, həm də bizim dilimizi öyrənməyə sövq edir. Dil eyni zamanda bütün bəşəri dəyərlərin 

inkişafına xidmət edir. Hələ qədim  yazılı abidələrdə müxtəlif qəbilə, tayfa və etnosların  

multikultural dəyərlərə söykənərək dinc yanaşı yaşamaları təsvir edildiyi kimi, dillərini bir-birindən 

təsirlənərək zənginləşdirdiyini görürük.  

Dillərin belə qarşılıqlı münasibətlərini “sosial dözümlülük” adlandıran  Y.Deşeriyev yazır: 

“Sosial ehtiyac dillərin birgə və qarşılıqlı münasibətlərini həm zəruri etmiş, həm də onları aradan 

çıxmadan, assimilyasiyadan qorumuşdur”[3].   
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Deməli, dillər də multikultural şəraitdə yaşama ehtiyacı duyur. Burada da dillərin qarşılıqlı 

öyrənilməsi zərurəti yaranır. Multikulturalizmdə əsas istiqaməti dil və təhsil strategiyalarıdır. 

A.Axundov qeyd edir ki, xalqın mədəni səviyyəsi nə qədər yüksək olarsa, onun dilinin səviyyəsi də 

yüksəlmiş olar. Yəni, hər zaman olduğu kimi, müasir zamanda da dil və mədəniyyət qarşılıqlı 

vəhdət təşkil edir. 

Hazırda ölkəmizdə 80-dən çox azsaylı xalq yaşayır. Bu azsaylı xalqlara qafqazdilli, irandilli, 

türkdilli, slavyan dilli qruplar aiddir. Onların sırasında udiləri (Şəki, Oğuz, Qəbələ), saxurları (Şəki 

rayonu Şin və Qaynarca kəndlərində) ingiloyları (Zaqatala, Qax), xınalıqları, qırızları, butuqdalı 

(Quba rayonu Xinalıq, Buduq, Qrız kəndlərində), tatları (Şabran, Quba, Şamaxı, Xızı, İsmayıllı), 

talışları (Lerik, Masallı, Astara, Yardımlı),  rusları, ləzgiləri (Quba, Qusar, Xaçmaz), yəhudiləri 

(Quba rayonunun Qırmızı qəsəbəsində), kürdləri (Şirvan, Ara, Beyləqan, Kəlbəcər, Laçın) və s. 

digərlərini göstərmək olar. Bu azsaylı xalqların bir hissəsi Azərbaycanın köklü əhalisi olub, başqa 

bir hissə isə tarixin müxtəlif mərhələlərində baş verən sosial-siyasi proseslərin nəticəsi olaraq 

torpaqlarımızda məskunlaşmışlar.  

Ölkəmizdə Altay ailəsinin türk qoluna məxsus azərbaycanlılar, tatarlar, ahıska türkləri, 

həmçinin hind-avropa (tatlar, talışlar, dağ yəhudiləri, kürdlər), qafqaz (udilər, ləzgilər, avarlar, 

saxurlar, buduqlar, ingiloylar, qrızlar, xınalıqlar), slavyan (ruslar, malakanlar, ukraynalılar) və s. dil 

qruplarının təmsilçiləri vardır. Hazırkı dövrdə multikulturoloji dəyərlərə mühüm əhəmiyyət 

verilməsini şərtləndirən əsas amillər sırasında bu xalqlar və millətlər arasında təşəkkülü tapan 

qarşılıqlı ünsiyyətin zaman-zaman formalaşan ənənələri dayanır. 

Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələrini bu gün Azərbaycanın hər bir 

sahəsində - siyasətdə, təhsildə, idmanda, mənəvi həyatda, bir sözlə, bütün sahələrdə görmək 

mümkündür. Milli azlıqların sıx yaşadıqları bəzi rayonların orta məktəblərinin ibtidai siniflərində 

(avar, kürd, ləzgi, talış, saxur, tat, udi, xınalıq və s.) dərslərinin tədrisi təşkil edilmişdir. 2003-cü ildə 

Bakıda ivrit yəhudi tarixini və mədəniyyətini tədris edən özəl yəhudi orta məktəbi açılmışdır. 

Hazırda bu məktəbdə 250 şagird təhsil alır. 2014-cü ildə yaradılmış Bakı Fransız liseyi 

Azərbaycanda müvəqqəti və daimi yaşayan fransızdilli əcnəbililərin təhsil almasına xidmət göstərir. 

Bütün ali və orta məktəblərimizdə rusdilli bölmələr fəaliyyət göstərir. Dövlət vəsaiti hesabına rus, 

avar, talış, kürd, ləzgi, saxur, tat, udi, xınalıq, ivrit dillərində əlifbalar, tədris proqramları və digər 

dərsliklər, məktəbli lüğətləri mütəmadi olaraq çap edilir. Eyni zamanda təlim yalnız rus dilində olan 

19, və təlim yalnız gürcü dilində olan 6 orta ümumtəhsil, 345 beynəlmiləl orta məktəb fəaliyyət 

göstərir.  Hər bir dövlətin təhsillə bağlı qurumları insan haqlarını öz milli tədris planına salmalıdır. 

Bu çox mühüm hadisədir. İnsan haqlarına hörmət məktəbin özündə demokratik ruhun inkişafıdır. 

Təhsil alan şagirdlər öz millətlərinə, eyni zamanda digər millətlərə hörməti bir növ kombinasiya 

etməlidir. Məktəb insanın xarakterini formalaşdırır. Demokratik təhsil sistemi məktəbdə qarşılıqlı 

hörmət və ehtiram tələb edir.  

Azərbaycanda radio və televiziya məkanı da milli və dini azlıqlar üçün açıqdır. Azərbaycan 

Dövlət Radiosunda kürd, ləzgi, talış, gürcü  dillərində Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən radio 

verilişləri təşkil edilir. İnternet – televiziyalarda onların dilləri və mədəniyyətləri haqqında maraqlı 

məlumatlar əldə etmək olar. Milli azlıqların sıx yaşadığı 5 bölgədə isə yerli telekanalları fəaliyyət 

göstərir.  

Mətbuat və kitab nəşri ilə bağlı onu da qeyd etmək olar ki, ləzgi, talış, rus, xınalıq, yəhudi, 

gürcü dillərində qəzet və ya qəzet səhifələri çap edilir. Rus dilində teatr, orta və ali məktəblər və s. 

fəaliyyət göstərir, kitablar, broşüralar çap edilir. Bu gün Azərbaycanda yaşayan etnik icmaların 

dilində 15-dən, rus dilində isə 30-dan çox qəzet və jurnallar nəşr edilir. 

Bir sözlə, multikulturalizm cəmiyyətində baş verən inkişafla əlaqədar olaraq, bu və ya digər 

xalqların dilləri məhz bir-birinə keçən yeni sözlər hesabına sürətlənir və inkişaf edir.  

Müstəqil respublikamızda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında milli azlıqların dilini, 

dinini, mədəniyyətini, tarixini, etnoqrafiyasını öyrənən və tədqiq edən bölmə yaradılmışdır, 

institutlararsı elmi tədqiqat virtual mərkəzinin təsis edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilmişdir.  Təhsil 

nazirinin müvafiq göstərişi ilə 2015-ci ilində etibarən, bakalavr səviyyəsində “Multikulturalizmə 

giriş”, magistr səviyyəsində isə “Azərbaycan multikulturalizmi” fənlərinin tədris olunması tövsiyə 

olunmuşdur. 
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Bakı Slavyan Universitetində  2015-ci  ildə “Azərbaycan multikulturalizmi” kafedrası 

yaradılmışdır. Universitetin bütün ixtisaslarında bakalavr pilləsində “Multikulturalizmə giriş”, 

regionşünaslıq ixtisasında “ixtisas ölkəsinin mədəniyyəti”, “ixtisas ölkəsinin etnopsixologiyası”, 

“müqayisəli ədəbiyyat” və s. fənlər tədris olunacaqdır. 

Bu gün 7 xarici ölkə universitetində (Müqəddəs Kliment Oxridski adına Sofiya Universiteti, 

İvan Cavaxişnili adına Tbilisi Dövlət Universiteti, Ural Federal Universitetinin Yekaterinburq,  

Praqa Karlov Universiteti (Çex Respublikası), Roma Sapienza Universiteti (İtaliya) və Belarus 

Dövlət Universiteti) “Azərbaycan multikulturalizmi” fənni tədris olunur.  

Beləliklə, hər bir xalqın nümayəndələri ilə əlaqələri genişləndirməli, qloballaşan dünyada geri 

qalmamalı, elm və texnologiya cəhətdən inkişaf etməli, öz milli-mənəvi dəyərlərini qorumaqla 

inteqrasiya etməlidir. Belə bir vəziyyətdə əcnəbi dillərin leksikasında keçən sözlərin dilin qayda-

qanunlarına uyğunlaşdırmaqla daxil olması olduqca təbii bir dilçilik hadisəsidir. Nəticə etibarilə 

yeni sözlərin meydana gəlməsi Azərbaycan dilinin lüğət tərkibini də inkişaf etdirərək zənginləşdirir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz məsələlər bir daha sübut edir ki, multikultural münasibət təkcə sosial 

həyatda deyil, dilin daxilində də mövcuddur. 
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Xülasə 

Hər bir xalqın nümayəndələri ilə əlaqələri genişləndirməli, qloballaşan dünyada geri 

qalmamalı, elm və texnologiya cəhətdən inkişaf etməli, öz milli mənəvi dəyərlərini qorumaqla 

inteqrasiya etməlidir. Nəticə olaraq, bir daha sübut olunur ki, multikultural münasibət təkcə sosial 

həyatda deyil, dilin daxilində də mövcuddur. 

 

Multiculturalism: language as the main of dialogue between nations and peoples 

Summary 

One of the important features of multiculturalism is minority rights, as well as freedom to use 

minority language in schools, media and ect. in the state structures of Azerbaijan, different national 

minorities are widely represented. Representatives of national minorities hold leading positions in 

local authorities, institutions of local government and other structures. 
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Tədrisin ən çətin aspektlərindən hesab olunan qrammatikanın qavranılması bir sıra qayda və 

istisna hallar sayəsində çətinliklər yaradır. Digər çətinlik isə qrammatik qaydaları şifahi nitqə tətbiq 

etməkdən ibarətdir. Dil tədrisi üzrə kifayət qədər təcrübəyə yiyələnmiş professorlar auditoriyada 

qrammatikanın izahı və öyrədilməsi zamanı münasib fərqli metodlara müraciət etməyin vacibliyini 

anlayırlar. Hər bir təlimatçı öz şagird və tələbələrinə qrammatikanın tədrisi zamanı materialın onlar 

tərəfindən daha aydın və dəqiq mənimsənilməsi üçün ən məhsuldar və sınanmış metodu seçməyə 

çalışır. Təlimatçılar bu axtarışlar zamanı bir çox fərqli metodlara müraciət etsələr də hər zaman 

nəaliyyət əldə etməyə müvəffəq olmurlar. Buna görə də düşünürük ki, ingilis dilinin 

qrammatikasının öyrənilməsinə ənənəvi yanaşma tərzinə bir qədər yenilik gətirmək təqdirəlayiq 

nəticələrin əldə olunmasına səbəb olar.  

Qrammatikanın tədrisi zamanı kommunikativ yanaşma metodu müasir dilçilik tarixində yeni 

kəşf deyil. Belə ki, bir çox digər dilləri tədris edən müəllim və professor heyəti tərəfindən müraciət 

edilmiş və uğurlu nəticələrin əldə edilməsinə səbəb olmuş, sınanmış bir üsuldur. Cek Riçards (2, 

s.2) adlı dilçinin gəldiyi nəticəyə görə, qrammatikanın öyrədilməsinə kommunikativ yanaşma tərzi 

dilin yüksək səviyyəli tədris məqsədilə tərtib edilmiş qaydalar sistemi kimi başa düşülməlidir. Bu 

sistemə dili öyrənənlərin qavrama səviyyəsi, öyrədilən materialın asan şəkildə auditoriyaya 

çatdırılması üçün göstərilən səylər və sinfi təşkil edən müəllimin, şagirdin və tələbələrin fəaliyyəti 

daxildir. Lakin dil tədris edən müəllimlərin hər bir yeniliyə yanaşma tərzi müxtəlifdir və hər biri öz 

metodunu əyaniləşdirən zaman məhsuldarlığa çalışır. 

     Digər tərəfdən hər-hansı bir dili kommunikativ üsulla tədris etməyə çalışan müəllim 

göstərilən bacarıqlara yiyələnməlidir: cümlə quruluşuna əsaslanan biliklərin (cümlə üzvləri, 

zamanlar, dil biliyinin müəyyən aspektləri ilə əlaqədar olan metodlar məsələn, intervü, reportaj, 

dialoq və s.) aydın və ətraflı şəkildə auditoriyaya çatdırılması və qarşıdakı müxatibin dil haqqında 

bilik səviyyəsinin zəif olmasına baxmayaraq, müxtəlif əlaqələndirici vasitələrdən istifadə etməklə 

dialoqu davam etmək bacarığı. 

Bütün göstərilənləri cəmləşdirərək dil tədrisi ilə məşğul olan professor-müəllim heyəti əldə 

edilən nəticələr əsasında müəyyən təhlillər apararaq öz auditoriyasına uyğun metod seçərək şagird 

və tələbələrin biliklərinin inkişaf etdirilməsinə nail ola bilər. Beləliklə də, kommunikativ 

qrammatikanın əsas hədəfli hər-hansı bir dili öyrənən şəxsin sahib olduğu dilə əlaqəli, müqayisəli 

şəkildə yeni (öyrədilən) dilin daha rahat üsulla qavranmasına səbəb olmalıdır ki, bu da həmin şəxsin 

sərbəst düşünməsinə, müqayisələr aparmasına, interaktiv bacarıqlarının aşkarlanmasına səbəb olur. 

Tədris üsulları 

Bir çox illərdir ki, ingilis dili tədris edən müəllimlərin böyük qismi ənənəvi üsullara əsasən, 

heç bir yeniliyə cəhd göstərmədən tədris prosesini təşkil edirdilər. Lakin 1990-cı ildən etibarən 

xarici dilin tədrisi zamanı yüksək səviyyəli nəticələrə nail olmaq və nəzərdə tutulmuş hədəfə uğurla 

çatmaq üçün kommunikativ üsuldan istifadə etməyə qərarına gəldilər. Bu metod ildən-ilə inkişaf 

etdirilərək hazırki səviyyəsinə çatdırıldı (2, s.2). 

Məhz bu səbəbdən də dilin tədrisi zamanı kommunikativ üsuldan istifadə edərkən nəzərdə 

tutulmuş auditoriyanın yaş həddi, peşə istiqamətləri, öyrəndikləri dil hansı məqsədlə istifadə 

edəcəkləri, öyrədilən dil haqqında bilik səviyyələri və bu kimi məsələlər mütləq nəzərə alınır. Təbii 

ki, hər bir müəllim bütün bu məsələlərə şəxsi nöqteyi-nəzərdən yanaşaraq, tədris zamanı daha 

sadələşdirilmiş üsuldan istifadə etməyə çalışırlar. Çünki onlar anlayırlar ki, bu üsul xarici dil 

öyrənmək istəyənlərdə fərdi düşüncə qabiliyyətinin inkişaf etməsinə və yaradıcılıq bacarığının aşkar 

edilməsinə  səbəb olur. 

Xarici dilin öyrədilməsi prosesini asanlaşdıran 2 əsas məqam xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, bu 

da həvəsləndirici və fərdi bilik və bacarıqların aşkar edilməsidir. Beləliklə də, auditoriyanın təşkili 

zamanı müəllimin əsas vəzifəsi müvafiq təhlillər apararaq bu məqamların həyata keçirilməsinə 

riayət etməkdir. 

Qarşılıqlı, kommunikativ əlaqənin dil haqqında olan məharət və bacarıqların formalaşmasına 

yardım edən ən vacib metod olduğunu düşünən Cek Riçards adlı dilçi illərin təcrübəsinə  

əsaslanaraq tərtib edilmiş qaydalara əsasən xarici dilin tədrisi zamanı istifadə olunan kommunikativ 

üsulun əsasən məğzini açan aşağıdakı fərziyyələri irəli sürür: 
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1. İkinci dilin, yəni xarici dilin öyrədilməsi prosesini asanlaşdırmağın ən effektiv üsulu hər-

hansı bir mövzunu müzakirə etməyi, həmin mövzu üzrə şərhlər aparmağı 2 nəfərdən ibarət olan 

cütlüklərə tapşırmaqdır. 

2. Digər effektiv üsul, tələbələrə şəxsi həyatları və ya hər hansı bir mövzu ilə əlaqədar inşa 

mövzusu yazmağı tapşırmaqdır. Belə ki, bu zaman tələbə konkret mövzu ətrafında düşünərək, 

fikirlərini daha ətraflı və elmi dildə ifadə etmək üçün öz üzərində işləməli olacaq. 

3. Effektiv üsullardan biri tələbələrə müəyyən peşədən və ya dram əsərindən kiçik parçaları 

əzbərləməyi tapşırmaq və auditoriya daxilində hərəyə öz payına düşən hissəni, yəni rolunu ifa 

etməyi tapşırmaq. 

4. Daha bir üsul auditoriyanı təşkil edən şagird və ya tələbələr arasında qarşılıqlı əlaqə 

yaratmaqdır. Bura şagird və ya tələbələrin ev tapşırıqlarını, linqofonda eşitdikləri mövzuları 

qarşılıqlı müzakirə etməklərinə şərait yaratmaq və dil haqqında olan biliklərini qarşılıqlı dialoq 

zamanı aşkar etmək, hazırda öyrədilən bilikləri hansı üsulla qavraya biləcəkləri şərtləri müzakirə 

etməkdən ibarətdir. 

     Bu fərziyyələr dil tədris edən müəllimlərə qrammatikanın tədrisi zamanı münasib təhlillər 

apararaq nəticə çıxarmağa yardım edən vasitələrdir. Kommunikativ metodun əsasında duran digər 

məsələ tədrisə induktiv və deduktiv yanaşma tərzidir. İnduktiv yanaşma üsulu auditoriyanı 

qrammatik materiala aid olan və onun daha yaxşı qavranılmasını təmin edən tapşırıqlardan, 

deduktiv yanaşma tərzi isə öyrədilən qrammatik materialın izahı zamanı müvafiq nümunələrə fikrin 

əsaslandırılmasıdır. 
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XÜLASƏ 

 Dilin kommunikativ təlimi digər dillərin ünsiyyət vasitəsi kimi öyrədilməsini nəzərdə tutur. 

Bütün göstərilənləri cəmləşdirərək dil tədrisi ilə məşğul olan professor-müəllim heyəti əldə edilən 

nəticələr əsasında müəyyən təhlillər apararaq öz auditoriyasına uyğun metod seçərək şagird və 

tələbələrin biliklərinin inkişaf etdirilməsinə nail ola bilər. Kommunikativ qrammatikanın əsas 

hədəfli hər-hansı bir dili öyrənən şəxsin sahib olduğu dilə əlaqəli, müqayisəli şəkildə yeni 

(öyrədilən) dilin daha rahat üsulla qavranmasına səbəb olmalıdır ki, bu da həmin şəxsin sərbəst 

düşünməsinə, müqayisələr aparmasına, interaktiv bacarıqlarının aşkarlanmasına səbəb olur. 

 

Z.Zeynalova 

TEACHING METHODS of COMMUNICATIVE GRAMMAR 

SUMMARY 

Communicative language teaching as a means of communication training involves other 

languages. All mentioned forms of dealing with language teaching faculty on the basis of the results 

obtained through analysis of its audience by selecting the appropriate method for the development 

of pupils and students can achieve proficiency.  

Communicative Grammar of the main objectives expressed in any language, learning about a 

person, comparatively new (trained) must lead to a better perception of the language method is 

more convenient and it is for that person to think freely, to conduct comparisons, interactive skills, 

identifying causes. 
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MULTİKULTURAL DƏYƏRLƏR VƏ DİN SİYASƏTİ 
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Key words: Quran, miracles, word of intellectual, considerations, genetics, religion 

 

İstifadə etdiyimiz ədəbiyyat Harun Yəhya-Adnan Oktarın “Quran möcüzələri” kitabıdır. 

Harun Yəhya imzasından istifadə edən müəllif Adnan Oktar 1956-cı ildə Ankarada anadan olub. 

Orta məktəbi Ankarada oxuyub. Sonra İstanbulda Memar Sinan Universitetinin gözəl sənətlər 

fakültəsində və İstanbul Universitetinin fəlsəfə bölümündə təhsil alıb. 1980-ci illərdən bu günə 

qədər dini (imanı), elmi və siyasi mövzularda xeyli əsər hazırlayıb. Bununla yanaşı, müəllifin 

təkamülçülərin (darvinistlərin) saxtakarlığını, onların iddialarının heç bir elmi həqiqətə 

əsaslanmadığını göstərən, habelə darvinizmin qanlı ideologiyalarla şübhəli əlaqələrini üzə çıxaran 

bir çox mühüm əsərləri var.  

Harun Yəhyanın əsərləri təxminən 30000 şəkildən ibarət olan cəmi 45000 səhifəlik 

külliyyatdır və bu külliyyat 60 müxtəlif dilə tərcümə edilmişdir. 

Müəllifin bu imzası inkarçı düşüncəyə qarşı mübarizə aparan iki peyğəmbərin xatirəsinə 

hörmət əlaməti olaraq seçilib: onları yad etmək məqsədilə Harun və Yəhya adlarından istifadə 

edilib. Rəsulullahın möhürünün müəllif tərəfindən kitabların üz qabığına vurulmasının simvolik 

mənası isə onların içindəkilərlə bağlıdır. Bu möhür Qurani-Kərimin Allahın sonuncu Kitabı və 

sonuncu sözü, Peyğəmbərimizin (s) isə peyğəmbərlərin sonuncusu olmasının rəmzidir. Müəllif nəşr 

etdirdiyi bütün yazılarında Quranı və Rəsulullahın yolunu rəhbər tutur. Bunlar da inkarçı düşüncə 

sistemlərinin bütün əsas iddialarını bir-bir puça çıxarmağı və dinə qarşı yönələn etirazları tamamilə 

susduracaq sonuncu sözü söyləməyi hədəf seçir. Çox böyük hikmət və kamal sahibi olan 

Rəsulullahın möhürü bu sonuncu sözü söyləmək niyyətinə bir dua kimi istifadə edilib. 

Müəllifin əsərlərindəki əsas məqsəd Quranı bütün dünyaya təbliğ etmək, bununla insanları 

Allahın mövcudluğu, təkliyi və axirət kimi əsas iman məsələləri barədə dərindən düşünməyə şövq 

etmək, inkarçı sistemlərin çürük əsaslarını və batil tətbiqatlarını hər kəsə göstərməkdir. 

Harun Yəhyanın əsərləri Hindistandan ABŞ-a, Böyük Britaniyadan İndoneziyaya, Polşadan 

Bosniya-Hersoqovinaya, İspaniyadan Braziliyaya, Malaziyadan Haliyaya, Fransadan Bolqarıstana 

və MDB ölkələrinə qədər dünyanın əksər ölkələrində maraqla qarşılanır və oxunur. İngilis, fransız, 

alman, italyan, ispan, portuqal, urdu, ərəb, alban, benqal, bolqar, çin, Azərbaycan, Kişvahili 

(Tanzaniyada istifadə edilir), Hausa (Afrikada danışılır), Dhivelhi (Mavritaniyada danışılır), 

Danimarka, İsveç kimi dillərə tərcümə edilən bu əsərlər hər yerdə geniş oxucu kütləsi tərəfindən 

maraqla işlənir. Dünyanın dörd bir tərəfində böyük rezonans doğuran bu diqqətəlayiq əsərlər 

insanların çoxunun iman gətirməsinə, əksər adamların da öz imanını gücləndirməsinə səbəb olur. 

Quran göndərildiyi gündən indiyə qədər hər bir əsrdə yaşayan insanların başa düşəcəyi asan 

və aydın üsluba malikdir. Allah Quranın bu üslubunu “And olsun ki, Biz Quranı ibrət olmaq üçün 

belə asanlaşdırdıq…” (“Qəmər” surəsi, 54/22) ayəsi ilə xəbər verir. 

Quranın bu xüsusiyyətləri ilə yanaşı, onun Allahın sözü olmasını sübut edən müxtəlif 

möcüzəvi cəhətləri də var. Onun bu yönlərindən biri yalnız XX və XXI əsrlərin texnologiyası ilə 

aydınlaşdırılan bəzi elmi həqiqətlərin 1400 il əvvəl Quranda xəbər verilməsidir.  
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Oksford Universitetinin məşhur ərəb dili mütəxəssisi Hamilton Qibb yazır ki, Quran nəhəng 

bir ədəbi abidə olaraq yeganədir. O, ərəb ədəbiyyatının bənzərsiz bir məhsuludur, öz ifadəsi ilə 

desək, sələfi və xələfi yoxdur. Bütün əsrlərin müsəlmanları onun təkcə ehtiva etdiklərinin deyil, 

üslubunun da təqlidedilməzliyi məsələsində həmfikirdirlər. Quranın ərəb ədəbiyyatının inkişafına 

təsiri heç nə ilə müqayisə edilə bilməz. Bu təsir müxtəlif cəhətlərdən irəli gəlir. Quranın özündə 

ehtiva etdiyi fikirlər, onun dili, qafiyəsi sonrakı bütün ədəbi əsərlərə az və ya çox dərəcədə sirayət 

etmişdir. Onun müəyyən dil xüsusiyyətləri və sonrakı yüzilin nəsrində, nə də daha sonrakı əsrlərin 

nəsr yazılarında təqlid edilə bilmədi. Lakin ən azı Quranın ərəb dilinə gətirdiyi estetika nəticəsində 

mövcud olan vəziyyət sürətli bir şəkildə inkişaf edə bildi və imperiya idarəçiliyi və inkişaf edən 

cəmiyyətin yeni tələblərinə uyğunlaşdı (1, s. 384-385). 

Paul Kasanova “Fransız kollecində ərəb təhsili” məqaləsində nəzərə çatdırır ki, missiyanın 

həqiqət olmasının bir sübutu kimi Həzrət Mühəmməddən bir möcüzə istəniləndə O, Quranın ilahi 

mənbədən nəzil olunduğunu sübut etmək üçün Quran ifadələrindən və onun müqayisəedilməz 

üstünlüyündən istifadə etmişdir. Əslində hətta müsəlman olmayan insanlar üçün də heç bir şey onun 

anlaşıqlı bir bütünlüyə və qavranılması mümkün olan bir bitkinliyə malik dilindən daha möhtəşəm 

deyil… Amiranə ahənglərlə dolu, səslərin bolluğu və fövqəladə ritmlər düşmən kimi və şübhə ilə 

yanaşan insanların dəyişməsində mühüm amil olmuşdur (1, s. 385). 

Quranı fransız dilinə tərcümə edən Edvard Montenin yazdıqlarından aydın olur ki, ərəb 

dilində Qurana aşina olan hər bir kəs bu dini kitabın gözəlliyini öymək məsələsində həmfikirdir: 

içindəki əzəməti o qədər üstündür ki, bu kitab hər hansı bir Avropa dilinə tərcümə ediləndə lazımi 

qədər təqdir edilə bilmir (1, s. 386). 

“Quranın hikməti” adlı kitabında Con Neyşin göstərir ki, orijinal ərəb dilində olan Quran 

insanı hərəkətləndirib şövqə gətirən bir gözəlliyə və cazibəyə malikdir. Dolğun və üstün üslubu, 

bütövlükdə qafiyəli olan və birdən çox mənalara gələn qısa cümlələri, sözbəsöz tərcüməsində ifadə 

edilməsi son dərəcə çətin olan mənalı bir təsirə və partlayıcı bir enerjiyə malikdir (s. 386). 

Quran çahanşümul olaraq ərəblərin ən nəcib və kübar Qureyş ləhcəsində, ən gözəl və ən təmiz 

bir dillə yazılmışdır. Quranın üslubu gözəl və axıcıdır (Corc Seylin “Quran: ilkin mühazirə” adlı 

kitabından) (1, s. 386). 

Elm adamlarının Quran haqqındakı fikirlərindən bəzilərinə nəzər salaq: Obstetrik, 

ginekologiya, molekulyar və insan genetikası üzrə professor Co L.Simpson yazır ki, məncə, 

genetika ilə din arasında heç bir ziddiyyət yoxdur, əksinə, din bəzi ənənəvi elmi məsələlərə vəhy 

əlavə edərək elmi istiqamətləndirə bilər ki, bunlar da Quranda mövcud olan sözlərdir. Əsrlərdən 

sonra qüvvədə qaldığı göstərilmişdir və Quranda bu məlumatların dəstəyi Allahdandır (1, s. 391). 

Quranda yazılan hər şeydə ilahi müdaxilənin olması fikrində heç bir ziddiyyət görmürəm (E.Marşal 

Conson Tomas, ABŞ, Cefferson Universitetində anatomiya və inkişaf edən biologiya professoru) 

(1, s. 391). 

Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi Quran ayələri insan inkişafının hüceyrənin bölünməsindən 

əzaların yaradılmasına qədər çox əhatəli izahını verir. İnsan inkişafı prosesinin bütün 

mərhələlərinin, terminologiyasının belə aydın və qüsursuz şəkildə qeyd edilməsi əvvəllər mövcud 

olmamışdı. Hamısında olmasa da, əksər hallarda bu açıqlama ənənəvi elmi ədəbiyyatda qeyd 

edilmiş insan embrionunun və insan dölünün inkişafının bir çox mərhələləri əsrlərlə öncə Quranda 

bildirilir (Prof. Cerald K.Qoringer, ABŞ, Corctaun Universitetində tibbi embriologiya sahəsində) (1, 

s. 391-392). 

Kanada, Toronto Universitetinin anatomiya və hüceyrə biologiyası professoru Keyt L.Mur 

yazır ki, Quran və Sünnədəki ifadələrdən istifadə olunaraq yeni bir təsnifat sistemi təklif edilmişdir. 

Təklif edilən sistem sadədir, çox əhatəlidir və günümüzdəki embriologiya məlumatları ilə tam 

uyğun gəlir (1, s. 392). 

Geoloji məsələlərin sirrini açıqlamağa cəhd edən dünyanın ən məşhur geoloqlarından biri 

Almaniya, Maynts Universitetinin geologiya professoru Alfred Kronor yazır ki, Həzrəti 

Muhəmmədin Kainatın ortaq mənşəyi kimi məsələləri bilməyinin imkan xaricində olduğunu 

fikirləşirəm, çünki alimlər bunu son dərəcə inkişaf etmiş texnoloji üsullardan istifadə edərək 

axırıncı bir neçə il ərzində tapa biliblər… 1400 il əvvəl nüvə fizikası haqqında heç bir şey bilməyən 

bir adam məsələn, yer üzünün və göy üzünün eyni mənbədən gəldiyini və burada müzakirə 



 
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 255 

 

 

 

etdiyimiz başqa sualların cavablarını özü tapa bilməzdi. Bütün bunları birləşdirib bir yerə yığsanız 

və Quranda dünya haqqında mövzularla dünyanın əmələ gəlməsi, ümumiyyətlə elmlə əlaqəli bütün 

bu ifadələri birləşdirsəniz, əksər hallarda burada açıqlanmış ifadələrin qəti olaraq düzgün olduğunu 

və indi bunların elmi üsullarla təsdiq edildiyini söyləyə bilərsiniz. Quranda qeyd edilən ifadələrin 

əksəriyyəti həmin dövr üçün hələ sübut edilməmişdi, lakin müasir elmi üsullar indi 

Hz.Mühəmmədin 1400 il əvvəl söylədiklərini sübut edən bir səviyyədədir (1, s. 393). 

Səudiyyə Ərəbistanı, Ciddə, Kral Əbdüləziz Universitetində dəniz geologiyası professoru 

Durya Rao yazır ki, belə bir məlumatın hələ o vaxt, yəni 1400 il əvvəl mövcud olduğunu təsəvvür 

etmək çətindir. Bəlkə bəzi şeylər bəsit bir fikir şəklində mövcud ola bilərdi, ancaq bunları çox 

müfəssəl bir şəkildə izah edə bilmək çox müşküldür. Elə isə bu məlumatlar fövqəltəbii bir 

mənbədən gəlmiş olmalıdır deyə fikirləşirəm. 

ABŞ-ın geologiya sahəsində tanınmış alimlərindən professor Palmarın dediklərindən: Bu 

kitab (Quran) keçmişdən, yaxın dövrdən və gələcəkdən bəhs edir. Yaponiya, okean geologiyası 

sahəsində dünyaca məşhur alim prof. Syavda Quranda dağların yer üzünü sabit etmək funksiyası 

haqqında deyir ki, inanıram ki, bu Quran məlumatı çox maraqlı və haradasa imkan xaricindədir. Bu 

kitabın təbliği çox dəyərlidir (1, s. 395). 

Yaponiya, Tokio rəsədxanasının direktoru professor Yoşihid Kotsay yazır ki, Quranda düzgün 

astronomiya həqiqətləri tapdığım üçün çox təsirləndiyimi söyləyə bilərəm. Bunu xüsusilə bizim 

kimi kainatın ən kiçik hissəsini incələyən müasir astronomlar üçün deyə bilərəm. Ən xırda hissəni 

də başa düşmək üçün bütün səylərimizi səfərbər edirik. Çünki teleskoplardan istifadə edərək və 

bütün kainat haqqında düşünməyərək yalnız göy üzünün ən kiçik hissələrini görə bilirik. Elə isə 

Quran oxuyaraq və suallara Quranda cavab taparaq kainat tədqiqatlarım üçün gələcək istiqamətimi 

fikirləşirəm (1, s. 393). 

Fransa imperatoru Napoleon Bonapart deyir: “Dünyadakı bütün alim və mütəfəkkirləri bir 

yerə yığaraq yeganə doğru və insanları səadətə aparacaq tək bir vasitə olan Quranın prinsiplərinə 

əsaslanan müştərək bir rejim quracağım dövrün çox yaxın olduğuna ümid edirəm” (1, s. 397). 

Quranı üç dəfə oxuduğunu söyləyən İngiltərənin keçmiş baş naziri Toni Bleyer Quran 

əxlaqına heyranlığını əksər açıqlamalarında dilə gətirərək, Quranın ona ilham verdiyini çıxışlarında 

dəfələrlə qeyd etmişdir (1, s. 398). 

2001-ci il sentyabr ayının 26-da ABŞ Prezidenti Buş Amerikanın müsəlman təşkilatlarının 

liderlərini Ağ Evdə qəbul edərkən ona bağışlanan hədiyyə Qurani Kərim idi. Mətbuat konfransında 

“Mənə verdiyiniz hədiyyə – Quran üçün sizə çox təşəkkür edirəm. Çox həssaslıqla seçilmiş bir 

hədiyyədir” deyərək razılığını bildirmişdir (1, s. 402). 

Qurana verilən bu dəyərlər onun inanılmaz möcüzələri ilə bağlıdır. Quranın riyazi möcüzələri 

bunu bir daha təsdiq edir. Bu möcüzəyə bir nümunə olaraq Quranda bəzi kəlmələrin eyni sayda 

təkrarlanmasını göstərmək mümkündür. Sözlərin təkrarlanması və onların statistik 

hesablanmalarına dair göstəricilərdən nümunələrə müraciət edək:  

“Yeddi göy” ifadəsi 7 dəfə, Göylərin yaradılması” (“xəlqu səməvat”) 7 dəfə, “gün” (“yəum”) 

sözü ismin tək halında 365 dəfə işləndiyi halda, cəm halında, yəni “günlər” (“əyyam və yəuməyn”) 

kəlmələri 30 dəfə, ay 12, “bitki” və “ağac” sözləri eyni sayda 26 dəfə təkrar edilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, “qəza” sözü 117 dəfə qeyd olunduğu halda, Quranın əsas əxlaqi 

xüsusiyyətlərindən sayılan “bağışlamaq” ifadəsi bu saydan 2 dəfə çox, yəni 234 dəfə təkrar edilir. 

Ayrı-ayrılıqda “dünya” və “axirət” 115, “şeytan” və “mələk” 88, “iman” (şəkilçisiz) və “küfr” 25, 

“cənnət” və “cəhənnəm”77, “zəkat” və “bərəkət” 32 dəfə təkrar olunmuşdur. 

Tibbi baxımından bəzi məsələləri qabartmaq yerinə düşür. Quranda “qadın” və “kişi” 

kəlmələri də eyni saydadır – hər biri 23 dəfə işlədilib. Qadın-kişi sözlərinin Quranda təkrar sayı 

olan 23, həmçinin insan embrionunun meydana gəlməsində yumurta və spermadan gələn xromosom 

sayıdır. İnsanın xromosom sayı da anadan və atadan gələn 23-23 xromosomun cəmi olaraq 46-dır. 

“İnsan” kəlməsinə Quranda 65 dəfə rast gəlinir. İnsanın yaradılış mərhələlərinin sayının cəmi də 

eynidir – 65. Bu mərhələlərə nəzər salaq: Torpaq (Turabun) – 17 dəfə, Nüftə (Nuftun) 12 dəfə, 

Embrion (əlaq) – 6 dəfə, Bir tikə ət (məda’a) – 3 dəfə, Sümük (İramun) – 15 dəfə, Ət (Ləhmun) – 

12 dəfə. Göründüyü kimi, bu mərhələlərin cəmi 65 dəfədir. 
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Nümunə üçün verilən bu hesablamalar göz qabağındadır. Ərəb əlifbasında hər hərfin bir 

dəyəri var. Yəni ərəb dilində hər hərf bir rəqəmə uyğun gəlir. Bundan istifadə edərək müxtəlif 

hesablamalar aparılır. Bu hesaba “əbcəd hesabı” və ya “hisab-i cüməl” deyilir. 

Qeyd edildiyi kimi (1, s. 355-356) əbcəd əlifba sisteminin hər bir hərfinin müxtəlif rəqəmlərə 

uyğun gəlmə xüsusiyyətindən istifadə edən müsəlmanlar bundan müxtəlif sahələrdə yararlanıblar. 

Cifr (əbcəd) elmi də belə sahələrdən biridir. Maraqlıdır ki, cifr gələcəkdə baş verməsi ehtimal edilən 

işlərdən xəbər verən elmin adıdır. Buna görə simvolik şəkillər və hərflərin əbcəd sayının gəldiyi 

rəqəmlərin üzərində aparılan izahlar bu sahə ilə məşğul olanların müraciət etdiyi yollardan biridir. 

Əbcədlə cifr üsulları arasındakı əsas fərq budur ki, əbcəd artıq baş verənlər, cift isə baş verməsi 

güman edilənlər haqqında elmdir. 

Həqiqi mənada belədir ki, bu hesab üsulu kökləri çox qədimlərə çıxan və Quran 

göndərilməmişdən əvvəl də çox geniş istifadə edilən bir üsuldur. Ərəb tarixində baş verən bütün 

hadisələr hərflərə rəqəm dəyəri verilərək yazılır və bununla da hər hadisənin tarixi də qeyd edilmiş 

olurdu. Bu tarixlər istifadə edilən hər hərfin xüsusi rəqəm dəyərlərinin toplanması ilə əldə edilirdi. 

Müəllifin qeyd etdiyi kimi, Quranda qeyd edilən bəzi ayələr bu əbcəd üsulu ilə incələnəndə bu 

ayələrin öz mənalarına uyğun olaraq bəzi tarixlərlə üst-üstə düşdüyünü görürük. Bu ayələrdə 

haqqında danışılan hadisələrin əbcəd hesabları ilə əldə edilmiş tarixlərdə həyata keçdiyini görəndə 

isə bəhs edilən ayələrdə həmin hadisələrə gizli bir işarə olduğunu başa düşürük (1, s. 356). 

Ədəbi dil baxımından Qurana yanaşdıqda qeyd edilir ki, Quranı təqlidolunmaz və bənzərsiz 

edən xüsusiyyətlərindən biri də onun ədəbi məziyyətləri ilə birbaşa bağlıdır. Quran ərəb dilində olsa 

da, o, ərəb ədəbiyyatında işlədilən dil qəbilələrindən heç birinə oxşamır. 

Qurandakı qafiyə sisteminə “səci” deyilir. Filoloqlar Quranda işlədilən bu qafiyələrin də 

möcüzə olduğunu bildirirlər. Məşhur ingilis alimi, prof. Adil M.A.Abbas Quranın qrammatik 

baxımdan bir möcüzə olmasını sübut etmək üçün yazdığı “Elmi möcüzələr” (“Science Miracles”) 

adlı kitabında Quranda istifadə edilən hərfləri və qafiyə sistemini qrafiklər və cədvəllər vasitəsilə 

geniş tədqiq etmişdir (1, s. 374-375). 

Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Qurana qafiyə baxımdan yanaşdıqda aydın olur ki, 

qafiyələrin təxminən 80%-i “əlif” və ya “nun” hərflərindən ibarət elan 3 səsdən (n, m, a) təşkil 

edilib. “Nun” hərfindən başqa, ayələrin 30%-i “mim”, “əlif” və “ya” ilə qafiyələnir. 
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XÜLASƏ 

Multikultural dəyərlərin və din siyasətinin öyrənilməsində Quranda verilən möcüzələrin 

əhəmiyyəti böyükdür. Quranda deyilənlərin hamı  tərəfindən qəbul edilməsi yolu ilə bu müqəddəs 

kitab dünyanın böyük ilahi kitabları arasında mühüm yer tutur. Quran insan düşüncəsində 

özünəməxsus bir nizam yaratmışdır. 

 

Roza Huseyn qizi Eyvazova 

MULTICULTURAL VALUES AND POLICY OF RELIGION 

SUMMARY 

The importance of the miracles that are given in Quran is great. Acceptance of the tells 

mentioned in Quran by everyone gives opportunity to  this holy book to take significant place 

among the great divine books of the world. Quran have established capricious order in human 

thought.  
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DİL EKOLOGİYASI VƏ NORMA 

 

Açar sözlər: ekolinqvistik, norma, modifikasiya,  diferensiasiya, situasiya 

Keywords: ekolinqvistik, norms, modification, differentiation, situation 

 

Müasir dövrdə elmin inkişafı müxtəlif sahələrdə yeni metodların tətbiqi, yeni istiqamətlər 

üzrə diferensiasiya və inteqrasiya proseslərinin baş verməsi, əldə edilən nailiyyətlərdən istifadə 

olunmaqla yeni, fərqli yanaşmanın meydana gəlməsi ilə səciyyələnə bilər. İstənilən elm sahəsi və 

istiqamət üzrə daha  dəqiq nəticənin əldə olunması üçün tədqiqat metodunun düzgün seçiminin  

xüsusi əhəmiyyətə malik olması şübhəsizdir. Məsələlərə analitik baxımdan yanaşmanın nəticəsi 

kimi son dövrlərdə  dilçilikdə ənənəvi istiqamətlərlə yanaşı,   sosiolinqvistik, psixolinqvistik, 

praqmalinqvistik yönlü   multidistiplinar tədqiqatların geniş yayılması müxtəlif elm sahələrinin 

qovşağında dilin və nitqin fərqli baxış bucağından araşdırılmasına şərait yaradır. Bu tədqiqatlar  

dildə  müəyyən təsirlərin nəticəsi kimi “törədici” proseslərin mövcudluğunu, həm dil daşıyıcısı kimi  

insanın mürəkkəb və çoxyönlü varlıq olaraq dil sisteminə yalnız immanent sistem kimi  yanaşmanın 

düzgün olmadığını göstərir. Əlbəttə, xüsusi daxili qanunauyğunluğa malik sistem kimi dildə 

immanent qanunların mövcudluğu,  dilin öz təbiətindən doğan, xarici təsirlərdən asılı olmadan 

gedən proseslər danılmazdır, lakin onu dil daşıyıcısı olan insandan və cəmiyyətdən təcrid edərək 

tədqiq etmək də mümkün deyil.  B.A.Serebrennikov dildə cəmiyyətdə baş verən hadisələrə 

tamamilə laqeyd olan sahələrin mövcudluğunu, immanent qanunların məhz bu sahələrdə meydana 

çıxdığını qeyd edir (1; 53).  

Dilin qapalı yox, açıq sistem olduğunu xatırladan (2; 323),  məhz dilin özünün eyni olaraq 

qalması və eyni zamanda yeni ənənələri özünə daxil etməsinin onun dil kimi fəaliyyətini təmin 

etdiyini və onun “tarixi obyekt” xarakterini müəyyənləşdirdiyini (2; 343) yazan E.Koseriuya görə, 

“Dil sisteminə innovasiyalar onun digər hissələrinə təsir etmədən daxil ola bilər. Düzdür, hər cür 

dəyişiklik nədəsə sistemi ... modifikasiya edir, lakin dəyişiklik sistemi dağıtmır” (2; 323). Dilçilik 

sahəsində mövcud müasir təmayüllər dilə struktur yanaşmanın bəzi məhdudiyyətlərini aradan 

qaldırmaqla dilin ictimai hadisə kimi daha dərindən və hərtərəfli öyrənilməsini qarşıya məqsəd 

olaraq qoyur.  Bir çox hallarda tədqiqatçını bir sistem olaraq dil özü yox, dildə etnik, mədəni və 

sosial amillərin əksi, insanın ictimai həyatında dilin rolu kimi məsələlər maraqlandırır.  Müxtəlif 

elm sahələri ilə dilçiliyin qovşağında yaranan dilçilik sahələri – psixolinqvistika, etnolinqvistika, 

koqnitiv dilçilik, sosiolinqvistika, linqvokulturologiya, praqmalinqvistika və digərləri dil sisteminə 

immanent yanaşmanın yetərli olmadığını göstərir.  

Qloballaşma dövründə dil situasiyasının təhlili, konkret dillərdə baş verən dəyişmələrin 

istiqaməti sosial faktorun dilə təsirinin danılmaz olduğunu bir daha sübut edir. Qloballaşma bir 

tərəfdən ümumi bəşəri dəyərlərin yaranması şəklində təzahür edirsə, digər tərəfdən sıx qarşılıqlı 

əlaqələr inteqrasiya prosesinin güclənməsinə, milli mədəniyyətlərin, eləcə də dillərin 

sıxışdırılmasına gətirib çıxarır. Bu baxımdan qloballaşma dilə və dil siyasətinə təsir göstərən iki əks 

faktoru aktuallaşdırır: ünsiyyət ehtiyacı, tələbi (bunun üçün ortaq modellər) və dil müstəqilliyi, 

milliliyi qorumaq meyli. Daxildən tənzimlənən sistem olmasına baxmayaraq, insan faktoru ilə 

birbaşa bağlı olan dilə psixoloji, fizioloji, sosioloji faktorların təsiri izsiz ötüşmür, müxtəlif səbəbli 

dəyişikliklər sistem daxilində biri digərini şərtləndirir.  Milli təfəkkürün və varlığın ifadəçisi kimi  

kifayət qədər əhəmiyyətli və incə məqamlarla bağlı olan dilə bəzi tarixi məqamlarda, müasir 

qloballaşma dövründə  olduğu kimi, dildənkənar amillərin təsiri ilə qeyri-təbii meyillərin, dilin 

təbiətinə və tipologiyasına yad olan  proses və “qəlib”lərin  tətbiqi nəticəsində dil mənzərəsində 

nəzərə çarpan “təsadüfi” dəyişikliklər özünü göstərir.  Belə halların qarşısının vaxtında alınması, 

uyğun prinsip və qaydaların müəyyənləşməsi norma səviyyəsində  artıqlığa gətirib çıxaran  

variativliyin  qarşısını ala bilər.  
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Bu gün həyatın bütün sahələrini əhatə edən qloballaşma elmdən də yan keçmir. Müxtəlif elm 

sahələrinin metodologiyasının sintezi yeni inteqral yanaşmanın meydana çıxmasını,  dilə müxtəlif 

istiqamətlərdən – təfəkkür, dil sistemi, mədəni və sosial tərəflərdən yanaşmanı şərtləndirir. Qeyd 

olunan istiqamətlər daha çox sistem olaraq  dilin yox, nitq prosesinin tədqiqat obyektinə 

çevrilməsini, bu isə öz növbəsində insanın dil daşıyıcısı olaraq diqqət mərkəzində saxlanmasını 

aktuallaşdırır. Dilçilikdə antroposentrik və koqnitiv  yanaşma tədqiqatın istiqamətinin və modelinin 

dəyişilməsinə - insandan çıxış edərək dilin tədqiqinə imkan yaradır.  XX əsrin  sonlarında dilçiliyi 

antropologiya, sosiologiya və ekologiya ilə əlaqəli yeni sahəsi -  dil ekologiyası meydana gəldi. 

İnsanın onu əhatə edən mühitə, ekosistemə aid olmasını, onunla qarşılıqlı əlaqədə olmasını diqqət 

mərkəzində saxlayan dil ekologiyası dil əlaqələri, sosial proseslərin dilə təsiri kimi məsələləri 

araşdırır. Amerika dilçisi E.Xaugenin ekologiya anlayışını dilə tətbiq etməsindən sonra dillə onu 

əhatə edən mühitin əlaqəsi dil ekologiyası termini adı altında araşdırılmağa başlamışdır. Dilə 

mühitin təsirinin öyrənilməsi demoqrafik, sosial, siyasi, mədəni, psixoloji amillərin nəzərə 

alınmasını tələb edir. Kommunikasiya ilə bağlı məsələlər və bütövlükdə nitq  prosesi başlıca obyekt 

kimi götürüldüyündən  dil ekologiyasını əhatə edən  araşdırmalarda  antroposentrik yanaşma 

məqsədəuyğun hesab olunur  

Müxtəlif istiqamətlərdən yanaşma sinergetika qanununa uyğun olaraq hərtərəfli tədqiqatı 

təmin etməklə yanaşı, ayrı-ayrı sahələrə aid xüsusiyyətlərin məcmusu yox, bütövlükdə yeni 

keyfiyyətli hadisə kimi meydana çıxır (3). Innovativ və hərtərəfli yanaşma bəzən həlli mümkün 

görünməyən məsələlərin belə aydınlaşdırılmasına imkan yaradır. ”Linqvistikanın metod və 

nəticələri daha çox nailiyyət qazanmış təbiət elmlərinin metod və nəticələri ilə bənzərdir. Bu gün bu 

yalnız arzu olaraq qalsa da, ümid etmək olar ki, yaxın gələcəkdə dilin tədqiqi insanların davranışını 

anlamağa və onları idarə etməyə kömək edəcək” (4).  

Dil ekologiyasının əhatə etdiyi məsələlərdən biri də dil siyasətinə daxil olan dil 

planlaşdırmasıdır ki, kodlaşdırma və norma kimi problemlərin araşdırılması da bu sahə ilə sıx 

surətdə bağlıdır. Odur ki, bu məsələ milli əhəmiyyətə malik olmaqla birbaşa dil siyasətinin tərkib 

hissəsinə daxildir. Dil planlaşdırmasının insan fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu yazan E.Xaugen qeyd 

edir ki, yazı sadəcə “qeyd” olmaqla qalmır, dil kollektivinin nitqinə təsir edə biləcək özünəməxsus 

kod yaradır (5). “Norma – hər bir dil daşıyıcısının can atmalı olduğu idealdır. Bu cəhdin uğurla 

nəticələnməsindən yalnız ... nitqin təmizliyi deyil, dilin səs sisteminin tarazlığı da asılıdır” (6).  

Bəzən adi qaydalar sistemi kimi qəbul olunan norma əslində xalqın və dilin tarixi ilə sıx 

bağlıdır. Xalqın etnomədəni tarixinin izlərini yaşadan dilin normasının müəyyənləşməsində adət, 

vərdiş və estetik təsirin  nəzərə alınması (7; 9),  variantların seçimində həm şüurlu, həm də 

“kortəbii” seçim əslində bu incəliklərin qorunması ilə nəticələnir. Dildə danışan kollektivin qəbul 

etdiyini norma hesab edən B.Havranek  (8; 340) ədəbi normanın əsas tələbi olan sabitliyi dilin 

immanent xüsusiyyəti kimi qeyd etsə də (8; 345) müşahidələr sosial-psixoloji amillərin variantların 

seçimində böyük rola malik olduğunu göstərir. 
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Xülasə 

Müasir dövrdə elmin inkişafı müxtəlif elm sahələri ilə bağlı yeni elmi metodların tətbiqi, 

qazanılan elmi nailiyyətlərdən istifadə olunmaqla yeni, fərqli yanaşmanın meydana gəlməsi ilə 

səciyyələnir. Məsələlərə analitik baxımdan yanaşmanın nəticəsi kimi son dövrlərdə  dilçilikdə 

ənənəvi istiqamətlərlə yanaşı, sosiolinqvistik, psixolinqvistik, praqmalinqvistik yönlü   

multidistiplinar tədqiqatların geniş yayılması müxtəlif elm sahələrinin qovşağında dilin və nitqin 

fərqli baxış bucağından araşdırılmasına şərait yaradır. Dil ekologiyası, sosial proseslərin dilə təsiri, 

kodlaşdırma və norma problemləri qloballaşma dövründə aktual problem olaraq diqqət mərkəzində 

saxlanılmalıdır. 

Nazaket Gaziyeva 

The ecology of language and the norm 

Summary 

The modern stage of development of science is characterized by the appliance of new 

methods in its different branches and the use of scientific achievements and simultaneously by the 

formation of differed attitude to the researches. The consideration of problems from analytic point 

of view at the latest period preconditioned together with the existence of traditional directions of 

linguistics also the development and spreading of sociolinguistic, psycholinguistic, pragmalinguistic 

directed multidisciplinary investigations and the research of language and speech on the junction of 

different branches of science. The ecology of language, the influence of social processes on 

language, coding and the problems of globalization as an actual problem should be in the centre of 

scientists’ interests. 
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Açar sözlər: multikultralizm, siyasi lider, xalqlar, tolerantlıq, mədəniyyət 
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 “Dövlət, ölkə nə qədər çox  xalqı birləşdirsə, bir o qədər zəngin olur, çünki onların hər biri 

ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir”. 

Heydər Əliyev. 

 

Azərbaycan dünyanın humanitar kataklizmlər baş verməyən nadir ölkələrindəndir. Humanitar 

məsələ bu gün özündə mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların, konfessiyaların qarşılıqlı münasibətlərini 

ehtiva etməkdədir. Bütün dövrlərdə Azərbaycanda bütün millətlərin, dinlərin nümayəndələri sülh, 

əmin-amanlıq, qardaşlıq şəraitində yaşamışlar. Azərbaycanda hökm sürən ictimai-siyasi quruluşdan 

asılı olmayaraq bütün dövrlərdə Azərbaycan dözümlülük, tolerantlıq məkanı olmuşdur. Bu gün 

müstəqil Azərbaycan öz siyasətini bu təməl üzərində qurur. Müasir multimədəni cəmiyyətlər 

kulturoloji strategiyalara əsaslanan düşünülmüş multikulturalizm siyasəti olmadan sabit inkişaf edə 

bilməzlər. Çünki multikulturalizm çox mədənilik, bir çox fərqli mədəniyyətin bir arada yaşadığı 

cəmiyyəti təyin edən fenomendir [2, s.12]. O, ayrıca götürülmüş ölkədə və bütövlükdə dünyada 
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müxtəlif millətlərə və məzhəblərə məxsus insanların mədəni müxtəlifliklərinin qorunması, inkişafı 

və harmonizasiyasına yönəldilmişdir. Humanist və demokratik nəzəriyyə, yaxud ideologiya olaraq 

multikulturalizm tolerantlığın təcəssümüdür. Onsuz humanizm, yüksək fərdi və beynəlxalq 

münasibətlər mədəniyyəti, insanlar arasında qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı zənginləşmə, dostluq və 

əməkdaşlıq mümkün deyil. Multikulturalizmin əsasını tolerantlıq, milli birliklərin adət-ənənələrinə 

və bir-birinin azadlığına hörmət hissi təşkil edir. Elmi ədəbiyyatda verilən məlumata görə, 

multikulturalizm anlayışı çox da qədim tarixə malik deyil. Bu termin Kanadada yaransa da, siyasi 

leksikona ilk dəfə 1970-ci ildə Avstraliyada immiqrasiya naziri vəzifəsində çalışmış Al Kresbi 

tərəfindən daxil edilmişdir. Multikulturalizm başqa xalqın nümayəndəsinə, başqa dinə hörmətdir. 

Multikulturalizm Azərbaycanda əsrlərdən bəri formalaşan, eyni zamanda ictimai-bədii, 

psixoloji-mənəvi müstəvidən kənara çıxmayan dəyərlər toplusu kimi, xüsusilə  sovet 

ideologiyasının hökmranlıq etdiyi illərdə kifayət qədər sistemsiz və spontan mahiyyətə malik idi. 

Onun sanki bütün vacib özəllikləri mövcud idi. Tolerantlıq və mənəvi potensial, dini loyallıq və 

milli özünəməxsusluq, psixoloji səbat və bəşəri dəyərlərə açıqlıq Azərbaycan insanını multikultural 

bir rejimin içinə salmağa hazır idi. Bu və bu kimi xüsusiyyətlər Azərbaycan ədəbi-bədii düşüncə 

müstəvisində həm tarixən, həm də bu gün kifayət qədər görümlü və təsiredicidir. 

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanından, şifahi və yazılı ədəbiyyatımızdan keçən bariz nümunələr 

uzaq keçmişdən bu günümüzədək multikultural ənənələrin mövcudluğunu aşkar şəkildə sübut edir. 

Bunun fonunda müasir dövrdə həllini tapası yalnız bir əsas məsələ qalırdı: hüquqi və siyasi 

müstəvidə multikulturalizmin yerini müəyyən etmək. Və bunu ulu öndər Heydər Əliyev etdi. O, 

Azərbaycanın gələcək uğurlu inkişafı üçün dəqiq ideoloji hədəf seçdi və öz uzaqgörən, müdrik 

siyasəti ilə əsrlər boyu formalaşmış çoxmədəniyyətlilik ənənəsini inkişaf etdirərək onu keyfiyyətcə 

yeni mərhələyə qaldırdı. Bu mərhələ siyasi mərhələ idi. Əslində, ulu öndər Azərbaycan 

multikulturalizminin siyasi banisi oldu. 

Ulu öndər Heydər Əliyev bununla ilk növbədə multikulturalizm siyasi modelinin 

assimilyasiya və izolyasiya kimi digər mümkün siyasi modellərdən üstün olduğunu bütün dünyaya 

nümayiş etdirdi. “Azərbaycan əhalisinin çoxmilli tərkibi bizim sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. Biz 

bunu qiymətəndiririk və qoruyub saxlayacağıq” deyən ulu öndər bütün sonrakı siyası fəaliyyətini bu 

sərvətin əbədi olması istiqamətinə yönəltdi [4,s.34]. 

Azərbaycanın multikultural ənənələrinin dövlət tərəfindən qorunması işində ən vacib olanı 

ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və göstərişi ilə bu məsələnin hüquqi sənədlərdə, o 

cümlədən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında əks olunmasıdır. Belə ki, 

multikulturalizm siyasətinin əsasını təşkil edən tolerantlıq (dözümlülük) prinsipi Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasının bir sıra maddələrində aydın şəkildə təsbit edilmişdir. Bununla bağlı 

“Bərabərlik hüququ” (maddə 25, bənd 3), “Milli mənsubiyyət hüququ” (maddə 44, bəndlər 1, 2), 

“Ana dilindən istifadə hüququ” (maddə 45, bəndlər 1, 2) və başqa maddələri göstərmək 

mümkündür. 

Ulu öndər haqlı olaraq multikulturalizm siyasətini ölkənin demokratik inkişafının tərkib 

hissəsi hesab edirdi. O, Azərbaycan ərazisində yaşayan milli azlıqların hüquq və azadlıqlarının, o 

cümlədən etnik-mədəni, dini dəyərlərinin qorunmasını demokratiyanın mühüm prinsipi olan əsas 

insan hüquq və azadlıqları kontekstində görürdü. Ulu öndərin rəhbərliyi ilə, nəhayət ki, dönüşü 

olmayan demokratik inkişaf yoluna çıxmış Azərbaycan Respublikası, onun qeyd etdiyi kimi, 

“dinindən, dilindən, irqindən asılı olmayaraq Azərbaycanın bütün vətəndaşlarının eyni hüquqlara 

malik” olmalarını təmin etməli idi. 

Təbii olaraq, ulu öndər etnik millətçiliyə alternativ kimi bütövlükdə Azərbaycan xalqının və 

cəmiyyətinin, eyni zamanda Azərbaycan dövlətçiliyinin yüksəlişini şərtləndirən və 

multikulturalizmin əsas mənəvi bazası olan azərbaycançılıq prinsipini milli ideologiya kimi irəli 

sürdü. O, qeyd etdi ki, etnik millətçilik, nəhayət etibarilə, etnik separatizmə, xalqlar arasında 

münaqişəyə gətirib çıxarır. 

Azərbaycançılıq ideologiyası isə dinindən, dilindən, irqindən asılı olmadan ölkədə yaşayan 

bütün vətəndaşları birləşdirir. Ulu öndərin dediyi kimi, həqiqətən də “Azərbaycan onun ərazisində 

yaşayan bütün millət və xalqların ümumi vətənidir. Ərazimizdə yaşayan azərbaycanlı da, ləzgi də, 

avar da, kürd də, talış da, udin də, kumık da, başqası da - bütünlükdə hamısı 
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azərbaycanlıdır”. Bu sözlər bu gün də son dərəcə əhəmiyyətlidir və belə bir aydın siyasi həqiqəti 

aktuallaşdırır: biz, yəni, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar məhz bir yerdə, məhz azərbaycanlı 

olaraq dünya üçün maraq kəsb edə bilərik. Biz ayrı-ayrılıqda heç kim üçün maraqlı deyilik! 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizdə Azərbaycan xalqının 

multikultural ənənələrinin qorunması və inkişaf etdirilməsi sahəsində həyata keçirilən siyasi 

istiqamət yeni mərhələdə onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla inkişaf 

etdirilir. Multikulturalizmi Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasəti, xalqımızın həyat tərzi kimi 

dəyərləndirən Prezident İlham Əliyev bu siyasətin həyata keçirilməsində BMT, ATƏT, Avropa 

Şurası, Avropa İttifaqı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla 

əməkdaşlığa xüsusi önəm verir. O, daim ölkəmizin bu təşkilatlar tərəfindən qəbul edilən milli 

azlıqları hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi ilə bağlı konvensiyalara qoşulmasının vacibliyini qeyd 

edir. Məhz bu siyasi xəttin nəticəsi kimi Azərbaycan Prezidentinin tövsiyəsi ilə ölkəmizin 26 

noyabr 2009-cu il tarixdə qanunla “Mədəni özünüifadə formalarının müxtəlifliyinin qorunması və 

təşviqinə dair” UNESCO Konvensiyasına qoşulmasını göstərmək olar [3, s.25]. 

Azərbaycanın mənəvi-siyasi yüksəlişində son dərəcə vacib məqamlardan biri isə Prezident 

İlham Əliyevin təşəbbüsü və iştirakı ilə 2011-ci ildən bəri mütəmadi olaraq Bakıda Beynəlxalq 

Humanitar Forumun keçirilməsidir. Artıq ənənəyə çevrilmiş bu forumun son açılışı zamanı etdiyi 

çıxışında Prezident İlham Əliyev multikulturalizmi “alternativi olmayan, gələcək inkişaf üçün ən 

məqbul variant” kimi dəyərləndirməklə təkcə Azərbaycanda deyil, müasir dünyada 

multikulturalizm meyllərinin gücləndirilməsinin vacibliyini xüsusi olaraq qeyd etmişdir. 

Belə bir siyasi kontekstdə Prezident İlham Əliyev 28 fevral 2014-cü il tarixli sərəncamı ilə 

Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə 

dövlət müşavirinin xidmətini yaratdı. Bu gün bu xidmət ölkənin ideoloji həyatının önəmli 

istiqamətlərini əlaqəli şəkildə öyrənən, obyektiv səbəbdən özünü göstərən müəyyən boşluqların 

doldurulmasını təmin edən vacib bir orqan kimi fəaliyyətini qurmaqdadır. 

Prezident İlham Əliyevin multikulturalizm siyasətinin növbəti əhəmiyyətli addımı Bakı 

Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılmasına dair 15 may 2014-cü il tarixində imzaladığı 

fərman oldu. Bu mərkəzin yaradılmasının əsas məqsədi ölkəmizdə əsrlər boyu formalaşmış 

tolerantlığın, etnik-mədəni, dini müxtəlifliyin qorunmasını və çiçəklənməsini təmin etmək, habelə 

Azərbaycanı dünyada multikulturalizm mərkəzi kimi tanıtmaq və mövcud multikultural modellərini 

tədqiq və təşviq etməkdir. Dünyanın multikulturalizm sahəsində aparıcı mütəxəssislərinin, 

görkəmli ictimai və siyasi xadimlərinin Bakıda beynəlxalq səviyyədə belə bir mərkəzin 

açılmasını son dərəcə təbii və işgüzar şəkildə qəbul etmələri məhz Azərbaycanın bu gün 

dünya multikulturalizminin mərkəzinə çevrilməsi reallığını aydın şəkildə nümayiş etdirir. 

Bu gün Azərbaycanda multikulturalizm sahəsində bir-birini tamamlayan, sistemli xarakter 

daşıyan siyasətdə və onun gerçəkləşməsi proqramı uğurla həyata keçirilir. 

Prezident İlham Əliyevin multikulturalizmə, tolerantlığa verdiyi siyasi dəyərin dünya 

miqyasında real elmi, mədəni, sosial müstəvilərə köçürülməsi işində Heydər Əliyev Fondunun 

böyük xidmətləri danılmazdır. Bu gün Azərbaycan multikultural ənənələrinin qorunub saxlanması, 

təbliği ilə bağlı Heydər Əliyev Fondu olduqca əhəmiyyətli, möhtəşəm layihələr həyata keçirir. Bu 

layihələr Azərbaycan multikulturalizminin bir ölkə çərçivəsində qapalı inkişafını deyil, dünya 

çərçivəsində dinlərin və mədəniyyətlərin müxtəliflikləri rejimində fəaliyyət göstərməsini 

reallaşdırır. 

Fondun düşünülmüş, sistemli fəaliyyətində multikulturalizmin mühüm aspektlərindən biri 

olan mədəniyyətlərarası əlaqələrin möhkəmlənməsi istiqaməti xüsusi yer tutur. Fondun prezidenti, 

UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın 

təşəbbüsü ilə keçirilən “Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların rolunun genişləndirilməsi”, 

“Qloballaşma şəraitində mədəniyyətlərin rolu”, “Çox mədəniyyətli dünyada sülh şəraitində 

birgəyaşama”, “Azərbaycan - tolerantlıq məkanı” layihələrini xüsusi qeyd etmək olar. 

Tərəqqipərvər dünya ictimaiyyəti, görkəmli şəxsiyyətlər və sıradan insanlar bu qəbildən olan 

tədbirlərin keçirilməsini, orada mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına həsr olunmuş məsələlərin 

müzakirə olunmasını və ən əsası, gerçəkləşdirilməsini böyük rəğbətlə qarşılayırlar. 
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Müasir dövrdə Azərbaycan özünün multikulturalizm siyasəti və bu sahədə əldə etdiyi 

nailiyyətlərlə dünya dövlətlərinə, o cümlədən bu sahədə tarixən öz zəngin təcrübəsi ilə tanınan Qərb 

ölkələrinə nümunə olmaqdadır. Məlum olduğu kimi, bir sıra Qərb ölkələri, o cümlədən Böyük 

Britaniya, Fransa, Almaniya uzun illər apardıqları multikulturalizm siyasətindən bu gün rəsmi 

şəkildə imtina edirlər. İmtinanın əsas səbəbini ümumi şəkildə Böyük Britaniyanın Baş naziri Devid 

Kemeron 5 fevral 2011-ci il tarixində Münxendə təhlükəsizlik üzrə keçirilən konfransdakı çıxışında 

Böyük Britaniyada məskunlaşmış əcnəbilərin yaşadıqları cəmiyyətə inteqrasiya etmək istəməmələri 

ilə izah etmişdir. Bəlkə də və çox güman ki, bu, siyasi bəhanədir. Bəlkə də ölkələrdə iflasa uğrayan 

multikulturalizm siyasətçilərinin özlərinə bəraət qazandırmaq cəhdidir. Və bunun fonunda təzahür 

edən, inkişafda olan multukulturalizmin Azərbaycan təcrübəsinin bütün dünyaya siyasi 

cəsarətlə nümayişi ona gətirib çıxarmışdır ki, bu gün artıq Yer kürəsinin hər yerində ədalətsevər 

insanlar ölkəmizi sarsılmaz multikultural dövlət imici əldə etmiş mərkəz kimi tanıyır. Qətiyyətlə 

demək olar ki, Azərbaycan multikulturalizmi ölkəmizin siyasi simasının əsas cizgilərindən 

birinə çevrilmişdir. Azərbaycan multikulturalizminin siyasi banisinin arzularından biri də elə bu idi. 

Multikulturalizm Azərbaycan xalqının həyat tərzidir. Əsrlərdir ki, xalqımız tolerantlıq, yəni 

dözümlülük, başqa dinlərə və mədəniyyətlərə hörmət prinsiplərini həyat tərzinə çevirərək bu 

prosesə mühüm töhfələr verib. Ona görə də Prezident İlham Əliyevin 2016-cı ili Azərbaycanda 

“Multikulturalizm ili” elan etməsi heç də təsadüfi deyil və bunun dərin tarixi kökləri var. 

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin 2016-cı ili Azərbaycanda Multikulturalizm ili elan 

etməsi bir çox obyektiv amillərdən qaynaqlanır. Birincisi, Azərbaycan əsrlər boyu mədəniyyətlərin 

qovuşduğu  məkanda yerləşməklə dinlər sivilizasiyalararası anlaşmada aparıcı rol oynayıb, bununla 

bağlı dərin tarixi baza formalaşdırıb. Ölkəmizdə heç vaxt dini və etnik zəmində heç bir qarşıdurma 

olmayıb və bu proses indi də uğurla həyata keçirilir və ikincisi, Azərbaycan cəmiyyətindəki 

dözümlülük ölkədə nadir tolerantlıq mühiti yaradıb və indi bu, bir nümunə kimi beynəlxalq 

ictimaiyyətin diqqətini cəlb edir. Üçüncüsü isə Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin inkişafı 

və möhkəmləndirilməsi üçün bütün zəruri siyasi və sosial şəraitin mövcud olmasıdır [4, s.18]. 

Beləliklə, multikulturalizm bu gün Azərbaycanda gedən demokratik proseslərin ayrılmaz 

tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Bu çərçivədə keçirilən tədbirlər isə ölkəmizdə multikultural 

təhlükəsizliyin intellektual göstəricilərinin artıq formalaşdığını təsdiqləyir. Bu il BMT-nin 

Sivilizasiyalar Alyansının Bakıda keçiriləcək 7-ci Qlobal Forumu da dünya ölkələrinin 

Azərbaycandakı multikultural mühitə olan münasibətinin real ifadəsidir. Digər tərəfdən, bu 

Azərbaycanda multikultural təhlükəsizliyin təmin olunmasına sistemli yanaşmanın 

mövcudluğundan xəbər verir. İndiyədək Azərbaycanda multikulturalizm, sivilizasiyalararası 

dialoqun təşəkkül tapması istiqamətində xeyli ciddi tədbirlər keçirilib. Halbuki, qloballaşma 

şəraitində bir çox ölkələrdə, xüsusilə də Avropa məkanında multikulturalizm siyasətinin iflasa 

uğraması bəyan edilib. Azərbaycanda yaradılan şərait dünyanın heç yerində yoxdur. İndi ərəb 

ölkələrindən qaçqın düşənlərin xarici ölkələrə keçməsinə ciddi əngəllər yaradılır. Bütün bunlar 

deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda multikulturalizm sahəsində yaradılan şərait nəinki regionda, 

heç dünyada belə yoxdur. Azərbaycanda bütün xalqlar bərabər yaşayır. Həm dövlətin, həm də bu 

xalqların nümayəndələrinin özlərinin irəli sürdüyü təşəbbüslər sayəsində ölkənin  multikulturalizm 

siyasəti uğurla davam edir. İnanırıq ki, getdikcə Azərbaycanda multikulturalizm siyasətinin coğrafi 

arenası daha da genişləndiriləcək, ölkəmizdə yaradılan birgəyaşayış modeli həm ölkə daxilində 

inkişaf etdiriləcək, həm də digər ölkələrə də sirayət edəcək.  
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XÜLASƏ 

Bu məqalə multikulturalizmdən bəhs edir. Multikulturalizm tolerantlığın aspektlərindən 

biridir. Həqiqətən də, multikulturalizm geniş yayılmış və təsirli bir ideologiyadır. Azərbaycandakı 

multikulturalizm dünya ölkələri üçün canlı bir nümunədir. Azərbaycan elə bir tarixi məkandır ki, 

orada müxtəlif millətlərin və dinlərin nümayəndələri dostluq və sülh şəraitində yaşamışlar. Biz 

birmənalı olaraq söyləyə bilərik ki, Heydər Əliyev Azərbaycanda multikulturalizmin siyasi 

banisidir. 

Shafagat Mahmudova 

HAYDAR ALIEV IS THE POLITICAL LEADER OF THE  

MULTICULTURALISM IN AZERBAIJAN 

SUMMARY 

This article deals with the multiculturalism. Multiculturalism is one of the aspects of 

tolerance. Really, multiculturalism is widely spread and impressive ideology. Multiculturalism in 

Azerbaijan is a vivid sample for the countries of the world. Azerbaijan was historically the place, 

where the representatives of various nations and religions lived in an atmosphere of friendship and 

peace. We may unequivocally say that Haydar Aliyev is a great political leader of the 

multiculturalism in Azerbaijan. 
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AZƏRBAYCANIN MULTİKULTURALİZM MODELİNİN MAHİYYƏTİNƏ DAİR 
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Multikulturalizm bir sıra fərqli mədəniyyətlərin bir arada olduğu cəmiyyəti özündə ehtiva 

edir. O, eyni zamanda hər bir ölkədə, ümumən dünyada ayrı-ayrı millətlərə və məzhəblərə məxsus 

insanların mədəni müxtəlifliklərinin qorunmasına, inkişafına, azsaylı xalqların dövlətlərin milli 

mədəniyyətlərinə inteqrasiyasına istiqamətlənmişdir.  

Multikulturalizm mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların dialoqunda müstəsna rola malikdir. Bu 

isə ilk növbədə, onunla şərtlənir ki, müxtəlif mədəniyyətlərin mahiyyətinə, spesifik 

xüsusiyyətlərinə, tarixi və əldə etdikləri uğurlara bələd olmadan onlara qarşı tolerant münasibət, 

hörmət formalaşa bilməz. Qarşılıqlı anlaşma, mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların dialoqu da məhz 

adı çəkilən cəhətlərin reallaşması nəticəsində mümkündür.  

Məsələyə daha bir prizmadan baxış da maraq doğurmaya bilmir: “Multikulturalizm hər bir 

ölkənin, xalqın, mədəni birliyin təcrübəsini nəzərə alır, müxtəlif yanaşmalar təklif edir, sosial-

iqtisadi inkişafı isə hər bir cəmiyyətin öz xüsusiyyətləri üzərində formalaşdırmağa cəhdlər edir. Bu 

siyasət imkanlar çoxluğu prinsipinə əsaslanır və heç bir xalqdan kimlik dəyişikliyi tələb etmir. Bu 

mənada, multikulturalizm təkcə qloballaşmanın tələbi deyil, həm də postmüasir inkişafın aparıcı 

meyllərindən biridir” [3]. 

Digər tərəfdən, çağdaş dönəmdə multimədəni cəmiyyətlər kulturoloji strategiyalara söykənən 

düşünülmüş multikultural siyasət olmadan davamlı inkişafa, sabitliyə nail ola bilməzlər. Bunun 
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bariz nümunəsi Azərbaycan Respublikasının hazırkı dövrdə tərəqqisini şərtləndirən əlamətlərdir. 

Belə ki, Azərbaycanın milli mədəniyyətinə uğurla inteqrasiya olan çeşidli xalqların nümayəndələri 

harmonik inkişafa da məhz bu vəsilə ilə çata bilmişlər. O mənada, multikulturalizmdən imtina 

etmək dövlətlərə müsbət yöndə heç nə vəd etmir. Bütövlükdə dünyada getdikcə genişlənən, miqyası 

artan anlaşılmazlıqlara, fobiyaya, qarşıdurmalara, milli və dini münaqişələrin baş verməsinə zəmin 

yaratmış olur.  

Hal-hazırda dünyanın ən müxtəlif regionlarında ardıcıl baş verən ictimai-siyasi kataklizmlər, 

həmçinin ekoloji dəyişmələrin yaratdığı fəlakətlər nəticəsində insanlar çox sayda faciə və 

məhrumiyyətlərlə üz-üzə qalmışlar. Sözsüz ki, həmin kataklizmlərin əsasında milli, dini 

anlaşılmazlıqlar da dayanır.  

Azərbaycan müasir dövrdə dünyanın multikulturalizmi yaşadan, qoruyan ölkələri içərisində 

öncüllərdəndir. Azərbaycanda tarixən bütün etnoslar qardaşlıq prinsipi əsasında yaşamış, milli-dini 

zəmində qarşıdurmalara heç vəchlə yol verilməmişdir. Buna əlbəttə ki, xalqımızın ta qədimdən 

sahib olduğu özgün dövlətçilik ənənələrini yaşadaraq getdikcə daha da inkişaf etdirməsi mühüm 

təsir göstərmişdir.  

Ölkəmizdə millətlərarası və dinlərarası münasibətlərin sağlam müstəvidə qurulması bütün 

dünyada təqdir olunan bir haldır. Bununla yanaşı, Azərbaycan, multikulturalizmi, mövcud dövləti 

prinsipləri əsas götürən ölkə olaraq bəşəri dəyərlərə də sadiqlik nümayiş etdirir. Heç də təsadüfi 

deyil ki, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağın azad edilməsi uğrunda gedən 

döyüşlərdə digər xalqların nümayəndələri də azərbaycanlılarla bərabər, işğalçı ermənilərə qarşı 

qəhrəmancasına mübarizə aparmış, hətta bu yolda şəhidlik zirvəsinə ucalmışlar.  

Ölkədə müxtəlif dinlərdən olan insanların siyasi və hüquqi baxımdan bərabərliyinin təmin 

olunması, etnik azlıqların milli-mədəni inkişafına qanuni əsas yaradılması cəmiyyətdə birliyə, 

bərabərliyə də etibarlı zəmindir.  

Əbəs yerə deyilmir ki, “mövcud milli mədəni müxtəliflik və etnik-dini dözümlülük mühiti 

Azərbaycanı çoxmillətli, çoxkonfessiyalı diyar, dünya miqyasında mədəniyyətlərarası dialoqun 

bənzərsiz məkanı etmişdir. Bu gün həmin mədəni, linqvistik, etnik rəngarəngliyin qorunmasına 

yönəldilən və uğurla həyata keçirilən dövlət siyasəti multikulturalizm sahəsində əsrlərdən bəri 

toplanmış böyük tarixi təcrübənin xüsusi qayğı ilə əhatə olunmasını, zənginləşdirilməsini, 

cəmiyyətdə bu istiqamətdə qazanılmış unikal nailiyyətlərin beynəlxalq aləmdə təbliğinin 

gücləndirilməsini zəruri edir” [1]. 

Azərbaycanda tarixi köklərə söykənən multikulturalizm hazırda ölkə rəhbərliyinin 

düşünülmüş siyasəti nəticəsində getdikcə inkişaf edir, müsbət çalarlarla daha da zənginləşir. Belə 

ki, multikulturalizm Azərbaycanda dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırılmış, 2014-cü il fevral ayının 

28-də Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət 

müşavirliyi təsis edilmiş, 2014-cü il mayın 15-də isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakı 

Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılması haqqında sərəncam imzalamışdır. Həmçinin, 

2016-cı il Azərbaycan Respublikasında “Multikulturalizm ili” elan edilmişdir. Bununla bağlı 

Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamda qeyd olunmuşdur ki, “tarixi İpək yolunda yerləşən 

Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu məkan olaraq, əsrlər boyu milli-mədəni 

rəngarənglik mühitinin formalaşdığı, ayrı-ayrı millətlərin və konfessiyaların nümayəndələrinin sülh, 

əmin-amanlıq, qarşılıqlı anlaşma və dialoq şəraitində yaşadığı diyar kimi tanınmışdır. Ölkəmizdə 

multikulturalizm artıq alternativi olmayan həyat tərzinə çevrilmişdir”. 

Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət 

müşaviri Kamal Abdulla Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin möhkəmlənməsi və inkişafı 

naminə siyasi, sosial şəraitin yaradılmasına diqqəti yönəldərək Azərbaycanda müxtəlif millətlərin, 

dinlərin və mədəniyyətlərin nümayəndələrinin sərbəst yaşamaları üçün bütün zəruri şəraitin 

yaradıldığını məxsusi vurğulamışdı. Kamal Abdulla sözü gedən məsələyə dair belə demişdir: 

“Ölkənin multikulturalizminə olan maraq Azərbaycanın dünyada tarixi, örnək dəyərlərə malik olan 

ölkə kimi tanıdılmasının nəticəsidir” [2]. 

Azərbaycanda multikulturalizmin möhkəmləndirilməsi və qorunub saxlanmasında 

Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin xidmətləri ölçüyəgəlməz dərəcədə böyük 
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olmuşdur. Fərəhli haldır ki, bu siyasət hal-hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam 

etdirilir. 

Ölkəmizin və xalqımızın sahib olduğu multikultural dəyərlərin və tolerantlıq ənənələrinin 

beynəlxalq ictimaiyyətə təqdimində Azərbaycan dövləti ilə yanaşı, Heydər Əliyev Fondunun da 

böyük əməyi var və bu istiqamətdə də uğurlu layihələr həyata keçirilir. 

Azərbaycan çağdaş dünyada multikultur ölkə olaraq tanınır və bu məqsədlə dövlət 

səviyyəsində olduqca mühüm işlər görülür. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin 

yaradılması həmin istiqamətdə atılan önəmli addımlardandır. Mərkəzin əsas hədəflərindən biri 

“Azərbaycan multikulturalizmi” anlayışını dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdan ibarətdir.  

Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər 

üzrə Dövlət müşaviri Kamal Abdullanın bilavasitə təşəbbüsü ilə “Multikulturalizmə giriş” və 

“Azərbaycan multikulturalizmi” adlı fənlər yaradılmış, hər iki fənnə dair tədris proqramları 

hazırlanaraq Təhsil Nazirliyində təsdiq olunmuşdur. Adı çəkilən fənlər paralel şəkildə 

Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində tədris edilir.  

O da məlumdur ki, hazırkı dönəmdə Qərb ölkələrində multikulturalizm ciddi şəkildə böhran 

keçirməklə yanaşı, Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa kimi Avropanın aparıcı ölkələrində 

multikultural dəyərlər ayrı-ayrı qüvvələr tərəfindən məqsədli şəkildə gözdən salınır. 

Azərbaycanda isə yüzilliklər ərzində müxtəlif xalqların nümayəndələri azərbaycanlılarla 

bərabər dövlətdə dinc və əmin-amanlıq şəraitində yaşamışlar. Heç vəchlə ölkədə etnik qruplar 

arasında multikulturalizmin prinsiplərinə zidd hal müşahidə olunmamışdır. Respublikamızda ləzgi, 

tat, talış, yəhudi, rus, gürcü, alman, udin, buduq, ingiloy, avar, dargin və başqa xalqların 

nümayəndələri bu gün də azərbaycanlılarla birgə yaşamlarını rahat tərzdə və sıx şəkildə davam 

etdirirlər. Bu, əlbəttə ki, multikulturalizmin Azərbaycan modelinin etnik və millət tərkibini aydın 

şəkildə əks etdirir.  

O baxımdan qeyd edək ki, Azərbaycanda ayrı-ayrı millətlərin nümayəndələrinə göstərilən 

böyük rəğbət, xoş münasibət, tolerantlıq mühiti onlarda ölkəmizə qarşı zaman-zaman tükənməz 

Vətən məhəbbətini formalaşdırmışdır. Bu isə gərgin ictimai-siyasi proseslərin cərəyan etdiyi indiki 

şəraitdə bütün dünyaya sivilizasiyalararası dialoq sahəsindəki münasibətlərdə əsl nümunə sayıla 

bilər. Azərbaycan dövləti vətəndaşlarına hər zaman yüksək humanizm və multikulturalizm təlqin 

etmişdir. Bunlar olduqca vacib bəşəri keyfiyyətlər sayılmaqla yanaşı, ölkəmizdə illərdir ki, sosial-

siyasi sabitliyin, iqtisadi sferada inkişafın rəhnidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyevin qeyd etdiyi kimi, “Azərbaycan siyasətinin təməlində və mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı, 

onun problemləri, qayğıları, təhlükəsizliyi və rifahı dayanır”.   

Göründüyü kimi, əsrlər boyu zəngin inkişaf yolu keçərək getdikcə daha da püxtələşən və bir 

çox ölkələrə, sözün əsl mənasında, nümunə sayılacaq multikulturalizmin “Azərbaycan modeli” artıq 

formalaşmışdır. Bu isə əlbəttə ki, mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası dəyərlərə mühüm töhfələr 

verən Azərbaycanın bir ölkə kimi qapalı şəkildə inkişafına deyil, dünyada dinlərin və 

mədəniyyətlərin müxtəliflikləri şəraitində hərtərəfli fəaliyyətinə üstün imkanlar açır. 

 

ƏDƏBİYYAT 

1. http://www.aznews.az 

2. http://www.az.trend.az 

3. http://www.xalqqazeti.com 

 

XÜLASƏ 

 

Azərbaycan dünyanın ən sabit, multikulturalizmi yaşadan, onu qoruyan ölkələrindəndir. 

Azərbaycanda tarixən də bütün etnoslar qardaş kimi yaşamış, milli-dini zəmində heç bir 

qarşıdurmaya yol verilməmiş, birgə Vətən üçün çalışılmışdır. Bu, hazırkı qloballaşma prosesləri 

çərçivəsində olduqca müsbət və nümunəvi bir təcrübədir. Ölkəmizdə sağlam tarixi köklərə 

söykənən multikulturalizm bu gün dövlət rəhbərliyinin uzaqgörən, müdrik siyasəti ilə daha da 

inkişaf etməkdədir. 
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S.Namazova 

SUMMARY  

Azerbaijan is the most stable in the world, multiculturalism preserves, protects it from 

countries. Historically lived as brothers and sisters of all ethnic, national and religious grounds 

given no confrontation, tried for the country. It is part of the globalization process in a very positive 

and exemplary experience. In our country today, the state administration in healthy historical 

multiculturalism farsighted and wise policy is developed further.  
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nümunələri, azərbaycançılıq 
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Yer kürəsində 2000 – dən 4000 – ə qədər xalq, millət və etnik qrup yaşayır. Dünyada bu qədər 

xalq, millət və etnik qrupun olması bir o qədər də psixologiya, etnomədəniyyət, etnik şüur, 

mentalitet, həyat və davranış tərzinin olması deməkdir. Bu müxtəlifliklərin öyrənilməsi, azsaylı 

xalqların milli – mədəni dəyərlərinin geniş ictimai sferada təbliği, yaşadılması həm də müasir 

demokratik dünyada inkişafın başlıca prinsipinə və göstəricisinə çevrilmişdir. Hər hansı bir dövlətin 

demokratik inkişafının bir ölçüsü də onun ərazisində yaşayan xalqlara olan münasibətidir. Dünyanın 

əksər çoxmillətli dövlətləri sırasında Azərbaycan Respublikası da var [1, s. 32]. 

Multikulturalizm və tolerantlıq sözləri termin kimi bizim üçün yeni olsa da, mahiyyətcə yeni 

deyil. Azərbaycan çox rəngarəng bir coğrafi məkanda, tarixi İpək yolunun üzərində, Şərqlə Qərb 

sivilizasiyalarının toqquşduğu məkanda yerləşir. Azərbaycan müxtəlif etnik və dini qrupların 

ənənəvi dözümlülük və harmonik birgə yaşayışı üzərində qurulmuş və həyata keçirilən milli 

siyasətin aparıldığı çoxmillətli və çoxdinli ölkədir. Qanun mənşəyindən, milliyyətindən, dinindən 

və dilindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. Bir neçə 

əsr ərzində milli azlıqlara mənsub olan şəxslər Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan xalqı ilə 

sülh və harmoniya şəraitində yaşamış və yaşayırlar. Azərbaycanda milli azlıqlar ölkə əhalisinin 

9,4% – ni təşkil edir. Azərbaycan tarixən unikal çoxmillətli cəmiyyət olduğu üçün bu 

multimədəniyyətli, multietnik irs bu gün də Azərbaycanda qorunub saxlanılmaqdadır. 

Azərbaycan cəmiyyətinin əsas hissəsi azərbaycanlılardan ibarət olsa da, ölkənin müxtəlif 

yerlərində yığcam halda yaşayan 30 sayda millət və etnik qruplardan ibarətdir. Ölkəmiz müstəqillik 

əldə etdikdən sonra milli azlıq və etnik qrupların hərtərəfli inkişafı üçün dövlət tərəfindən zəmin 

yaradılmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyev həmişə ölkə ərazisində azsaylı xalqlara hörmətlə 

yanaşmış, onların bütün sahələrdə azad fəaliyyəti üçün dövlət səviyyəsində şərait yaratmışdır. Ulu 

öndər çıxışlarının birində demişdir: “Azərbaycanın varı, dövləti təkcə onun pambığı, yeraltı, yerüstü 
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sərvətləri deyil, onun ərazisində yaşayan xalqlardır” [3]. Bu siyasət bu gün də cənab Prezident 

İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. 

Azərbaycanda yaşayan etnik qruplar, azsaylı xalqlarının folklor nümunələrinə, tərcümələrinə 

nəzər salsaq görərik ki, hər zaman azərbaycançılıq xüsusi yer tutur. Folklor nümunələrində milli 

qəhrəmanlarımız haqqında düşüncələr, işğal edilmiş torpaqlarımızla bağlı ədəbiyyat nümunələri, 

milli bayramlarımız haqqında şeir nümunələri, Azərbaycanın coğrafiyası, tarixi yerləri, abidələri, 

maddi mədəniyyəti, incəsənəti barədə fikirlərə rast gələ bilərik. 

Avarlar Azərbaycanın şimal bölgəsində, əsasən Balakən, qismən də Qax və Zaqatala 

rayonlarında yaşayırlar. Avar yazarları öz dilləri ilə yanaşı, Azərbaycan dilində də ədəbiyyat 

yaradırlar. Avar poeziyasının nümayəndəsi Ramazan Xutrayev “Kövrəldim” adlı şeirində yazır: 

Xatirələr köks ötürdü, inlədi, 

Yenə İslam: “Vaxt keçir evlən” – dedi. 

Teleekranda cavanlaşan Şövkəti, 

“Ağ çiçəyi” dərən gördüm, kövrəldim [2, s. 163]. 

 

Göründüyü kimi yuxarıdakı misralarda Ramazan Xutrayev Azərbaycanın görkəmli xanəndəsi 

Şövkət Ələkbərovanın “Ağ çiçəyim” mahnısını yada salır. Həmçinin Azərbaycanın məşhur 

xanəndəsi İslam Rzayevin ifasından nümunə gətirir. Bunlar onu göstərir ki, avarlar öz ədəbiyyat 

nümunələrində öz incəsənət, mədəniyyətləri ilə yanaşı, Azərbaycan xalqının görkəmli incəsənət 

nümayəndələrinin təbliğinə də geniş yer vermişdir. 

Tatların yaşadığı ərazi əsasən Quba – Xaçmaz iqtisadi – coğrafi rayonuna daxildir. Yerli 

xalqla qohumluq əlaqələri quran tatlar bölgənin inkişaf etməsində mühüm rol oynayırlar. Professor 

Maqsud Hacıyev “Bizim bir vətənimiz var: Azərbaycan!” adlı məqaləsində yazır: “Türkcə danışan 

azərbaycanlı da, bu ölkənin talışı da, tatı da, kürdü də, ləzgisi də, xınalıqlısı da, udini də... 

azərbaycanlıdırlar, hamısı bu vətənin bərabərhüquqlu vətəndaşlarıdırlar, bir ananın övladlarıdırlar. 

Bu xalqlar barmaqları müxtəlif olan bir ələ bənzəyirlər, lakin hamısı birlikdə yumulanda bir vahid 

və bütöv yumruğa çevrilirlər ki, onun da bir iftixarlı – şöhrətli adı var: Azərbaycan xalqı!” [2, s. 

182]. 

Kitabdakı şeirlərin birində bu torpağın övladlarının dostluq və qardaşlığı haqqında belə 

deyilir: 

Bu diyarda doğulmuş ata – analarımız, 

Bu torpaqda gah tikan, gah da gül dəriblər. 

Hər kimik: ya kürd, ya tat, ya da talış, 

Vətənin ayaqları altında nazbalış olmalıyıq. 

Biz hamımız bir xalqıq: ləzgi, türk, udin... 

Gəl, qardaş, əllərini mənə ver. 

Bir olmuşuq, bir əhd – peymana bağlıyıq; 

Hamımız Azərbaycan övladıyıq [2, s. 184]. 

 

Udinlər Qəbələ rayonu ərazisində yaşayırlar. Qəbələnin orta ümumtəhsil məktəblərində udi 

dilinin öyrənilməsi könüllüdür. Udinlər toy mərasimlərində milli rəqsləri, həmçinin “yallı”, 

“uzundərə” kimi Azərbaycan xalq rəqsləri ifa edirlər. 

Kürdlər vaxtilə Kəlbəcər – Laçın iqtisadi – coğrafi rayonuna daxil olan Laçın, Qubadlı və 

Zəngilan ərazisində yaşayırdılar. Məlum səbəblərə görə hal – hazırda Bakı və Sumqayıtda 

məskunlaşıblar. Kürd poeziya nümayəndəsi Rəfayıl Mayılov “Laçın” şeirində yazır: 

Sənsiz didələrim qan ağlayır, qan, 

İnan, xilasına hazıram hər an. 

Yaralı ürəyim ayrılığından, 

Olub qəmlə dolu bir saray, Laçın [2, s. 245]. 

 

Bu şeirlə biz yenə əmin oluruq ki, Azərbaycanda yaşayan etnik qrupların nümayəndələri  

ürəklərində həmişə qan yaddaşımız olan Qarabağ probleminə biganə deyillər və bu torpaqlarımız 

uğrunda bizimlə çiyin – çiyinə döyüşə hazırdırlar. 
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Dağ yəhudi poeziyasının nümayəndəsi Simax Şeyda yazır: “Biz Azərbaycanda yaşayan dağ 

yəhudiləri bu ölkənin mədəniyyəti və ədəbiyyatından bəhrələnmişik. Ana dili kitabımız “Ana dili” 

və “Əlifba” olub. Analarımız laylamızı azəri və yəhudi dillərində oxuyublar. Dahi Xaqaninin, 

Nizaminin, Nəsiminin, Sabirin, Səməd Vurğunun, Mikayıl Müşfiqin, Rəsul Rzanın şeirləri 

ruhumuzu oxşayıb, bizə məhəbbət hissi aşılayıb. Uşaqlarımız A.Şaiqin, A.Səhhətin, M.Ə. Sabirin, 

M.Dilbazinin, M.Seyidzadənin şeirlərini oxuya – oxuya boya – başa çatıblar. Bir sözlə, Azərbaycan 

şairlərinin şeirləri bizim hamımız üçün bir məktəb rolunu oynayıb, gələcək həyata inamla baxmağa, 

insanlara məhəbbətlə yanaşmağa və dünyanın gözəlliklərini duymağa çağırıb”[2, s. 258]. 

Dağ yəhudi nümayəndələri zaman – zaman Azərbaycan ədəbiyyatının nümunələrini yəhudi 

dilinə çeviriblər. Bu tərcümələr arasında Nizaminin məşhur “Sənsiz” qəzəli, Natəvanın “Qərənfil”, 

Vaqifin “Durnalar”, “Bayram oldu”, S.Vurğunun “Azərbaycan”, R.Rzanın “Olum ya ölüm”, 

M.Müşfiqin “Məhəbbət”, “Küləklər”, H.Cavidin “Kor ərəbin mahnısı”, Ə.Cəmilin “Can nənə, bir 

nağıl de”, N.Həsənzadənin “Heç nə istəməyən qız”, Ə.Kərimin “İki sevgi” və başqalarının məşhur 

şeirləri də vardır [2, s. 260]. 

Azərbaycan xalqı kimi yəhudi xalqı da bu gözəl şeirlərin çoxunu əzbərdən bilirlər. Yəhudi 

uşaqlarının dilindən bu gün də M.Ə.Sabirin “Gəl – gəl a yaz günləri”, “Uşaq və buz”, A.Şaiqin 

“Keçi”, “Ay pipiyi qan xoruz” şeirləri düşmür. 

Dağ yəhudi poeziyası nümayəndəsi Anton Aqarunov “İki xalqın dostluğu” şeirində yazır: 

Kim ayırar bizi bir – birimizdən, 

Kimin gücü çatar, ayırsın bizi. 

Ömürlük dostuq biz Azəri xalqla, 

Allah belə yaratmış ürəyimizi. 

Hər vaxt sevinərik, hər vaxt gülərik, 

Çünki bu xoşbəxt həyat bizimdir, 

Biz mərd insanlarıq, qədir bilənik, 

Gözəl Azərbaycan, əlbət bizimdir. 

Bizim ana yurdumuz Azərbaycan, 

Gül açılmış, güllü bağa dönübdür. 

Artıq nəki zülm var, nədəki vuran, 

Heç vaxtı enilməz dağa dönübdür. 

Bizim İsrailin qəlbində varsan, 

Xalqımız unutmamış, unutmaz səni. 

Şairlər vətəni nə bəxtiyarsan, 

Şair Anton hər vaxt xatırlar səni [2, s. 278]. 

 

Şair burda yəhudi və azəri xalqının tarixən dost xalqlar olduğundan, xalqımızın mərd, 

qədirbilən insanlar olmasından, ölkəmizin artıq müstəqil, güclü, qüdrətli bir ölkəyə çevrildiyindən 

söhbət açır, Azərbaycanı bir yenilməz dağa bənzədir. Həmçinin yəhudilərin bizim ölkəmizə, 

xalqımıza olan hörmət və sevgisindən söz açır. 

 Dağ yəhudi poeziyasının digər görkəmli nümayəndəsi Simax Şeyda “Novruz bayramı” 

şeirində xalqımızın milli bayramı Novruz bayramının adətlərini, yaz fəslinin xüsusiyyətlərini, 

insanların bayram əhval – ruhiyyəsini təsvir edir: 

Salam, Novruz bayramı, 

Salam, ay yaz bayramı! 

Bu gün gülüb – sevinir, 

   Şadlıq eyləyir hamı. 

Göyərib səmənilər, 

Bəzənibdir xonçalar 

İnsanların üzünə 

Gülür bağlar – bağçalar [2, s. 271]. 

 

Simax Şeyda “Natəvan” şeirində Xan qızı Natəvandan söhbət açır. O, Natəvanın mehriban, 

qayğıkeş, mərhəmətli insan olduğunu və şeirə, sənətə heyranlığını bildirir. Onun İsa bulağından su 
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çəkdirməsi haqqında məlumat verir. Həmçinin şair ilk iki misrada Qarabağı gözəlliklər yurdu 

adlandırır: 

Gözəlliklər yurdudur, 

Başdan – başa Qarabağ. 

Bu torpaqda doğulmuş, 

Bir zamanlar Natəvan. 

Şuşanın şair qızı, 

Şeirə, sənətə heyran. 

Qüvvət alıb, güc alıb, 

Vətən torpağından o, 

Şuşaya su çəkdirmiş, 

İsa bulağından o [2, s. 274-275]. 

Göründüyü kimi, etnik qrupların folklor və ədəbiyyat nümunələrində azərbaycançılıq xüsusi 

yer tutur. Bu da  ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan doğurdan da əsrlər boyu öz ərazisində yaşayan 

müxtəlif xalqların nümayəndələrinə multikultural şərait yaratmışdır. Məhz buna görə bu cür folklor 

və ədəbi nümunələrin gənc nəslimizin tərbiyəsinə aşılanması üçün bu nümunələrin öz dilimizə 

tərcüməsi zəruridir. Bu da gələcək nəsillərə dəyərli miras kimi qalacaqdır. 
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Summary 

This article is about the folklore of ethnic minorities. The samples were taken from the 

literature of ethnic minorities, living in Azerbaijan. A number of poems, found in their folklore, are 

devoted to Azerbaijan in general and its occupied territories, national heroes, actors and the like. 

Moreover, we could see that their folklore is abundant with multicultural ideas and values of 

tolerance. 
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Milli azlıqlar müxtəlif xalq və millətləri təşkil edən etnik birlikdən qopmuş, etnik proseslər 

zamanı xüsusi forma və məzmun kəsb etmiş ayrıca etnik qurumlardan ibarətdir. Hər bir etnik 

azlığın öz dili, adət-ənənəsi və mənəvi birliyi mövcuddur. Etnik azlıq, adətən, müəyyən bir ərazidə 

kompakt halda yaşayır. Onlar üçün səciyyəvi olan bu xüsusiyyətlər onun başqa xalq və millətlərlə 

qaynayıb qarışmasına heç də mane ola bilməz. Eyni zamanda etnik azlıqlar, tarixən baş verən 

proseslər nəticəsində öz keçmiş əlamətlərini saxlamaqla bərabər, qonşu xalq və millətlərdən də 

http://www.azerbaijan-news/index.php?mod=3&id=96568
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müəyyən əlamətlər və xüsusiyyətlər əxz edə bilərlər. ( 10, s.21). Azərbaycan Respublikası da bu 

baxımdan xüsusilə seçilir. Belə ki, coğrafi cəhətdən Asiya və Avropa qitələrinin sərhədində 

yerləşən Azərbaycan tarixi keçmişdə müxtəlif sivilizasiyaların kəsişməsində bərqərar olmuşdur. 

Tarixin müxtəlif dönəmlərində Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş dövlətlər öz ərazilərini 

genişləndirərkən Yaxın və Orta Şərqin, Şimali Qafqazın, Orta Asiyanın bir sıra xalq və etnoqrafik 

qrupları bu torpaqlara köçürülmüşlər. Eləcə də, Azərbaycan torpaqlarına sasanilərin, ərəblərin və 

monqolların yürüşləri, Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı zamanı bu əraziyə köçürülmüş 

xalqlar öz talelərini bu torpağa bağlamışlar.  

Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində  əsas və böyük hissəni təşkil edən 

Azərbaycan türkləri ilə yanaşı, milli  azlıqlar da  yaşayırlar. 2009-cu ilin siyahıya alınmasına görə 

ölkə əhalisinin 8,4 faizini milli azlıqlar, azsaylı xalqlar və etnik qrupların nümayəndələri təşkil edir 

(3, s.3). Azərbaycan ərazisində yaşayan rusların, talışların, avarların, tatarların, tatların, 

ukraynalıların, saxurların, gürcülərin, yəhudilərin, kürdlərin, qrizların, udinlərin, xınalıqların və 

digər millətlərin nümayəndələrinin bu torpağı öz doğma vətənləri kimi qəbul etmələrində dövlətin 

rolu əvəzsizdir. Ölkənin milli siyasəti müxtəlif etnik qrup və dini azlıqların birgə yaşaması və 

dözümlülük prinsipləri əsasında müəyyənləşmişdir ( 5, s.8). Bu gün Azərbaycan ərazisində kompakt 

halında yaşayan milli azlıq, azsaylı xalq və etnik azlıqlarla yanaşı, sayının azlığından və 

çoxluğundan asılı olmayaraq, həmçinin digər xalqların nümayəndələri də  yaşayır. Onların bir çoxu 

başqa millətlərdən olduqları kimi, digər səmavi dinlərin də daşıyıcısıdırlar. 

Etnik tərkibi müxtəlif olan Azərbaycan Respublikasında milli azlıq məsələsinə Heydər Əliyev 

kimi həssas, diqqətli, müdrikcəsinə yanaşan, birgəyaşayışın milli-tarixi ənənəsinin ölkənin 

gələcəyində rolu baxımından bütün variantların ən optimalı, faydalısı kimi seçərək nəzarətdə 

saxlamış ikinci bir siyasətçi olmamışdır. Ötən əsrin 60-80-ci illərində konsepsiya şəklində keçirilən 

ilk milli siyasət kursunun əməli faydası, inandırıcı gücü ölkədə mövcud olan milli birliyi daha da 

gücləndirdi. Birmənalı şəkildə qeyd etmək lazımdır ki, yenidənqurma kampaniyasından sonra 

keçmiş SSRİ respublikalarının əksəriyyətində baş vermiş milli qarşıdurma fəlakətlərinin 

Azərbaycanda təzahür etməməsində Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi milli siyasət kursu başlıca rol 

oynamışdır (7,  s. 78). Düşmən qüvvələr etnik zəmində ixtilaf və toqquşmalar yaratmağa çalışsalar 

da onların niyyətləri elə həmin illərdə də alınmışdır. Heydər Əliyevin milli məsələlərlə bağlı 

fəaliyyətində beynəlmiləlçilik ruhunu və milli azlıqlara diqqəti müdafiə etməsi sayəsində  

Azərbaycanda etnomühit bütün dövrlərdə sabit olmuşdur. Bu istər yuxarıların, istərsə də aşağıların 

biri-digərinə olan münasibətinin birmənalı olaraq davam etməsinin göstəricisidir. Yəni topluma 

daxil olan  türkə, həm də qeyri-türkə ictimai mühitdə yanaşma tərzi eyni olub, etniklə, qeyri-etnik 

arasında fərq qoyulmayıb(11,s.11). Birmənalı şəkildə qeyd etmək olar ki, Ulu Öndər Azərbaycan 

multikulturalizminin siyasi banisidir ( 6, s. 11).  

1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini qazandıqdan sonra ilk illərdə ölkə 

daxilində yaşayan etnik azlıqlarla əsaslı bir iş görülməmişdi. 1992-ci ildə milli azlıqlar arasında 

əlaqələrin yaxşılaşdırılması və hüquqi dövlətin yaradılmasına onların cəlb olunmasınının 

səviyyəsinin artırılması məqsədi daşıyan  "Azərbaycanda yaşayan milli azlıqlar və etnik qrupların 

hüquq və azadlıqlarının qorunması, həmçinin dilinin və mədəniyyətinin inkişafına dövlət yardımı" 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 16 sentyabr tarixli fərmanı imzalansa 

da, həyata keçirilmədi. 90-cı illərin əvvəllərində respublikanı həm siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən 

bürüyən xaos milli birliklərin də həyatından yan keçmədi. Tarazlı milli siyasət kursu, milli 

azlıqların ən kiçik qayğılarından tutmuş ciddi sosial problemlərinə qədər bütün məsələlərin həllinə 

1993-cü ildə hakimiyyətə gəlmiş  prezident, ümummilli lider  Heydər Əliyevin iradəsi, cəsarəti ilə 

başlanıldı. Heydər Əliyevin siyasi iradəsi nəticəsində Azərbaycan tarixən sahib olduğu tolerantlıq 

və multikulturalizm ənənələrini hüquqi və siyasi müstəvidə yenidən bərpa etdi. Həmin illərdə 

Azərbaycanın taleyinin həll edildiyi bir zamanda Heydər Əliyev milli birlik ideyasını irəli sürdü  

Hakimiyyətinin ilk illərindən başlayaraq, dövlət daxilində baş verən siyasi çəkişmələrlə yanaşı, 

meydana gələn milli problemlərin və millətlərarası sülhü pozmağa çalışan qüvvələrin yaratdığı 

gərginlikləri Heydər Əliyev müxtəlif vasitələrlə azaltmaq məqsədilə müəyyən işlər görməyə başladı 

(9, s.2).  
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Heydər Əliyev deyirdi:” Biz, Azərbaycan deyəndə onun sərvətini, onun gözəl təbiətini 

nəzərdə tuturuq. Lakin bunlarla yanaşı, respublikanın ən başlıca sərvəti əsrlərdən bəri bu torpaqda 

yaşayan, öz taleyini, öz həyatını bu torpağa bağlayan, müxtəlif dinlərdən olan, müxtəlif dinlərə 

etiqad edən adamlardır” (Niyaz Niftiyev, səh.72),  “Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o 

qədər zəngin olur, çünki onların hər biri ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini 

verər”  ( 8, s. 9). Ümummilli lider bir məqama da hər zaman xüsusi diqqətlə yanaşırdı: 

“Azərbaycanın çoxmillətli, tolerant ölkə olması bizim böyük sərvətimizdir və biz bunu qoruyub 

saxlamalı, dünyada ən yüksək səviyyədə təbliğ etməliyik” (10, s. 31). 

Heydər Əliyevin milli siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri Azərbaycan Respublikası 

daxilində yaşayan bütün azsaylı xalqların və etnik birliklərin dil və mədəniyyətinə müəyyən 

köməyin göstərilməsi idi. Bu məqsədlə də milli azlıqların kompakt şəkildə məskunlaşdığı bir sıra 

rayonlarda ali və orta təhsil müəssisələrinin filialları açıldı, ölkənin televiziya və radio kanallarında 

milli azlıqların ana dilində verilişlərinin yayımlanması ənənəsinin əsası qoyuldu.  

1995-ci ildə bilavasitə Heydər Əliyevin rəhbərliyi  ilə hazırlanan Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasının qəbulu ilə dövlət quruculuğunun hüquqi, qanuni əsasları qoyuldu. Konstitusiya 

bəyan etdi: Azərbaycan xalqının və dövlətin ən mühüm məqsədləri Azərbaycan dövlətinin 

müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq, Konstitusiya çərçivəsində demokratik 

quruluşa təminat vermək, vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsinə nail olmaq, xalqın iradəsinin 

ifadəsi kimi qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq, ədalətli iqtisadi və 

sosial qaydalara uyğun olaraq bütün dünya xalqları ilə dostluq, sülh və əmin-amanlıq şəraitində 

yaşamaq və bu məqsədlə qarşılıqlı fəaliyyət göstərməkdir (2, s.350) Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyası mənşəyindən, irqindən, dinindən və dilindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və 

azadlıqlarına hörməti təmin edir. Konstitusiyanın 25-ci maddəsinə əsasən, Dövlət irqindən, 

milliyyətindən, dinindən, dilindən və mənşəyindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqların 

bərabərliyinə təminat verir. İnsan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, milli, dini, dil, 

mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır. Konstitusiyanın 

44-cü maddəsinə əsasən, “hər kəsin milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq hüququ vardır. Heç kəs 

milli mənsubiyyətini dəyişdirməyə məcbur edilə bilməz”(1). Multikulturalizm siyasətinin əsasını 

təşkil edən tolerantlıq prinsipi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ana dilindən istifadə 

hüququna həsr olunan 45-ci maddədə də təsbit olunmuşdur. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanda 

yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələrini bu gün müstəqil Azərbaycanın hər bir sahəsində - 

siyasətdə, iqtisadiyyatda, təhsildə, idmanda, mənəvi həyatda, bir sözlə, bütün sahələrdə görmək 

mümkündür. Multikultural təhlükəsizliyin bir vacib prinsipi də ölkədə mövcud olan mədəni 

müxtəlifliyin inkişafına dövlət və cəmiyyət tərəfindən dəstək verilməsinin təmin edilməsindən 

formalaşır. Azərbaycan Respublikası  BMT Baş Assambleyasının 1992-ci il 18 dekabr tarixində 

milli, etnik, dini və dili azlıqlara mənsub şəxslərin hüquqları ilə bağlı qəbul etdiyi Bəyannaməyə 

qoşulmuş və Avropa Şurasının 1995-ci il fevralın 1-də “Milli azlıqların hüquqlarının qorunması 

haqqında” qəbul etdiyi Çərçivə Konvensiyasını təsdiq etmişdir. Azərbaycan Avropa Şurasının 

Konvensiyasına 13 iyun 2000-ci ildə qoşulmuşdur. Onu da qeyd etmək lazımdır  ki, Heydər 

Əliyevin 2001-ci il 1 noyabr sərəncamı ilə   hazırlanan «Milli azlıqların hüquqlarının qorunması 

üzrə Azərbaycan hökumətinin hesabatı» adı çəkilən qurum  tərəfindən müsbət qarşılanmışdır.  Milli 

azlıqların qorunması haqqında Çərçivə Konvensiyası üzrə Məşvərətçi Komitə sözügedən hesabatın 

baxılması məqsədilə xüsusi işçi qrupu yaradılmış və bu qrup dövlət hesabatını yoxlamaq məqsədilə 

2003-cü il martın 29-dan aprelin 4-ə qədər Azərbaycana səfər etmişdir. Bu tədbirlər Azərbaycanın 

milli azlıqlara yönəlmiş siyasətinin beynəlxalq standartlara cavab verməsinin əyani göstəricisidir. 

Avropa Şurasının rəsmiləri Azərbaycanda milli azlıqların hüquqlarının qorunması sahəsində heç bir 

problemin olmamasını birmənalı şəkildə qeyd etmişlər ( 11, s. 15).  

1999-cu ildə AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu  Prezidentin milli məsələlər 

üzrə dövlət müşavirliyi ilə birgə Azərbaycanda yaşayan azlıqlarla bağlı beynəlxalq konfrans keçirdi. 

Bundan başqa Münaqişələr və Dövlət Quruculuğu üzrə London İnformasiya Şəbəkəsi “Links”in 

təşəbbüsü ilə “Azərbaycanda yaşayan milli azlıqlarla bağlı dövlət siyasəti” mövzusunda beynəlxalq 

seminar təşkil olundu. Burada bütün milli azlıqların nümayəndələri iştirak edirdi, onlar hüquq və 

azadlıqlarını qoruyan Azərbaycan dövlətinə minnətdarlıqlarını ifadə etdilər. Bu beynəlxalq 
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qurumlar tərəfindən həm milli azlıqlar, həm də dövlət təşkilatları üçün əhəmiyyətli bir tədbir kimi 

qiymətləndirilmişdir.  

Onu da qeyd etmək lazımdır  ki, 1995-ci ildə YUNESKO-nun yaranmasının 50 illik yubileyi 

münasibətilə Beynəlxalq Tolerantlıq günü təsis edilmişdir.  Burada əsas məqsəd dünyada hamını 

bir-birinə dözümlülük nümayiş etdirərək dinc yanaşı yaşamağa çağırışdan ibarətdir. Bundan irəli 

gələrək Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1999-cu ildən etibarən noyabrın 16-nın Azərbaycanda 

tolerantlıq günü kimi qeyd olunması ümummilli liderin multikultural dəyərlərə, tolerant ənənələrə 

verdiyi yüksək qiymətin göstəricisidir.  

Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə qayıdışı dini dəyərlərə, dövlət-din münasibətlərində yeni 

mərhələnin başlanğıcı sayılır. Zaman keçdikcə bu sahədə həyata keçiriləcək siyasətin mahiyyəti 

xalqa açıqlanmış, din sahəsində, dini abidələrin bərpası, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və 

təbliği dövlətin dil siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrildi. Ulu öndərin həyata 

keçirdiyi uğurlu siyasət nəticəsində Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət-din 

münasibətlərində həssas nəzarətlə bərabər, ölkədə etiqad azadlığı üçün şərait yaradıldı, dini 

dəyərlərə xüsusi qayğı göstərilməyə başlanıldı. Bu işlərin həyata keçirilməsində əsas məqsəd 

dövlətlə din arasında qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlığı gücləndirməkdən ibarət olmuşdur.  

Azərbaycan Respublikasında bütün dini konfessiyalar qanun qarşısında bərabərdir və eyni 

statusa malikdir. Ölkə vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti müsəlmanlardan ibarətdir. Onların 

hüquqlarının təmin olunması ilə yanaşı, respublikada yayılmış digər dinlərə də qayğı göstərilir. 

Dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsi istiqamətində mühüm addım olaraq ümummilli lider, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin fərmanı ilə 2001-ci ildə Dini Qurumlarla 

İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Bunun ardınca “Dini etiqad azadlığı haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir (4, səh.8).  

Bu gün tolerantlığın vətəni sayilan Azərbaycan Respublikasının multikulturalizm siyasəti 

beynəlxalq müstəvidə xüsusilə seçilir. Bir çox etnosunun nümayəndələrinin Azərbaycan ərazisində 

yerli əhali ilə dinc və eyni hüquqda yaşaması təcrübəsi azsaylı etnosların və etnik qrupların yoxa 

çıxması təhlükəsinin aradan qaldırılmasına, etnik və konfessional fərqlərə baxmayaraq, sülh və 

həmrəylik şəraitində yaşamasına parlaq nümunədir. Məhz Azərbaycan dövlətinin göstərdiyi qayğı 

və diqqətin nəticəsidir ki, dünya ölkələrində etnik zəmində münaqişələrin və islamafobiya 

meyllərinin baş verdiyi mürəkkəb bir şəraitdə  respublika ərazisində dini və etnik ədavət, sayından 

asılı olmayaraq, etnik azlıqlarla münasibətdə ayrı-seçkilik faktları yoxdur. Bu gün Azərbaycan radio 

verilişlərinin ləzgi, talış, kürd, gürcü və digər dillərdə səslənməsi, tat, ləzgi, xınalıq və digər dillərdə 

dərsliklərin çap edilməsi dövlətin Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların hüquqlarının qorunması 

sahəsində ardıcıl və məqsədyönlü siyasətin davam etdiyini təsdiq edir.  

Ümummili lider  Heydər Əliyev yolunun davamçısı İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə bu 

gün  multikulturalizm dövlət siyasətinin ən önəmli və vacib istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. 

Artıq paytaxt Bakı qlobal əhəmiyyətli humanitar məsələlərin öz həllini tapdığı məkandır. Təsadüfi 

deyil ki, Prezident Heydər Əliyevin Sərəncamı ilə 2014-cü  il  fevralın 28-də Azərbaycan 

Respublikasının Millətlərarası,  Multikulturalizm  və Dini Məsələlər üzrə Dövlət Müşavirliyi 

Xidməti təsis edilmişdir. Multikulturalizmin həyat tərzinə çevrildiyi Azərbaycanın dünyaya 

tolerantlıq nümunəsi olaraq daha geniş tanıdılmasının  vacibliyini, eləcə də ayrı-ayrı ölkələrdəki 

müxtəlif multikultural modellərə xas fəlsəfi, sosial-siyasi və digər aspektlərin Azərbaycan 

reallığında təhlili və təşviqinin əhəmiyyətini nəzərə  alan  Prezident  İlham  Əliyevin Fərmanı ilə 

2014-cü il mayın 15-də Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi yaradılmışdır. 2016-ci ilin 

Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” elan olunması və bu ildə bir neçə mötəbər tədbirin, o 

cümlədən, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VI Qlobal Forumunun  keçirilməsi Azərbaycanın  

bütün dünyada tolerantlıq ənənələrinə, mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası dəyərlərə mühüm 

töhfələr verdiyini və  örnək olduğunu sübuta yetirir.  
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SH.Bagirova 

HEYDAR ALIYEV AND the POLICY of MULTICULTURALISM 

RESUME 

In article the information is given about national associations living in Azerbaijan. With 

return to the power, the national leader Heydar Aliyev has carried out by state a number of works 

with these associations, showing cares to them and ensuring their rights. As a result of this, the 

multiculturalism policy of Azerbaijan Republic occupies a special a significants in worlds politic 

arena. 
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Müasir dövrdə aktual problemlərdən biri milli özünütəcrid və qloballaşma kimi iki kənar hal 

arasında optimal nisbətin tapılmasıdır. Qloballaşma prosesi milli kimliyi müəyyən edən mədəni-

mənəvi amillərə də sirayət etməyə cəhd göstərir .İstər düşünülmüş şəkildə ,istərsə də qərəzsiz olaraq 

fərqi yoxdur. Belə bir şəraitdə ilk növbədə nələri qorumaq lazım olduğunu, məhz hansı məsələlərdə 

məqsədyönlü surətdə ənənəçi, konservator olmağın labüdlüyünü ziyalılar müəyyənləşdirməlidir. 

Yeri gəlmişkən, əsrin əvvəlində bizim böyük ziyalılarımız oriyentir kimi   “ türkçülük , islamçılıq 

və müasirliyin vəhdəti” prinsipini tövsiyə edirdilər ki, bu prinsip indi də aktuallığını saxlamaqdadır” 

(8). 

Ölkəmizin beynəlxalq miqyasda tanınması və hörmət qazanması üçün müasir dövrdə siyasi, 

iqtisadi və mədəni sahədə bir sıra dünya miqyaslı tədbirlər keçirilir. Bizim milli-mədəni, intellektual 

qüvvələrimiz öz sahələrində Azərbaycan dövləti adına olan bütün işlərini Avropa şərtlərinə və 

standartlarına uyğunlaşdırmağa çalışırlar. Əlbəttə ki, bu çalışmaların içərisində mütləq və mütləq 
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xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin də Avropaya və bütün dünyaya inteqrasiyası şərti 

gözlənilməlidir və gözlənilir. Bu mənada Azərbaycan dövlətinin daxili və xarici siyasəti hər bir 

yerdə müasir tələblərə, siyasi və iqtisadi şəraitə, xalqımızın tarixi-mədəni ənənələrinə, dilimizə, 

dinimizə, milli-mənəvi dəyərlərimizə arxalanaraq həyata keçirilir. 

Əxlaqi seçim problemlərini araşdırarkən bu münasibətlə bir sıra mənbələrə üz tutduq. Ən 

vacib saydıqlarımdan biri olan f.e.d. İ. Məmmədzadənin fikirlərinə istinad edirik. “Sosial və mənəvi 

xarakter daşıyan sahələrdə problemlər az deyildir. Bu səbəbdən də ölkənin bu gün ənənə və 

müasirliklə, keçmiş və gələcək arasında olan, dinə meyllənmə və mənasız həyat tərzi ilə bağlı üzə 

çıxan ziddiyyətlərlə doludur. Komediyalardan birinin qəhrəmanı deyir. “...İstanbul təzadlar 

şəhəridir”. İndi isə biz deyirik ki, təzadlar ölkəsində yaşayırıq. Deməli, təzadları yaradan səbəb 

müəyyən edilməli, onların yumşaldılması yolları aydınlaşdırılmalıdır. Bu məsələdə modernizasiya 

strategiyalarına, variantlarına, modellərinə dair diskussiyalar müsbət rol oynayır. 

Etiraf edək ki, bir çox dövlətlərin ekspertləri modernizasiyaya dair öz variantlarını təqdim 

etsələr də bu məsələdə diskussiyaya ehtiyac duyulur. Lakin, fikrimizcə, onun necə səslənməsindən 

asılı olmayaraq, istər kütlə üçün, istərsə də elita, ya bürokratiya üçün davranış qaydaları qurarkən. 

ən əsası insanlar vətəndaş təşəbbüslərinə cəlb edilməli və fəallaşdırılmalıdır. Aydındır ki, 

demokratiya dərin sosial və mənəvi əlaqələrin xarakter dəyişikliyini tələb edir” (5, s.56-57). 

Tamamilə razıyıq və xüsusilə, təhsilin bu gün gənclərimizə seçim etməkdə təsirinin nə qədər 

güclü olması danılmazdır. 

Bununla belə, bizcə, ilk növbədə meyarlar müəyyənləşdirilməlidir. İdeal halda biz özümüzü 

necə təsəvvür edirik və ya bizim milli-mənəvi  idealımız nədən ibarətdir? İndi biz hansı real 

durumdayıq və daşıdığımız hansı keyfiyyətləri məhz milli səciyyə kimi qiymətləndirmək olar? 

Keçmişə də, məhz bu real durum və ideal prizmasından, onun əsasında formalaşan 

meyarlardan  çıxış edərək yanaşmaq lazımdır. “Kökə qayıdış” çağırışında  qorxulu olan məqam 

bundan ibarətdir ki, biz keçmişimizdə olan istənilən keyfiyyəti milli dəyər kimi və pozitiv hal 

kimi  qəbul edə bilmərik. Həqiqi milli keyfiyyətlər milləti yaşadan, onu inkişaf etdirən dəyərlərdir. 

Buna görə də keçmişdən  qalan, lakin inkişafa deyil, cəhalətə və tənəzzülə aparan keyfiyyətləri 

gələcək nəsillərə ötürmək deyil, əvəzinə, onlardan xilas olmaq yolu tutulmalıdır. 

“Müasir dövrdə uzun müddət qapalı şəraitdə yaşamış Azərbaycan xarici ölkələrlə sıx əlaqəyə 

girir. Xarici jurnallar, televiziya kanalları və digər informasiya vasitələri ilə Avropanın, Amerikanın 

və bütün planetin mənəviyyat sahəsində nə problemləri, nöqsanları varsa, hamısı bizim məkana 

daxil olur. Əlbəttə, insanlar mənəviyyatda nə qədər kamil olsalar, kənar   təsirlərə qarşı fərdi daxili 

müqavimət qüvvələri böyük olar. Tək-tək adamlar öz mənəvi varlığını qorumaq gücündə və 

səviyyəsində olsalar da, əksəriyyət bunu bacara bilməz. Çünki bütün insanlar eyni dərəcədə kamil 

və iradəli deyillər. Ona görə də, milli varlığı qoruyub saxlamaq funksiyasını dövlət öz üzərinə 

götürməlidir. 

Dövlətin bu sahədə strateji planı olmalıdır. İstər təhsil sistemi, istərsə də gənclərin mədəni-

mənəvi həyatı elə bir mühit yaratmalıdır ki, bu mühitin xarici təsirlərə qarşı reaksiya qabiliyyəti 

güclü olsun. Yəni insanla xarici təsir arasında bir qoruyucu sahə olmalıdır. Təsadüfi deyildir ki, son 

vaxtlar mədəni-mənəvi ekologiya anlayışından da istifadə olunur” (8). 

Hər bir xalqı, milləti digərlərindən fərqləndirən onun özünəməxsus adət-ənənələri, folkloru, 

mədəniyyət və incəsənət abidələri, kulinariyası, dili, mentalitetidir. Bu mənəvi dəyərlər öz varlığını 

qorumaq, yaşatmaq üçün xalqın, cəmiyyətin əksəriyyətinin inanıb qəbul etdikləri ortaq 

dünyagörüşü, əxlaq normaları və inanclarıdır. Bu gün dövlətin hər cür imkanlardan istifadə edərək 

yaşatdığı başlıca dəyərlər bunlardır: ədalətli olmaq, ailə birliyinə önəm vermək, vətənpərvər olmaq, 

qanunlara və dinə hörmət etmək, eyni zamanda, tolerantlıq, xeyriyyəçilik, qonaqpərvərlik və 

çalışqanlıq. Saydıqlarımızın Azərbaycan xalqının qədimdən formalaşıb bu günə qədər yaşamasında 

böyük rolu olduğu kimi, milli tarix, dahi şəxsiyyətlərimiz və keyfiyyətlərimiz də bizim milli 

dəyərlər sistemimizə daxildir. 

Bu dəyərləri yüksək tutan ulu öndərimiz Heydər  Əliyev deyirdi: “Heç vaxt inamımızdan, 

dinimizdən uzaqlaşmayacağıq və bu mənəvi mənbələrimizdən istifadə edərək gələcəyimizi 

quracağıq”. 
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Ümummilli liderin bu yolda qurduğu siyasəti bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 

uğurla davam etdirir. 

Mənəvi dəyərlər bu gün daha çox ictimai rəyə əsaslanan yazılmamış ünsiyyət qanunları kimi 

fəaliyyət göstərir. Adət-ənənə ilə əxlaq arasında qırılmaz bağlılıq var. Hər bir ənənə müəyyən əxlaqi 

məna daşıyır. Onlara laqeyd qalmaq insanlar arasında münasibətlərin pozulmasına, şəxsiyyətlə 

kollektiv və cəmiyyət arasında ziddiyyətlərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Çünki milli-mənəvi 

dəyərlər xalqın milli ruhunu, estetik ruhunu, estetik duyumunu, sənətkarlıq qüdrətini özündə 

yaşadır. Hazırda bu mənəvi dəyərlər zəngin mədəni irs olmaqla bərabər, eyni zamanda milli 

özünəməxsusluğun ifadə vasitəsinə çevrilib. 

“Xalqımızın milli, tarixi ənənələri, bayramları və mərasimləri kütləvi tədbirlər içərisində 

xüsusi yer tutur. Bu bayramlarda qədim mədəniyyətimiz, xalqımızın əsrlər boyu yaratdığı milli adət 

və ənənələr, bədii sərvətlər, tarixi hadisələr əks olunur. Amma sirr deyil ki, dövlətin incə daxili 

siyasətinə nüfuz edə bilməyən bəzi fərdlər “Qarabağ probleminin mövcudluğu şəraitində ölkədə 

bayramların çoxluğu”nu mövzuya çevirmək istəyənlər də var. Amma bayramların mənəvi dəyərini 

yüksək qiymətləndirən fransız filosofu J.J.Russo deyib: “Əgər xalqı zəhmətkeş və yaradıcı etmək 

istəyirsinizsə, ona bayram etmək imkanı verin”. 

Platon bayramları dövlətin sabitliyi hesab edərək göstərirdi ki, tərbiyə işində buraxılan 

qüsurları bayramlar vasitəsilə düzəltmək olar. 

Aristotelə görə isə, insan təbiəti elədir ki, o təkcə zəhmət çəkmək deyil həm də əylənmək və 

bayram etmək istəyir. Buna onun hərtərəfli haqqı var. 

Göründüyü kimi, bayram və mərasimlər insan həyatını mənalandıran  başlıca amillərdəndir. 

Burada onlar görünür, ünsiyyət qurur, sevinc və problemlərini bölüşdürürlər. Azərbaycanda bu gün 

heç bir bayram milli-mənəvi atributsuz keçmir. 

Deyilən bu mənəvi dəyərlər dövrün, mövcud şəraitin və ictimai quruluşun ruhuna, tələblərinə 

uyğun cilalanır, yeni forma və məzmun kəsb edir. Eyni zamanda şəraitə uyğun mənəvi dəyərlər 

,adət və ənənələr də yaranır. 

Azərbaycan müasirləşən, Avropa və dünya birliyinə sürətlə inteqrasiya edən ölkədir. Təbii ki, 

müasir dünyada sürətlə davam edən qloballaşma prosesləri bizim ölkədən də yan keçməyib. Buna 

baxmayaraq, qloballaşma adı altında öz milli dəyərlərimizi unutmamalı və bu dəyərlərə sadiq 

olmalıyıq. Hər bir ölkə və xalq üçün onun milli dəyərləri hər şeydən üstün tutulmalı və digər 

xalqların dəyərləri ilə ziddiyyət təşkil etməməlidir. Bu baxımdan biz qloballaşma deyəndə 

Azərbaycanda beynəlxalq əməkdaşlığı, xoş münasibətləri, səmimi dostluğu nəzərdə tuturuq.(6) 

“Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizə sadiqik, bu dəyərləri qoruyuruq, saxlayırıq, ənənələri 

yaşadırıq və bizim gücümüz də bundadır” deyən möhtərəm prezidentimiz bunun üçün səylərini 

davam etdirir. 

Müasir dünyada sivilizasiyanın, yəni Qərb və Şərq dünyasının həm qovuşduğu, həm də 

qarşıdurması dövründə soyköklərimizə qayıdışın, milli özünəhörmətin böyük əhəmiyyəti vardır. 

Xalqımızın əsrlərdən gələn yüksək əxlaqi-mənəvi meyarlarını pak və sağlam niyyətlərlə qoruyaraq 

müasir gənclərin pozitiv, milli ruhda böyüməsinə təsir etmək, onun genetik yaddaşını, tarixi 

kimliyini, milli irs və özünəməxsusluğunu gələcək nəsillərə ötürmək kimi çətin missiyanın həyata 

keçirilməsi zərurəti elm və təhsil işçilərinin üzərinə böyük məsuliyyət qoyur. Ölkəmiz demokratiya 

yolu ilə irəlilədiyi, hüquqi, sivil və açıq cəmiyyət qurduğu dövrdə milli-mənəvi dəyərlərin 

qorunması və gənc nəslə aşılanması xüsusilə aktuallıq kəsb edir. Ulu öndər Heydər Əliyev 

göstərirdi ki, milli-mənəvi dəyərlər xalqın mənəvi sərvəti, mənəvi xəzinəsidir, bu sərvətə, xəzinəyə 

biganə olmaq cinayətdir. Bu yolda mərhum prezidentimiz bir sıra məqamlara aydınlıq gətirmişdi. 

“Fürsətdən istifadə edərək bir iki məsələyə toxunmaq  istəyirəm. O da bundan ibarətdir ki, biz 

öz  adət-ənənələrimizi, əxlaqi dəyərlərimizi bütün istiqamətlərdə qorumalıyıq, saxlamalıyıq və gənc 

nəsli əsrlər boyu sınaqlardan keçmiş bu mənəvi, əxlaqi dəyərlər ruhunda tərbiyələndirməliyik. Hər 

xalqın öz mentaliteti var. Heç vaxt iki xalq bir-birinə bənzəməz. Yenə də deyirəm hər xalqın özünə, 

öz tarixi köklərinə, əcdadları tərəfindən yaradılmış milli mənəvi dəyərlərinə bağlılığı böyük amildir. 

Biz də indi dünyanın mütərəqqi mənəvi dəyərlərindən istifadə edərək, xalqımızın mədəni 

səviyyəsini daha da sağlam əhval-ruhiyyədə inkişaf etdirməliyik.(2) 
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Qloballaşma müstəqil Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi milli-mədəni siyasətdə çətinlik 

yaradan amillərdən biridir. Qloballaşma adı altında milli-mədəni dəyərlərin sıxışdırılması, bunların 

məhvinə gətirə bilər. Bu gün qloballaşma dövlətlərin sahib olduqları maddi və mənəvi dəyərlərin 

çərçivəsində əmələ gəlmiş münasibətlərin, milli hüdudları aşaraq dünya səviyyəsində yayılması  və 

fərqliliklərin bütünlük və uyğunlaşma adı altında birləşməsidir. Qloballaşma mədəniyyət sahəsində 

də qeyd edilən mənafelərə xidmət etdiyi təqdirdə bəşəriyyət böyük fəlakətlərlə qarşılaşa bilər. 

İnteqrasiya prosesinin qaçılmaz olduğu bir zamanda milli-mənəvi, əxlaqi və tərbiyəvi 

dəyərlərimizin qorunmasına qayğı və maraq daha da artmışdır. Buna görə də biz bütün vasitələrdən 

istifadə edərək milli dəyərlərimizi aşınmalardan qorumalı, milli mədəniyyətimizi qloballaşmadan 

özünümüdafiə vasitəsinə çevirməliyik. 

Qloballaşma prosesi müasir dünyada filosoflar, siyasətçilər arasında müxtəlif rəylər 

doğurmuşdur. Buna görə də, müasir sosial-siyasi, fəlsəfi-etik ədəbiyyatda və ictimai həyatda 

qloballaşma və antiqloballaşma tərəfdarları meydana gəlmişlər. Qloballaşma tərəfdarları bu prosesə 

dünya miqyasında siyasi, iqtisadi, sosio-mədəni həyatın ümumi inteqrasiyasının dərinləşməsi kimi 

baxdıqları halda antiqloballaşma tərəfdarları qloballaşmanı milli-mənəvi dəyərlər, milli 

özünəməxsusluq üçün ciddi təhlükə kimi qiymətləndirirlər. Postsovet məkanında, o cümlədən 

Azərbaycanda da qloballaşma ideyası reallaşmaqdadır. Azərbaycan filosofu Ramiz Mehdiyev 

Qərbdə meydana gələn qloballaşmanın postsovet məkanına təsirinin bir neçə səbəbini göstərir: 

«Birincisi, Qərb dünyası 70-80-ci illərin ağır sınaqlarından çıxaraq dünya iqtisadiyyatında öz 

liderlik rolunu təsdiq etdi. İkincisi, informasiya-kommunikasiya inqilabı planetimizin bütün 

guşələrini bir-birilə əlaqələndirməyə imkan yaratdı. Üçüncüsü, kommunizmin iflası liberal 

dəyərlərin dünya miqyasında irəliləməsinə təkan verdi. Dördüncüsü, dünya ölkələri arasında kütləvi 

mədəni mübadilə ciddi əhəmiyyət kəsb etdi». Qloballaşmanın əleyhdarları qloballaşmaya mənfi bir 

proses kimi Qərbin iqtisadi və mədəni maraqlarının bütün dünya üzərində üstünlüyü kimi 

qiymətləndirirlər. 

Qloballaşma şəraitində milli-mənəvi dəyərlər, həqiqətən, böyük təhlükələrlə üzləşir və milli-

fəlsəfi fikrə istinad etmədən, milli ideologiyanın formalaşmasını təmin etmədən və milli-sosial 

özünüqoruma şüuru formalaşdırmadan bu təhlükədən xilas olmaq çox çətindir (3, s.269). 

Qloballaşma əleyhdarları «qlobal təhlükədən» danışırlar. Qloballaşmaya müxtəlif yanaşmalar 

mövcuddur: 

1. Qlobal iqtisadi yüksəliş dövrü. Dünyada yeni yaranmış dövr. Qərbin bir çox görkəmli alim 

və siyasətçiləri R.Darendorf, F.Nuşeler, O.Zafonşen, B.Klinşen, B.Qeyms nikbinliklə iddia edirlər 

ki, qloballaşma iqtisadi inkişafla yanaşı cəmiyyətin bütün sahələrinə müsbət təsir edir. Onlar 

qloballaşmanın bəşəriyyətin əvvəllər edə bilmədiyi və arzuladığı imkanlar yaratdığını qeyd edirlər. 

2. Qlobal multikulturoloji cəmiyyət dövrü. Qloballaşma mədəniyyətlərarası və siyasi 

münasibətlərdə xüsusi keyfiyyəti özündə əks etdirir. Qloballaşma min illərlə bərqərar olmuş mədəni 

sərhədləri silir, identikliyi dağıdır. Bu yanaşmaya görə, qloballaşma dünyada münaqişələrin artması 

deməkdir. 

3. Qloballaşma sosiumun transformasiyası sistemi kimi. Bu yanaşma nöqteyi-nəzərindən 

qloballaşma dövlət suverenliyi və milli-mədəni inteqrasiya prinsiplərinə əsaslanan ənənəvi sosial-

siyasi qaydaların dağılmasıdır. 

4. Qloballaşma mədəniyyət və ənənələrin dağılması kimi. Bu nöqteyi-nəzərin tərəfdarları 

qloballaşmanın qəti əleyhdarlarıdır. Beləliklə, qloballaşma anlayışında vətəndaş-hüquqi vəziyyətin 

universallığı haqqında təsəvvürlər öz əksini tapmışdır. 

Qloballaşmanın mənəviyyata mümkün mənfi təsir imkanlarını aradan qaldırmaq yolları belə 

qruplaşdırılır: 

1.Mümkün mənfi nəticələri qabaqcadan nəzərə almaq. 

2.İnformatlaşdırma və texnikalaşmanın zəruri mənfi nəticələrini başqa vasitələrlə (din, əxlaq, 

incəsənət və s.) kompensasiya etmək.  

3.Mənəvi tərbiyənin yeni, müasir intensiv metodlarını hazırlamaq və onun kütləviliyini 

artırmaq (3, s.274). 

Qloballaşma şəraitində insanın mənəvi tərəqqisində təkcə milli maraqların deyil, ümumbəşəri 

maraqların da nəzərə alınması ilə bağlı yeni keyfiyyətli cəhətlər meydana çıxır. Əxlaq bir daha 
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insan - insan münasibətləri çərçivəsindən kənara çıxır, insanla təbiət arasındakı münasibətin qlobal 

miqyas alması qarşıya yeni əxlaqi problemlər qoyur. Müsəlman əxlaqının da, xristian əxlaqının da 

tələbləri fərqlidir. Xristian əxlaqı Qərbin şüuruna nəzarət etmir. Dini mütləqdə də, dünyəvi 

mütləqdə də zəiflik problemi özünü göstərir. Bu zəifliyin əlamətlərini İ.Məmmədzadə düzgün izah 

edir. O, mütləq əxlaqın Allahdan (c.c.) və yalnız ağıldan gəlmədiyini göstərir. Azərbaycan alimi 

qlobal etikanın ölkəmizdə utopik göründüyünü də düzgün izah edir: «Bunun səbəbi odur ki, mütləq 

etika və ya qlobal etika Qafqazda regionun vahid taleyini anlamaqdan irəli gəlməlidir. Qlobal etika 

Azərbaycanda o zaman meydana gələ bilər ki, biz Qafqazda başqa xalqların da yaşadığını və onlarla 

əməkdaşlığın zəruriliyini dərk edə bilək. Buna görə də, qlobal etika çoxpilləli olmalı, o, mütləq 

dəyərlərdən bu və ya digər region və mədəniyyətin konkret həyatına, mədəniyyətlərin 

müxtəlifliyinə həqiqi loyallıq (hörmət) kəsb edərək daxil olmalı, dünyada real həyatın faktına 

çevrilməlidir» (4. s.138). 

Dəyərlər sistemi xalqın yaddaşında və dövlət səviyyəsində formalaşmazdan çox-çox əvvəl 

Qurani-Kərimdə bildirilirdi: ”Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadından (Adəm və Həvvadan) 

yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız (kimliyinizi biləsiniz) deyə, sizi xalqlara və qəbilələrə 

ayırdıq. (Hücurat  13)  Heç də təsadüfi deyildi ki, ulu öndər Heydər Əliyev islam dininin xalqımızın 

ən önəmli milli-mənəvi dəyərlərinin ən vacib ünsürlərindən  biri olduğunu vurğulayırdı və deyirdi 

ki, xalqlara və qəbilələrə ayrılmış cəmiyyət, həm də milli-mənəvi dəyərləri ilə seçilməlidir. 

“Dinimiz xalqımızın milli-mənəvi sərvətidir”  sözləri bu fikrin sübutudur. O, dinimizin gənclər 

tərəfindən ilahi əxlaqi dəyərlər sistemi kimi mənimsənilməsini və bu dəyərin gənclərimizin 

formalaşmasında böyük rolunun olmasına diqqəti cəlb edirdi. Heydər Əliyev dilindən, irqindən, 

millətindən, sosial mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün ölkə vətəndaşlarını həmrəy olmağa, 

həqiqi vətəndaş olmağa dəvət edirdi. Milli- dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir 

vətəndaşın ölkəmiz, Vətənimiz üçün sahiblik hissini yaşamasını isə tolerantlığın nümunəsi sayırdı. 

Əslində, dini və etnik tolerantlıq xalqımızın qanında, kökündə, ənənələrində vardır. Bizim 

adət-ənənələrimizdə, mentalitetimizdə, habelə, folklorumuzda, mədəniyyət və tariximizdə başqa 

dinlərə, millətlərə dözümlü münasibət həmişə üzünü büruzə vermişdir. Vətənimizdə həmrəy, əsl 

vətəndaş ruhunda yaşamış müxtəlif millətlərə, dinlərə mənsub olan qəhrəman oğullar bu gün 

Şəhidlər Xiyabanında qardaşlıq məzarlarında yanaşı uyuyurlar. Onlar bu torpağa və azəri xalqına 

olan sevgilərini öz canları və qanlarıyla sübut ediblər. 

“Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi ölkəmizdə yaşayan müxtəlif  dini inanclara sahib 

olan vətəndaşlarımız arasında mövcud tolerantlığın , milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması və 

inkişaf etdirilməsi, vətəndaşlarımızda, xüsusən də dindarlarda dövlətə inamın və dövlətçiliyimizə 

dəstəyin formalaşması üçün son dövrlərdəki yenilikçi fəaliyyəti ilə əhalinin razılığını qazanıb” (7). 

Bir az ölkəmizdən kənara çıxsaq və qloballaşan dünyanın  dinlərə qarşı münasibətini nəzərdən 

keçirsək çox təzadlı məqamlar görərik. Bu prosesin cəmiyyətlərin mənəvi həyatlarının ən zəif və 

mühafizəkar tərəfi olan dinlə münasibətləri olduqca diqqətçəkicidir. Dünyanın elmi, siyasi və 

mədəni məclislərində qloballaşmanın ayrı-ayrı lokal mədəniyyətlərdə, yerli adət-ənənə, milli 

mentalitet, milli dəyərlərə münasibətləri haqqında çox danışılsa da,  dini məsələlərdə qarşılıqlı 

münasibət çox vaxt gizli saxlanilir, bu barədə fikir bölüşməyə, obyektiv qərarlar verməyə risk 

edilmir. Çünki dinlə bağlı problemlərin çözülməsi özü də bir problemə çevrilə bilir. Bu baxımdan 

dinin qloballaşmaya qarşı müqaviməti haqqında və bəzi başqa problemlər haqqında dinşünas alim 

Peter Beyerin araşdırmaları maraqlıdır. O belə hesab edir ki, din və qloballaşma arasında 

münasibətlər birmənalı deyil. Başqa sözlə, qloballaşmanın hakim, dinin isə məhkum olduğu 

qənaətlər doğru deyil. Din qlobal sistemin inkişafında və ya onun cəmiyyətdən kənarlaşdırılmasında 

mühüm rol oynamaqdadır. 

Modernizm və qloballaşmanın dinə müsbət və eyni zamanda da mənfi təsirləri 

olduğu  məlumdur. Peter Beyerə görə elm, iqtisadiyyat və siyasətin həddən ziyadə dünyəviləşməsi 

nəticəsində dinlər sadəcə , iman səviyyəsinə sıxışdırılmışdır. Modern və qlobal mühit dinə bir 

tərəfdən neqativ sanksiyalar yükləyərkən, digər tərəfdən yeni potensiyalar da yaratmaqdadır. Bu 

məqamdakı biliklərdən çıxış edərək dinin güclü və qlobal bir alt sistemi ortaya qoyması mümkün 

görünməklə birlikdə, qlobal cəmiyyətdə hər şeyin qanunauyğun və stabil olduğu da deyilə bilməz. 

Çünki Beyerə görə, məsələ ideoloji deyil, struktural və praktikdir. Əgər məsələ həqiqətən də 
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strukturaldırsa, onda dinin motivi yoxdur və edəcəyi şeyi zorla edəcək. Beyerə görə qloballaşma 

Tanrının ölümünə deyil, Şeytanın naməlumlaşmasına səbəb olmuşdur. Qlobal cəmiyyətlərdə Tanrı 

bu gün də diridir, amma ondan insanların qorxması zəifləmişdir. 

Qısa ifadə etmək istəsək, qloballaşma dinə iki istiqamətli bir proses olaraq təsir etməkdədir. 

Bir tərəfdən qloballaşma və onu mümkün edən iqtisadi və siyasi strukturlaşmanın sosial və əxlaqi 

problemlər ortaya çıxarması, yeni dini hərəkatların, təriqətlərin meydana çıxmasına imkan 

yaradaraq, qlobal arenada dinə manevr imkanı verməklə, digər tərəfdən isə bu dini hərəkatların 

qlobal şərtlərdə ciddi ünsiyyət vasitəsi ola bilməməsini təmin edəcək ictimai şərtlərə məruz qoyaraq 

çərçivələndirməkdədir. 

Dinin qlobal cəmiyyətdəki mövqeyini müəyyənləşdirməyə cəhd etsək, aşağıdakılara xüsusilə 

diqqət yetirməliyik. 

1.Modern dünyanın meydana gəlməsi dindar cəmiyyətləri böhrana sürükləmişdir. Ənənəvi 

inanclar elmi tənqidlərə məruz qalmış, fərqli dünyagörüşləri ortaya çıxmış, ideoloji mənada din 

bunlarla mübarizə apara bilməmişdir. 

2.Dünyanın çoxmədəniyyətli qlobal bir kənd vəziyyətinə gəlməsi bir-biriylə toqquşan 

vəziyyət yaratmış və meydana çıxan bu xaos vəziyyəti bir tərəfdən antik ənənələrin canlanmasına, 

fundamentalizm formasında yenidən dirilməsinə imkan verərkən, digər tərəfdən sivil din və 

millətçilik kimi hərəkatlar ortaya çıxmışdır. 

3.Bu vəziyyət insanlığı məcburi bir seçimlə qarşı-qarşıya gətirmiş, qlobal kənddə dini adətlə 

ya bir xaos mühiti, ya stabil bir cəmiyyət yaratma, ya sülhpərvər bir dünyanın yaradılmasına 

təşəbbüs, ya da sosial qruplar arasındakı qarşıdurma və vəhşiliyi haqlı hesabetmə kimi həyati bir 

seçimə  məcbur edilməkdədir. 

Bəs XXI əsrdə nələr olacaq? Məsələn, Robertson ənənəvi dinlərin və lokal mədəniyyətlərin 

qloballaşmanın təhdidi altında olduğu iddialarına rəğmən dinin və mədəniyyətin gələcəyinin parlaq 

olacağı fikrini müdafiə edir. Digər tərəfdən tanınmış sosioloqlardan Peter Berger isə qeyd edir ki, 

XXI əsrin dövrümüzdən daha az dindar olacağını söyləmək üçün heç bir səbəb yoxdur. Bir qrup din 

sosioloqları isə İslam və Yevangelik xristianlığın dinin son müdafiə xətti olaraq uzun müddət 

müqavimət göstərə (dözə) bilməyəcəyini  bildirməkdədir.  Lakin Bergerin fikrincə , 

sekulyarlaşmanın qələbəsi iranlı mollaların, dindar xristian keşişlərin və tibetli lamaların Amerika 

universitetlərindəki dünyəvi professorlar kimi düşünüb, onlar kimi davranış sərgiləyəcəkləri 

deməkdir. Bu isə inandırıcı deyil. Bergerə görə yaşadığımız XXI əsrdə din siyasi hərəkatlar üçün də 

önəmli bir ilham qaynağı olmağa davam edəcəkdir.”(1,s.9) 

Hər şeyin maddiləşdiyi bir zamanda təmiz cəmiyyət quruluşunu yaratmaq üçün təpədən 

dırnağa əxlaqi, mənəvi mənada bir təmizlənməyə ehtiyacımız vardır. Bu gün Qərb cəmiyyətində 

müşahidə olunan mənfi dəyişikliklər əxlaqi mənada böyük dəyərlərin itirilməsinə səbəb olmuşdur. 

Qloballaşma şəraitində inkişaf etməkdə olan dövlətlərin Avropaya adaptasiyası kimi, Avropanın da 

Şərqə, xüsusilə müsəlman-türk dövlətlərinə inteqrasiyası zəruridir. Çünki müsəlman-türk 

cəmiyyətinin ən önəmli dəyəri başqasını xoşbəxt etməyə əsaslanır. Ailə təməlinin xilası da budur. 

Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan cəmiyyətində bəzən müasir görünüşlü, lakin Məşədi İbad 

təfəkkürlü gənclər nikaha girdikdən sonra qadına qadağalar qoyur, onun özünü qəbul etdiyi halda, 

sənətini, peşəsini qəbul etmir, onu tükəzbanlığa məhkum edir. Ailə qurduqdan sonra belə halların 

baş verməməsi üçün tərəflərin dünyagörüşündə ümumilik, demokratik düşüncə tərzi, mədəni 

səviyyə, hörmət və qayğı kimi keyfiyyətlər yüksək olmalıdır. 

İnsan yaşadığı cəmiyyətin dəyərlərinə hörmət etməlidir. Əgər yeni birisini kəşf edə bilmiriksə, 

köhnəni məhv etmək olmaz. Qloballaşmanın məhv etdiyi dəyərlər cəmiyyətin eroziyasıdır. Ailə 

birgəyaşayışın ilk modeli olaraq millətin həyatı baxımından müqəddəs bir dəyər, təməldir. Bu 

təməlin düzdün qurulması və yaşadılması üçün müasir Azərbaycan ailəsi həm novator, həm də 

konservator olmalıdır. Eyni zamanda demokratik prinsipləri qavramalı, zamanın, dövrün nəbzini 

tutub müsbət ənənələrimizə zərbə vurmayan yenilikləri qəbul etməli, fərdlərin müstəqil düşüncə 

tərzinə, seçiminə qadağalar qoyulmamalıdır. 

KİV-in dünyaya inteqrasiyası, əhatə dairəsi nəzərə alınaraq mediada müxtəlif sosial 

təbəqələrdən olan sağlam fikirli, adət-ənənələrimizi,  milli-mənəvi dəyərlərimizi yaşadan nümunəvi 
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ailələr göstərilməli, təbliğ edilməlidir və bu tip ailələrin mükəmməlliyinin sirləri ni açmaqla gənclər 

də maariflənmiş olarlar. 

Bütün bu fikirlərdən sonra seçim qarşısında qalsaq, götür-qoy edərək hansı dəyərləri 

bəyənməyimiz sual doğurur. Biz nə Şərqə məxsusuq, nə də Qərbə. Biz həm Şərqə məxsusuq həm də 

Qərbə. Çünki biz qədimdən hər iki mədəniyyət içərisində formalaşmış, lakin özümüzə məxsus 

toplumuq. Biz dünyaya qazandıqlarımızdan daha çox şeylər verə bilərik. Bunun üçün heç bir 

mədəniyyətin içində əriməməliyik, əksinə, inteqrasiya proseslərinin mərkəzinə çevrilməyi 

bacarmalıyıq. 

Bəli, biz bu gün milli-mənəvi dəyərlərimizi yetərincə təbliğ etməliyik. Artıq ölkəmiz dünyada 

tolerantlığın yeganə ünvanı kimi tanınır. Bunu da müəyyən mənada mənəvi dəyər hesab etmək olar. 

Unutmayaq ki, Azərbaycan xalqı bu günədək məhz milli-mənəvi dəyərlərinə bağlılığı sayəsində 

özünün mövcudluğunu qoruyub saxlaya bilmişdir.  

Dünyada gedən qloballaşma və inteqrasiya prosesində ölkəmiz uğurlu gələcəyi təmin etmək 

üçün tarixi köklərimizə söykənir.  

Son illərdə Azərbaycanın milli-mənəvi mədəniyyətinin tarixi mənzərəsinə nəzər salaraq, onun 

əsas inkişaf vasitələrini üzə çıxarmağa çalışsaq, hər şeydən əvvəl, mövcud amillərin rol oynadığını 

görərik. 

Dünya xalqları arasında milli-mənəvi dəyərləri ilə tanınan Azərbaycan xalqı yaşatdığı və 

təbliğ etdiyi bəşəri ideyaları, adət-ənənələri, milli xüsusiyyətləri ilə özünəməxsus yer tutub. Uzun 

illər aparılan tədqiqatlar zamanı aydın olub ki, qədim köklərə malik Azərbaycan əsrlər boyu maddi 

və mənəvi xəzinəsini qoruyub saxlaya bilmişdir. Bu zəngin irsdə xalqın soykökünə bağlı olan adət-

ənənələr yaşayaraq əsrimizə, yeni yüzilliyə qədər gəlib çatmışdır. Xalqın toy-büsat mərasimi, 

bayram adət-ənənələri, Novruz mərasimləri, yas mərasimləri onun milli-mənəvi dəyərlərini özündə 

yaşadır. 

Təbii ki, islam dininin də mənəvi dəyərlərimizin inkişafındakı rolunu qeyd etmək vacibdir. 

İslam dini təmizlik, düzlük, insanlıq kimi bəşəri, ali hissləri tərbiyə edən dəyərdir. Bütün bunların 

kontekstində Azərbaycan vətəndaşının varlığı göstərilir. Uzun illərin yolu və əsrlərin, qərinələrin 

sorağı bu ənənələrə bizi bağlamış, dövrümüzə körpü salmışdır. Müasir insanın formalaşması və 

özünü təsdiqi, məhz milli-mənəvi dəyərlərin aşılanması prosesi ilə bağlıdır. 

Azərbaycanda dünyəvi və demokratik dövlətin mövcudluğu şəraitində azad vətəndaş özünün 

əxlaqi qərarlar qəbul etməsində, əxlaqi davranışın müxtəlif tipləri arasında seçim aparmasında tam 

sərbəstdir. Lakin bu sərbəstlik  heç də “cəmiyyətin rəyi məni maraqlandırmır, özüm bilərəm nə 

edərəm” düşüncəsi əsasına əxlaqsız davranışlara bəraət qazandırılması  kimi başa düşülməməlidir. 

Əxlaqi münasibətlər fonunda azadlığa əxlaqi dəyər kimi yanaşılmalı, onun   özündə xalqımızın milli 

adət-ənənələri ilə  mütərəqqi novasiyaların sintezini ifadə etdiyi  dərk olunmalıdır. Nəzərə 

alınmalıdır ki, əxlaqi şüura sirayət edən  neqativ cəhət əxlaqi motivlərdən doğan davranışlara, 

oradan isə əxlaqi tələbləri (insanlara, ailəyə, Vətənə, təbiətə və s. münasibət)   reallaşdıran əxlaqi 

münasibətlərə təsir göstərə bilər. Bəzən əxlaqi azadlıq anlayışının mahiyyətini düzgün 

qiymətləndirməyənlər belə hesab edir ki, əgər fərd azaddırsa, o, istədiyi hərəkəti edə bilər və  əxlaqi 

davranış tərzini,  normalarını özü  istədiyi  şəkildə müəyyənləşdirməlidir. Lakin əxlaqi azadlığa bu 

cür yanaşma davranışda özbaşınalığa və volyuntarizmə yuvarlanmaq demək olardı.  

Məlumdur ki, elə arzu və istəklər ola bilər ki, onlar əxlaqi qəbahətlərə imkan yaratmaqla 

insanı uçuruma yuvarlandıra bilər.  Buna görə də əxlaqi azadlıq hər bir fərdin  əxlaqi baxımdan 

vacib olanın yerinə yetirilməsi üçün əxlaqi  məsuliyyət daşımasını  nəzərdə tutur. Əxlaqi 

məsuliyyət  insanın ailə, cəmiyyət və dövlət qarşısında üzərinə düşən əxlaqi vəzifələrini  dərk 

etməsi deməkdir. Əxlaqi məsuliyyətin əsas xüsusiyyətlərindən biri bundan ibarətdir ki, o, əxlaqi 

davranışlarının tənzimləyicisi olmaqla, insanlarda özünənəzarət və özünüqiymətləndirmə kimi 

keyfiyyətləri formalaşdırır. Bu isə hər bir insanın  özünün əxlaqi  davranışlarını təhlil etmək 

qabiliyyətinə malik olmasını zəruri edir. 

Bütün bu araşdırmalardan sonra Azərbaycan məkanında qloballaşmanın elə bir təhlükəli 

proses olmadığını, dövlətimizin xalqla birgə apardığı düzgün daxili və xarici siyasət nəticəsində 

milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunduğu, bütün millətlərə və dinlərə tolerant münasibətin hökm 
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sürdüyü və hər kəsin mənəvi seçimində yanılmayacağı arzularıyla bu mövzuyla vidalaşır, ölkəmə 

işıqlı gələcək diləyirəm. 
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Multikulturalizm – çox mədəniyyətlilik məfhumunun sinonimidir. Bu şərh məfhumun 

etimologiyasından irəli gəlir. Multikulturalizm sözü tərcümədə “çoxmədəniyyətlilik”  mənasını 

verir. Çoxmədəniyyətlilik dedikdə isə, ilk növbədə, etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklər, bu 

müxtəlifliklərin əsasını təşkil edən dəyərlər nəzərdə tutulur. İlk növbədə, bu dəyərlərin təcəssümü 

olan şəfqət, mərhəmət, acıma, dözümlülük kimi hisslər haqda danışmaq olar. “Öz-özgə” 

qarşıdurmasında “özgə” qütbünə münasibətin loyallığı da belə dəyərlər sırasındadır. 

İctimai və siyasi model olaraq multikulturalizm cəmiyyətdə mövcud olan etnik, irqi, dini və 

mədəni müxtəlifliklərə münasibətdə dövlətin apardığı konkret siyasət əks edir. Bu müxtəlifliklərlə 

bağlı dövlətin üzləşdiyi problemlərin həll edilməsinin mümkün siyasət modellərindən biri məhz 

multikulturalizmdir. 

Multikulturalizm siyasətinin meydana gəlməsindən əvvəl etnik, irqi, dini və mədəni 

mailto:farida.muhammedali@gmail.ru


 
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 281 

 

 

 

müxtəlifliklərlə üzləşən dövlətlər bu müxtəliflikləri əsasən, iki siyasət modeli - assimilyasiya və ya 

izolyasiya (təcridolma) vasitəsilə tənzimləməyə çalışırdı [1, s. 8]. 

Assimilyasiya siyasəti milli azlıqların mədəni-etnik dəyərlərini titul etnosun mədəniyyətinə 

qatmaqla cəmiyyətdəki etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklərin ləğv edilməsini nəzərdə tutur. 

İzolyasiya siyasəti isə milli azlıqların mədəni-etnik dəyərlərinin titul və ya əsas etnosun etnik- 

mədəni dəyərləri ilə hər hansı bir əlaqəsinin qarşısını almaqla milli azlıqların cəmiyyətə inteqrasiya 

olmalarına imkan vermir. İzolyasiya siyasəti iki formada özünü büruzə verir: 1. O, milli azlıqların 

ölkəyə daxil olub orada məskunlaşmasına mane olur. 2. Cəmiyyətdə artıq məskunlaşmış müəyyən 

qrup adamların assimilyasiyasına mane olmaq məqsədilə onları təcrid edir. İkinci halda bu siyasət 

apartheid adlanır.  

Multikulturalizm siyasəti - müəyyən birləşmiş cəmiyyət daxilində etnik, irqi, dini və mədəni 

müxtəlifliklərin qorunmasına və inkişafına yönələn bir siyasətdir. Etnik, irqi, dini və mədəni 

müxtəlifliklərin tənzimlənməsinə yönələn bir siyasət kimi multikulturalizm nə milli azlıqların etnik-

mədəni dəyərlərini assimilyasiyaya uğradır, nə də ki, onların bu dəyərlərinin inkişafını cəmiyyətin 

inkişafından təcrid edir. Multikulturalizm titul etnos ilə milli azlıqların etnik-mədəni dəyərlərinin 

inkişafı üçün eyni şərait yaratmaqla onların mədəniyyətlərinin qarşılıqlı təsiri üçün münbit zəmin 

yaradır. 

Multikulturalizm siyasətinin meydana gəlməsi onun elmi cəhətdən öyrənilməsinə də təkan 

vermişdir. Bu fenomen yaranan dövrdə onu Qərb ölkələrində öyrənən tədqiqatçılar 

multikulturalizmin cəmiyyətdəki etnik-mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsində səmərəli bir 

siyasət modeli olmaqla yanaşı, eyni zamanda onun mütərəqqi bir model olduğunu da qeyd edirlər. 

Onların fikrincə, multikulturalizm siyasəti Qərb cəmiyyətinin təməl prinsipləri olan demokratiyaya, 

insan azadlığı, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğun gəlir. Bununla bağlı avstraliyalı professor 

Çandran Kukatas qeyd edir ki, liberalizm nəzəriyyəsi multikulturalizmin əsasını təşkil edir, çünki 

bu nəzəriyyə fərdin azadlığını əsas götürərək, onun öz həyat tərzini, etnik-mədəni dəyərlərini 

qorumaq üçün şərait yaradır. Liberal cəmiyyətdə azlıqların mədəniyyətləri basılmır, onlara 

münasibətdə dözümlülük nümayiş etdirilir. Eyni mövqeyi kanadalı Vil Kimlika və Çarlz Teylor, 

amerikalı Emi Gutman, ingiltərəli Bxiku Parex və bu kimi digər tədqiqatçılar da dəstəkləyir [5, s. 

7]. 

XXI əsrin əvvəllərində bir sıra Qərb ölkələri müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblər 

üzündən cəmiyyətdəki etnik-mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsində ciddi problemlərlə 

üzləşdilər. Buna cavab olaraq, bəzi ölkələrin (Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya) başçıları 

multikulturalizm siyasətinin müasir dövrdə səmərəsiz olması səbəbindən iflasa uğradığını rəsmi 

olaraq bəyan etdilər. Onlar bu siyasətin səmərəsizliyini ölkələrində məskunlaşmış etnik və dini 

azlıqların cəmiyyətə inteqrasiya olunmaq istəmədikləri ilə əsaslandırırdılar. Bu dövlətlərin ümumi 

mövqelərini 5 fevral 2011-ci ildə 47-ci Münxen Təhlükəsizlik Konfransındakı çıxışında Böyük 

Britaniyanın baş naziri David Kameron belə ifadə etmişdir: “Dövlət multikulturalizmi” doktrinası 

müxtəlif mədəniyyətləri öz adət-ənənələri ilə yaşamalarına dəstək verməklə cəmiyyətdə inteqrasiya 

proseslərinin qarşısını alır. Bunun nəticəsində müxtəlif icmalar, xüsusilə də, müsəlman icması 

cəmiyyətdəki liberal dəyərləri inkar edərək, demokratik cəmiyyətimizin dəyərlərinə zidd olan 

dəyərləri təbliğ edirlər. Bu isə dini ekstremizmin baş qaldırması üçün şərait yaradır.” 

Multikulturalizmə dair Qərb dövlətləri başçılarının fikirləri elmi ədəbiyyatda da dəstək tapdı. 

Məsələn, britaniyalı tədqiqatçı Trevor Filips qeyd edir ki, multikulturalizmin xoşagəlməz təsiri 

altında Britaniya yata-yata seqreqasiyaya (inteqrasiyaya əks) yuvarlanır. 

Kameronun bu cür bədbin nəticəsinə qarşı duran optimist baxışı və siyasi iradəni Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyev nümayiş etdirir. O, xalqının çoxəsrlik multikultural dəyərlərə malik olması 

ideyasına arxalanaraq, belə bir siyasi bəyanatla çıxış edir: “Bu gün multikulturalizmin dünyada 

alternativi yoxdur. Alternativ ksenofobiya, islamofobiya, antisemitizm və radikalizmdir” [1, s. 9].  

Bəs müasir dövrdə Qərb ölkələrində multikulturalizm siyasətinin iflasa uğraması hansı 

səbəblərdən irəli gəlir? 

Bəzi ölkələr tarixən ən qədim zamanlardan bəri hər hansı müxtəlifliklərdən yan keçib digər 

mədəniyyətlərlə təmas nöqtəsinə monoetnik bir birlik kimi gəlib çıxmışdır. Bəzi ölkələrdə isə 

müxtəliflik ilkin xarakterli olmuşdur. Birinci hal ilə bağlı real sosial nəticə odur ki, gəlmə 
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multikultural dəyərlər dəyərləri formalaşmış ölkədə özünə asanlıqla yer eləmir. Belə bir ölkədə yeni 

dəyərlərin calağı istər-istəməz süni alınır. Onun üçün də bəzi Avropa ölkələrində bu modelin iflasa 

uğramasının obyektiv səbəbləri yox deyildir. Bəzi ölkələrdə isə xalqın tarixində müxtəliflik ilkin 

çağdan başlayır və müxtəlif xalqlar ən qədim zamanlardan etibarən bir-birini formalaşdıra-

formalaşdıra müasir dövrə qədəm qoyurlar. “İlkin” müxtəliflik və “sonrakı” müxtəlifliyi bir-

birindən ayırmasaq, bugünkü dünyada hansısa ölkədə multikulturalizmin iflasının, hansında isə 

təntənəsinin sirrini öyrənə bilmərik.  

Azərbaycanda normal multikultural əhvalın olması - müxtəlif konfessiyaların, etnik birliklərin 

dostluq və mehribançılıq şəraitində yaşaması yenə də tarixin qədim dövrlərindən qidalanır. “İlkin” 

müxtəliflik Azərbaycan ərazisində özünü göstərən nadir xüsusiyyətlərdəndir və bu hal “sonrakı” 

müxtəliflikdən kəskin şəkildə fərqlənir. Məhz “ilkin” müxtəliflik bu gün Azərbaycan ərazisində 

özünü qoruyub saxlamış sistemli münasibət modeli formalaşdırmışdır. Nəticədə isə, əsrlərdən bəri 

şair, yazıçı və alimlərin bədii ədəbiyyatda, elmi traktatlarda özünü göstərən müxtəlifliyə loyal 

münasibəti, məhz Azərbaycanda, özü də müstəqillik dövründə yeni bir siyasi ahəng qazana bildi. 

Ona görə də təəccüblü deyil ki, bir sıra Qərb ölkələrində multikulturalizmin iflasa uğramasının 

bəyan edildiyi dövrdə Azərbaycan Respublikasında multikulturalizm dövlət siyasəti kimi ortaya 

çıxır [4, s. 11]. 

Multikultural dəyərlər o ölkələrdə iflasa uğrayır ki, mənəvi baxımdan formalaşma prosesini 

başa çatdırandan sonra oraya miqrasiyaların yeni dalğası ilə bu çağa qədər tanış olmayan 

multikultural dəyərlər, yad baxışlar gəlməyə başladı. Və artıq formalaşmış orqanizm bu süni calağı 

qəbul etmədi. Azərbaycanda isə əvvəlcədən bu dəyərlər süni deyildi. Çünki onlar təbii halda, 

başlanğıcdan bir yerdə idi. Əsas məsələ budur. Buna görə də biz metodoloji olaraq, “ilkin 

müxtəliflik”, “sonrakı müxtəliflik” anlayışlarını bir-birindən fərqləndirməliyik, ilkin müxtəliflik, 

əslində, özündə miqrasiya elementi saxlamır. O, müxtəlifliyin ilk başlanğıcdan bir yerdə, yanaşı 

mövcudluğu kimi özünü göstərir [3, s. 1]. 

Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etməsinin ilk dövründə Prezident Heydər Əliyev 

Azərbaycanın gələcək uğurlu inkişafı üçün dəqiq ideoloji hədəf seçdi. Öz siyasəti ilə əsrlər boyu 

formalaşmış Azərbaycan çoxmədəniyyətlilik ənənəsini inkişaf etdirib, onu keyfiyyətcə yeni 

müstəviyə keçirdi. Bu müstəvi siyasət müstəvisi idi. 

Ulu Öndər Heydər Əliyev “Azərbaycan onun ərazisində yaşayan bütün millət və xalqların 

ümumi vətənidir”; “Azərbaycanın ən başlıca sərvətlərindən biri, bəlkə də ən başlıcası qədimlərdən 

bu torpaqda yaşayan, öz taleyini, öz həyatını bu torpağa bağlayan müxtəlif dinlərə etiqad edən 

adamlardır” kimi bəyanat xarakterli sözləri ilə, əslində, multikulturalizmin siyasi bazasının 

konturlarını cızırdı. 

Ümummilli Lider Heydər Əliyev haqlı olaraq multikulturalizm siyasətini ölkənin demokratik 

inkişafının tərkib hissəsi hesab edirdi. O, Azərbaycan ərazisində yaşayan milli azlıqların hüquq və 

azadlıqlarının, o cümlədən etnik-mədəni dəyərlərinin qorunmasını demokratiyanın mühüm prinsipi 

olan insanların hüquq və azadlıqlarının qorunmasından irəli gəldiyini göstərirdi. Ulu Öndərin 

rəhbərliyi ilə demokratik inkişaf yolu götürmüş Azərbaycan Respublikası Onun qeyd etdiyi kimi, 

“dinindən, dilindən, irqindən asılı olmayaraq Azərbaycanın bütün vətəndaşlarının eyni hüquqlara 

malik” olmalarını təmin etməli idi. Buna uyğun olaraq Konstitusiyanın yeni bəndləri üzə çıxır və 

yaxud yeni sosial-siyasi münasibətlər rakursundan işıqlanırdı. Bu bəndlərə ayrı-ayrılıqda nəzər 

salaq: 

“Dövlət dili” Maddə 21, bənd 2: “Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin 

sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir”; 

“Bərabərlik hüququ” Maddə 25, bənd 3: “Dövlət irqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən, 

cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, 

həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər kəsin 

hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir, insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını 

irqi, milli, dini, dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq 

qadağandır”; 
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“Milli mənsubiyyət hüququ” Maddə 44, bəndlər 1, 2:1. “Hər kəsin milli mənsubiyyətini 

qoruyub saxlamaq hüququ vardır”. 2. “Heç kəs milli mənsubiyyətini dəyişdirməyə məcbur edilə 

bilməz.” 

“Ana dilindən istifadə hüququ” Maddə 45, bəndlər 1, 2: 1. “Hər kəsin ana dilindən istifadə 

etmək hüququ vardır. Hər kəsin istədiyi dildə tərbiyə və təhsil almaq, yaradıcılıqla məşğul olmaq 

hüququ vardır”.  2. “Heç kəs ana dilindən istifadə hüququndan məhrum edilə bilməz”. 

Bu maddələr və bəndlər, əslində, ölkənin multikultural təhlükəsizliyini formalaşdıran siyasi-

hüquqi baza dəyərlərdir. 

Multikultural təhlükəsizliyin ümumi mahiyyəti etnik, dini, irqi, mədəni mənsubiyyətindən 

asılı olmayaraq bütün xalqların, etnik qrupların mədəni dəyərlərinin qorunması deməkdir. 

Cəmiyyətin multikultural təhlükəsizliyinin təmin olunması qarşısında yaranan problemlər inkişaf 

edərsə, etnik, dini, irqi zəmində qarşıdurmalara, münaqişələrə səbəb olar. Son dövrdə Avropanın bir 

sıra ölkələrində radikalizm, ksenofobiya, antisemitizm, islamofobiya meyllərinin artması qeyd 

olunanların bariz nümunəsidir.  

Multikultural təhlükəsizlik bir sıra prinsiplərdən ibarətdir. Bu prinsiplər dövlətin özünü 

inamlı, ədalətli, keyfiyyətcə daim yeniləşən bir mahiyyətə malik orqanizm kimi hiss etməsini 

şərtləndirir. Multikultural təhlükəsizliyin prinsipləri aşağıdakılardır [2, s. 3]: 

Prezident İlham Əliyev öz çıxışlarının birində bildirdi ki, ondan xarici ölkələrdə tez-tez 

təəccüblə soruşurlar: Azərbaycanda müxtəlif konfessiya rəhbərlərinin və üzvlərinin bir-birinə belə 

tolerant, dostluq münasibətinin əsasında nə durur? Bunun səbəbi nədir? 

Bu sualın özü bir azərbaycanlı üçün qəribə səslənir. Çünki müasir azərbaycanlı bu 

münasibətin mahiyyətini ruhu ilə, mənəvi orqanizmi ilə hiss edir. O, bunun səbəbini bilməyə bilər. 

Udduğun hava kimi, içdiyin su kimi bu münasibət də bizim həyatımız üçün son dərəcə vacibdir. 

Amma bu sualın, əlbəttə ki, ciddi cavabı da yox deyil. Azərbaycanda belə bir mühitin olması onunla 

bağlıdır ki, ölkə başçısı, bütövlükdə dövlət müxtəlif konfessiyalara bərabər siyasi münasibət 

bəsləyir. Heç birini digərindən fərqləndirmir. Bərabər siyasi münasibət də, öz növbəsində 

konfessiyaların bir-birinə və hər birinin ayrılıqda dövlətə tolerant münasibətini şərtləndirir. 

Multikultural təhlükəsizliyin əsas prinsiplərindən biri, məhz ölkə daxilindəki müxtəlif 

konfessiyalara siyasi münasibətin bərabər şəkildə yönəlməsi mexanizmini qurmaqdır. 

Multikultural təhlükəsizliyin daha bir prinsipi ölkədə mövcud olan milli müxtəlifliyin 

qorunmasına yönəlmiş dövlət qayğısıdır. 

Azərbaycan müxtəlif xalqların və etnik qrupların dinc, dostluq, qardaşlıq şəraitində yaşadığı, 

sevinci və kədəri birgə bölüşdüyü bir məkandır. Burada yaşayan bütün xalqlar və etnik qruplar 

Azərbaycanı öz ortaq vətənlərinə çevirə biliblər. Bu gün Azərbaycana əsassız torpaq iddiası ilə çıxış 

edən separatistlərlə eyni millətdən olan, ancaq bu separatistlərin iddialarını qəbul etməyən 

Azərbaycan erməniləri də buranı öz vətənləri sayırlar. Bir kənd qədər sakini olan, dili və etnik 

kimliyi bu kənddən başqa heç bir yerdə təmsil olunmayan xınalıqlılar da Azərbaycana məxsusdur. 

Bütün bu xalqların dil və mədəni zənginliklərini Azərbaycan dövləti öz zənginliyi, öz gücü sayır. 

Ümummilli Lider Heydər Əliyev deyirdi: “Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər 

zəngin olur, çünki onların hər biri ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir. 

” Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların və etnik qrupların nümayəndələrini bu gün müstəqil 

Azərbaycanın hər bir sahəsində - siyasətdə, iqtisadi zonada, təhsildə, mənəvi həyatda, bir sözlə, 

bütün sahələrdə görmək mümkündür. Multikultural təhlükəsizliyin daha bir vacib prinsipi ölkədə 

yaşayan bütün xalqların və etnik qrupların mədəni dəyərlərinin qorunmasına dövlət və cəmiyyət 

tərəfindən dəstək verilməsidir. 

Etnik birliklərin dili, tarixi, ədəbiyyatı öz-özlüyündə öyrənilməli, onlar ölkə daxilində özlərini 

yad elementlər kimi hiss etməməlidirlər. Ümumazərbaycan mədəni konteksti onların hər biri üçün 

mənəvi doğma məkana çevrilməlidir. Bu siyasi xətt bu gün Azərbaycan dövlətinin əsas 

hədəflərindən biridir. 

Qərb ölkələrinin bədbin bir şəkildə multikulturalizm siyasətindən üz çevirdiyi bir dövrdə 

Azərbaycanda əsası Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş multikulturalizm siyasəti 

müasir dövrdə Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla inkişaf etdirilir. Prezident ilham Əliyevin 

qeyd etdiyi kimi, multikulturalizm xalqımızın həyat tərzinə çevrilmişdir. Multikulturalizmin 
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vətəndaş cəmiyyətində həyat tərzinə çevrilməsi onun inkişafının ən yüksək mərhələsidir. Bu 

mərhələdə bəşəri dəyərlərin, mərhəmət, şəfqət, acıma, dözümlülük, dəyər vermə kimi hisslərin 

cəmiyyətdə yayılması xüsusi miqyas kəsb edir. Multikulturalizm ideyaları ictimai şüurda 

möhkəmlənir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab ilham Əliyev deyir: “Leksikonumuzda 

nisbətən yeni söz olan multikulturalizm ənənələri Azərbaycanda əsrlər boyu həmişə mövcud olub. 

Sadəcə, müxtəlif cür adlanıb, lakin mahiyyəti dəyişməyib”. 

Azərbaycan multikulturalizminin qaynaqlarının öyrənilməsi, əslində, Prezident İlham 

Əliyevin irəli sürdüyü bu ideyanı təsdiqləyir. Mənəviyyat və siyasət tariximizə səpələnmiş 

multikultural, tolerant dəyərlər və onların təsviri bu gün bir sistem kimi öyrənilir və müəyyən 

olunur ki, Azərbaycan xalqı, onun görkəmli ədəbi, ictimai, siyasi şəxsiyyətləri dünya mənəviyyat 

xəzinəsinə zaman-zaman qiymətli töhfələr vermişlər. Bu baxımdan, multikulturalizmin qaynaqlarını 

araşdıran zaman bu töhfələr real şəkildə üzə çıxır. BBMM-in AMEA-nın intellektual dəstəyi ilə 

hazırladığı bu kitabları qeyd etmək kifayətdir:  

1. Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları;  

2. Azərbaycan multikulturalizminin elmi- fəlsəfi və ictimai-publisistik qaynaqları;  

3. Azərbaycan multikulturalizminin siyasi və hüquqi qaynaqları. 

Son illərdə multikulturalizmə verilən önəm intensiv və sistemli bir hala gəlmişdir. Ölkədə 

siyasi-ideoloji,  real qurumlar yaranmışdır, ciddi proyektlər həyata keçirilməkdədir. 

1. “Bakı prosesi” layihəsi (2-3.12.2008); 

2. Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət 

müşavirliyi xidməti (28.02.2014); 

3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu (07.05.2014); 

4. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi (14.05.2014); 

5. Bakı Slavyan Universitetində “Azərbaycan Multikulturalizmi” kafedrasının açılması 

(24.02.2015); 

6. 2016-cı ilin Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” elan edilməsi (11.01.2016). 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən yaradıldığı gündən bu günə qədər Azərbaycan 

multikulturalizminin prioritet proyekti təhsil istiqamətində qurulub. Bu sahədə artıq bir sıra mühüm 

nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Daha konkret desək, bu gün dünyanın 13 universitetində (İtaliyanın 

Sapienza Universiteti, Bolqarıstanın Müqəddəs Kliment Orxidski adına Sofiya Universiteti, 

Rusiyanın I Prezidenti Boris Yeltsın adına Ural Federal Universiteti, Çexiyanın Praqa Karl 

Universiteti, Litvanın Litva Pedaqoji Universiteti, İsveçrənin Frayburq Universiteti, Ukraynanın 

Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universiteti, Türkiyənin Erciyes Universiteti, Portuqaliyanın 

Lusofona Humanitar və Texnologiya Universiteti, Almaniyanın Augsburg Universiteti, Gürcüstanın 

Tbilisi Dövlət Universiteti, Belarus Dövlət Universiteti, İndoneziyanın Qadcah Mada Universiteti) 

və Azərbaycanın 28 ali məktəbində “Azərbaycan muitikulturalizmi” fənni tədris olunur. Bu fənlə 

bağlı xüsusi proqram hazırlanaraq təhsil nazirliyində təsdiq olunmuşdur. Hazırda fənnin dərsliyi 

üzərində iş aparılır. Bundan əlavə, Azərbaycan universitetlərində “Multikulturalizmə giriş” fənni də 

tədris edilir. Dünyanın 13 universitetində tədris olunan “Azərbaycan muitikulturalizmi” fənni, ilk 

növbədə xarici tələbələrin Azərbaycana olan marağını Azərbaycana məhəbbətə çevirmək məqsədini 

güdməklə yanaşı, Azərbaycan lobbisinin formalaşmasına xidmət edir. 

Beləliklə, Azərbaycan multikulturalizminin inkişaf perspektivləri ölkəmizin multikultural 

təhlükəsizliyinin sistemli şəkildə inkişaf etdirilməsi, ilkin müxtəlifliyin dövlət tərəfindən 

qorunması, müxtəlifliklərin həmahəngliyinə nail olmaq istiqamətində yığılan təcrübəni eyniliklərin 

münasibətinə daxil edilməsi və əldə edilən nəticələrin sosial-siyasi sabitliyə müsbət təsir etməsi ilə 

bağlıdır. 
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The developing ways of the Multiculture in Azerbaijan 

Summary 

Tolerance implies a respect for other peoples and different religions. The author considers 

tolerance as one of the basic principles of unity of the people of the world. Today Azerbaijan develops 

as a centre for international dialogue and cooperation. The other principe of the Multicultural Safety 

serves to search all the nationals from different ethnics. Azerbaijan accepts to live in freedom, peace and 

mutual understanding with all nations. The history, the language and the literature of these ethnic groups 

are learn by this aim. 
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Tarixi İpək yolunda yerləşən Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu məkan olaraq, 

əsrlər boyu milli-mədəni rəngarənglik mühitinin formalaşdığı, ayrı-ayrı millətlərin və 

konfessiyaların nümayəndələrinin sülh, əmin-amanlıq, qarşılıqlı anlaşma və dialoq şəraitində 

yaşadığı diyar kimi tanınmışdır. Ölkəmizdə multikulturalizm artıq alternativi olmayan həyat tərzinə 

çevrilmişdir. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılması müasir dövrdə 

respublikamızda gerçəkləşdirilən siyasətin tolerantlıq prinsiplərinə bu gün də sadiq qalmasının bariz 

nümunəsidir.  

Multikulturalizm elə bir siyasətdir ki, o, mədəni plüralizmi qəbul edir və onun inkişafına 

şərait yaradır. Bu, ölkə əhalisinin etnik, irqi və dini müxtəlifliyindən asılı olmayaraq, onların 

hamısının hüquq və azadlıqlarına hörmətlə əlaqədardır. Multikultural cəmiyyətdə hər bir vətəndaş 

öz mədəniyyətini, dilini, ənənəsini, etnik və dini dəyərlərini inkişaf etdirmək, ana dilində məktəb 

açmaq, qəzet və jurnal dərc etdirmək sahələrində bərabər hüquqlara malikdir. Multikulturalizm 

siyasəti assimilyasiyanı inkar edən inteqrasiyaya aparır. Məhz buna görə də bu siyasəti təkcə siyasi 

elita deyil, eyni zamanda millətin yüksək vəzifə tutmayan digər nümayəndələri ilə yanaşı, həm də 

milli və dini azlıqlar da dəstəkləyirlər. 

Multikulturalizm bir siyasət kimi öz mahiyyəti baxımından tolerantlıqla da sıx bağlıdır. O, 

müxtəlif mədəniyyətlərin paralel şəkildə yaşamasını qəbul edən tolerant cəmiyyətin başlıca 

xüsusiyyətlərindən biridir. Tolerant cəmiyyətdə multikulturalizm mədəniyyətlərin qarşılıqlı surətdə 

zənginləşməsinə, xalqları birləşdirən mədəniyyətin formalaşmasına səbəb olur ki, bu da insanların 
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gələcək mədəni birliyi məqsədilə bir mədəniyyətin digər mədəniyyətə inteqrasiya prosesi ilə  

gerçəkləşir. Ümummilli lider Heydər Əliyev multikulturalizmin müxtəlif millətlərin 

nümayəndələrinin bir kənddə, bir rayonda, bir ölkədə mehribancasına, dinc yanaşı şəkildə, bir-

birinin adət-ənənələrindən, zənginliklərindən istifadə edərək birgə yaşam tərzi olduğunu 

söyləmişdir. 

Multikulturalizm Azərbaycan mədəniyyətinin, o cümlədən, xalq mədəniyyətinin cövhəridir. 

Multikulturalizm Azərbaycan xalqının  mədəniyyətində, bir-birinə və digər xalqlara münasibətində 

əsrlər boyu davam edib gələn bir anlayışdır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev multikulturalizmə 

münasibəti hüquqi müstəvidə ətraflı təhlil edərək demişdir: “Azərbaycanın tarixinə nəzər salsaq 

multikulturalizmin bu və ya digər anlayışlar altında da Azərbaycanda doğulduğunu görmək olar ”. 

Lakin onun bugünkü səviyyəyə çatması üçün Prezident İlham Əliyev tərəfindən davamlı işlər 

görülür. Görülən bu işlər 2016 - cı ilin Azərbaycanda  “Multikulturalizm ili ” elan olunması ilə 

nəticələnmişdir. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramları nəticəsində Zaqatala şəhəri və 

Zaqatala rayonu da  bu gün  sözün əsl mənasında, özünün intibah dövrünü yaşayır. Bir vaxtlar   

“Azərbaycan - İsveçrəsi”, “Kiçik Paris”, “Balaca Tiflis” kimi tanınan Zaqatala şəhəri  bu gün 

daha da gözəlləşib. Zaqatalanın  gündən - günə inkişafı, onun təbii gözəlliklərinə də yeni, valehedici 

rənglər qatır. Bir sözlə, dağların, meşələrin, çayların qucaqlayıb bağrına basdığı, əzizləyib nazını 

çəkdiyi Zaqatala öz tarixi simasını saxlamaqla daha da gözəl bir şəhərə çevrilir. Bütün bunlarla 

yanaşı, Zaqatala bu gün öz qədimliyi və müasirliyi ilə daha unikal, dinamik inkişaf yollarındadır. 

Əsrarəngiz təbiəti, zəngin tarixi, bu tarixi özündə əks etdirən saysız-hesabsız  abidələri, 

xeyirxah, qoçaq, yaradıcı və igid sakinləri ilə bu diyar  çoxlarının diqqətini cəlb etmişdir.  

Bu bölgənin tarixi və arxitekturası haqqında görkəmli alim Arxitektor Davud Axundovun  

tədqiqatları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. D. Axundov qeyd edir ki,  bölgənin memarları məscid və 

ya yaşayış binaları tikərkən, əsasən,  yarımdairəvi  tağ-tavanlı eyvanların müxtəlif formalarına 

üstünlük vermişlər ki, bu da dərin tarixi köklərə malikdir.  Qafqaz Albaniyasının memarlıq 

ənənəsini əks etdirir, bu ənənələrini qoruyub saxlayır. D. Axundov göstərir ki, Zaqatala bölgəsinin 

kənd məscidləri memarlıq baxımından bədii ifadəliyinə və həcminə görə digər bölgələrin şəhər və 

kənd məbədlərindən seçilirlər. Qəhrəman tarixə malik olan bu bölgədə  baş verən üsyanlarda xalqın 

azadlıq və istiqlaliyyət uğrunda apardığı mübarizə geniş yer tutur. Bu mübarizə xalq dastanlarında 

və elmi ədəbiyyatda geniş təzahür tapmışdır. Zaqatalanın tarixi daim zaqatalalıların da maraq 

dairəsində olmuş, onu sevə-sevə öyrənmişlər. 

Şimal-qərb bölgəsində yaşayan əhalinin xeyli hissəsini milli azlıqlar təşkil edir. Avar,  

ingiloy, saxur, gürcü və digər millətlərin nümayəndələri bölgə rayonlarında toplum halında 

yaşayırlar. Onlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır və bu insanların  rahat yaşamaları, onların öz 

mədəniyyətlərini dirçəltmək və dillərini inkişaf etdirmələri üçün hər cür şərait yaradılıb. 

Beləliklə, rayonumuzda müxtəlif xalqların nümayəndələri, ayrı-ayrı dini dəyər daşıyıcıları 

mehriban şəraitdə yaşayır, birgə fəaliyyət göstərirlər. Multikultural dəyərlərin, ənənələrin qorunub 

saxlandığı Zaqatalanın 126 min nəfər əhalisinin böyük əksəriyyətini  azərbaycanlılar, qalanlarını isə 

avarlar, ingiloylar, saxurlar və digər azsaylı xalqların nümayəndələri təşkil edirlər. Bu xalqların 

nümayəndələri Azərbaycanı həmişə öz doğma Vətəni hesab etmişlər. 

Azərbaycanla Gürcüstan arasında dostluq əlaqələrinin inkişafında , iki qonşu dövlətin  sabiq 

liderləri - Heydər Əliyevlə Eduard Şevardnadze arasında uzun müddət davam edən şəxsi dostluq 

münasibətləri də  az  rol  oynamamışdır. Mehriban  qonşuluq  münasibətlərinin inkişafına təsir 

göstərən amillərdən biri də Gürcüstanda çoxsaylı azərbaycanlıların və Azərbaycanda isə gürcülərin 

yaşamasıdır. Dostluq, mehriban qonşuluq və qarşılıqlı fayda prinsipi üzərində qurulmuş və 

beynəlxalq hüquq normaları əsasında inkişaf edən bu əlaqələri və mehriban qonşuluq siyasətini bu 

gün də iki dost və qardaş dövlətlərin başçıları məqsədyönlü şəkildə uğurla davam etdirdilər. Bu 

dostluğun dünyada analoqu yoxdur. 

Bu tədqiqat araşdırmasında Zaqatalada minilliklər boyu birgə yaşayan onlarca azsaylı etnik 

tərkiblərin biri olan ingiloylar haqqında  bir qədər geniş danışmaq istəyirik. 

İngiloylar 26 qədim alban tayfasından biri olan gellərdir, "gel" sözü də "ingiloy" sözünün 

ikinci hecasında "gil" kimi öz əksini tapıb. Böyük Qafqaz dağlarının dağətəyi bölgəsində yaşayan 

https://az.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6y%C3%BCk_Qafqaz
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inqiloyların əsas məşğuliyyət sferası tütünçülük, taxılçılıq, üzümçülük, qərzəkli meyvəçilik və 

heyvandarlıq sahələri idi. 

Azərbaycanda hal-hazırda gürcü dilində 5 orta məktəb fəaliyyət göstərir ki, bu məktəblərdə 

ümumilikdə 51 sinifdə 2641 nəfər şagird təhsil alır. 

Bu qrupun nümayəndələrindən əsasən, müsəlmanlar və çox az hissəsi də olan  xristianlar 

gürcü dilinin cənub dialektində danışırlar. İngiloyların dili gürcü dilinə yaxın (gürcü dilinin cənub 

dialekti) olduğu üçün onları gürcüdən dönmə hesab edirlər. İngiloyların əcdadları olan gellər orta 

əsrlərdə dilləri gürcüləşmiş Albaniya tayfaları olmuşlar. 

19-cu əsrdən başlayaraq belə bir fikir irəli sürülmüşdür ki, guya ingiloylar etnik mənsubiyyətə 

görə 18-ci əsrdə İslam dinini qəbul edən gürcülər olmuşlar. Guya ki, “ingiloy” sözü "yeni" və “yol” 

(özlərinə yeni yol seçənlər) sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Ancaq "yeni yol"  məfhumu 

başqa heç bir şeylə əsaslandırılmamışdır. Tarixi məlumatlara görə, azərbaycanlılar ingiloyları gellər 

adlandırırlar. Qax rayonunun İlisu kəndindəki ingiloyların qellər, avarlar tərəfindən qeloylar, 

zaxorlar tərəfindən qelovlar adlandırılması ona əsas verir ki, ingiloy etnonimi azərbaycanca "yeni 

qellər" sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır. “Qel”lər komponenti qədim qel etnonimi ilə 

əlaqələndirilir. Strabonun məlumatına görə qellər amazonkalıların arasında yaranmışlar. Bu faktı 

Plutarx da (ikinci əsr) təsdiq etmişdir. Qədim gürcü mənbələrində Dağıstan xalqları leki adlanır. 

Onuncu əsr gürcü yazıçısı S.Yefemiyev Sertoqoriya leklərini albanlar adlandırmışdır. 

Qellərin Qafqaz dağlarında və yaxud Şimali Qafqazda yaşadıqları söylənilmişdir. Bəzi 

tədqiqatçılar qellərin Dağıstanın cənubunda yaşadığını iddia edir. Bəziləri isə Strabonun və 

Plutarxın amazonkalılar adlandırdığı xalq - alazanların Alazan çayı sahillərində yaşadıqlarını 

bildirirlər. Beləliklə, müasir ingiloylar (qədim qellər) iki min ildir ki, eyni bir yerdə – Alazan çayı 

ərazisində yaşayırlar. 

İngiloyların əcdadları olan qellər orta əsrlərdə dinin inkişafı nəticəsində dilləri gürcüləşmiş 

İran dilli Albaniya tayfaları olmuşlar. İngiloyların əcdadları Albaniya vilayətinin ərazisi olan 

Eritedə yaşamışlar. Müxtəlif dövrlərdə Gürcüstanın tərkibinə daxil olan qellər gürcü-pravoslav 

dininin təsirindən gürcü dilini qəbul etmiş və  beləliklə, gürcü dilinin ingiloy dialekti yaranmışdır. 

N.Y.Maar qeyd etmişdir ki, qədim Eretiya vilayəti həqiqətən gürcüləşmiş Albaniya olmuş, 

sonralar Kaxetiyanın sərhədlərinə daxil olmuşdur. 

S.T.Yeremyan da həmçinin qeyd edir ki, Ereti Albaniyanın gürcüləşmiş hissəsidir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, ingiloyların yaşadıqları kənd adlarından heç birinin gürcü dili ilə əlaqəsi yoxdur. 

Onların yaşadıqları Tasımallı, Zəyəm, Korağan, Əlibəyli, Kötüklü – Qax, Əliabad, Mosul, 

Yengiyan-Zaqatala rayonunda, İtitala isə Balakən ingiloy kəndləri arasında azərbaycandilli adlardır. 

Qədim toponimlərdə qel etnoniminə rast gəlinir. Ptolomeyə görə, Alban şəhəri “Qelda”, 

“Qevanda”, “Qelavu” adlanır. 

Azərbaycan Respublikasının Ümummilli lideri Heydər Əliyev nəinki ingiloylar, 

ümumiyyətlə, milli azlıqların nümayəndələri ilə keçirdiyi görüşlərində deyirdi: 

"Biz Azərbaycan deyəndə onun sərvətini, onun gözəl təbiətini nəzərdə tuturuq. Lakin bütün 

bunlarla yanaşı, respublikanın ən başlıca sərvəti əsrlərdən bəri bu torpaqda yaşayan, öz taleyini, öz 

həyatını bu torpağa bağlayan, müxtəlif millətlərdən olan, müxtəlif dinlərə etiqad edən adamlardır. 

Ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər də zəngin olar…" 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında ingiloyların deyil, gürcülərin sayı barədə 

məlumatlar verilir. Azərbaycanın regionları üzrə statistik göstəricilərdə də gürcülər barədə məlumat 

verilir.  

İngiloylar əsasən, Balakən rayonunun İtitala kəndində, Zaqatala rayonunun Əliabad 

qəsəbəsində və Mosul kəndində, Qax rayonunun Qaxingiloy, Əlibəyli, İngiloy Kötüklü, Böyük 

Alatəmir, Kiçik Alatəmir, Meşəbaş, Qaxbaş və Qarameşə kəndlərində yaşayırlar.[1] 

Hazırda respublikamızın 1205 şagird əhatə olunmaqla 6 məktəbində təlim yalnız gürcü 

dilində aparılır. Təlim Azərbaycan-gürcü dillərində aparılan 5 məktəbdə 1101 nəfər gürcü 

bölməsində, təlim Azərbaycan, rus və gürcü dillərində aparılan 1 məktəbdə 146 şagird gürcü 

bölməsində,90 şagird rus bölməsində təhsilə cəlb edilmişdir. Beləliklə, respublikanın 12 

məktəbində 2452 şagird gürcü dilində təhsil alır. Balakən, Qax, Zaqatala bölgəsində ingiloyların 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Balak%C9%99n
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0titala
https://az.wikipedia.org/wiki/Zaqatala_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fliabad_(Zaqatala)
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fliabad_(Zaqatala)
https://az.wikipedia.org/wiki/Mosul_(Zaqatala)
https://az.wikipedia.org/wiki/Qax
https://az.wikipedia.org/wiki/Qaxingiloy
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Flib%C9%99yli_(Qax)
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngiloy_K%C3%B6t%C3%BCkl%C3%BC
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6y%C3%BCk_Alat%C9%99mir
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6y%C3%BCk_Alat%C9%99mir
https://az.wikipedia.org/wiki/Ki%C3%A7ik_Alat%C9%99mir
https://az.wikipedia.org/wiki/Me%C5%9F%C9%99ba%C5%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/Qaxba%C5%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/Qarame%C5%9F%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngiloylar#sitat_qeyd-Az.C9.99rbaycan_g.C3.BCrc.C3.BCl.C9.99ri:_Qaxda_g.C9.99zib.2C_g.C3.B6rd.C3.BCkl.C9.99rimiz..._.28Reportaj.29-1
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məktəbyaşlı uşaqları valideynlərin arzu və istəyindən asılı olaraq təhsillərini Azərbaycan, gürcü və 

rus dillərində alırlar. 

Respublikamızın 13 rayonunda yaşayan etnik qrupların uşaqları öz milli adət və ənənələrini, 

mədəniyyətini öyrənmələri üçün lazımi şərait yaradılmışdır. 

Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının, Təhsil Qanununun tələblərini və 

Avropa Xartiyasının prinsiplərini rəhbər tutaraq, azsaylı xalqların dillərinin, tarixi və 

mədəniyyətinin öyrənilməsi istiqamətində mümkün imkanlardan istifadə edir. 

İngiloylar yaşadıqları ərazidə öz dillərində danışdıqları üçün qonşu kəndlərə, rayona, hətta elə 

paytaxt Bakıya gələndə çətinlik çəkirlər. Tədqiqatlar göstərir ki, bölgədəki gürcü məktəblərinin 

Azərbaycan dilinə və tarixinə münasibəti lazımi səviyyədə deyil. Müəllimlər və valideynlər gürcü 

məktəbləri üçün Azərbaycan dili dərsliklərinin çatışmazlığından giley edirlər. Baxmayaraq ki, 

onlara öz dillərində təhsil almaları üçün rayonda zəruri şərait yaradılıb. 

Gürcü məktəblərində Azərbaycan tarixi fənnini Bakı Dövlət, Pedaqoji Universitetlərin tarix 

fakültəsini bitirmiş məzunlar tədris edir. 

Qeyd edək ki, gürcü məktəblərində humanitar fənlər üzrə dərslikləri Azərbaycan Təhsil 

Nazirliyi tərəfindən hazırlanır və 8-ci sinfə qədər pulsuz paylanır. Dəqiq və texniki elmləri əhatə 

edən dərsliklər isə Gürcüstandan gətirilir. Gürcü şagirdlərin 70 faizi Azərbaycan dili dərsliklərinə 

malikdirlər. Gürcüstanın Təhsil Nazirliyinin bir sıra kitabları göndərməyə belə imkanı olmur. Belə 

olan təqdirdə rayonun sabiq deputatlarından biri öz şəxsi vəsaiti hesabına Gürcüstandan Qaxda 

yaşayan gürcülər üçün kitab alıb və onlara paylayıb. 

İngiloyların milli adət-ənənələrinin qorunub saxlanması sayəsində dövlət tərəfindən bir sıra 

işlər görülüb. İngiloyların yaşadıqları rayonlarda əhalinin əsas hissəsini azərbaycanlılar təşkil etsə 

də, burada digər azsaylı xalqların nümayəndələri də yaşayırlar. Bu bölgələrdə azərbaycanlılarla 

yanaşı, həm də azsaylı xalqların nümayəndələri ilə bağlı tədbirlər keçirirlər. Azərbaycan şairlərinin 

yubileyləri ilə yanaşı, gürcü xalqlarının nümayəndələri İ.Çavçavadezinin, Ş.Rustavelinin yubleyləri 

qeyd edilmişdir. Milli tərkibindən asılı olmayaraq Əlibəyli kənd mədəniyyət evinin gürcü xoru, xalq 

teatrı, Qaxbaş, Qax-gürcü kənd mədəniyyət evlərinin gürcü xoru və rəqs qrupu, Qəbələ rayonunda 

fəaliyyət göstərən folklor kollektivləri, kəndirbazlar qrupu, zurnaçılar dəstəsi, "Zopu-zopu" xalq 

kollektivi həmin bölgədə milli adət-ənənələrin təbliğində mühüm rol oynayır. 

Bütün multikultural dəyərlərin beşiyi olan Zaqatala rayonu şimal-qərb regionunun tolerantlıq 

mərkəzi adlandırıla bilər. Avarlar, saxurlar, ingiloylar bir ailə kimi burada mənalı ömür yolu keçmiş 

ingiloylar tarixən şərəfli bioqrafiya yaşamışlar. 

Heç şübhə yoxdur ki, regionda multikultural dəyər daşıyıcılarının gələcək taleyi bundan da 

işıqlı və diqqətə layiq olacaqdır. 

 

Camal Arıxov 

Summary 

Reseaching work was devoted to the multicultural values and to developing its in Azerbaijan. 

Author noted that this values very suceessfully developed in Zagatala region, which named centre 

of multicultural since the old times. 

As the one of the presents of ethnic groups of ingiloys author in his article speaks about of 

culture education, religuous and its that nations. Underlined that, multicultural values was always in 

the centre of attention both nationwide leader H.Aliyev and President of independent Republic of 

Azerbaijan I.Alliyev. 
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Dünyaya gələn hər bir Adəm oğlu xoşbəxt olmaq istəyir. Adəmin xoşbəxt olması üçün o, 

insan olmalıdır. İnsan nədir? İnsan can yuxusundan ayılmış Adəmdir. Adəm nədir? Can yuxusunda 

olan insandır. İnsan mahiyyətdir, Adəm formadır. İnsan daxili gözü ilə dünyaları görür və dərk edir. 

Adəm isə xarici gözü ilə dünyanın yalnız xarici, kobud, fiziki sferasını görür və dərk edir. Demək, 

Adəmin xoşbəxt olması üçün, o, can yuxusundan ayılmalıdır. Ona bu işdə ruhani ustadlar (Allaha 

açılan qapılar) yardımçı ola bilərlər. Üsulu ruhani ustad verir, əməli isə Adəm özü etməlidir.  

İnsanları çox olan cəmiyyətlər sağalmağa doğru, adamları çox olan cəmiyyətlər isə 

xəstələnməyə doğru gedən cəmiyyətlərdir. Demək, xoşbəxtliyin yeganə yolu can yuxusundan 

ayılmaqdır; həm də diri ikən ayılmaqdır. Bu isə bütün dövrlərdə olan Allaha açılan qapılar (ruhani 

ustadlar) vasitəsi ilə olur. Qurani-Kərimdə Allah deyir ki, Mən heç bir vaxt bəşəriyyəti höcətsiz 

qoymadım. Can yuxusundan ayılmayanların, istər şah olsun, istərsə də nökər, nəsibi iztirab 

çəkməkdir (3-lü iztirab çəkməkdir; ağıl və hisslərin, başqa canlı varlıqların və təbii fəlakətlərin 

verdiyi iztirabları çəkməkdir). Can yuxusundan ayılmaq üçün bütün canlı varlıqlara Allahdan 

yardım diləyirəm.  

Mən belə hesab edirəm ki, həyat sevginin-məhəbbətin sinonimi olmalıdır. Cəmiyyətdə bəzi 

kənaraçıxmalar olarsa, o, mərhəmətlə yoluna qoyulmalıdır. Ən son hədlər isə ədalətlə həll 

olunmalıdır. Bəşər cəmiyyətləri üçün ədalətdən kənar hədlər olmamalıdır. Çünki ədalətsiz toplum, 

artıq, insan cəmiyyəti adlandırıla bilməz. İnsan adlanan varlığın cəmiyyəti məhəbbət, mərhəmət və 

ədalətə əsaslanmalıdır. Hal-hazırda dünyamızda yuxarıda adları çəkilənlərin defisiti yaşanılır. 

Cəmiyyətlərdə olan ahəngsizlik təbiətdə təlatümlərlə müşahidə edilir. Cəmiyyət təbiətdən ayrı 

olmadığı üçün psixologiyamızda baş verən bu pozuntular fiziologiyamızda və xarici mühitimizdə 

də əks olunur. Dünyamızda əmin-amanlığın, sabitliyin, dinc-yanaşı yaşamağın yeganə meyarı 

insanlıqdır. Toplumun dinc-yanaşı yaşaması üçün multikulturalizmin alternativi olmamalıdır. 

Azərbaycan tarixən multikultural dəyərlərlə yaşayan ölkə olub. Ölkəmizdə ayrı-ayrı dinə, irqə, 

millətə mənsub olanlar bir yerdə dinc-yanaşı yaşayıblar. Hal-hazırda da yaşayırlar. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin apardığı siyasət, multikulturalizmin ölkəmizdə 

daha da inkişaf etməsinə öz töhfəsini verməkdədir. Bu sahədə ölkəmiz başqa ölkələrə nümunə ola 

bilər. Təsadüfi deyil ki, prezidentimiz 2016-cı ili multikulturalizm ili elan etmişdir. Hazırkı 

dünyamızı xaosa aparan ideologiyalara multikulturalizmdən yaxşı cavab yoxdur. Çünki bəşər 

cəmiyyəti yaranandan multikultural olub. Əgər lazım olsaydı, Allah bir din, bir də ümmət, yaxud 

millət yaradardı. Hal-hazırda dünyanı xaosa sürükləyənlərin neqativ qüvvələr olduğu artıq heç kimə 

sirr deyil. Hətta yer kürəsində yaşayan neqativ qüvvələrə kosmik neqativ qüvvələr də kömək 

edirlər; onları buna sövq edirlər. Çünki bu, onların marağındadır; bu, onların həyat tərzidir. 

Dünyapərəstlik (sərvət toplamaq, dünya şöhrəti əldə etmək, hakimiyyətlərini artırmaq və 

möhkəmləndirmək) və şeytançılıq (insanları bəlalara, qan-qadalara düçar etmək) insanlığın tam 

əksidir. Bunlar Allahın və insanlığın (yəni məhəbbətin, mərhəmətin və ədalətin) düşmənləridir. 

Onlar bu yolu tutmuşlar, yəqin ki, sonda da nəsiblərini alacaqlar. Bunlarla işim yoxdur. Sözüm 

insanlığa can atan canlaradır. Gəlin, bizi Allahımıza qovuşduran insanlıq yolunda, bir-birimizə 

dayaq olaq. Çünki neqativ qüvvələr birləşib, qara niyyətlərinə çatmağa çalışacaqlar. Onlara qarşı 

mübarizədə tək Allahımız bizə yetər. Allahımıza dualar edək ki, dünyamızda çatışmayan əmin-

amanlığı və xoşbəxtliyi bərpa etsin. Amin!  

Dünya yaranandan bu günə kimi hər bir kəs xoşbəxt həyat istəyində olub. Ancaq bu, tək-tək 

insanlara nəsib olub. Bunlar kimlərdir və onlar buna necə nail olublar? İnsan formasında doğulmuş 
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hər bir kəs hər şeydən əvvəl bunlar haqqında, yəni öz əzəli və əbədi kimliyi haqqında düşünməli və 

onu əldə etməyə çalışmalıdır. Nə qədər ki, bu maddi dünyadayıq, diriyik, ruhi canımızı (əslində biz 

nə maddi bədən, nə hisslər, nə ağıl, nə də dərrakə deyilik, elə ruhi canlarıq) oyatmağa çalışmalıyıq. 

Ruhi canımızı oyatmaq üçün ağıl və hisslərimizi təmizləməliyik. Ağlın və hisslərin təmizlənməsi 

əhdi-ətiqdə, ruhi canın oyadılması isə əhdi-cədiddə verilib. İslamda isə ağıl və hisslərin 

təmizlənməsi Quranın şəriət hissəsində, ruhi canın oyadılması isə təsəvvüfdə verilib.  

Müxtəlif dünyagörüşlərin müqayisəli təhlili:  

Allah (C.C.) dərgahına müraciət edənlər bilməlidirlər ki, O, bəşər cəmiyyətləri üçün 

multikulturalizmi məsləhət bilmişdir. Qurani-Kərimdə Allah (C.C.) deyir ki, Mən istəsəydim, bir 

din və bir ümmət yaradardım. Yəni çox dinlər (əslində, burada dini etiqadlar nəzərdə tutulur. Çünki 

din birdir, o da ruhi canın oyadılmasıdır) və çox mədəniyyətlər Allahın təqdiridir.  

Allah zaman-zaman ruhani ustadlar vasitəsi ilə Adəm övladının ağlına və ruhuna müraciət 

edən təlimlər verir. Bəşər mövcud olan gündən bu günə kimi Adəm övladı Allah haqqında, kainat 

haqqında və özlərinin kimliyi, nəliyi haqqında düşünmüşlər və nəticədə müxtəlif dünyagörüşləri 

sistemləri əmələ gəlmişdir. Yuxarıda adı çəkilən bu üç məfhuma münasibətdə dünyagörüşlərin 

mövqeləri müxtəlifdir. Maraqlısı budur ki, şüur formalarının hamısı son həqiqətə iddialıdır.  

Bəzi məsələlərdə dünyagörüşlərin oxşar, bəzilərində isə fərqli yanaşmalarına rast gəlirik. 

Məsələn: Allahın kimliyinə münasibətdə induizmin, iudaizmin, xristianlığın və islamın oxşar 

yanaşması ondan ibarətdir ki, bu dünyagörüşlərin hər biri hesab edir ki, Allah-Xaliq maddi dünyada  

yaratdıqlarından fərqli olaraq əbədi mövcuddur. Hər bir şeyin yaradıcısı Odur və heç bir xilqət Ona 

tay ola bilməz. Xilqətin Xaliqi aydınlaşdıran heç bir sözü Onu ifadə etmir. Onun bənzəri və şəriki 

yoxdur.  

Vaişnavizmdə Çaytaniya Mahapurabhinin dərkolunmaz eynilik və fərqlilik fəlsəfəsinə görə 

Allah-Yaradan-Kişna öz yaratdıqları ilə keyfiyyətcə eyni, kəmiyyətcə isə fərqlidir.  

Daosizmə görə Allah adlanan ayrıca bir varlıq yoxdur. Onlara görə təbiət (kainat, mövcüdat) 

və Allah eyni bir anlamdır (onların fəlsəfəsi panteizmdir). Onlara görə bütün yaradılış, obyektlər 

sirli bir aləmdən – boşluqdan bizim dünyaya gəlir (təzahür edir). Müəyyən vaxt burada qaldıqdan 

sonra yenidən o sirli aləmdə yoxa çıxır. Onlara görə ruh, Allah, tale və karma qanunu (cəza və 

mükafat qanunu) yoxdur.  

Hindu şamanlarının dünyagörüşü də daosizmə oxşardır. Onlara görə də Allah və təbiət eyni 

anlamdadır. Dünyalarını dəyişdikdən sonra başqa canlı varlıqlar şəklində yenidən dünyaya 

gəlmələri (reinkarnasiya) haqqında təsəvvürləri induizm, buddizm və caynizmlə səsləşir.  

Ramta təliminə və əsası Balavatskaya tərəfindən “Dziyan” kitabını təhlili əsasında qoyulan 

teosofiyaya görə Allah boşluqda əməmlə gələn 1-cili şüurdur (bütöv şüurdur, bütöv birlikdir). 

Yaradılış isə 1-cili şüurdan törəyir, yaranır. Hər aşağı sferada olanlar özlərindən yüksəkdə, 

özlərindən incə planlarda olan kollektiv şüurla idarə olunurlar. Bu müddəa kainatda yaşayan yüksək 

sivilizasiyalarla yer adamları arasında olan çennelinqlər ilə (əlaqələrlə) səsləşir.  

1936-cı ildə əsası Brahma Baba tərəindən qoyulan Raca yoqaya görə isə bütün peyğəmbərlər, 

o cümlədən, Hz. Musa, Hz., İsa, Hz. Məhəmməd (s), Hz. Krişna, Hz. Budda və nəhayət, bütün 

insanların çox hissəsi hal-hazırda yer kürəsində yenidən doğulmuşlar. Yuxarıda adları çəkilən canlı 

varlıqlar belə, hələ ki, Allhın dərgahına getməmişlər (Yer kürəsində təkrar-təkrar doğulmuşlar). Bu 

təlimə görə Hz. Krişna Allah deyil, Allah Hz. Şivadır. Bu təlimdə deyilir ki, dünyanın yaranma və 

məhvolma tsikli cəmi 5 000 ildir. Hz. Şivanın deməyinə görə, bütün canlı varlıqların ruhi canlarının 

ölçüsü və forması ilə, Onun özünün ruhi canının ölçüsü və forması arasında heç bir fərq yoxdur. 

Dünyanın yaranması və dağılması sanki əzəldən yazılmış, 5 000 illik tarixə malik ssenaridir. Bu 

ssenaridə hərənin öz rolu var. Bu rol dəyişmir və 5 000 ildən bir təkrar olunur. Deyilənə görə, ən 

axırda dəmir (kali) dövrü ilə qızıl (satya) dövrü arasında brilyant dövrü (sanqam yuqa) gəlir. Şiv 

Baba qızıl dövrdə Krişna kimi, dəmir dövründə isə Brahma Baba kimi doğulan canlı varlığın 

bədənindən istifadə edərək, bu məlumatı verir. Onun dediyinə görə brilyant dövrü təqribən 100 ilə 

yaxın bir dövrdür. Bu dövr ərzində bütün adamlar, yəni 7 milyard yarım adamın ruhu Yer kürəsində 

Adəm kimi doğulandan sonra dünya əvvəlki sakitlik halına, statik hala keçəcək və bizə məlum 

olmayan müəyyən müddətdən sonra, yenidən həmin ssenari üzrə təzahür edəcək (yaranacaq). 

Ruhlar öz rollarını yenidən dinamiki dünyada oynamağa başlayacaqlar. Krişnaizmə görə Vaikuntha, 
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yəni ruhi dünya və Krişnaloka (Krişnanın məskəni – Qoloko vrndavan) peyğəmbərlərin dedikləri 

cənnətlərdən yüksəkdədir; maddi dünya hüdudlarından kənardadır. Cənnət planetləri, bu 

yaşadığımız fiziki dünyanın arxasında olan, incə (astral) maddi sferadadır.  

Sant matın deməsinə görə isə hətta Krişnaloka və Vaikunthalar belə, yüksək cənnət 

planetlərində, yəni mental cənnətlərdə, fövqəlsəbəb dünyası ilə mental dünya arasında Meru, 

Sumeri və Kəylas dağlarının üzərində yerləşirlər ki, bura da maddi dünyaya aiddir. Yəni fiziki astral 

və mental dünyalar yuxarı qalxdıqca incələşən sferalar-planlar dünyasıdır. Bu dünyalar əslində ruhi 

canın özünü unutduğu yoxluq dünyalarıdır.  

Cnanilər deyirlər ki, özünüreallaşdırmada hər cür cəhd faydasızdır. O, öz-özünə baş verən 

prosesdir. Hərənin öz vaxtı var. Vaxtı gələndə hamı reallaşacaq.  

Sahaca yoqada deyilir ki, adam özü özünün müəllimidir. Bu fikir Ramta təlimində və yüksək 

sivilizasiyaların çennellinqlərində də var.  

İslama, xristianlığa, iudaizmə, krişnaizmə, buddizmə, caynizmə, daosizmə, racayoqaya - 

sahaca yoqaya, cnana yoqaya və bir çox təlimlərə görə insan formasını almış öz mahiyyətini axtarıb 

tapmalıdır. Bu, onun prioritet məsələsidir. Əgər o, öz mahiyyətini dərk etməklə məşğul deyilsə, ona 

adam demək olmaz. Özünü, mahiyyətini, həqiqəti, haqqı, Allahı axtaran adam üçün bu 

labirintlərdən (spektral maddi şüur labirintlərindən) çıxmaq o qədər də asan məsələ deyil.  

Sant mata, islam sufizminə və xristianlıq qnostsizminə görə adamın şüuru səbəb dünyasından 

yuxarı çıxanda, Allahın qorxu aspekti aradan gedir. Cnanilərdən Maharişi, Allahdan qorxan və Ona 

sual verən adamın, sən Allaha inanırsanmı sualına cavab olaraq demişdir: “Kainatda sənin 

qorxduğun Allah var, ancaq mən Ona tabe deyiləm. Mən kainatı sənin Allahına kirayə vermişəm”. 

Həqiqi ruhani ustadların (məsələn: Hz. Krişnanın, Hz. Buddanın, Hz. İsanın və Hz. Məhəmmədin 

(s) nəzərdə tutduqları, daim həzz içində, harmoniyada, məhəbbətdə, sevinc içində, tam azadlıqda, 

sakitlikdə olan və son nəticədə deyilən sözlərin heç birinin ifadə edə bilməyəcəyi, yeganə və əzəli-

əbədi olan Allah (Absolyut) anlayışı Maharişinin kainatı kirayə verdiyi Allah anlayışından fərqlənir. 

Ramta təlimindəki və yüksək sivilizasiyaların cennellinqlərindəki Allah anlayışları da Maharişinin 

Allah anlayışından fərqlənir.  

Hz. Məhəmməd (s) deyir ki, elm, bilik Çində də olsa, get, öyrən. Hz. Budda deyir ki, buddizm 

sənə darısqallıq edirsə, kənara çıx, başqa təlimlərlə tanış ol. Hz. Krişna deyir ki, Mütləqi, Absolyutu 

– Allahı öyrənmək istəyirsənsə, bütün vasitələrdən, üsullardan və təlimlərdən istifadə et. 

Cnanilərdən Oşo isə deyir ki, həqiqət axtaranlar özünü reallaşdırmış müxtəlif insanların təlimləri ilə 

tanış olarlarsa, onların reallaşması tezləşər və onların yaratdıqları təlimlər daha uca zirvəyə malik 

olar.  

Sant mata görə biz eyni zamanda həm Yaradan və həm də yaradılanlarıq. Maddi səbəb, ağıl 

dünyası yaranmamışdan, Adəm övladının deyəcəyi heç bir sözlə ifadə olunmayan, ancaq özümüzün 

başa düşməyimiz üçün Allah adlandırdığımız bir varlıqla birlikdə olanda, Ona qovuşmuş halda 

olanda, Yaradan, yaradılışdan sonra, differensiasiya halında, atomar ruhi varlıqlar şəklində olanda 

isə yaradılan, xilqət adlanırıq. Damla və oken misalında olduğu kimi: nə qədər ki, damla okeandan 

ayrılmayıb, yalnız okean var. Damla okeandan ayrılandan sonra isə həm okean var, həm də damla 

var. Damla yenidən okeana qarışandan sonra isə yenidən yalnız okean mövcuddur. Yəni yaranma 

varsa, yaranışdan əzəli hala qayıdış da olmalıdır.  

Materialistlərin dünyagörüşünə görə heç bir Allah və ruh yoxdur; dünyanın əsasını maddi 

ünsürlər təşkil edir. Şüur effekti isə maddi ünsürlərin kombinasiyalarının müəyyən mərhələsində 

baş verən fenomenal hadisədir. Materialist alimlər, maddi hissəcikləri daha dərindən tədqiq edərkən 

müşahidə etmişlər ki, həmin hissəciklər hərəkətdədirlər; onlar sahələr (maqnit, qravitasiya, elektrik 

sahələri) əmələ gətirir. Bu hərəkətlərin səbəbi haqqında isə düşünmək istəmirlər. Materialistlərin bu 

mövqeyi buddizm və daosizmlə səsləşir. Materialistlərə görə hər şey kortəbii baş verir. Buddizmə 

və daosizmə görə də belədir.  

Patancaliyə görə dünyanın, kainatın əsasını əzəli səbəbi olmayan iki enerji təşkil edir (Puruşa 

və Prakriti). Bu enerjilərin müxtəlif kombinasiyalarından dünya, onun obyektləri yaranır. 

Patancalinin mövqeyi bəzən buddizm, daosizm və cnanilərin mövqeləri ilə səsləşir.  

İslama, xristianlığa, iudaizmə görə adam dünyaya bir dəfə gəlir (bu fikir təşkilatlanmış islama, 

xristianlığa və iudaizmə görədir). Buddizmə, caynizmə və induizmə görə isə adam qurtuluş əldə 
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edənə kimi (maddi dünya hüdudlarından qurtulana kimi) dəfələrlə dünyaya gəlirlər. Təkcə Yer 

planetində yox, başqa planetlərdə də doğulurlar.  

Vaişnavizmə görə Allah Ali Şəxsdir və O, 6 sərvətin sahibidir: 1. Ən tərkidünya; 2. Ən 

qüdrətli; 3. Ən varlı; 4. Ən bilikli; 5. Ən gözəl; 6. Ən məşhur, əbədilik, bilik və həzz formasında 

olan varlıqdır. Ondan üstün varlıq yoxdur.  

İslama görə Allah: 1. Hər şeyə qadir olan; 2. Hər şeyi bilən; 3. Hər yerdə olan (laməkan – 

məkansız), həm də zamansız; 4. Qiyamət gününün sahibi; 5. Ən böyük olan; 6. Ən ədalətli olan; 7. 

Vədinə sadiq; 8. Ən yaxın dost olan varlıqdır.  

İudaizmə görə Allah islamda olan keyfiyyətlərə malikdir. Xristianlığa görə Allah hər şeyə 

qadir, hər şeyi bilən, hər yerdə olandır. O, atadan, oğuldan və müqəddəs ruhdan ibarətdir.  

Buddizm və daosizm nəinki Allahın, həm də ruhun varlığını qəbul etmirlər.  

Caynizm ruhi canın varlığını qəbul edir, Allahın varlığını isə qəbul etmir, yaxud canın özü elə 

Allahdır deyirlər.  

Teosoflar, Ramta təlimi və kainatda yaşayan yüksək sivilizasiyaların cennelinqi (onlar 

dünyanın 7 sferadan ibarət olmasını və hər yuxarıda olan kollektiv şüuru, özündən aşağı sferanın 

Allahı hesab edirlər) boşluqda yaranan 1-cili şüuru Allah hesab edirlər.  

Cnanilərə görə son reallıq özü haqqında heç nə bilmir, sadəcə olaraq mövcuddur. Onlar 

varlıqları kainatın hissəsi hesab edirlər. Cnanilərə görə adam özünü müəyyən dövr hissə kimi, 

müəyyən dövr isə bütöv kimi aşkar edir. Cnanilər həyata sirr kimi baxırlar. Onlara görə kainatda hər 

şey kortəbii baş verir.  

Materialistlərin, islamın, iudaizmin, induizmin, caynizmin, daosizmin, teosofların, Ramta 

təliminin, yüksək sivilizasiyaların mövcudluğa, Allaha, insana və kainata olan münasibətləri 

müxtəlif olsa da, hamısını birləşdirən bir yanaşma var. O da ondan ibarətdir ki, yuxarıda adı çəkilən 

bütün təlimlər Adəm övladının özünü dərk etməsini vacib bilirlər (hər dünyagörüş Adəm övladının 

özünü dərk etməsini özünəməxsus başa düşür).  

Yuxudan azad olmanın yeganə müalicəsi ayılmaq olduğu kimi, maddi dünyalarda adəmlər 

arasında gedən psixo-fizioloji mübarizənin yeganə müalicəsi can yuxusundan (ağıldan) ayılmaqdır. 

Allahın təlimlərini isə can yuxusundan oyananlar adəmlərə çatdırmışlar. Can yuxusundan (ağıldan) 

oyanana kimi adəmlər arasında həmişə ixtilaf olur (hansı dünyagörüşünə aid olmasından asılı 

olmayaraq. Hətta bir dünyagörüşə özlərini aid edənlər arasında belə). Peyğəmbərlər vasitəsi ilə 

gətirilən təlimlər astral və mental dünyalara (cənnətlərə) çağırış təlimləridir. Can yuxusundan 

oyanan ruhani ustadlar vasitəsi ilə verilən təlimlər isə ruhi təlimlərdir. Biz mahiyyətimizə görə ruhi 

varlıqlar olub, əvvəl ruhi dünyalardan boşluq dünyasına, sonra fövqəlsəbəb dünyasına, sonra da 

yaradılışın həbsxanası adlandırılan mental, astral-fiziki (doğum-ölüm dövranının hökm sürdüyü ən 

kobud maddi dünya) dünyaya gəlirik.  

Bizim əsl kimliyimiz haqqında isə ruhi təlimlərdə məlumat verilir.  

Bütün canlı varlıqların şüuru başqa-başqa dünyagörüşlərin müəyyən nisbətdə qarışığından 

ibarətdir. Kimsə deyə bilər ki, o, teist, ateist, buddist, daosist və caynist şüuruna malikdir. Əslində, 

həmin adamlarda bu şüurlar dominantlıq edir (müəyyən zaman, məkan və şəraitdə). Onların gizli 

şəkildə başqa dünyagörüşləri də var.  

Bütün dünyagörüşləri materializmdə və idealizmdə qruplaşdırmaq olar. Materialistlər və 

idealistlər bir məsələdə həmrəydirlər: hər şeyin səbəbi var. Fərq yalnız səbəblər zəncirində olan son 

səbəbin məqsədli, yaxud məqsədsiz olmasındadır. İdealistlərə görə son səbəb məqsədli, 

materialistlərə görə isə məqsədsizdir. Hər iki dünyagörüşün öz tərəfdarları var.  

Həqiqi ruhani ustadlar Allahın təmsilçiləridir. Buna baxmayaraq, onların heç biri digərini 

təkrarlamır, digərinə bənzəmir, hərəsi özünəməxsusdur. Allah öz təmsilçilərində təkrarolunmazdır. 

Deyəsən, Onun təbiiliyi, gözəlliyi də elə bundadır. Atomar canlı varlıqlar həm illüzor şüurda (maddi 

şüurda) mövcud olarkən və həm də ruhları oyanmış vəziyyətdə biri o birini təkrar etmirlər.  

Son olaraq: hər kəs öz daxili səsinə (məhz daxili səsinə) qulaq asaraq, öz həqiqətini tapa bilər 

(mən belə hesab edirəm). Bu işdə hər birimizə uğurlar arzulayıram.  

Bu yazılar mənim intuitiv-ezoterik, buddhi-yoqa agaholmalarım və oxuduqlarımdan 

çıxartdığım interpretasiyalar əsasında tərtib olunub.  

 



 
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 293 

 

 

 

Ədəbiyyat 

1. “Bibliya”, Rusiya Bibliya Cəmiyyəti, 1995. 

2. “Bhaqavad-qita”, Bakı, 1991.  

3. Həzrət Əmir - əl mömininin Əli İbn Əbu Talib (ə.s), Nəhcül-Bəlağə, Tehran, 1995 

4. Xatəmi – “Ənbiya, Hz. Məhəmməd (s) və həyatı”, Əli Himmət Bərki və Osman Kəskioğlu,  

Azərbaycan türkcəsinə çevirən: Rəcəb Qaya, Ankara, 1997 

5. “İncil. Əhdi-cədid, yaxud Rəb İsa Məsihin xoş xəbəri”, Bibliya Tərcümə İnstitutu, 1993 

6. İslamda əxlaq, Ayətullah Məhəmmədrza Məhdəvi, Kəni, tərcüməçi: Ceyhun Cəfərov, Bakı, 

“Qələm”, 2005  

7. “Quran”. Tərcüməçilər: Ziya Bünyadov, Vasim Məmmədəliyev, “Azərnəşr”, 1992 

8. “Qurani-Kərim”. Tərcüməçi: Nəriman Qasımoğlu, “Azərnəşr”, 1993 

9. “Quran, tərcümə və şərhlər”. İ.Y.Kraçkovski, Bakı, “Yazıçılar”, 1990  

10. “Qurani-Kərim”. Tərcüməçi: Mirzə Rəsul İsmayılzadə, Duzal, Beynəlxalq “Əl-Huda” 

nəşriyyatının Bakı şöbəsi, çap tarixi: h.ş. 1383, h.q. 1425, m. 2005 

11. Merac, Nəcm surəsinin təfsiri, Ayətullah Şəhid Dəstiqeyb, tərcüməçilər: M.Ramiz və 

Ş.Mətin, Bakı, 2006 

12. Şrimad Bhaqavatam 12 cilddə, Moskva, 1990-2006  

Xülasə 

Dünyaya gələn hər bir Adəm övladı müxtəlif dünyəvi və dini dünyagörüşləri ilə qarşılaşır. 

Özünü və dünyasını dərk etmək üçün bunlardan birini seçir. Adəm övladı hər şeydən əvvəl 

özünüdərklə (həm fizioloji, həm psixoloji və həm də ruhi varlıq kimi) məşğul olmalıdır.  

X.Mammadov 

Summary 

Every son of Adam, who are born meet with various secular and religious perspectives. In 

order to understand himself and the world he chooses one of them. That is why the generation of 

Adam first of all, should deal with comprehension (both physiological and psychological and the 

spiritual essence).  
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AZƏRBAYCAN TOLERANTLIĞI VƏ MULTİKULTURALİZMİ 
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Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasəti və həyat tərzidir. -   İlham Əliyev 

 

Multikulturalizm elə bir siyasətdir ki, o, mədəni plüralizmi qəbul edir və onun inkişafına 

şərait yaradır. Bu, ölkə əhalisinin etnik irqi və dini müxtəlifliyindən asılı olmayaraq, onların 

hamısının hüquq və azadlıqlarına hörmətlə əlaqədardır. Multikultural cəmiyyətdə hər bir vətəndaş 

öz mədəniyyətini, dilini, ənənəsini, etnik və dini dəyərlərini inkişaf etdirmək, ana dilində məktəb 

açmaq, qəzet və jurnal dərc etdirmək sahələrində bərabər hüquqlara malikdir. Multikulturalizm 

siyasəti assimilyasiyanı inkar edən inteqrasiyaya aparır. Məhz buna görə də bu siyasəti təkcə siyasi 
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elita deyil, eyni zamanda millətin yüksək vəzifə tutmayan digər nümayəndələri ilə yanaşı, həm də 

milli və dini azlıqlar da dəstəkləyirlər. 

Multikulturalizm bir siyasət kimi öz mahiyyəti baxımından tolerantlıqla da sıx bağlıdır. O, 

müxtəlif mədəniyyətlərin paralel şəkildə yaşamasını qəbul edən tolerant cəmiyyətin başlıca 

xüsusiyyətlərindən biridir. Tolerant cəmiyyətdə multikulturalizm mədəniyyətlərin qarşılıqlı surətdə 

zənginləşməsinə, xalqları birləşdirən mədəniyyətin formalaşmasına səbəb olur ki, bu da insanların 

gələcək mədəni birliyi məqsədilə bir mədəniyyətin digər mədəniyyətə inteqrasiya prosesi ilə 

əlaqədardır. 

Bildiyimiz kimi tolerantlıq, dözümlülük çox geniş anlayışdır. O, həm insanı münasibətlərin 

,həm insan cəmiyyətində gedən proseslərin, həm də dövlətlər arası , dinlər arası münasibətlərin  bir 

çox cəhətlərinə aiddir. Bu gün dünyada baş verən bir çox proseslər tolerantlığın xüsusi ilə dini 

dözümlülük meyarının qarşısına keçir . Son vaxtlar beynəlxalq aləmdə baş verən hadisələr də 

təsdiqləyir ki, islamafobiya Qərbdə sanki həyat tərzinə çevrilməkdədir. Avropa ölkələrində İslam 

dininin daşıyıcılarının haqsız təqiblərə və təzyiqlərə məruz qalmaları da bunun nəticəsidir. 

Dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin yazdıqlarından da məlum olur ki, Fransada, 

Almaniyada, Belçikada, Niderlandda, İsveçrədə və İspaniyada müsəlmanlar gündəlik həyat 

şəraitində təhqirlərlə, hətta, fiziki zorakılıqlarla qarşılaşırlar. Hazırda beynəlxalq ictimaiyyətə də 

bəllidir ki, Qərbin bir sıra dövlətlərində multikulturalizmdən tamamilə imtina olunub. Bu  

dövlətlərdə etnik və dini ayrı-seçkilik o həddə çatıb ki, qaradərili insanlar və müsəlmanlar 

ictimaiyyətin gözləri qarşısında məhv edilir. Yunanıstanda, Çexiyada və Fransada elə bir vəziyyət 

yaranıb ki, burada köçəri xalqlara qarşı millətçilər tərəfindən  hücumlar olduqda belə, polis 

müdaxilə etmir. Afrikadan gəlmiş miqrantların verdikləri məlumata görə, Avropa ölkələrində onlara 

qarşı zorakılıq halları açıq şəkildə aparılır və geniş yayılıb. Özü də bu zorakılıq polisin gözü 

qarşısında baş verir. Belə ayrı-seçkiliyin nəticəsidir ki, son vaxtlar Avropa ölkələrində 

diskriminasiya və rasizm xarakterli cinayətlərin sayı xeyli artıb. Almaniyada türklərin və balkan 

əsillilərin daha çox təzyiqlərə məruz qalmaları da bunun nəticəsidir. 

Fransada Montaigne institutu tərəfindən həyata keçirilən “dini-ayrı seçkilik” başlıqlı 

araşdırmanın nəticələri açıqlandı. Fransada ilk dəfə həyata keçirilən bu araşdırmanı müsəlman, 

xristian və yəhudi dinin nümayəndələrini əhatə edirdi. Araşdırmaların nəticəsi Fransada 

müsəlmanların iş tapmasının necə çətin olduğunu ortaya çıxartdı. Fransada eyni şərtlərə malik iki 

işçidən Müsəlman olanının işə qəbul şansının digər katolik işçiyə görə iki dəfə az olduğu ortaya 

çıxmışdır. Nəticələrə görə işə müraciət edən Katoliklərin 20,8 yəhudilərin isə 15,8 faizi  işə qəbul 

edilir. Digərləri ilə eyni şərtlərə malik Müsəlmanların isə işə qəbul səviyyəsi 10,4 faizdə qaldı. 

Montaigne institutunun araşdırmasında Fransadakı Müsəlmanların ABŞ-dakı qara dərililərdən daha 

çox ayrı-seçkiliyə məruz qaldığına diqqət çəkdi. 

Bu cür xüsusiyyətlər özünü digər Avropa ölkələrində də açıq aşkar göstərir. Bu gün 

ölkəmizdə dini tolerantlığın necə qəbul olduğuna nəzər salsaq, görərik ki, Azərbaycanda bütün 

millətlərin ,bütün dinlərin bərabər yaşaması üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 

Bu gün Azərbaycan dini müxtəliflik baxımından çox zəngindir. Amma xoşbəxtlikdən 

müxtəlif dinlərin və dini-fəlsəfi cərəyanların yayıldığı ölkəmizdə bütün tarixi dövrlərdə etnik və 

dini icmalar arasında möhkəm dözümlülük əlaqələri formalaşmış, milli, irqi və dini zəmində heç bir 

ayrı-seçkilik faktı qeydə alınmamışdır. Müxtəlif tarixi dövrlərdə Azərbaycan ərazisində 

məskunlaşmış dini-etnik qruplar yerli əhali ilə qaynayıb-qarışmış, qohumluq əlaqələri qurmuş və 

sözün əsl mənasında birgəyaşayışın harmonik vəhdətini nümayiş etdirmişlər. Fərqli dini 

konfessiyaların nümayəndələri hər zaman həmrəy olmuş, vahid Vətənimizin azadlığı və firavanlığı 

uğrunda çalışmışlar. Azərbaycanın azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda vuruşmuş, bu yolda 

canından keçmiş müxtəlif dini konfessiyalara mənsub vətəndaşlarımızın da uyuduqları Şəhidlər 

Xiyabanı bu gün bizim təkcə and yerimiz deyil, həm də qardaşlığımızın və vəhdətimizin 

simvoludur. Vətənimizdə bu cür mükəmməl tolerantlıq mühitinin yaranması dini dözümlülüyün 

Azərbaycan xalqının xarakterik xüsusiyyəti və milli-mənəvi sərvəti olmasına dəlalət edir. Ulu 

Öndər bu xarakterik keyfiyyətini çox gözəl ifadə etmişdir: “Hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı 

özlüyündə, təbiətinə görə, öz xarakterinə görə yüksək tolerantlıq hissinə malikdir. Azərbaycan 

əhalisinin çox hissəsinin etiqad etdiyi müsəlman dinində, onun kökündə də tolerantlıq var”. 
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Ulu Öndərimiz dindarlarla, din xadimləri ilə görüşlərində, bu sahə ilə bağlı tədbir və 

beynəlxalq konfranslarda həmişə diqqəti dinlərin, xüsusilə İslam dinin necə mükəmməl bir din 

olduğuna yönəldərək deyirdi :Məlumdur ki, Qafqazda İslamın yayılması və inkişaf etməsi 

Azərbaycandan başlayır. İslam Qafqaz xalqlarına səadət, xoşbəxtlik gətiribdir, inkişaf, İslami 

dəyərlər gətiribdir. Bu dəyərlər-müqəddəs kitabimiz “Qurani-Kərimdən” gələn İslami dəyərlər 

Qafqaz xalqlarının milli –mənəvi dəyərlərinin əsasını təşkil edibdir. Məlumdur ki , Qafqazda 

yaşayan xalqlar İslam dinini qəbul edənə qədərdə böyük mədəniyyətə, tarixə və özlərinə məxsus 

adət-ənənələrə malik olmuşdurlar. İslamın dini-mənəvi dəyərləri Qafqaz xalqlarının qədimdən 

yaranmış və inkişaf etmiş mənəvi dəyərləri ilə birlikdə xalqların yüksək milli-mənəvi dəyərlərini 

təşkil edirlər [1, s.234]. 

Dünyada bir çox dinlər mövcuddur. Hər dinin özünə məxsus yeri var. Biz azərbaycanlılar 

İslam dini ilə fəxr edərək, eyni zamanda heç vaxt başqa dinlərə qarşı mənfi münasibət 

göstərməmişik, düşmənçilik etməmişik, ədavət aparmamışıq və heç bir başqa xalqı da öz dinimizə 

itaət etməyə məcbur etməmişik. Ümumiyyətlə başqa dinlərə dözümlülük, başqa dinlərlə yanaşı və 

qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşamaq İslam dəyərlərinin xüsusiyyətidir. Bu ,tarix boyu 

Azərbaycanda da , Qafqazda da öz əksini tapıbdır. Azərbaycanda İslam dini ilə yanaşı xristian dini 

də , yəhudi dini də  əsrlər boyu yaşayıb və indi də yaşayır [1, s.235]. 

Ulu öndərimizin qeyd etdiyi kimi: “bu gün müstəqil Azərbaycanda müxtəlif dinlərin 

nümayəndələri sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşayır”. Bu gün ölkəmizdə dövlət-din 

münasibətlərinin effektiv tənzimlənməsinin səbəbi Ulu öndərin illər öncə həyata keçirdiyi dövlət 

siyasəti və yaratdığı hüquqi baza ilə bir-başa bağlıdır. Ulu Öndərimizin ölkəyə rəhbərlik etdiyi 

müddətdə dövlət siyasətinə uyğun olaraq dini konfessiyalar arasında dözümlülük mühitinin daha da 

inkişaf etdirilməsi sahəsində dönüş yaranmış, dövlətlə dini qurumların münasibəti yeni mərhələyə 

qədəm qoymuşdur. Bunun məntiqi nəticəsi kimi, 2001-ci ildə Konstitusiyamızın vicdan azadlığı 

barədə müddəalarının həyata keçirilməsi üçün müvafiq şəraitin yaradılması, dövlət-din 

münasibətlərinin tənzimlənməsi, dini etiqad azadlığı ilə bağlı qanunvericilik aktlarına riayət 

olunmasına nəzarət edilməsi məqsədilə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması 

barədə Fərman imzalanmışdır. Ulu Öndər Dövlət Komitəsini yaratmaqla ölkədə din siyasətini daha 

da möhkəmləndirmiş, tolerantlıq mühitinin inkişaf etdirilməsinə təkan vermiş və baş verə biləcək 

mənfi halların qarşısını əvvəlcədən alınmışdır. 

Bu gün isə Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham 

Əliyev Azərbaycan dini durumun sabitliyinin qorunması, dini dözümlülük ənənələrinin qorunub 

saxlanılması və radikallıq meyllərinin qarşısının alınması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata 

keçirir.  

Dövlət başçısının sərəncamı ilə 2016-cı il Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” elan olundu. 

Multikulturalizm ili çərçivəsində Bakıdakı Heydər məscidində məzhəbindən asılı olmayaraq bütün 

müsəlmanlar ilk dəfə olaraq bir araya gələrək eyni vaxtda bir yerdə, bir sırada vəhdət namazı 

qıldılar. Min ildən artıqdır İslam dininin iki məzhəbi-Sünni və şiələr ibadətlərini fərdi şəkildə, fərqli 

məkanda yerinə yetirirdilər. Artıq Heydər məscidində Heydər Əliyevin vəfatının ildönümündən 

başlayaraq sünni və şiə məzhəbinin nümayəndələri vəhdət namazı qılırlar. Məsciddə cümə 

namazları növbəli şəkildə bir həftə əhli sünnə imamı, növbəti həftə əhli şiə axundunun rəhbərləri ilə 

qılınır. Heydər məscidinin rəhbəri Hacı Sabir Həsənli dünya təcrübəsini ilk dəfə olaraq vəhdət 

namazının qılınmasını belə dilə gətirdi: “Bu namaz Azərbaycanın tolerantlıq mərkəzi kimi bütün 

dünyada nüfuzunu daha da artıracaq. Azərbaycan təcrübəsində və ümumiyyətlə, dünya təcrübəsində 

nümayiş etdirdik ki, vəhdət namazı ən sevimli, Allah qarşısında ən qəbula yetən namazlardan 

biridir. Çünki Allah Təala Qurani Kərimdə bizi bir olmağa, Allahın qüdrət ipindən yapışmağa və 

təfriqəyə yol verməməyə çağırır. Bu nöqteyi-nəzərdən, İslamın içərisində müxtəlif məzhəblərdə 

olmasına baxmayaraq, insanlarımızın eyni məsciddə namaz qılması, əlbəttə, çox fərəhli bir haldır və 

çox böyük göstəricidir”[3]. 

Heydər məscidində vəhdət namazını artıq ənənə halını alması isə onu göstərir ki, 

multikulturalizm ilində də ölkəmizdə bu sahədə  uğurlu tədbirlər həyata keçiriləcək. Azərbaycanın 

multikulturalizm məktəbinin ənənələri və ölkəmizin tolerantlıq mərkəzi kimi əhəmiyyəti daha da 

artacaq.  
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Prezident İlham Əliyevin 2016-cı ili Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” elan etməsi bir çox 

obyektiv amillərdən qaynaqlanır. Birincisi, Azərbaycan əsrlər boyu mədəniyyətlərin qovuşduğu 

məkanda yerləşməklə dinlər və sivilizasiyalar arası anlaşmada aparıcı rol oynayıb, bununla bağlı 

möhkəm tarixi baza formalaşdrıb. Ölkəmizdə tarix boyu dini və etnik zəmində heç bir qarşıdurma 

olmayıb və bu proses indi də uğurla davam etdirilir. İkincisi Azərbaycan cəmiyyətindəki 

dözümlülük, ölkədə unikal tolerantlıq mühiti yaradıb, indi bu, bir nümunə kimi beynəlxalq 

ictimaiyyətin diqqətini cəlb edir. Üçüncüsü isə Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin inkişafı 

da möhkəmlənməsi üçün bütün zəruri siyasi və sosial şəraitin mövcud olmasıdır. 

“Multikulturalizm” bəlkə də ictimaiyyət üçün yeni termin olsa da, onun mahiyyətinə min illərdir ki, 

ölkəmizdə riayət edilir. Dinindən, dilindən, milliyyətindən asılı olmayaraq hamı qarşılıqlı hörmət 

şəraitində yaşayır. Beləliklə, multikulturalizm bu gün Azərbaycanda gedən demokratik proseslərin 

ayrılmaz tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Bu çərçivədə keçirilən tədbirlər isə ölkəmizdə multikultural 

təhlükəsizliyin intellektual meyarlarının tam formalaşdığını təsdiqləyir. Bu eyni zamanda, 

Azərbaycanda multikultural təhlükəsizliyin təmin olunmasının sistemli yanaşmanın 

mövcudluğundan xəbər verir.  

Prezident İlham Əliyev öz çıxışında belə demişdir: “Multikulturalizm Azərbaycanda əsrlər 

boyu mövcud olmuşdur. Sadəcə olaraq əvvəlki dövrlərdə biz bu ifadə ilə tanış deyildik. Bu nisbətən 

yeni bir ifadədir. Tolerantlıq, dözümlülük, multikulturalizm. Ancaq bu amillər daim var idi. 

Azərbaycan Multikulturalizmin ünvanlarından biridir” [2, s.451]. 

 

Ədəbiyyat  

1. Heydər Əliyev siyasəti. Tolerantlıq (Çıxışlar, nitqlər, görüşlər, təbriklər). Bakı, “Elm və 

təhsil”-2015. 

2. İlham Əliyev. Azərbaycan tolerantlıq örnəyidir (Çıxışlar, nitqlər, görüşlər, təbriklər). Bakı, 

“Elm və təhsil”-2015. 

3. www.oxu.az 

P.Teyyubova 

Azerbaijan tolerance and multiculturalism 

Summary 

Multiculturalism is closely linked with tolerance from the politically point of view.  Azeri 

population has the high sense of tolerance. Tolerance is in the root of Muslim religious that Azeri 

population practice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elçin İbrahimov 

AMEA Dilçilik İnstitutu “Türkologiya” jurnalının məsul katibi 

elchinibrahimov85@mail.ru 

 

MULTİKULTURALİZMİN AZƏRBAYCANDA HƏYAT TƏRZİNƏ 

ÇEVRİLMƏSİNİN ƏSAS ASPEKTLƏRİ 

 

Açar sözlər: Mədəniyyətlərarası dialoq, sivilizasiya, multukulturalizm, qloballaşma, 

multikultural mədəniyyətlər 

Key words: Dialogue between cultures, sivilization, multiculturalism, globalization, cultural 

eschange 

 

http://www.oxu.az/


 
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 297 

 

 

 

Multikulturalizm - çox mədənilik, bir çox fərqli mədəniyyətin bir arada yaşadığı cəmiyyəti 

təyin edən sözdür. 

Multikulturalizmin əsasını tolerantlıq, qanunlara, bir-birinin azadlığına hörmət hissi təşkil 

edir. Elmi ədəbiyyatda verilən məlumata görə, multikulturalizm anlayışı çox da qədim tarixə malik 

deyil. Sözün semantikası ingiliscədən hərfi tərcümədə "çoxmədəniyyətlilik" (multi - çox, 

kulturalizm - mədəniyyətlilik) anlamına gəlir. 

O, ayrıca götürülmüş ölkədə və bütövlükdə dünyada müxtəlif millətlərə və məzhəblərə 

məxsus insanların mədəni müxtəlifliklərinin qorunması, inkişafı və harmonizasiyasına, azsaylı 

xalqların, dövlətlərin milli mədəniyyətinə inteqrasiyasına yönəldilmişdir. Humanist və demokratik 

nəzəriyyə yaxud ideologiya olaraq multikulturalizm, tolerantlığın təcəssümüdür ki, onsuz 

humanizm, yüksək fərdi və beynəlxalq münasibətlər mədəniyyəti, insanlar arasında qarşılıqlı 

anlaşma, qarşılıqlı zənginləşmə, dostluq və əməkdaşlıq mümkün deyil. 

Azərbaycan çoxmillətli bir məkandır. Burada tarixən birgə yaşayan xalqlar, toplumlar özlərini 

azad, firavan hiss ediblər, çünki onlar özlərinə həmişə dözümlü münasibət görüb, sıxılmadan 

yaşayıb, yaşayır və mədəniyyətlərini yaşadırlar. Bu gün ölkəmizdə başqa xalqların nümayəndələri 

öz ana dillərində, ibtidai sinif səviyyəsində olsa da, təhsil ala bilir, öz dini inanclarına uyğun ibadət 

edir, heç bir ögey münasibətlə üzləşmədən müxtəlif sahələrdə çalışa bilirlər. Bu da onu deməyə əsas 

verir ki, Azərbaycan multikulturalizmin əsas tarixi məkanlarından biridir.  

Cəmiyyətimizdə son zamanlar tez-tez işlədilən multikulturalizm anlayışının kökündə müxtəlif 

millətlərdən olan insanların hər bir şəxsiyyətə hörmət edərək, qanunlar əsasında birgə yaşaması 

ideyası durur. Humanist və demokratik nəzəriyyə yaxud ideologiya olaraq multikulturalizm, 

tolerantlığın təcəssümüdür ki, onsuz humanizm, yüksək fərdi və beynəlxalq münasibətlər 

mədəniyyəti, insanlar arasında qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı zənginləşmə, dostluq və əməkdaşlıq 

mümkün deyildir. [8] 

Multikulturalizm özündə hansısa ölkədə, eləcə də, bütün dünyada mədəni müxtəlifliyin 

qorunub saxlanmasına və inkişafına yönəlmiş siyasəti və bu siyasəti əsaslandıran ideologiyanı 

ehtiva edir. 

Bir sıra Qərb ölkələrində multikulturalizmin siyasi xətt kimi iflasa uğramasının bəyan edildiyi 

dövrdə ölkəmizdə multikulturalizm dövlət siyasətinə çevrilmişdir. Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk 

dövründə Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın gələcək uğurlu inkişafı üçün son dərəcə dəqiq 

ideoloji hədəf seçmiş oldu. Azərbaycanın çox mədəniyyətlilik ənənəsini inkişaf etdirib onu 

keyfiyyətcə yeni müstəviyə keçirdi.  

Əsası Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş multikulturalizm siyasəti müasir 

dövrdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla inkişaf etdirilir. 

Dövlət başçısı müxtəlif tədbirlərdə, irimiqyaslı beynəlxalq toplantılarda çıxışı zamanı mütləq 

multikulturalizm məsələsinə yer ayırır və bildirir ki, multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasəti 

və həyat tərzidir: " Bu gün Azərbaycan artıq dünyada tanınmış multikulturalizm mərkəzlərindən 

biridir". [7] 

Ölkə başçısı qeyd etmişdir ki, XXI əsrdə multikulturalizmin alternativləri yoxdur: "Bunun 

alternativi ayrı -seçkilik, ksenofobiya, rasizm, faşizmdir. Mən hesab edirəm ki, XXI əsrdə 

mütərəqqi bəşəriyyət bu xoşagəlməz meyllərin qarşısının alınması üçün daha da fəal olmalıdır. 

Əfsuslar olsun, bəzi hallarda biz başqa fikirləri də eşidirik ki, multikulturalizmin gələcəyi yoxdur. 

Bəzi ölkələrdə isə bu məsələ ilə bağlı çox bədbin əhval-ruhiyyə hökm sürür. Halbuki, dünyanın 

əksər ölkələrində çoxmillətli cəmiyyətlər mövcuddur və müxtəlif dinlərin, müxtəlif xalqların birgə 

yaşaması zamanın tələbidir. Bizim də əsas amalımız multimədəniyyətli cəmiyyətlərin inkişafına öz 

töhfəmizi verməkdən ibarət olmalıdır. Biz bu məsələdə dünyaya müsbət təcrübə göstərməliyik. 

Çünki Azərbaycanda bu sahədə qazanılan təcrübə müsbət təcrübədir".  

Azərbaycan multikulturalizmin əsas ünvanlarından, məkanlarından biri kimi artıq dünyada 

məşhurdur. Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasətin də əsas xətlərindən biri multikulturalizmlə 

bağlıdır. Tolerantlıq, multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasəti olmaqla yanaşı, həm də 

cəmiyyətin daxilinə sirayət edib, Azərbaycan xalqının həyat tərzinə, gündəlik yaşayışına çevrilib.   

Akademik K.M.Abdullayevin qeyd etdiyi kimi, "tarixi prosesdə formalaşan etnik-mədəni 

müxtəlifliklər (çox mədəniyyətlilik, multikulturalizm) və onların əsasını təşkil edən etnik-mədəni 

https://az.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya
https://az.wikipedia.org/wiki/Humanizm
https://az.wikipedia.org/wiki/Demokratiya
https://az.wikipedia.org/wiki/Tolerantl%C4%B1q
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t
http://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t
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dəyərlər xalqların və dövlətlərin inkişafında mühüm rol oynayır. Lakin bu müxtəlifliklər dövlət 

tərəfindən tənzimlənmədikdə və yaxud düzgün tənzimlənmədikdə, ölkədə uyğun multikultural 

siyasət formalaşmadıqda ciddi problemlər, hətta münaqişələr baş verir. Buna görə də bu 

müxtəlifliklərin düzgün tənzimlənməsi çox mədəniyyətli dövlət üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir". 

[1] 

Multikulturalizmin inkişafının ən yüksək mərhələsi onun vətəndaş cəmiyyətində həyat tərzinə 

çevrilməsidir. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev qeyd edir ki, “multikulturalizm ənənələri 

Azərbaycanda əsrlər boyu həmişə mövcud olub. Sadəcə, müxtəlif cür adlanıb, lakin mahiyyəti 

dəyişməyib”. [8] 

Bu gün dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri ölkədə multikultural təhlükəsizliyin 

təmin olunmasıdır. Multikultural təhlükəsizliyin əsas və ən vacib prinsipləri aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

- ölkə daxilindəki müxtəlif konfessiyalara siyasi münasibətin bərabər şəkildə yönəlməsi 

mexanizminin qurulması;  

- ölkədə mövcud olan milli müxtəlifliyin qorunmasına yönəlmiş dövlət qayğısının 

formalaşdırılması;  

- ölkədə mövcud olan mədəni müxtəlifliyin inkişafına dövlət və cəmiyyət tərəfindən dəstək 

verilməsinin təmin edilməsi; 

Son dövrlərdə ən aktual mövzu olan sivilizasiya və mədəniyyətlərin uyğunsuzluğu və bu 

amilin siyasi, iqtisadi, mədəni müstəvilərdə problemlərin əsasında dayanması ilə bağlı 

yanaşmalardır. Bu mübarizə və toqquşmalarla bağlı mülahizələr daha çox Qərbdə səslənir. Sonrakı 

proses olaraq isə mədəniyyətlərin və dinlərin barışmazlığına əsaslanan müxtəlif "fobiya"lar güclənir 

və aktuallaşır. Halbuki Azərbaycan da daxil olmaqla, dünyanın müxtəlif yerlərində fərqli 

mədəniyyətlərin birliyi bir həyat fəlsəfəsi olaraq öz təsdiqini tapmışdır. Qərb dəyərlərinin 

dominantlığı üzərində qurulan multikulturalizmdən fərqli olaraq, min illərdir yanaşı yaşayan 

sivilizasiya təmsilçilərinin çox mədəniyyətli həyat tərzində böhran müşahidə olunmur. Müxtəlif 

mədəniyyətlərin paralel mövcudluğuna tolerant yanaşmanı həyat tərzi olaraq qəbul edənlər üçün 

multikulturalizm bəşəri ideya kimi qəbul olunur. Universal normalar olaraq təqdim olunan ancaq 

reallıqda yalnız Qərb dəyərlərinə əsaslanan multikulturalizm artıq var olmaq iqtidarını itirir. Digər 

tərəfdən isə min illərdir tolerantlıq və qarşılıqlı bəhrələnməyə əsaslanan çox mədəniyyətlilik həyat 

tərzi olaraq daha da zənginləşir. Mütəxəssislər belə fikir irəli sürürlər ki, problemin əsasında 

birtərəfli mövqe dayanır. Hazırda yalnız Qərb mədəni və dini dəyərlərinin üzərində qurulan Avropa 

cəmiyyəti dünya miqyasında universal model kimi təqdim olunmağa çalışılır, eyni zamanda, digər 

mədəniyyət daşıyıcılarının fərqli dəyərlərini qəbul etmir. [4; s. 22] 

Qloballaşan dünya fərqli mədəniyyətlərin birgəyaşayışı olmadan mümkün deyil. Bu gün 

dünyada monoetnik dövlətlərin sayı çox azdır. Beynəlxalq münasibətlərdə də istər siyasi, istərsə 

iqtisadi və ya mədəni sahə olsun hər hansı dövlət özünütəcrid şəraitində inkişaf edə bilməz. 

Bəşəriyyət yalnız fərqliliklərin dəyərlərinə hörmət etməklə inkişaf edə bilər. Universal dəyərlər 

sisteminin milli-mədəni mentaliteti nəzərə almadan formalaşdırılmağa çalışılması isə cəmiyyətin 

nizamını pozur. Vahid mədəni məkanın yaradılması üçün ilk növbədə, tolerant münasibət zəruridir. 

Bəşəriyyət nisbətən tarazlı mövqe mövcud olduqda inkişaf edir və bu tendensiya yalnız bir 

istiqamətdən olan meyllərə əsaslana bilməz. İdeoloji xətlərin öz mənşəyini ayrı-ayrı dövrlərdə 

bəzən Şərqdən, bəzən isə Qərbdən götürməsi məlumdur. Şərqdə doğulan qədim Çin, Misir, Şumer, 

Babil, Türk mədəniyyətlərinin bəşəriyyətə gətirdiyi dəyərlər, Qərbdə isə qədim Yunan, Roma 

mədəniyyətləri, eləcə də Avropada mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin yaranması, "yeni dünya "nın kəşf 

edilməsi ilə başlayan yeni cərəyanlar tarixin müxtəlif epoxalarında cəmiyyətin həyatının idarə 

olunmasında mühüm rol oynamışlar. [3; s. 32] 

Belə ki, Şərq və Qərb dəyərlərinin fərqli zamanlarda birinin digəri üzərində böyük üstünlüyü 

müşahidə olunmur. Müasir beynəlxalq nəzəriyyəçilərin bir çoxunun iddia etdiyi kimi, planetar 

düşüncənin formalaşmasında yalnız Qərb dəyərlərinin üstünlüyü mülahizəsi isə qətiyyən özünü 

doğrultmur. Buna görə Azərbaycanın təcrübəsi bir daha təsdiq edir ki, çox mədəniyyətlilik yalnız 

həyat fəlsəfəsi olaraq qəbul olunduqda yaşamaq iqtidarındadır. Şərqlə Qərb arasında mühüm 

magistralların üzərində yerləşən Azərbaycan hər iki istiqamətdən yayılan ideoloji cərəyanların 
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mərkəzində dayanır. Azərbaycanda islam dəyərləri ilə yanaşı, Şərqdə ilk milli opera, birinci teatr, 

ilk respublika quruluşu mövcud olmuş, məktəblə mədrəsə yanaşı inkişaf etmiş, müsəlmanlarla 

birlikdə yəhudilər və xristianlar dinc yanaşı yaşamış, minilliklərdən qalan dözümlülük, tolerantlıq 

həmişə gözlənilmişdir. Hətta hər iki mədəniyyətin paralel təsiri paytaxtımız Bakının 

arxitekturasında da özünü göstərməkdədir. Belə ki, Bakıda Şərqin istehkam tipli qala divarları, 

Atəşgah məbədi, Qız qalası neft milyonçularının Qərbin qotika üslubunda tikdirdikləri renessans 

abidələri ilə yanaşıdır. Azərbaycan Şərqlə Qərbin toqquşduğu, ayrıldığı yer deyil, Şərq ilə Qərb 

arasında körpü, qovuşma nöqtəsidir. Əsrlər boyu Azərbaycan cəmiyyəti öz sosial mədəni məkanına 

hər iki istiqamətdən gələn və öz milli xüsusiyyətlərinə uyğun olan dəyərləri daxil etmiş, ölkə 

meyarlarına cavab verməyən amilləri qəbul etməmişdir. Azərbaycan cəmiyyətində heç zaman hər 

hansı bir istiqamətdə radikal meyllər mövcud olmamış, tarixin müəyyən mərhələlərində xarici 

müdaxilə hesabına baş verən qabarma və çəkilmələr qalıcı, davamlı xarakter daşımamışdır. Bu 

baxımdan Azərbaycan cəmiyyəti Şərq və Qərb dəyərlərinin birləşdiricisi, ortaq daşıyıcısıdır. Tarixin 

bütün dövrlərində ölkəmizdə dini, irqi, milli və ümumiyyətlə, hər hansı bir ayrı-seçkilik olmamışdır. 

Azərbaycandakı milli və dini dözümlülük bizim tarixi ənənələrimizə əsaslanır ki bu da 

cəmiyyətimizin tələbidir. Azərbaycan təmsil etdiyi türk sivilizasiyasının tərkib hissəsi olaraq 

özünəməxsus dəyərlərə söykənir. Bütün tarixi dövrlər ərzində kəsilməyən dövlətçilik ənənəsi, adət-

ənənələrin cəmiyyətdə yüksək mənəvi keyfiyyət kimi hakim mövqeyi, dini baxışda monoteist əqidə, 

ailə dəyərləri, digər sivilizasiya daşıyıcılarına münasibətdə tolerantlıq, birgə yaşam vərdişləri bizim 

həyat prinsiplərimizin əsasında dayanır. 

Hazırda Azərbaycan və ümumilikdə türk sivilizasiyası islam mədəniyyətinin əhatə 

dairəsindədir. İslam bir fəlsəfə, din, həyat tərzi olaraq türkün ruhuna yaxındır və əksər hallarda 

harmoniya təşkil edir. Bununla belə, dini dünyagörüşümüzdə monoteizm yalnız islamla əlaqədar 

deyildir. Türk sivilizasiya təmsilçiləri üçün xarakterik olan tək allahlılıq islamdan əvvəl də mövcud 

olmuşdur. Türk xalqlarının inanclarında hər zaman Tanrı əsas yer tutmuşdur. Tarixin müxtəlif 

dövrlərində ayrı-ayrı türk xalqları islam, xristianlıq, iudaizm, buddizm, tenqriçilik, atəşpərəstlik, 

şamanizm kimi din və inanc sistemlərinə tapınmışlar. [5; 6; s. 82] 

Xüsusilə vurğulanmalıdır ki, qədim dövrlərdən bəri türk xalqları tək allahlı etiqada üstünlük 

vermişlər. Zaman-zaman kənar müdaxilələr hesabına türklərin dini inancında fərqli təsirlər olsa da, 

monoteist dini inanc bizim cəmiyyət üçün daim xarakterik olmuşdur. Beləliklə, Azərbaycanda dini 

müxtəliflik və dözümlülük tarixi ənənələrə əsaslanır. Sivilizasiya müstəvisində cəmiyyət üçün əsas 

səciyyəvi cəhətlərdən biri müxtəlif azlıqlara dözümlü yanaşmadır. Azərbaycan üçün milli-etnik 

assimilyasiya etmək heç zaman xarakterik olmamışdır. Öz həyat siklində passionarlığın 

kuliminasiya mərhələsi hesab olunan imperiya dövründə belə dövlətin sərhədləri daxilində digər 

xalqlara münasibətdə hər zaman tolerantlıq müşahidə olunur. Ölkədə formalaşmış tolerantlıq və 

dözümlülük Azərbaycan cəmiyyətini səciyyələndirən ənənəyə çevrilib. Konstitusiyanın 48-ci 

maddəsinə əsasən, hər kəsin vicdan azadlığı vardır. Hər kəsin dinə münasibətini müstəqil 

müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək, yaxud heç bir 

dinə etiqad etməmək, dinə münasibəti ilə bağlı əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ vardır. Heç 

kəs öz dini etiqadını və əqidəsini ifadə etməyə, nümayiş etdirməyə, dini mərasimləri yerinə 

yetirməyə və ya dini mərasimlərdə iştirak etməyə məcbur edilə bilməz. Azərbaycan müstəqillik əldə 

etdikdən sonra İslam ənənələrinə əsaslanan müqəddəs bayramların qeyd olunmasının bərpa 

edilməsi, həmin günlərin qeyri – iş günü kimi qeyd edilməsi, müxtəlif dini konfessiyaların 

bayramlarının ölkə başçısı tərəfindən təbrik edilməsi, Sovet dövründə müxtəlif məqsədlər üçün 

istifadə edilən, yaxud bağlı olan məbədlərin açılması dini tolerantlığa dövlət tərəfindən verilən 

töhfələrdir.[4; s. 20-21] 

Beləliklə, Azərbaycanda mədəniyyətlərarası dialoq, fərqli sivilizasiya daşıyıcılarının 

harmoniyası tarixi ənənələrə söykənir. Ölkəmizdə milli, dini müxtəliflik, qarşılıqlı hörmət və 

dözümlülük böyük dəyər və sərvət hesab olunur. Dünyada mədəniyyətlərin barışmazlığı, Qərb-

İslam münasibətlərinin kəskinləşməsi və müxtəlif fobiyaların güclənməsi fonunda Azərbaycan öz 

tarixi ənənələrini davam etdirir. Bu mənada 5 il bundan əvvəl Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə mədəniyyətlərarası dialoqa töhfə vermək üçün bir 

proses başlanmışdır. 2008-ci ilin dekabrında Bakıda keçirilmiş Avropa Şurasına üzv dövlətlərin 
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mədəniyyət nazirlərinin konfransında Qərblə Şərq arasında yeni bir mədəniyyət körpüsünün əsası 

qoyuldu. Prosesin davamı olaraq Azərbaycanın təklifi ilə 2009-cu ildə Bakıda keçirilən islam 

ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin konfransında Avropa dövlətlərinin təmsilçiləri iştirak etdilər. Bu 

isə artıq yeni bir Qərb-Şərq dialoqunun başlanğıcı oldu. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə 2011-ci ildən 

Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun keçirilməsi ilə "Bakı prosesi " yeni üfüqlər 

qazandı. [4; s. 24] 

Azərbaycan dünyaya mədəniyyətlərarası dialoqun öz modelini təqdim edir. Bu modelin 

unikallığı, ilk növbədə, onun həyat fəlsəfəsini əks etdirməyindədir. Başqa mədəniyyətə, dinə, tarixə 

olan hörmət öz dəyərlərinə olan hörmətdən başlayır. Dünyanın müxtəlif guşələrindən ölkəmizə 

gələn fərqli sivilizasiya təmsilçiləri Azərbaycanın tolerantlıq məkanı olmasını və bu irsi əsrlərdir 

daşımasının şahidi olurlar.  
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XÜLASƏ  

Mədəniyyətlərarası dialoqun ən mühüm məqsədi qarşı tərəfin mədəniyyət və sivilizasiyasını 

anlayıb ona hörmət edib qəbul etməkdən ibarətdir. Bu gün qloballaşma prosesinin ayrılmaz tərkib 

hissəsi olan informasiya mübadiləsi və mədəni mübadilə, mədəniyyətlərarası dialoq modern 

sivilizasiyanın əsas cəhətlərinə çevrilir. Məqalədə mədəniyyətlərarası dialoq çərçivəsində tolerant 

cəmiyyətdə multikultural mədəniyyətlərin qarşılıqlı surətdə zənginləşməsindən, müxtəlif xalqları 

birləşdirən dəyərlər sisteminin formalaşmasından söhbət açılır. 

 

Elchin İbrahimov 

THE MAIN ASPECTS OF THE TRANSFORMATION OF MULTICULTURAL 

LIFESTYLES VALUES IN AZERBAIJAN 

Summary  

 The important aim of the dialogue between cultures consists of understanding and respecting 

the culture of sivilization of the opposite side and accepting it. Nowadays the main part of the 

process of globalization are considered the exchange of news, cultural eschange, dialogue between 

cultures to be the main points of modern sivilization. The author of the article talks about these 

cultures and thoughts of formations of different people, their mutual enrichment in a tolerant 

society. 
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İSMAYILLIDA YAŞAYAN MOLOKANLAR 

Açar sözlər: molokanlar, duxoborlar, multikulturalizm, babtist, pyatidesyatnik 

Key words: molokans, doukhobors, multiculturalism, babtists, pentecostalism 

Azərbaycan etnosunun tarixini nəzərdən keçirsək görərik ki, əhalinin 90%-ni təşkil edən 

azərbaycanlılardan başqa, bu etnosun təşəkkülündə əsrlərdən bəri müxtəlif azsaylı xalqlar, etnik və 

milli qruplar iştirak etmişlər. Azərbaycan əhalisinin əsas hissəsi azərbaycanlılardan və ölkənin 

müxtəlif guşələrində yığcam halda yaşayan 30 adda millət və etnik qruplardan ibarətdir. Onların 

arasında Altay ailəsinin türk qoluna məxsus Azərbaycan türkləri, tatarlar, ahısqa türkləri, həmçinin 

hind-avropa (tatlar, talışlar, dağ yəhudiləri, kürdlər), Qafqaz (udilər, ləzgilər, avarlar, saxurlar, 

buduqlar, ingiloylar, qrızlar, xınalıqlar), slavyan (ruslar, malakanlar, ukraynalılar) dil qruplarının 

təmsilçiləri vardır (1, s. 3). 

Azərbaycan müxtəlif dinlərin, azsaylı xalqların və etnik qrupların nümayəndələrinin dostluq 

və qardaşlıq şəraitində yaşayan bir ölkədir. Bizim ölkə də tarixən tolerant cəmiyyətin bərqərar 

olması burda məskunlaşan azsaylı xalqlara və etnik qruplara öz varlığını qoruyub saxlamağa 

əlverişli şərait yaratmışdır. Onlar əsrlər boyu öz tarixini, adət-ənənələrini, maddi və mənəvi 

mədəniyyətini və eləcə də, dini dəyərlərini müasir dövrümüzə qədər qorumuşlar. 

Belə ki, İsmayıllı rayonu ərazisində hapıtlar, tatlar, molokanlar, kürdlər, yəhudilər və s. 

azsaylı xalqların və etnik qrupların nümayəndələri hormoniyada sülh, əmin-amanlıq, qardaşlıq 

şəraitində yaşamışlar və yaşayırlar.  

Biz araşdırmamızda Azərbaycanın mirvarisi adlanan İsmayıllı bölgəsində yaşayan molokanlar 

və onların mədəniyyətini diqqət mərkəzinə çəkmək istəmişik.  

Tambov və Saratov Quberniyasında ruslarla molokanlar arasında anlaşılmazlıq baş verirdi. 

Rus inancına görə həftənin yalnız iki günü süd içmək ənənəsi olduğu halda, molokanlar isə həftənin 

hər günündə süd içməyin mümkünlüyünü təkid edirdilər. Əslində molokan sözü burdan 

götürülmüşdür. Moloko - süd, molokan isə süd içən mənasını bildirir (5). Molokanlar hərəkatının 

davamçıları orucluq vaxtı süd  içirdilər. Molokanlar özləri isə bu adı, " mənəvi südlə qidalanmaları 

" ilə izah edirlər (6).  

Azərbaycanda ilk rus məskənləri Qafqazda rus ordusunda xidmət edib, sonralar tərxis olunan 

rus zabitlərinin və eləcə də, rus pravoslav xristian kilsəsinin təqiblərinə qarşı çıxan kəndlilərin, 

təriqətçilərin hesabına yaradılmışdır. Əvvəlcədən onu da qeyd etmək istərdik ki, təriqətçilər Rus-

Pravoslav Kilsəsi tərəfindən qəbul edilmədiklərindən və ümumiyyətlə, sektantlıq hökumətin 

pravoslav yönümlü din siyasətinə zidd olduğundan, onlar öz doğma yerlərindən sürgün edilib 

Qafqazda, xüsusən də, Şimali Azərbaycan ərazilərində dayaq sayılacaq forpostların yaradılması 

məqsədilə yerləşdirilmişdilər. Çar Rusiyası, digər tərəfdən yerli əhali olan azərbaycanlıların yüksək 

tolerantlıq xüsusiyyətlərini də nəzərə almış və imperialist rejim bu amildən maksimum 

yararlanmağı qarşısına məqsəd qoymuşdu (2, s. 77). 

Azərbaycana köçürülən rus əhalisinin böyük əksəriyyətini müxtəlif dini təriqətlərə itaət edən 

molokanlar, babtistlər, duxoborlar, subbotniklər təşkil edirdi. XIX əsrin 30-cu illərində çar 

hökuməti Rusiyanın Saratov, Astraxan, Voronej, Tambov, Orenburq və Tavriçeski 

quberniyalarından “etibarsız ünsür ”sayılan bu kəndliləri Azərbaycana sürgün etdilər (3, s. 352). 

İvanovka kəndi dəniz səviyyəsindən 848 metr yüksəklikdə, İsmayıllı şəhərindən cənub-qərbdə 

- 13 km məsafədə yerləşir. Kənd rus icmasının birgə şəkildə yaşadığı ən böyük yaşayış 

məntəqələrindən biridir (8).  

1834-cü ildə Tambov quberniyasından sürgün edilmiş 11 ailədən ibarət molokanlar kəndli 

İvan Perşinin rəhbərliyi ilə ilk əvvəl Ax-Ox çayı sahillərində indiki Topçu kəndi yaxınlığında 

məskən salırlar. Lakin 1847-ci ildə yaşamaq üçün əlverişli, daha quru şaxtalı iqlim şəraiti olan və 

onların köçüb gəldikləri doğma vətənlərini onlara xatırladan yeni  yaşayış məskəninə köçürlər və 

kəndin adını İvanovka qoyurlar. İvanovka kəndində yaşayan  Molokanlar müasir dövrümüzədək 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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təkcə rus mədəniyyətini və rus ruhunu deyil, eləcə də molokan inancını, adət-ənənəsini qoruyub 

saxlamışdır (9).  

1953-cü ildən 1994-cü ilə kimi kolxoza Nikolay Vasilyeviç Nikitin rəhbərlik etmişdir. 

N.V.Nikitin kolxoza rəhbərlik etdiyi dövrlərdə təsərrüfat böyük uğurlar qazanmışdır. Onun bu 

zəhməti dövlət tərəfindən qiymətləndirilərək Sosialist Əməyi Qəhrəmanı kimi yüksək ada layiq 

görülmüşdür. Molokanların kənddən köçüb getməməsi üçün N.V.Nikitin əlindən gələni 

əsirgəməmişdir. O molokanlara böyük qayğı ilə yanaşmış, yeni evlənənlərə ev tikmə ənənəsini 

qoymuş, əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi üçün kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmiş və pulsuz və 

ya aşağı qiymətlə kolxoz hesabından ərzaq ailə başına paylama ənənəsini qoymuşdur. 

Azərbaycan Respublikasında 1996-cı ildən başlanan aqrar islahatlar zamanı İvanovka 

kəndinin rus icması Heydər Əliyevə müraciət edərək kolxoz quruluşunun saxlanmasını xahiş 

etmişlər. Heydər Əliyev icmanın müraciətini nəzərə alaraq kolxozun saxlanmasını və kolxoza 

həmin təsərrüfata 41 il rəhbərlik etmiş Nikolay Vasilyeviç Nikitinin adının verilməsinə razılıq 

vermişdir (8). 

Molokanlar özlərinin dini təliminin yeganə mənbəyi kimi Bibliyanı tanıyırlar. Onlar kilsədə 

xüsusi səlahiyyətlərə malik şəxslərin iyerarxiyasını qəbul etmirlər. Molokanların kilsələri yoxdur, 

onların ehkamçılıq təlimi "Dini qaydalar" adlı kitablarda təsvir olunur. Tarixən molokan icmasına 

qocalar və ya seçilmiş şəxslər başçılıq edib. Onların təliminə görə, ölülər ruhən deyil, cismən 

diriləcəklər. Ukleinin bütün dini təlimini də məhz bu fikir təşkil edir. Duxoborlar kimi molokanlar 

Allaha ancaq ruhi etiqadı qəbul edir, dini ayinlər haqqında pravoslav təlimini rədd 

edirlər. Molokanların  yaşayış məskənlərində bərbəzəkli kilsələr olmur, yalnız sadə səliqəli heç bir 

bəzəyi olmayan iri ibadət otaqları olur. Onlar düşünürlər ki, əlavə bərbəzək ibadət edən insanlara 

mane ola bilər. Otaqda uzun oturacaqlar və masa olur. İkonalar divarlarda asılmır. Kişilər bir sırada, 

qadınlar o biri sırada üzbəüz vəziyyətdə otururlar. Molokanların ibadəti Bibliyanın, əsasən də 

Zəburun məşhur hissələrinin qiraətindən və nəğmə kimi oxunmasından ibarətdir. Bu halda, 

aşağıdakı qaydaya riayət olunur: molokanların prisviter adlandırdıqları adam adətən ön cərgədə 

əyləşib Bibliyadan kəlamlar oxuyur, dinləyicilər isə, onu uzada-uzada təkrarlayaraq, nəğmə 

şəklində ifa edirlər (6). 

Molokanlar pravoslav kilsələrinə, onların ayinlərinə, təzim etdikləri müqəddəslərə, ikonalara, 

xaça və onların qüdrətinə inanmırlar. Onlar üçlük Allahlığı təkzib edirlər (7). 

Orucluğa gəldikdə isə, molokanların fikrincə, oruc müəyyən vaxt müddətində deyil, insanın 

özünü günahkar olduğunu və nəfsinin ağlına üstün gəldiyini hiss etdikdə tutulmalıdır. Həm də 

orucluqda yemək və içməkdən tamamilə imtina olunmalıdır. Molokanlar insanın xilasını onun 

gördüyü “xeyirxah işlər”də görürlər. 

 İnformatorların verdiyi məlumata görə İvanovkada yaşayan ruslar  arasında bir sıra 

molokanlar, baptistlər və əllincilər (пятидесятники) kimi sektalar (təriqətlər) mövcuddur. Bu 

təriqətlərin ayrı-ayrılıqda ibadət evləri mövcuddur. Bazar günü saat 8.00 –dan hər ibadətçi öz inam 

gətirdiyi ibadət evinə gedirlər.  

Molokanlar ibadətə gedərkən ənənəvi milli molokan geyimində olurlar. Hər üç sektanın 

qadınlarının örtülü geyinməsi şərtdir: başlarında yaylıq, əyinlərində dizdən aşağı yubka və 

uzunqollu geyim.  

Molokanlar Davud peyğəmbərin dualarını oxuyub dua edirlər. Baptistlər isə qəlbdən gələn  

duaları edərlər. İnanca görə qadınlara saç kəsmək, rəngləmək və üzə ənlik-kirşan çəkmək 

qadağandır. Baptistlərdə ana bətnindən döl götürmək qəti qadağandır ( Buna görə onlar çoxuşaqlı 

olurlar). 

 Baptistlər donuz əti qəbul edir, molokanlar isə bunu qəti etiraz edir. Spirtli içki içmək 

sektantlara qadağandır. Baptistlər ancaq öz sektanın üzvü ilə nikah bağlaması şərtdir. Molokanlarda 

isə müasir dövrdə başqa din və sektantlarla ailə qururlar.  

 Ailə ayinləri pulsuz həyata keçirilir. Molokanlar arasında dilənçilik yoxdur. Hətta hansısa 

bir məclisdə masa üstündən özü ilə ərzaq götürməyi qeyri etik sayırlar. Onların iş prinsipi var: “Öz 

hesabına yaşa” . 

 Müharibə və inqilab etməyi qəbul etmirlər. Onların düşüncəsinə görə bunlar insanın heyvani 

ehtiraslarıdır. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Molokanlar
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Sektantlar, ümumiyyətlə, möhkəm ənənələrə malikdirlər. Hal-hazırda bu ənənələrin 

pozulmasına  molokan əhali tərəfindən daha tez-tez rast gəlmək mümkündür. (Onu da qeyd etmək 

lazımdır ki, onlar digər təriqətlərin ardıcılları ilə müqayisədə öz təlimlərinin təbliğatına az 

meyllidirlər.) 

Molokanların dini görüşlərinə, bəzi məişət ənənələrinə görə doğma Vətənlərində olan 

pravoslav ruslarla müqayisədə yerli azərbaycanlılar ilə yaxın idilər (3, s. 369).  

Baptistlər (yun. Baptizo –suya salıram, su ilə xaç çəkirəm mənasını daşıyır)  protestantlardan 

fərqli olaraq xilas prinsipini yalnız şəxsi inamla bağlayırlar. Onlar müqəddəsləri, qaxımış cəsədləri, 

ikonaları, kilsə məbədlərini, ibadət libasını, çarmıxı, xaçı və xaç rəmzlərini tanımırlar (4, s.46). 

Baptistlərə görə, Allah təkdir, o bir ruhdur, diridir, hər şeyə qadir, əbədi, müqəddəs və ədalətlidir. 

Katolik, pravoslav, lüteran və digər xristian təriqətlərindən fərqli olaraq, baptistlər Tanrının yalnız 

ruhani təbiətə malik olduğunu bildirərək, onun insan qismində nə vaxtsa zühurunu qəbul etmirlər. 

Tanrının hansısa formada surətinin təsvir edilməsinə etiraz edirlər. Baptistlər təslis, yəni üçlük 

inancını Ata Tanrı, Oğul Tanrı və Müqəddəs Ruh Tanrısını qəbul edirlər. Baptistlər də tanrının 

isdədiyi vaxt və yerdə insanı cəzalandıra bilmək qabiliyyətinə malik olması ideyasını qəbul edirlər. 

Lakin onlar Tanrını laməkan sayırlar. Baptizm ideologiyasının mərkəzində məsihçilik dayanır. 

Baptistlər İsanın Allahın özü olduğuna inanmaqla yanaşı, Tanrının insan bədəninə girərək İsa adı ilə 

bəşəriyyəti günahlardan qurtarmaq üçün gəldiyini qəbul edirlər. İsa onların əqidə və ehkamlarında 

mənbə rolunu oynayır. O, xilas, həqiqət və həyat yoludur. Tanrı ilə bəndə arasında yeganə əlaqə 

vasitəçisi İsadır. Onlara görə, kilsə Tanrı tərəfindən xüsusi mənəvi imtiyazlar verilmiş, mükəmməl 

insanların məkanıdır. Kilsə, hər hansı məbəd binası, ilahi firavanlığın təmsilçisi deyil, hər şeydən 

öncə "dirilmiş ruhlar"ın toplandığı yerdir. Baptistləri digər icmalardan fərqləndirən ən mühüm 

xüsusiyyət onların etiqadında Bibliyanın çox əhəmiyyətli yer tutmasıdır. İcma üzvləri bunun 

səbəbini Bibliyanın İsa Məsih vasitəsilə xilas olmağın və Tanrı ilə barışmağın mümkünlüyünə 

şahidlik etməsilə izah edirlər. Baptistlər inanc və həyat təcrübəsində yalnız Müqəddəs Yazıların 

hökmlərinə istinad edirlər. Spirtli içkilər, narkotik maddələrin qəbulu, papiros çəkmək, əxlaqsızlıq 

və dələduzluqla məşğul olmaqdan xilas olmaq təbliğ edilir. Belə mənfi vərdişlər ruhun xilas olması 

üçün ciddi maneədir. Onlardan xilas olmayan insan böyük günah sahibidir və Cənnətə düşmək 

şansını itirir (11). 

Əllincilərin dini təlimi özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçilir. Onlar digər protestant 

məzhəbləri kimi Bibliyanı imanın əsası kimi qəbul etsələr də Müqəddəs Kitabı fərqli şəkildə başa 

düşürlər. Bilinməyən dillərdə danışmaq vergisi, yaxud qlossolali (yunanca dildə danışmaq 

deməkdir) olaraq tanınan sözügedən dini ayin əllincilik ideologiyasının sütunudur. Onların inancına 

görə, xaç suyuna salındıqdan sonra Müqəddəs Ruh mömin şəxsə xəstələri sağaltmaq, gələcəyi 

görmək və bilinməyən dillərdə danışmaq vergisi verir. Beləliklə, hər bir əllincinin bu verginin 

daşıyıcısı olduğu iddia olunur. 

Əllincilər dünyanın sonu, İsa Məsihin ikinci zühuru və onun minillik hakimiyyəti aspektinə 

böyük önəm verirlər. Onlar Bibliyanın "öldürmə" ehkamını hərfi mənada başa düşür və əsgəri 

xidmətə mənfi münasibət bəsləyirlər (10). 

Ruslar arasında sənətkarlıq da geniş inkişaf etmişdi. Onların kişiləri bir çox sənət sahələrinin 

bilicisi sayılırdılar. Azərbaycana dörd təkərli “molokan arabaları”, “molokan dəyirmanları” məhz 

onlar tərəfindən gətirilmişdir. 

Molokanların həyat ənənəsində əmək mədəniyyəti əsas rol oynayır. Bostançılıq, bağçılıq, 

dənli bitkilər üzrə təsərrüfat, üzümçülük, arıçılıq və maldarlıq əsas məşğuliyyətləridir. Molokan 

ənənəsinə görə donuz və dovşan çoxaltmaq olmaz (Lakin müasir dövrdə molokanların bəziləri bu 

adəti pozurlar. Belə ki, donuzçuluq təsərrüfatı ilə məşğul olurlar). Onlar bir-birlərini 

əməksevərliyinə və gördüyü işə görə hörmət qoyur, qiymətləndirirlər. Hər ailənin bir inəyi heç 

olmasa olmalıdır. İvanovka kəndində müasir tipli ferma, süd kombinatı, çörək zavodu mövcuddur 

ki, molokanlar bu müəssisələrin ən qabaqcıl işçiləridir. 

İvanovkada kolxoz quruluşu olduğundan kəndin özünəməxsus daxili büdcəsi var. İvanovkada 

hazırda ruslarla yanaşı ləzgilər və azərbaycanlılar da yaşayır. Onlar ata-babalarının əsrlər əvvəl 

qoyduğu milli ənənələrini qoruyub saxlamağı özlərinə borc bilirlər. 
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Molokanlar digər dini etiqadlara dözümlü münasibət bəsləsələr də, lakin başqa dindən və 

hətta xristian dinindən olan insanla nikaha girmək qadağandır (lakin müasir dövrdə bu qadağa o 

qədər də önəmsənmir). Əsas ailə başçısı kişidir. Molokanların əsas ailə xüsusiyyəti böyüklərə 

hörmət bəsləmək və uşaqların tərbiyəsində ciddilik əsas şərtdir. Övladları uzaqda olsa belə tez-tez 

onları ziyarət edərlər. Qoca ailə başçıları övladları və nəvə əhatəsində yaşamağı üstün tutur. Çünki 

hələ uşaqlıqdan onlara gələcəkdə valideynə  arxa olmağı öyrədirlər. Molokanlar valideynini atan 

övladları ata, ananın dəfninə buraxmırlar (Bu qadağa da haradasa aradan götürülmüşdür).  

Molokan ailələri bərabərlik əsasında qurulur, qadın və kişi eyni hüquqa malik olurlar. Ailə 

əsasən oğlan və qızın ümumi razılığı əsasında təşkil olunur. Oğlanların qız bəyənməsi üçün mövcud 

şərait var. Qız və oğlanlar dəstə-dəstə kənd kənarına gəzintilərə çıxar, şənbə günləri  rəqs 

meydançası (танц-площадка) təşkil edilir (kənddə gözəl mədəniyyət evi və incəsənət məktəbi 

mövcuddur), burda  çalıb-oynayar və fürsətdən istifadə edərək özlərinə nişanlı taparlar. Qış vaxtları 

belə görüşlər evlərdə keçirilər. 

Molokan adət-ənənəsinin bir sıra xüsusiyyətləri toyla bağlıdır. Toy adət-ənənəsi yerli əhalinin 

adətləri ilə üst-üstə düşür. Gəlin maşınının qarşısının kəsilməsi və nəmər tələb etdirməsi adəti də 

mövcuddur. Buna “Maqarıç” deyilir. Qız toyunda qız ağ paltar geyinir və başına yaylıq bağlayır. 

Oğlan toyunda isə gəlin başına fata taxır. Molokanlarda gizli nikah və boşanma qəbul edilməzdir.  

Evə gələn qonağı süfrəyə dəvət edirlər. Yaşca böyük kişi qonağı ev sahibinin yerində 

oturdulur, yanında kişilər, sonra qadınlar əyləşirlər. Gələn qonağa çay və yemək süfrəsi açırlar. 

İvanovkada yaşayan molokanlar yerli əhalinin adət-ənənələrinə, məişət və mədəniyyətinə 

yiyələnmişlər. Bu halı, eləcə də, azərbaycanlılara  də aid etmək olar. Ümumi əhalinin qismən də 

olsa rus dilinə yiyələnməsi məhz molokanlarla bağlıdır. Lakin molokanlar Azərbaycan dilini zəif 

mənimsəmişlər.  

Dillərinə bəzi Azərbaycan sözləri daxil olmuşdur ki, bu da, əsasən, yemək adları olan dolma, 

plov, boş baş kimi sözlərdir. Bundan başqa bazar, saman, alça kimi sözlər də molokanların dil 

leksikologiyasına daxildir. 

Kəndin maraqlı arxitekturası var. Yol boyu evlər sanki xətkeşlə çəkilmiş kimi simmetrik və 

səliqəlidir. Burada fəhlənin də, sürücünün də, kolxoz sədrinin də evi bir-birindən fərqlənmir. 

Yaşayış evinin inşası, habelə quruluşlarında biz yenə ruslara məxsus ənənələrin şahidi oluruq. Evlər 

əsasən, kiçik zirzəmili, birmərtəbəli tikilirdi. Əvvəllər ağacdan və qurama üsulu ilə tikilirdi (Belə 

evlərə “turlişnıy dom” deyirlər), daxildən və xaricdən palçıqla suvanırdı. Şirə və əhənglə suvanırdı. 

Üstü kirəmitlə örtülürdü (3. s. 372-373). İndiki dövrdə köhnə evlər daxilən dəyişikliyə uğramışdır. 

Evə “xata” deyilir. Evin içərisində sobalar bəzi evlərdə qalmaqdadır. Evlərin kiçik pəncərələri və 

eyvanı olardı. Evlərin daxili sahmanında güldanlarla, əl işləri ilə bəzənmiş süfrələrlə bəzədilirdi. 

Hər evdə samovar olması vacib şərtlərdən biridir. Mülkləri rənglənmiş səliqəli taxta ilə əhatələnir. 

Evin qarşısına gül əkilir.  

Geyim və dünyagörüşü baxımından ivanovkalılar heç də paytaxt sakinlərindən seçilmirlər. 

İvanovka rusları dəbdəbədən uzaqdırlar. Onların geyim mədəniyyətini bayram günlərində və bazar 

günü ibadətə gedərkən istifadə etdikləri geyimlərdə görmək mümkündür.  

İvanovka kəndinin “Adel” kollektiv rəqs qrupu, “Slavyanoçka” xor folklor qrupu kimi milli 

folklor mahnı və rəqs qrupu mövcuddur ki, bu da qədim molokanların mahnı, rəqs, geyim 

mədəniyyətini və etnoqrafiyasını nəsildən-nəsillərə ötürməkdədir. 

Molokanlar qidalanmada donuz əti, pulsuz balıqdan və dovşandan başqa, bütün digər 

ərzaqlardan istifadə edə bilərlər. Hər bir ev sahibinin süfrəsində ev pendiri, xaması, yağı və əti 

olmalıdır. Adətən, onların qida rasionuna görə əksər xörəkləri ət və süddəndir. Onların yeməkləri 

içərisində ənənəvi rus mətbəxinə məxsus  olan müxtəlif “borşlar”, “suplar”, “lapşa”, ət, süd 

yeməkləri, xəmir xörəkləri və şirniyyatlar üstün yer tutsa da, lakin Azərbaycan mətbəxini də 

dərindən mənimsəmişlər. Süfrəyə duasız oturmazlar. 

YUNESKO-nun 2005-ci il oktyabrın 20-də qəbul etdiyi “Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin 

qorunması və təşviqi haqqında Konvensiya”ya uyğun olaraq ölkəmizdə yaşayan milli azlıq və etnik 

qrupların mədəniyyəti Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi qorunur və inkişaf edir. Bu 

xalqların milli mədəniyyətinin, incəsənətinin, adət - ənənələrinin və dilinin qorunub saxlanılması 

üçün məqsədyönlü iş aparılır (1. s 12). 
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Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsindən sonra vicdan 

azadlığını önə çəkib dini plüralizmə qədəm qoyan xalqımız çoxkonfessiyalı məmləkətimizdə 

mövcud müxtəlif dini icmaların da hüququnu qorumaq, onları vətənimizin bərabər-hüquqlu 

vətəndaşına çevirmək missiyasını uğurla həyata keçirmək istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atmış 

və tarixi dövr ərzində İslami dəyərlərdən çıxış edib Vətənimizə vaxtilə pənah gətirmiş bu 

təriqətçilərə yad münasibət bəsləmədən onlarla tolerant prinsiplər çərçivəsində qarşılıqlı əlaqələr 

yaratmışdı (2, s. 79).  

İsmayıllı müxtəlif dinlərin, azsaylı xalqların və etnik qrupların nümayəndələrinin dostluq və 

qardaşlıq şəraitində yaşayan bir rayondur. İvanovka kəndi isə həm üç sektalı ruslar, Azərbaycan 

türkləri, ləzgilər, digər etnik qrupların nümayəndələri qarşılıqlı dözümlülük nümayiş etdirərək 

dostluq münasibətində yaşayırlar. Bizim ölkədə tarixən tolerant cəmiyyətin bərqərar olması burda 

məskunlaşan azsaylı xalqlara və etnik qruplara öz varlığını qoruyub saxlamağa əlverişli şərait 

yaratmışdır. Onlar əsrlər boyu öz tarixini, adət-ənənələrini, maddi və mənəvi mədəniyyətini və 

eləcə də dini dəyərlərini müasir dövrümüzə qədər qorumuşlar. 

Dini baxışa görə molokanların yerli əhali ilə ortaq və fərqli baxışları, eləcə də, ənənələri var. 

Dini ənənələrində olan müəyyən ortaq cəhətlər vardır və bu xalqları bir-birinə daha da yaxınlaşdırır. 

Azərbaycanlılarla və molokanlar iki əsrə yaxın bir yerdə yaşamaları onların mədəniyyətinin 

qovuşmasına və paylaşılmasına səbəb olmuşdur. Etnokulturoloji rəngarənglik Azərbaycan üçün bir 

dəyərdir və dövlət tərəfindən qorunur. Molokanlar içində yaşadığı xalqdan məmnundurlar, lakin 

onlar dövlət dilini lazımi səviyyədə mənimsəməmişlər. Bunu problem olaraq özləri də etiraf edirlər. 

Bizcə, bu problem müzakirəyə  qoyulmalı və həlli istiqamətində işlər görülməlidir. Bu ünsiyyətin 

sıxlaşmasına və gənclərin öz ana dilini yaxşı bildiyi ölkələrə köçməmələrinə səbəb ola bilər. 

Molokanlar Azərbaycan dilini zəif bildiklərindən Azərbaycanda irəli çəkilmə ehtimalları zəifdir. 

Müasir dövrdə gənc molokanların kənddən köçüb getməsi faktı gündən-günə artmaqdadır. Lakin, 

evlərin çardağından və pencərə önünə qoyduqları Azərbaycan bayrağından onların yaşadıqları 

doğma ölkələri Azərbaycan Respublikasına olan sevgini duymaq olur.  
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XÜLASƏ 

İsmayıllı rayonu Azərbaycanda tolerant cəmiyyətin formalaşmasını sübut edən bariz 

nümunələrdən biridir. Belə ki, İsmayıllıda müxtəlif etnik qruplar və azsaylı xalqlar əsrlər boyu 

dostluq və qarşılıqlı dözümlülük münasibətində yaşayıb yaratmışlar. Bu məqalədə İsmayıllı 

rayonunun İvanovka kəndində yaşayan molokanların məskunlaşma tarixindən, dini baxışlarından, 

həyat tərzlərindən, adət-ənənələrindən və mədəniyyətindən bəhs edilir. 

Konul Baxishova 

MOLOKANS LIVING IN ISMAILLY 

Summary 

Ismailly region is one of the obvious samples proving the formation of a tolerant society in 

Azerbaijan. So, different ethnic groups and people who are in minority lived in the relation of 
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friendship and mutual tolerance for centuries. In this article,it is dealt with the history of settlement 

of molokans living in Ivanovka village of Ismailly region, their religious views, styles of living, 

traditions and culture. 
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QƏDİM TÜRKLƏRİN YƏHUDİLƏRƏ VƏ MUSƏVİLİYƏ QARŞI OLAN DİNİ 

TOLERANTLIĞININ MULTİKULTURAL BAXIMDAN TƏHLİLİ  

 

Açar sözlər: Xəzərlər, musəvilik, yəhudi, tolerantlıq, din, multikulturalizm. 

Key words: Khazars, Judaism, Jewish, tolerance, religion, multiculturalism. 

Qara dənizin şimalı ilə Xəzər dənizi arasındakı geniş ərazini əhatə edən Xəzər imperiyası 7 – 

10 -cu əsrlərdə özlərinin ən parlaq dövrünü yaşamışlar. Hətta Azərbaycan, indiki Ermənistan və 

Gürcüstandan keçərək Şərqi Anadoluya qədər gedib çıxmışdılar. Tarixçi Prof. Dr. Tuncər Gülənsoy 

xəzərlərin Şərqi Anadoluya b.e.-nın 216-cı ilində gəldiklərini bildirir. [9, s.7 ]  Bu isə türklərin 

Anadoluya ilk dəfə Malazgird döyüşündən sonra gəlməsini qəbul edənlərin fikrini inkar edir. 

Xəzərlərin dini inanclarından bəhs olunarkən ilk öncə yəhudiliyin karaim qoluna rast gəlinir. Çünki 

Xəzər türkləri və qıpçaq türklərinin ( Xəzərlərlə yanaşı musəviliyi qəbul edən digər Türk boyu  

Qıpçaqlardır. Qıpçaqlar arasında, İslam və Xristianlıqla yanaşı  musəviliyi də  qəbul edənlər 

olmuşdu. Onlar arasında musəviliyin X. əsrin ikinci yarısından etibarən  Karaim missionerləri 

vasitəsilə yayıldığı bilinir. [6, s. 115].) az bir qismindən əlavə, digər türk boylarında musəvilik 

dininə rast gəlinmir. Təbii ki, bu hal çox maraq doğuran bir hal olaraq bir çox dünya tarixçilərinin 

istiqamət sahəsinə çevrilmişdir. Hətta Xəzər Xaqanlığını yəhudi dövləti adlandıran tarixçilər də 

olmuşdur. [3] Bunun səbəbi isə Yəhudiliyin rəsmi din elan olunması və yəhudilərin hakim elitada 

təmsil olunmasında idi. 

Yəhudi mənbələri yəhudilərin Xəzər ölkəsinə gəlişini 8-ci əsrin 30-cu illərində Bizansdan və 

Ərəb xilafətindən qovulması səbəbilə əlaqələndirmişlər. [4, s.115] Xəzər torpağında yəhudilərdən, 

əsasən, xəlifə Harun ər-Rəşid (786-809)  zamanında burada tacir qismində yerləşən digər ərəb, rus, 

bulqar və Xarəzm türkləri ilə birgə bəhs edilir. Lakin Xəzər yurduna daha böyük yəhudi köçü 943-

cü ildə baş vermişdir. Belə ki , Bizans imperatoru Roman bütün yəhudilərin xristanlaşdırılması 

əmrini vermiş, əks halda boyunlarının vurulacağı ilə hədələyərək onların qovulmasına səbəb 

olmuşdur. Belə olan halda yəhudilər Xəzər xaqanlığına sığınmışlar. Əl - Həməvi və əl - İstəxri kimi 

coğrafiyaçıların bildiyinə görə köç zamanı buraya gələn yəhudilərin sayı 4000 idi. [10, s.117] 

Türklər tarixən bütün dinlərə qarşı  tolerant davranış göstərmişlər. Bunun səbəblərindən biri isə 

türklərin dərin köklərə sahib mədəniyyətə malik olmasından dolayı assimilyasiyaya uğramaq 

qorxusunun olmamasında və insani dəyərlərin hər şeydən öndə gəlməsi faktoru idi. Vaxtilə Çin 

zülmündən xilas olmağa çalışan Buddistlər də türklərə pənah gətirmişdilər. [4, s.97] Bu isə türklərin 

fərqli səmavi dinlərə və fərqli xalqlara qarşı  tolerant yanaşmasının göstərirdi ki, ətraf xalqların da 

artıq bundan xəbərdar idi. Məşhur rus tarixçisi Qumilyov da apardığı tədqiqatlar nəticəsində 

xəzərlərin bütün dinlərə qarşı tolerant olduğunu qeyd edərək onların tolerantlıq, ədalət və mədəni 

müxtəlifliklə şöhrət qazandıqlarını vurğulamışdır ki, bu da bir daha Xəzər cəmiyyətini gözlər önünə 

gətirmiş olur. [7, s. 88] Müxtəlif xalqlara mənsub insanlar burada mədəni müxtəliflik şəraitində 

sərbəst şəkildə öz mədəniyyətlərini və dini ayinlərini icra edirdilər. Səməndər şəhərindəki kilsə, 

məscid və sinaqoqlara və mərkəz İdildə Yəhudilər, xristianlar, müsəlmanlar və paqanlar üçün bir-
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birindən ayrı məhəllələrə rast gəlinirdi. [4, s. 116] Xəzər xaqanlığı, dövrünün yeganə tolerantlıq və 

mədəni müxtəliflik nümunəsi idi.  Həmin dövrdə yəhudilərin bütün ölkələrdə təqib olunması 

hallarına, antisemitizmə rast gəlinirdi ki, bu da insanların tolerant bir yurda sığınmasını vacib edirdi. 

Xəzər xaqanlığında dini tolerantlıqla yanaşı həm də multikultural bir mühit var idi. Mədəni 

müxtəliflik şəklində hər xalqın və mədəniyyətin nümayəndəsi  azad şəkildə öz dinini və 

mədəniyyətini yaşayırdı. Digər ətrafdakı ölkələrdəki kimi zorla din dəyişdirmə hallarına Xəzər 

yurdunda rast gəlinmirdi. Multikulturoloji aspektdən bir nüansı da vurğulamaq lazımdır ki, burada 

yaşayan hər bir xalqın nümayəndəsi özünü məhz “xəzərlər” adına mənsub bilirdi. Heç kim özünü 

gəlmə və yad mədəniyyətin ünsürü hesab etmirdi. Kilsə və məscidlərlə yanaşı sinaqoqlar da 

fəaliyyət göstərirdi. Hər bir dinin özünə xas din adamı var idi. Din adamları mədəni dinlərarası 

diskussiyalar apararaq dinlərarası dialoqun təməlini qoyurdular. Xəzərlərin bu cür multikultural 

mühiti həzm etməsinin səbəbi tolerantlığın və mədəni müxtəlifliyin tarixən onların həyat tərzi 

olmasından qaynaqlanırdı. Musəviliyin sərbəst şəkildə yayılması yəhudi xalqının nə qədər azad 

olmasının təzahürü idi. Buna səbəb olan digər amil isə türkün daima əzilənin yanında olma 

xüsusiyyətidir ki, buna tarixdə çox rastlanmışdır. Tarix fərqli dövründə yəhudilər təqiblərə məruz 

qalmış və dəfələrlə öz yurd-yuvalarından qovulmuşdur. Türklərin digər nümayəndəsi Osmanlı da 

Xəzərlərdən sonra Əndəlüsdən qovulan yəhudilərə qucaq açmışdır. Tarixən heç bir türk dövlətinin 

tərkibindəki yəhudilər antisemitizm halları ilə rastlaşmamışdır.  

Musəviliyi qəbul edən təbəqə,  əsasən, Xaqan və aristokrat sinfinə mənsub insanlardan ibarət 

idi. Əslində xəzərlər musəviliyin Karaim məzhəbini qəbul etmişdilər. [1, s.279] Xəzər xaqanlığı 

Yəhudiliyi qəbul etdiyi zamanlarda  Karaim məzhəbi, hələ "Karaim" adı ilə mövcud deyildi. 

Karaimlik inancı ətrafında birləşənlərə  "Ananiyyun" deyilirdi. Bu məzhəb mənsublarına ancaq IX. 

əsrdə Karaim adı verilmişdir. Talmudu qəbul edən musəviliyin əsas məzhəbi olan Rəbbanilikdə 

missionerlik fəaliyyətlərinə tarixən rast gəlinməmişdir. Lakin Karaimlərdə bunun əksi müşahidə 

olunurdu. Talmudu inkar edib  ancaq Tövratı qəbul edən Karaimlər missionerlik fəaliyyəti 

nəticəsində başqa irqlərdən olan insanları da  öz dinlərinə dəvət edirdilər. Karaimlərin  

Rəbbanilərdən əsas fərqli cəhətləri ancaq Tövratı qəbul edib Talmudu və din xadimlərinin 

ədəbiyyatlarını rədd etmək idi. [8, s.190-201]  Karaim inancında tövhid vacib sayılırdı və Tanrının  

bir olduğu qəbul edilirdi. Bənzəri yox idi, heç bir şeylə müqayisə edilə bilməzdi. Cismaniyyətdən 

uzaq idi. Əzəli və əbədi olduğu qəbul edilirdi. Musa peyğəmbəri qəbul etməklə yanaşı digər 

peyğəmbər və nəbilərdən  də göndərildiyinə iman edirdilər. Bu peyğəmbərlərin də bir qisminin də 

adları Tövratda bildirilmişdi. [9, s. 27]  Xəzər xaqanlığında 30-dan çox xalqın yaşadığını nəzərə 

alaraq hər xalqın öz dilində ibadət etməsi də mümkün olmuşdu. İbadət isə gündə iki dəfə icra 

olunurdu. [8, s.289-294,162]  Nisbətən dünyəvi və daha da dindar idilər. Müqəddəs günləri sayılan  

Şabat  günündə ancaq ibadətlə məşğul olurdular. Talmudu inkar etmələrinin səbəbi də sırf Tanrının 

kəlami sifətlərindəki ziddiyyətdən qaynaqlanırdı.  Bu isə bir daha karaimlərin dini baxışlarını ortaya 

qoyaraq kəlami məsələlərdə həssaslığının göstəricisi idi. Bu onların mühafizəkar dindar 

olmalarından qaynaqlanırdı. Karaimlər bu gün də öz varlıqlarını davam etdirməkdədirlər. Ancaq 

türkcə danışan, müqəddəs kitab olaraq bir tək Tövratı qəbul edən, əvvəllər əsasən Krımda və 

Polşada yaşayan, hal-hazırda isə köç bölgələrində yaşayan Karaim  toplumunun Xəzərlərin 

soyundan olduğu güman edilir. [4, s. 116]   

Azərbaycanda olan yəhudi icmasının da gəliş tarixi 7-10-cu əsrlərə aid edilir. Azərbaycanda 

“Dağ Yəhudiləri” adlanan icmanın tarixi də çox güman ki, Xəzər imperatorluğuna bağlıdır. Lakin 

digər bir versiyaya görə, Moisey Kalankatuklu dağ yəhudilərinin Qafqaza gəlişini e.ə. 1-ci əsrə aid 

edir. Tarixçilərin bu barədə fikirləri fərqlidir. Digər bir fikrə görə, ən qədim yəhudi icmalarında 

olan dağ yəhudiləri mənşəcə bir vaxtlar Assuriya və Babil şahları tərəfindən Fələstindən çıxarılmış 

və Midiyada məskunlaşdırılmış İsrailoğulları nəslindəndirlər. Elə Midiyada ikən onlar tatlarla 

qaynayıb qarışmışlar. Bunun təsiri altında dağ yəhudiləri fars dilinin qədim arami və yəhudi sözləri 

ilə qatışıq bir ləhcəsi olan tat dilində danışırlar. Başqa tarixçilərin fikrincə, dağ yəhudiləri Şərqi 

Qafqaza Sasani hökmdarı Xosrov Ənuşirəvan ( 531-579) tərəfindən köçürülmüşlər. Hökmdar 

Qafqazda qalalar tikdirir, şəhərlər saldırır, bu şəhərlərdə Mesopotamiyadan köçürtdüyü farsları və 

yəhudiləri yerləşdirirdi. Dağ yəhudilərinin danışdığı tat dili də həmin dövrdən miras qalmışdır. Dağ 

yəhudiləri Azərbaycana Sasanilərin siyasəti ilə bağlı olaraq 15 əsr bundan qabaq gəlmiş, 
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imperiyanın təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə sərhəd məntəqələrinə yerləşdirilmiş, yerli əhali 

ilə sıx təmasda olsalar da, dinlərini, adət-ənənələrini, həyat və düşüncə tərzlərini qoruyub 

saxlamışlar. 

Aralarında bəzi inanc və yaşam fərqləri baxımından sayı 16 min olan Azərbaycandakı 

yəhudilər üç qrupa bölünür: 

1. Dağ yəhudiləri ( 11000 nəfər ) 

2. Avropa yəhudiləri ( əşkinazi 4300 nəfər) 

3. Gürcü yəhudiləri (700 nəfər) 

Azərbaycanda say etibarilə dağ yəhudiləri çoxluq təşkil edir. Ölkəmizdə 11 min dağ yəhudisi 

yaşayır. Bunlardan 1000-i Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında, 6000-i Bakıda, 4000-ə yaxını isə 

Quba rayonunun Qırmızı qəsəbəsində kompakt halda məskunlaşıblar. Burada yaşayan yəhudilərin 

dili isə arami ibrani dillərindəki bir çox sözlərdən formalaşan, rus, türk, farscadan da bəzi 

kəlmələrin əlavə olunduğu tat dilidir. Hind Avropa dilləri qrupuna daxil olan farscanın bir ləhcəsi 

sayılan tat dili ivritcədən tamamilə fərqlidir. Qubadan İsrailə köçən yəhudilər əvvəllər bu dildə bir-

birini başa düşmədiklərini deyirlər. [5, s. 97] 

Bu gün  multikulturalizm adlanan nəsnə tarixən türklərin həyat tərzi olaraq özünü mədəni 

müxtəliflik şəklində büruzə vermişdir. YUNESKO-nun 2001-ci ildə qəbul etdiyi “Mədəni 

müxtəliflik haqqında ” Ümumdünya Bəyannaməsinin 1 maddəsində qeyd edilir ki, “mədəniyyət və 

mədəni müxtəliflik siyasi və hüquqi reallığa çevrilmişdir. Canlı təbiətdə bioloji müxtəliflik nə qədər 

vacibdirsə, bəşəriyyət üçün də mədəni müxtəliflik o qədər vacibdir. Bu baxımdan o, bəşəriyyətin 

ümumi sərvətidir, indiki və gələcək nəsillərin maraqları naminə qəbul və mühafizə edilməlidir. 

Mədəniyyət yaşayır və insanlar arasında müxtəlifliyi genlərdən daha çox dərəcədə müəyyən edir ”. 

[2, s. 269] Bu gün Azərbaycan da multikultural dəyərlərə öz töhfəsini verməkdədir. Bu isə çoxillik 

tarixi təcrübənin özünü bu günə əks etdirməsidir.  

Ədəbiyyat: 

1. Ahmet Taşağıl, Kök Tenqrinin Çocukları, İstanbul, 2013. 

2. Aslanova Rəbiyyət, Qloballaşma və Mədəni Müxtəliflik, Bakı, 2016. 

3. Dunlop D. M. , The History of the Jewish Khazars, Princton, 1967. 

4. Jean Paul Roux , Türklerin Tarihi-Pasifikten Akdenize 2000 yıl, çev. Aykut   Kazancigil ve 

Lale Arslan Özcan, İstanbul, 2004. 

5. Kazımov Saleh, Azərbaycan Tolerantlıq Ənənəsi, məqalə-Qafqaz Albaniyasının Mirası: 

Tatca Danışan Dağ Yəhudiləri, Bakı, 2015. 

6. Rasonyi Lazso, “Tarihte Türklük”, Çev: Metin Kıratlı, Ankara, 1971. 

7. Rıza Zelyut, Yabancı kaynaklara göre Türk kimliyi, Ankara, 2010. 

8. Şaban Kuzgun, Hazar ve Karatay Türkleri, Ankara, 1993. 

9. Yaşar Kalafat, Kuzey Azerbaycan ve Doğu Anadoluda ve Kuzey İrakda Eski Türk Dini 

İzleri, Ankara, 1998. 

10. Zekeriya Kitapçı, Kuzey Türk Kavimleri Arasında İslamiyet, Konya, 2005. 

XÜLASƏ  

Xəzər ölkəsi X əsrə qədər siyasi, hərbi və iqtisadi baxımından əhəmiyyətli dərəcədə güclü 

olmuşdur. Bu güc və qüdrətini əsrlər boyu davam etdirməyi, zaman-zaman da rəqiblərinə qarşı 

ciddi bir üstünlük əldə etməyə nail olmuşdur. Xəzər xaqanlığı mövcud olduğu dövrdə tolerantlığın 

və multikultural dəyərlərin tək nümunəsi olmuşdur. Kilsə, məscid və senaqoqlar yan-yana 

yerləşirdi. Digər ölkələrdə dini ayrı-seçkilik səbəbi ilə təqiblərə məruz qalan insanlar Xəzər yurduna 

üz tuturdular.  

Elvin Babayev 

Summary  

Hazar state was an powerful state from the political, military and economic point of view till 

X century. It prevailed its power and soverginity for a long time and managed to come out superiour 

the rival states. The period of existance of Khazar Khaganate was the only example of tolerance and 

multicultural values. The church, a mosque and synagogues were side by side. In other countries, 

people who were persecuted because of religious discrimination were turning to the home of 

Khazar.  



 
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 309 

 

 

 

Nuridə Qurbət qızı Əhəmədova 

Sumqayıt şəhər 25 nömrəli tam orta məktəbin tarix müəllimi 

nuride.ehmedova.1976@mail.ru 

 

MULTİKULTURALİZM AZƏRBAYCANDA 

 

Açar sözlər: tolerantlıq, mənəvi-mədəni dəyərlər, multikulturalizm, dini dözümlülük, 

mədəniyyətlərarası dialoq. 

Key words: tolerance, moral-cultural values, multiculturalism, religious tolerance, inter-

cultural dialog. 

 

Multikulturalizm termini 60-cı illərin sonunda Kanadada meydana çıxıb. Ölkəmizdə 

multikulturalizm milli siyasətin əsas forması kimi qəbul edilir. Konsepsiya insanın etnomədəni, irqi 

və dini müxtəliflik statusunu hər bir millətin içində qorumağa şərait yaradılmasına əsaslanır. 

Multikultural model assimilyasiya olmadan inteqrasiyaya yönələrək legitimləşdirilməni təmsil edir. 

Bu o deməkdir ki, etnomədəni bir dövlətin sərhədləri daxilində dini və mədəni mənsubiyyətə uyğun 

həyat tərzi, ən əsası bu prinsipləri ödəyən təhsil qurulmalıdır.  

Etnik və dini azlıqların hüquqlarının müdafiəsi prinsiplərini rəhbər tutan demokratik dövlətlər 

miqrantların milli cəmiyyət daxilində öz etnomədəni cəmiyyətlərini quraraq, onları inkişaf 

etdirmələri üçün şərait yaradırdılar. Müxtəlif mədəniyyət və ənənələrin vahid çoxmədəniyyətli 

məkanda birgə mövcudluğu ideyası həqiqətən də dəyərlidir. Əqidəmizə görə müxtəlif dinlərə etiqad 

edən, fərqli dillərdə danışan xalqların birgə yaşaması uzun əsrlər boyu təbii hal kimi qəbul edilib. 

Çoxmədəniyyətli cəmiyyətimizdə hər bir etnik, dini və ya mədəni qrup öz ənənələrini yaşatmaq və 

onları övladlarına ötürmək hüququna malikdir. Dövlət də onların bu hüquqlarını təmin edir və onlar 

arasında qarşılıqlı anlayış və münasibətlərin olması üçün hər cür şərait yaradır. Bütün bu ənənələrin 

təməlində aşılamaq, təbliğ etmək dayanır. Bu isə hələ kiçik yaşlardan ailədən, məktəbdən 

başlanmalıdır. Tədris olunan materiallar kifayət qədər inteqrativ olmalıdır. 

İnteqrativ təlim mühüm pedaqoji problem kimi müasir dünyagörüşlü, fəal, yaradıcı, 

problemlərin həlli və müstəqil qərarlar qəbul etmək üçün zəruri təhsil səviyyəsinə və keyfiyyətlərə 

malik şəxsiyyət formalaşdırılması vəzifəsinin ön plana çıxdığı hazırkı dövrdə xüsusi aktuallıq kəsb 

edir. Bu problemin tədqiqi və həlli təkcə ədəbiyyat tədrisinin elmi, nəzəri əsaslarının inkişafı üçün 

deyil, müəllimlərin praktik fəaliyyəti üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Burada təhsilin məqsədinə hadisə və təzahürləri öyrənmək və bilmək deyil, həm də əldə 

olunmuş bilik, bacarıq və dəyərlərdən müxtəlif situasiyalarda istifadə etmək, araşdırmaları 

təkmilləşdirmək, anlama, birbaşa şəxsi iştirak daxildir. Belə tədris şagirdlərə öyrənmə zamanı 

müxtəlifliklər arasında bilik və konsepsiya səviyyəsində dəyərli əlaqələr yaratmaqda köməklik 

göstərir. Əsrlər boyu multikultural ənənələrə əsaslanan milli tariximiz formalaşmış, 

çoxmədəniyyətliliyin təbliğ edildiyi tarixi əsərlərimiz işıq üzü görmüşdür.  

Multikulturalizm termini Azərbaycan ictimai-siyasi fikir tarixinə yeni daxil olsa da,  ona 

qədər biz bu anlayışa mədəni müxtəliflik kimi yanaşmış və cəmiyyətdə uğurlu tətbiqinə nail 

olmuşduq. Müstəqil Azərbaycanda multikultural dəyərlərin formalaşmasında azərbaycançılıq 

ideologiyası əvəzsiz rol oynamışdır. 1993-cü ildə Azərbaycan dövlətini parçalanmadan qurtarmış 

ümummilli lider Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin uğurlarının kökündə, məhz 

azərbaycançılıq ideyası dayanırdı. Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanın düşdüyü dərin böhran, 

təkcə, Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzü ilə bağlı deyildi. Həmin dövrdə bütövlükdə 

respublikada milli-etnik ixtilaf ayrı-ayrı bölgələrdə özünü göstərirdi. Belə bir zamanda xalq Ulu 

öndər Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləşdi və ölkəni parçalamaq istəyən 

qüvvələr zərərsizləşdirildi. Məhz azərbaycançılıq bizim keçmişimizdən gələn dəyər olaraq vahid 

Azərbaycan ideyasının, ölkədə bütün etnosların həmrəylik və anlaşma içində birgəyaşayışının tarixi 

təcrübəsidir. 

Bir siyasət kimi multikulturalizm öz mahiyyəti baxımından tolerantlıqla da sıx bağlıdır. O, 

müxtəlif mədəniyyətlərin paralel şəkildə yaşamasını qəbul edən tolerant cəmiyyətin başlıca 

xüsusiyyətlərindən biridir. Multikultural cəmiyyətin formalaşması və inkişafı - tarixi təkamülün 
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xüsusiyyətləri ilə, konkret olaraq, sosial amillərlə müəyyənləşmişdir. Onu da qeyd edək ki, 

multikultural cəmiyyətin formalaşmasında və inkişafında demokratiya mühüm rol oynayır, daha 

dəqiq desək, demokratiya multikultural cəmiyyətin təkamülü üçün əlverişli şərait yaradır. 

Multikulturalizm hamı tərəfindən tanınan, müxtəlif mədəniyyətlərə tolerant münasibətə əsaslanan 

dinc, yanaşı yaşama prinsipidir. Azərbaycan üçün fərqli baxışlara, adətlərə, vərdişlərə dözümlülük 

mövqeyi bəsləmək demokratik dövlət strategiyasıdır. Azərbaycan ümummilli həmrəyliyin inkişafı 

üçün əlverişli mühitdir, mənsubiyyətindən asılı olmayaraq ərazisində məskunlaşan hər bir vətəndaş 

Azərbaycanın sərvətidir. 

Tarix boyu ölkəmiz tolerantlığın, dini dözümlüyün və mədəniyyətlərarası dialoqun vətəni 

kimi dünyaya açıq olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25-ci maddəsinə əsasən 

mənşəyindən, irqindən, dinindən və dilindən asılı olmayaraq hamının hüquq və vəzifələrinə hörmət 

təmin edilmişdir. Müstəqilliyin inkişafı gedişində multikultural dəyərlərin qorunması sahəsində 

əsaslı hüquqi baza təşəkkül tapmışdır ki, bununla da diskriminasiyanın, rasizmin, ksenofobiyanın, 

islamafobiyanın və anti-semitizmin təzahürü yolunda ciddi maneələr yaradılmışdır. 

Azərbaycanda 2008-ci ildə müasirləri tərəfindən tolerantlıq prosesi adı verilmiş 

mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqa start vermişdir. Azərbaycan cənab Prezidenti İlham 

Əliyev tərəfindən 2016-cı ilin "Multikulturalizm ili" elan olunması, dünyanın dini liderlərinin 2010-

cu il Bakı sammiti, Bakı şəhərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi, "Tolerantlıq ünvanı 

- Azərbaycan" layihəsi adı altında keçirilən tədbirlər, 2015-ci il aprelin 26-da "Atəşgah məbədində" 

ilk Avropa Olimpiya oyunları məşəlinin yandırılması, Azərbaycanın 20 ali məktəbində 

"Multikulturalizm" fənninin tədrisi, Azərbaycan Prezidentinin "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının 

alman dilinə tərcüməsinin 200 illiyinin keçirilməsi haqqında (dastanı alman tədqiqatçısı Fridrix 

Henrix fon Dits tərcümə etmişdir), "Renessans" jurnalının nəşri haqqında və 2014-cü il mayın 15-də 

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılması haqqında sərəncamları, 2014-cü il 

fevralın 28-də Millətlərarası münasibətlər, multikulturalizm və din tədbiri buna nümunədir. 

Ölkəmiz ipək yolunun üzərində yerləşməsinə görə daim miqrasiya proseslərinin getdiyi 

region kimi assimiliyasiya proseslərinin təsirinə məruz qalmışdır. Regionumuz sivilizasiyalar, 

dinlər, dillər mərkəzidir.  Bu mərkəz qarışıq mədəniyyətlər üzərində qurulan Qafqaz 

mədəniyyətinin yüksəlişində mühüm rol oynamışdır. Bu baxımdan Azərbaycan bəşər 

sivilizasiyasına bütün sahələrdə nadir incilər bəxş etmiş ölkədir. 

Bütün dünya Azərbaycan Respublikasının region və dünya siyasətində yerinə öz obyektiv 

qiymətini vermişdir. Azərbaycan türklərinin yerinə və əhəmiyyətinə əsrlər boyu regiondan keçən 

səyyahlar, coğrafiyaşünaslar, tarixçilər və diplomatlar salnamələr həsr etmiş, region xalqları 

haqqında qiymətli yazılar qoyub getmişlər. XIX əsrin 30-cu illərində Azərbaycana gələn fransız 

yazıçısı A. Duma topladığı məlumatlardan sonra ölkənin etnosiyasi mozaikasının zənginliyinə 

baxmayaraq qeyd dəftərinə aşağıdakı cümləni yazmışdı: "Türk dilini bilmək kifayətdir ki, 

Qafqazdan İran körfəzinə və Hindistana qədər heç bir tərcüməçinin köməyindən istifadə etmədən 

gəzib dolaşasan". 

Bəşər sivilizasiyasının ən qədim ocaqlarından olan Azərbaycanda etnik, dini, irqi və linqvistik 

ümumiliyin formalaşması ölkəmizin yaşadığı çoxəsrlik inkişafın yekunudur. Əsrlər boyu miqrasiya 

proseslərinə məruz qalmış Azərbaycan torpaqlarında müxtəlif xalqların, irqlərin və dinlərin övlad-

ları məkan tapmış, qaynayıb-qarışsa da, identikliyini qoruyub saxlamış, dilini, dinini, mədəniyyətini 

inkişaf etdirmişdi ki, bu prosesdə qazanılmış dəyərlər dünya mədəniyyəti xəzinəsinə mühüm töhfə 

olmuşdur.  

Ənənə Azərbaycanda bu gün də yaşayır və inkişaf edir ki, bunu multikulturalizmin dövlət 

siyasəti səviyyəsinə yüksəldilməsinin göstəricisi kimi, Azərbaycan Prezidentinin 2013-cü il 

oktyabrın 2-də IV Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun açılışı zamanı etdiyi çıxış da aydın 

şəkildə göstərir: "Multikulturalizm - Azərbaycanda həyat tərzidir. Doğrudur, bu nisbətən yeni 

termindir. Bununla belə, yüzilliklər boyu Azərbaycanda multikultural cəmiyyət mövcud olmuşdur. 

Bunun əyani sübutu xalqlarımız arasında dostluq və həmrəylikdir. Biz bu gün də ona çalışmaq ki, 

təşəbbüsümüzlə regionda və dünyada gedən proseslərə pozitiv təsir göstərək”. 

Avropa və Asiya arasında yerləşən Azərbaycanda çox mədəniyyətlilik tarixin qədim 

dövrlərindən qidalanır. Məhz etnik müxtəliflik bu gün Azərbaycan ərazisində özünü qoruyub 
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saxlamış sistemli münasibət modeli formalaşdırmışdır. Ona görə də müasir dövrdə Azərbaycanın 

çox mədəniyyətlilik ənənəsi inkişaf edib keyfiyyətcə yeni müstəviyə keçdi. Bu haqda Azərbaycan 

Prezidenti cənab İlham Əliyev qeyd edir ki, “multikulturalizm ənənələri Azərbaycanda əsrlər boyu 

həmişə mövcud olub. Sadəcə, müxtəlif cür adlanıb, lakin mahiyyəti dəyişməyib”. 

Müxtəlifliklərin düzgün tənzimlənməsi çox mədəniyyətli dövlət üçün böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Multikulturalizm - cəmiyyətin mədəni müxtəliflik əleyhinə etirazım səngitmək üçün alternativ 

siyasət kimi meydana gəlmişdir. Pozitiv sosial təzahür olan multikulturalizm, cəmiyyətin inkişafı 

üçün münbit şərait yaradır, etnik münaqişələrin qarşısını alır, müxtəlif xalqlar arasında etimadı 

möhkəmləndirir. 

Azərbaycan Respublikası dövlət müşaviri Xidmətinin təsis edilməsi, 2011 - 2013-cü illərdə 

Bakıda I və II Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumlarının, 2015-ci il noyabrın 16-da 

Bakıda “Beynəlxalq tolerantlıq gününün" keçirilməsi - bu siyahını kifayət qədər genişləndirmək - 

bütün bunlar Azərbaycanda sivilizasiyalararası dialoqun səviyyəsinin göstəricisidir. Zaman etibarı 

ilə olduqca kiçik bir dövrdə dünyanın 11 ali məktəbində, o cümlədən Türkiyə, Bolqarıstan, 

Gürcüstan, Rusiya, Litva, Çexiya, İtaliya, Belorusiya, İsveçrə, Portuqaliya, Ukrayna 

universitetlərində "Azərbaycan multikulturalizmi" fənninin tədrisinə başlanılmışdır. 

Halbuki, demokratiyanın klassik vətəni sayılan Avropanın üç böyük ölkəsi - Almaniya, 

İngiltərə və Fransa miqrasiya proseslərinin təsirinə dözməyərək multikulturalizmdən birmənalı 

şəkildə imtina etmişdir. "Hudson Review" jurnalının müəlliflərindən olan B.Baver 

multikulturalizmin milli-mənəvi dəyərlərə mənfi təsirindən bəhs edərək yazırdı ki, Avropa 

ölkələrinin multikulturalizmdən döndərməsi xüsusilə, Niderland, Danimarka, Böyük Britaniya, 

Norveç, İsveç, Avstriya, Almaniya və Rusiyada özünü aydın şəkildə göstərir. 

Multikulturalizm bu gün Azərbaycanda reallaşmaqda olan demokratik proseslərin, vətəndaş 

cəmiyyəti quruculuğunun tərkib hissəsi olmaqla bərabər dini tolerantlığın və mədəniyyətlərarası 

dialoqun etalonu kimi təsir göstərmək gücündədir. Müasir Azərbaycan multikulturalizmi 

dövlətçiliyimizin, milli təhlükəsizliyimizin və mənəvi birliyimizin qarantıdır. 
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In article illuminating main point and content of multiculturalism, tolerance and religious 
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Şaiq 
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Azərbaycanda ən qədim zamanlardan bəri müxtəlif dinlərə və etiqadlara inanan, fərqli dillərdə 

danışan çoxsaylı xalqlar və etnik qruplar sülh və əmin-amanlıq, dinclik və bərabərlik şəraitində 

yaşamışlar. Bu cür tolerant mühit və multikultural tarixi şərait təbii olaraq azərbaycanlıların bədii 

təfəkküründə də: şifahi və yazılı ədəbiyyatında özünün poetik təcəssümünü, obrazlı ifadəsini 

tapmışdır.  

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında multikultural düşüncələr ümumilikdə götürdükdə 

aşağıdakı bir neçə şəkildə özünü göstərir: 

1) Müxtəlif dinləri təmsil edən xalqların adları ehtiramla çəkilir və onlara qarşı hörmət və 

dostluq duyğuları ifadə edilir; 

2) Digər dinləri təmsil edən müqəddəs şəxsiyyətlərə böyük sayğı və ehtiram duyğuları dilə 

gətirilir və onların yüksək əxlaq tərzi və davranışları nümunə olaraq təqdim və təbliğ edilir; 

3) Müxtəlif dinləri və xalqları təmsil edən gözəllərə sonsuz və səmimi sevgi duyğuları qələmə 

alınır və onlara qovuşma yollarında çəkilən əzab-iztirablar, ağrı-acılar bədii şəkildə ifadə olunur. 

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatını təmsil edən şair və yazıçıların çoxu bu mənəvi dəyərlərə 

əsərlərində geniş yer vermiş və onları yaymış, oxucularına təlqin etmişlər. 

Azərbaycan ədəbiyyatında multikultural düşüncə tərzinin yer aldığı ilkin qədim və dəyərli 

bədii nümunələrindən biri eramızdan əvvəl  ikinci minilliyə aid edilən “Avesta” dini-bədii abidəsi 

sayıla bilər. Azərbaycanlılarla yanaşı vaxtilə atəşpərəst olmuş bir sıra Yaxın Şərq xalqlarının ortaq 

abidəsi sayılan “Avesta”da multikulturalizm dəyərlərinə söykənən maraqlı fikirlər yer almışdır. 

Məsələn, “Avesta”nın “Qatlar” adlanan ən qədim hissəsində Zərdüşt üzünü baş Allaha - Məzdaya 

tutaraq deyir:    

 “Ey Məzda, əllərimi duaya qaldıraraq... bütün insanların doğru yola gəlməsi üçün sənin 

köməyini istəyirəm”. 

“Avesta”nın Zərdüştün müəllifi olduğu şübhə doğurmayan bu hissəsindən aydın olur ki, 

qədim Manna ərazisində - indiki Azərbaycan torpaqlarında etnik münaqişələr mövcud olmamış və 

bu yurdun sakinləri olan insanlar sülh, əmin-amanlıq şəraitində həyat sürmüşlər. 

“Avesta”da yer alan aşağıdakı nümunələrdə də multikulturalizm dəyərlərini qabarıq şəkildə 

özündə əks etdirən fikirlər diqqəti çəkir: 

“Bütün güc və bacarığımla çalışacağam ki, insanlar doğru din yolu ilə getsinlər. Bu doğru 

din onları birləşdirəcək, xeyirxahlığa yol açacaqdır”. “Dünyada düşmənçiliyin olmaması 

xoşbəxtlik deməkdir”.  “İnsanların azadlığına toxunmayın, çünki azadlıq dostluq və məhəbbətə yol 

açır”. 

“Qoy arxlarda sularınız 

Maneəsiz axıb getsin. 

İnsanların arasında 

Dostluq, düzlük olsun”.      

Eramızın VII əsrinə aid edilən, bir sıra epizodları ilə kökləri daha qədimlərə gedib çıxan 

Azərbaycan qəhrəmanlıq dastanı “Kitabi-Dədə Qorqud”da da multikulturalizm dəyərləri ilə 

səsləşən bir sıra maraqlı məqamlara rast gəlirik. Məsələn, eposun bir boyunda Bayburt xristian 

bəyliyinin başçısının, qızı, atası tərəfindən əsir götürülmüş  müsəlman oğuz igidinə - Beyrəyə 

vurulur və eşqi xatirinə onu əsirlikdən azad edir. Beyrək bu yaxşılığın əvəzində  xristian qızı ilə 
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evlənəcəyinə and içsə də, vədinə xilaf çıxır və bunun nəticəsi olaraq sonda xaincəsinə öldürülür ki, 

bu da əsərdə güclü bir asossiasiya yaradır: Vədə xilaf çıxanın cəzası belə olmalıdır.  

Dədə Qorqud dastanlarında digər bir oğuz igidi – Qanturalı isə başqa dindən olan Trabzon 

təkurunun qızı ilə evlənir ki, bu fakt oğuzların əski çağlardan bəri digər dinlərin daşıyıcılarına olan 

isti münasibətindən xəbər verir.  

Dastanın baş qəhrəmanı Salur Qazanın və onun oğlu Uruzun davranışlarında da digər xalqlara 

qarşı mərhəmət və ehtiram duyğuları özünü göstərir. 

Azərbaycanın digər folklor nümunələrində də, məsələn, “Əsli və Kərəm” dastanında, “Şeyx 

Sənan” əfsanəsində xristian qızı ilə müsəlman gəncinin yüksək ülvi məhəbətindən bəhs olunur. Yeri 

gəlmişkən qeyd edək ki, Şeyx Sənan əfsanəsini XVII yüzillikdə Molla Camal Rənci adlı az tanınan 

bir Azərbaycan şairi ana dilində məsnəvi şəklində nəzmə çəkmişdir. Kiçik həcmli bu əsərin bir neçə 

əlyazması yalnız Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 

saxlanılır. Həmin məsnəvi-poemada ömrünün ixtiyar çağlarını yaşayan və 400 nəfər müridə başçılıq 

edən Şeyx Sənanın yuxuda gördüyü xristian qızına olan məhəbbəti qələmə alınmış və bununla da 

müxtəlif dinlərdən olan insanlar arasında bərabərlik və sevgi duyğuları sərgilənmişdir. Şeyx Sənan 

eşqi yolunda öz dinindən dönsə də, xristian qızını ona ərə verməkdən boyun qaçırırlar. Maraqlıdır 

ki, əsərin sonunda xristian qızı Şeyx Sənana aşiq olur, onun dinini qəbul edir və sevgililər bir yerdə 

dünyalarını dəyişirlər (1). 

Qeyd edək ki, Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının bir çox nümayəndələri öz həyatlarında 

multikultural dəyərləri yaşamış qələm əhli olmuşlar. Belə ki, XII əsrin məşhur şairi Əfzələddin 

Xaqani Şirvaninin anası islamı qəbul etmiş nəsturı qızı olmuşdur. Xaqaninin əsərlərindən açıq-aşkar 

görünür ki, böyük şair xristian dininin qanunlarına da yetərincə bələd olmuş və onlara ehtiramla 

yanaşmışdır. Xaqanin şagirdi olmuş Mücirəddin Beyləqaninin anası isə həbəş qızı olmuşdur. Dahi 

Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin qulluqçu olaraq ona hədiyyə edilən Afaqla ailə həyatı qurması 

faktı da bu böyük söz ustadının multikultural dünyagörüşündən xəbər verir.  

Məlum olduğu kimi, klassik Azərbaycan yazılı ədəbiyyatı nümunələri islamın qəbulundan 

sonra mövcud ənənəyə görə üç dildə: ərəbcə, farsca və türkcə yaranmış və bu ənənə XX yüzilliyə 

qədər davam etmişdir. IX əsrdə yaşamış bir sıra Azərbaycan şairləri əsərlərini ərəbcə yazmışlar. 

Onlar sırasında məvali şair Xüreyminin ərəb dilində qələmə aldığı qəsidələrində müxtəlif xalqların 

bərabərliyi ideyası qabarıq şəkildə özünü göstərir. Belə ki, Xüreymi şeirlərindən birində yazır: 

Mən həyatda insanları bərabər görürəm,  

Bu səbəbdən də bir qəbiri digərindən seçmirəm (2). 

Xüreymidən üç əsr sonra yaşamış Azərbaycan filosof-şairi Eynülqüzat Həmədaninin (1098-

1131) əsərlərində də multikultural dəyərlərin açıq-aşkar şəkildə yer aldığının şahidi oluruq. Bir sıra 

fəlsəfi fikirlərinə görə dar ağacından asılmış Həmədani “Təmhidat” (“Başlanğıc”) adlı əsərinin bir 

yerində yazır: 

Ey can, gəl aləmdə bir atəş çataq, 

Küfrü, müsəlman bir yerə qataq. 

Vüsalın nurundan biz bir olalım, 

Hümmətlə aləmdə Adəm bulalım (3). 

 

Göründüyü kimi, filosof-şair insanlara dininə, inancına görə fərq qoymur, onların hamısını 

insan adını uca tutmağa dəvət edir. 

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının ən böyük nümayəndələrindən biri olan dahi şair və 

mütəfəkkir Nizami Gəncəvi yaradıcılığında multikultural düşüncələr daha konkret şəkildə və geniş 

planda, həm də əlvan boyalarla öz əksini tapmışdır. Dünya şöhrətli bu dahi söz ustadının bütün 

əsərlərinin ana xəttini ictimai ədalət və xeyirxahlıq, bərabərlik və bütün insanlara sevgi və məhəbbət 

kimi humanist düşüncələr təşkil edir: 

Bacarsan, hamının yükünü sən çək, 

İnsana ən böyük şərəfdir kömək... 

Elə bir ixtiyar olsaydı məndə, 

Qoymazdım bəndəyə möhtac bir bəndə... 

Hər kəs ki İsa kimi duyub sevib insanı, 
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İnsafı sayəsində tutub cümlə cahanı. 

 

Nizami Gəncəvi “Yeddi gözəl” və “İskəndərnamə” poemalarında bir sıra xalqların 

nümayəndələrinin parlaq surətlərini yaratmışdır ki, bu da qüdrətli sənətkarın böyük ideallar carçısı 

və yüksək multikultural düşüncə sahibi olmasını açıq-aşkar şəkildə ortaya qoyur. Belə ki, şairin 

“Yeddi gözəl” poemasının baş qəhrəmanı İran əsilli Bəhramın ətrafındakı qadın surətləri yeddi 

iqlimdən olan fərqli inanc sahibləridir. Bunlar hind, rum, slavyan, Məqrib (Qərb), Xarəzm, Çin və 

türk gözəlləridir. Bəhramın bir şəxsiyyət kimi kamilləşməsi prosesi də məhz belə bir multikultural 

mühitdə baş tutur ki, bu da, təbii ki, Nizami dühasının məhsuludur. Nizami Gəncəvinin 

“İskəndərnamə” poemasının baş qəhrəmanı isə qərblidir - Makedoniyalı İskəndərdir. Dahi şair bu 

poemasında Feyləqus (Filip), Niqamuş, Ərəstu (Aristotel), Sokrat, Əflatun (Platon), Hermes, 

Bəlinas, Forfiriyus, Arşimedis kimi qərbli surətlərini, elm və hikmət sahiblərini böyük məhəbbətlə 

qələmə almışdır. Nizaminin bədii təxəyyülünün məhsulu olan İskəndər əsərin əvvəlində bir fateh 

kimi Şərqə və Qərbə, Şimala və Cənuba hərbi yürüşlər etdikdən sonra alimlər mühitində yetkinləşir 

və dünyanı qılıncla yox, yalnız elmi biliklərlə fəth etməyin mümkün olduğunu dərk edir. Birinci 

yürüşündən fərqli olaraq, İskəndərin dünyaya ikinci səfərindən məqsədi bütün xalqları haqqa, 

ədalətə səsləmək və ağılın, biliyin gücünü onlara çatdırmaqdır. İskəndər bu səfərinfə Şimalda elə bir 

ölkəyə gəlib çatır ki, gördükləri onu heyrətə gətirir. Bol nemətli bu ölkənin bütün vətəndaşları 

bərabər hüquqludur. Burada ağa və qul, varlı və yoxsul anlayışları yoxdur. Hamının azad və 

xoşbəxt yaşadığı bu ölkəni ağsaqqallar idarə edir. Nizami bu cür xoşbəxt həyatın səbəbini də 

açıqlayır: buradakı insanların əsas şüarı ədalət və humanizm, vəfa və sədaqət, ən başlıcası isə uca 

Allaha böyük inam və sonsuz sevgidir. Bütün bunları görən İskəndər deyir: 

Belə bir dünyanı o Pərvərdigar 

Bu mərd insanlarçün etmiş bərqərar. 

Bunlar şövkət vermiş aləmə yəqin, 

Sütunu bunlardır bütün aləmin. 

 

Dahi söz ustadı Nizami Gəncəvinin digər əsərlərində də Azərbaycan multikulturalizminin 

əsas dəyərləri və başlıca müddəaları ilə səsləşən çoxlu sayda nümunələrə, diqqətçəkici məqamlara 

rast gəlirik. Məsələn: 

Zülm ilə dünyanı almaq deyildir mümkün, 

Ancaq ədalət ilə alarsan hər bir mülkü... 

İnsana arxadır onun kamalı, 

Ağıldır hər kəsin dövləti, malı... 

Ruhlara dərs öyrət sən İsa kimi, 

Eşqdən şam yandır o Musa kimi. 

 

Görkəmli Azərbaycan filosofu, şairi Şeyx Mahmud Şəbüstəri də təsəvvüfə dair yazdığı 

“Gülşəni-raz” adlı dəyərli əsərində uca Tanrının yaratdığı bütün insanlara eyni gözlə baxdığını dilə 

gətirir. Şair bu fikrini Qurani-Kərimin Mülk surəsinin 3-cü ayəti ilə əsaslandıraraq yazır: 

Bunu mən demirəm, Qurandan eşit, 

Allahın yaratdığında fərq yoxdur. 

Əsərin başqa bir yerində isə filosof-şair yazır: 

Bil ki, bütü yaradan ulu Tanrıdır,  

Yaxşının (Allahın) yaratdığı hər şey yaxşıdır (4). 

 

XIV-XV əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən olan İmadəddin 

Nəsimi yaradıcılığında da multikulturalizm dəyərlərinin aşkar izlərinə rast gəlirik. Bu qüdrətli söz 

ustadının da şeirlərinin mərkəzində insan amili, insana böyük dəyər verilməsi, şəxsiyyət azadlığı, 

insan adının uca tutulması kimi yüksək bəşəri amallar dayanır. Şair üzünü bütün insanlığa tutaraq 

yazır ki, insan gövhərdən də, cəvahiratdan da, qoynunda sərvətlər gizlədən qara torpaqdan da qiy-

mətlidir: 

Ey daşə və türabə deyən qiymətli gövhər 
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İnsan bu hüsnü lütf ilə gövhər deyilmidir? 

 

Şair başqa bir beytində də şeirlərinin baş qəhrəmanı olan kamil insanı tərənnüm edərək, ona 

yüksək dəyər verir: 

Səni bu hüsnü camal ilə, bu lütf ilə görən 

Qorxdular Haqq deməyə, döndülər insan dedilər. 

 

Nəsiminin fikrincə dindar və mömin insan, Allahın hər yedə olduğuna inanan kəs dinlərə, 

firqələrə eyni gözlə baxmalı, hər cür ayrı-seçkilikdən uzaq olmalıdır: 

Ey Həqqi hər yerdə hazırdır deyən əgrinəzər, 

Bəs nə mənidən seçərsən Kəbədən bütxaneyi? 

 

Nəsimi lirik şeirlərində İsa peyğəmbərin də adını tez-tez çəkir və onun nəfəsi ilə ölüləri 

diriltməsini xatırladır. Şairin fikrincə onun sözləri də bu cür dəyərli və qiymətlidir, lakin Haqqa – 

Allaha inamı olmayan insanlara təsir etmir: 

Nəsiminin sözü gərçi dəmi-İsadır, ey münkir, 

Sənə kar eyləməz, niçün ki yoxdur Həqqə iqrarın. 

 

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının digər bir böyük söz ustadı, “qəlb şairi” (Gibb) Məhəmməd 

Füzuli də yaradıcılığında multikultural düşüncələrə geniş yer vermişdir. Təkcə belə bir faktı qeyd 

etmək kifayətdir ki, dahi sənətkar həcmcə ən böyük əsəri olan “Hədiqətüs-süəda” (“Xoşbəxtlər 

bağı”) adlı dini məzmunlu kitabında İsa peyğəmbərə də ayrıca yer ayırmışdır. Qeyd edək ki, 

Füzulinin bu əsərinin farsca qaynağı olan Hüseyn Vaiz Kaşifinin farsca yazdığı “Rövzətüş-şühəda” 

(“Şəhidlər bağçası”) adlı kitabında bu hissə yoxdur (5). Deməli, Füzuli İsa peyğəmbərə xüsusi 

rəğbət bəsləmiş, məhz buna görə də kitabına onun haqqında olan ayrıca bir hissəni də artırmışdır. 

Dahi şair yaradıcılığının zirvəsi olan “Leyli və Məcnun” poemasında da baş qəhrəmanını – 

Məcnunu kamillikdə günəşə və İsa peyğəmbərə bənzədərək, onun uşaqlığı haqqında belə yazır: 

Xurşid kimi kəmalə qabil, 

İsa kimi tifllikdə kamil. 

 

Füzuli bu misralarında Məcnunun hələ körpəlikdən yüksək ağıl sahibi olduğunu diqqətə 

çatdırır və onun bu yüksək keyfiyyəti ilə İsa peyğəmbərin doğulan kimi danışması arasında bir 

paralellik, bənzərlik olmasına işarə edir. Poemanın əvvəlində Məcnun haqqında verilən aşağıdakı 

beytlərdə də Məcnunla İsa peyğəmbərin yüksək humanist missiyası arasında bir oxşarlıq olmasını 

görmək mümkündür. Belə ki, Məcnun üzünü cəfaçı dünyaya tutaraq deyir: Mən dünyaya ona görə 

gəlmişəm ki, qəm yükünü çəkməkdə sənə yoldaş olum. Mənə həm qəm ver, həm onu çəkməyin 

yolunu göstər, həm də dünyanı qəmdən azad et: 

Hər qanda qəm ola, qılma ehmal, 

Cəm eylə, dili-həzinimə sal. 

Həm ver mənə qəm yemək kəmali, 

Həm aləmi qəmdən eylə xali. 

 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Füzulinin bu cür humanist-bəşəri düşüncələri XX yüzilin böyük 

Azərbaycan şairi, dramaturqu Hüseyn Cavidin əsərlərində də qabarıq şəkildə özünü göstərir. 

Məsələn, dramaturqun “İblis” faciəsinin baş qəhrəmanı Arif üzünü Allaha tutaraq yer üzündə 

tökülən qanlara, insanların bir-birini qətlə yetirməsinə dözə bilmədiyini dilə gətirərək deyir: 

Qaldır bəni ta görməyim insandakı zülmü... 

Maraqlıdır ki, Füzuli öz bənzərsiz lirikasının zirvəsi olan qəzəllərində də Şərq klassik 

ədəbiyyatında bəşərin xilaskarı rəmzi kimi tərənnüm edilən İsa-Məsih obrazını yada salır və lirik 

qəhrəmanın öz sevgilisi yolunda can verməsini asan sayır, çünki o, öz dövrünün İsası-Məsihidir. 

Füzuliyə görə, çarmıxa çəkilmiş İsa müqəddəs Ataya necə qovuşmuşsa, aşiq də məşuquna – Allaha 

beləcə qovuşur: 

Aşiqə şövqünlə can vermək igən müşkil deyil, 
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Çün Məsihi-vəqtsən, can vermək asandır sana. 

 

XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında da multikultural düşüncələrin yer aldığı 

məqamlar diqqəti çəkir. Məsələn XVIII əsrin böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqif bir şeirini 

ayrıca olaraq Tiflis şəhərinə, digər bir şeirini isə kilsədən çıxan xristian gözəlinə həsr etmişdir. 

Vaqif gürcü qızının gözəlliyini vəsf edərkən Şeyx Sənan əfsanəsini də yada salaraq xristian qızına 

olan eşqinə görə dinindən dönən Şeyx Sənana haqq qazandırır və eşqin dindən uca olduğunu bir 

daha təsdiq etmiş olur: Şair “Naz ilə ta ol büti-ziba kəlisadan çıxar” misrası ilə başlanan 

müxəmməsinin son bəndində yazır: 

Vaqifəm ta ki, gözüm sataşdı onun qaşına, 

İstədi mehrabü mənbərdən xəyalım daşına. 

İndi bildim kim, nə gəlmiş Şeyx Sənan başın, 

Ya budur kim, Tiflisi qərq eylərəm göz yaşına, 

Ol sənəm vəsli mənimçün ya kəlisadan çıxar. 

 

Multikultural düşüncələrin Azərbaycan ədəbiyyatında daha geniş vüsət aldığı dövr isə, heç 

şübhəsiz, XIX əsr və sonrakı yüzilliyin ilk iki on illiyidir. Məlum olduğu kimi, XIX əsrdə 

Azərbaycanın Şimal bölgələri rus imperiyasının tərkibinə daxil olur, beləliklə də, yerli müsəlman 

əhalisinin başqa bir dinin – xristianlığın daşıyıcıları olan ruslarla birbaşa əlaqələrinin əsası qoyulur. 

Bu dövrdə bir sıra Azərbaycan ziyalıları rus dilində təhsil alır, rus mədəniyyətinə və onun vasitəsilə 

Avropa mədəniyyəti ilə də tanışlıq əldə edir və bütün bunların nəticəsi olaraq rus və Avropa 

ədəbiyyatından Azərbaycan dilinə ilkin tərcümələr ortaya çıxır. Aydındır ki, bu cür multikultural 

mühit Azərbaycan bədii ədəbiyyatına da öz müsbət təsirini göstərir və bilavasitə bu qlobal məsələni 

özündə ehtiva edən bir sıra dəyərli əsərlər ortaya çıxır. Məsələn, Çar Rusiyası hərbi dəftərxanasında 

çalışan və burada polkovnik rütbəsinə qədər yüksələn Abbasqulu ağa Bakıxanov Varşavaya 

səfərini, burada gördüklərini, rus ziyalıları ilə tanışlığını “Miratül-camal” (“Gözəlliyin aynası”) adlı 

poemasında bədii şəkildə təsvir edir. Eləcə də o, məşhur rus təmsilçisi A.Krılovun bir təmsilini 

doğma ana dilinə çevirir. A.Bakıxanovun müasiri olan Mirzə Şəfi Vazehlə alman alimi Fridrix fon 

Bodenştedtin dostluğu və ədəbi əlaqələri də bu dövrün multikultural mühitinin diqqətçəkici 

məqamları sırasındadır. Məlum olduğu kimi, F.Bodenştedt 1844-cü ildə Tiflisə gələrək burada 

fransız və latın dillərini tədris etmişdir. O, Tiflisdə olarkən Vazehdən Azərbaycan və fars dillərini 

öyrənmiş, onu “Şərqli aqil Mirzə Şəfi” adlandırmışdır. F.Bodenştedtin 1850-ci ildə Berlində nəşr 

olunmuş “Şərqdə min bir gün” kitabı alman elmi və ədəbi ictimaiyyətini Qafqazla, o cümlədən 

Azərbaycanla, Azərbaycan ədəbiyyatı ilə birbaşa tanış edən ilkin mənbə kimi olduqca dəyərlidir. 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, digər bir alman alimi Adolf Berjenin tərtib etdiyi “Qafqaz və 

Azərbaycanda məşhur olan şüəranın əşarına məcmuədir” adlı kitabı da 1867-ci ildə Leypsiqdə çap 

olunmuşdur. Hər iki kitab istər alman-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin, istərsə də Şərq-Qərb 

münasibətlərinin və multikultural dəyərlərin tarixini öyrənmək baxımından xüsusi əhəmiyyət 

daşıyır. 

XIX əsr ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, təkcə Azərbaycanda deyil, bütün müsəlman 

Şərqində dramaturgiyanın əsasını qoyan Mirzə Fətəli Axundzadənin yaradıcılığında multikultural 

fikirlər də istər bolluğu, istərsə də rəngarəngliyi ilə diqqəti çəkir. Məsələn, böyük maarifçi sənətkar 

hələ 25 yaşında olarkən – 1837-ci ildə dahi rus şairi A.S.Puşkinin ölümünə bir elegiya həsr 

etmişdir. Maraqlıdır ki, M.F.Axundzadə “Puşkinin ölümünə Şərq poeması” adı ilə tanınan bu 

şeirində Puşkini “söz ordusunun başçısı” adlandırmaqla yanaşı, burada rus elminin görkəmli 

nümayəndələri olmuş Lomonosov, Derjavin və Karamzinin də adlarını böyük ehtiramla çəkir. 

Bütün bunlar isə gənc M.F.Axundzadənin elmi dairəsinin genişliyindən və rus elminə, ədəbiyyatına 

olan böyük məhəbbətindən xəbər verir. M.F.Axundzadə “Hekayəti-Müsyö Jordan və dərviş Məstəli 

Şah” adlı komediyasında isə maarifçi fransız obrazını (Müsyö Jordan) yaratmış, bununla da Qərb 

mədəniyyətinə olan rəğbətini açıq-aşkar şəkildə ifadə etmişdir. Yazıçının yeganə oğlu Rəşidi 

Avropada oxutması da bunu əyani şəkildə sübut edən dəlillərdən biri sayıla bilər.  
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M.F.Axundzadənin komediyalarında rus, erməni və alman xalqlarının nümayəndələrinə də 

epizodik şəkildə rast gəlirik. Həm də bu surətlər milli koloritlərlə, realistcəsinə canlandırılır və 

onlara müsbət münasibət ifadə olunur.  

M.F.Axundzadənin kiçik müasiri Seyid Əzim Şirvaninin yaradıcılığında da multukulturalizm 

dəyərlərini əks etdirən fikirlər kifayət qədərdir. Qeyd edək ki, bu maarifçi şair müsəlman Şərqinin 

tanınmış dini mərkəzlərində ali ruhani təhsili almasına baxmayaraq, müəllimlik sənətinə üstünlük 

verərək pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. Ana dili və şəriət dərslərini tədris edən S.Ə.Şirvani 

şagirdlərinə özünün və Şərq klassiklərinin humanist fikirlərini təbliğ etmiş, onların sağlam ruhda 

böyüməsinə, əsl vətəndaş kimi yetişməsinə xüsusi qayğı və diqqət göstərmişdir. Maarifçi şair 

ətrafında baş verən bəlaların kökünü savadsızlıq və cəhalətdə, dini-məzhəbi ayrı-seçkilikdə, 

qaranlıq və nadanlıqda görmüş, çıxış yolunun elmə və biliklərə yiyələnmək olduğunu 

vurğulamışdır: 

Bu, bir bəladır dərdi-nadani 

Ki, onun elm olubdur dərmani. 

 

S.Ə.Şirvani bir sıra maarifçi şeirlərində üzünü həmvətənlərinə tutaraq insanları dini 

mənsubiyyətinə görə deyil, əksinə elminə, biliyinə görə dəyərləndirməyin düzgün olduğunu xüsusi 

olaraq qeyd etmişdir: 

Demə bu kafər, ol müsəlmandır, 

Hər kimin elmi var, o, insandır. 

 

Uzaqgörən müəllif öz dövrü üçün rus dilini bilməyin də vacibliyini dərk edərək gənc nəslə bu 

dili öyrənməyi tövsiyə etmişdir. 

XX əsrin əvvəlində Azərbaycanda mətbuatın inkişafı, xarici ölkələrlə mədəni-ədəbi sahələrdə 

əlaqələrin qurulması multikultural baxışların inkişafı üçün də geniş üfüqlər açmışdır. Bu dövrün 

məşhur ziyalılarından olan Əhməd bəy Ağaoğlu Avropanın mərkəzində - Fransanın məşhur Sorbon 

Universitetində islam dəyərləri mövzusunda məruzə etmiş və bu məruzə Avropa alimləri tərəfindən 

yüksək dəyərləndirilmişdir. Məlum olduğu kimi, bu yüzilliyin əvvəlində Azərbaycanda erməni-

müsəlman münaqişəsi baş vermiş və bu hadisə bir sıra ağır nəticələrə yol açmışdır. Dövrün məşhur 

şairlərindən Mirzə Ələkbər Sabir həmin münaqişə baş verən kimi – 1905-ci ildə “Beynəlmiləl” adlı 

şeir yazaraq iki milləti barışığa, sülhə çağırmışdır. Bu hadisədən bir qədər əvvəl isə məşhur ictimai 

xadim və yazıçı-dramaturq Nəriman Nərimanov – “Bahadır və Sona” adlı roman yazaraq, dini ayrı-

seçkiliyi pisləmiş və ayrı-ayrı dinlərin daşıyıcılarına olan fərqli baxışları “uçurum” adlandırmışdır. 

Elə bu zamanlarda böyük filosof şair Hüseyn Cavid də “Şeyx Sənan” adlı məşhur faciəsini yazaraq 

insanları ayrı-ayrı dinlərə bölənlərə qarşı öz etiraz səsini ucaltmışdır. “Mənim tanrım gözəllikdir, 

sevgidir” sözlərini özünün həyat devizi seçən bu qüdrətli sənətkar “Peyğəmbər” dramında yazırdı: 

Kəssə hər kəs tökülən qan izini, 

Qurtaran dahi odur yer üzini. 

 

Qeyd edək ki, H.Cavid uzun müddət pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş və gənc nəsli 

dinindən, firqəsindən asılı olmayaraq bütün insanlara sevgi, məhəbbət ruhunda böyütməyə 

çalışmışdır. Bu fikirlər şairin məşhur “Qız məktəbində” şeirində daha qabarıq şəkildə özünü 

göstərir. Şairlə Gülbahar adlı kiçik yaşlı bir məktəbli qızın dialoqu şəklində qurulmuş bu şeirdə: 

Bu dünyada sənin ən çoq sevdiyin 

Kimdir, quzum söylərmisin? 

- sualına balaca Gülbaharın cavabı belə olur: 

Ən çoq sevdiyim ilkin 

O Allah ki yeri-göyü insanları xəlq eylər. 

 

Şeirin davamı isə bu şəkildədir: 

- Sonra kimlər? 

- Sonra onun göndərdiyi elçilər. 

- Başqa sevdiklərin nasıl, yoqmu? 
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- Var... 

- Kimdir onlar? 

- Anam, babam, müəlliməm, bir də bütün insanlar... 

 

Düşünürük ki, burada artıq şərhə ehtiyac yoxdur. 

H.Cavidin məsləkdaşı, qələm yoldaşı Abdulla Şaiqin 1910-cu ildə yazdığı “Həpimiz bir 

günəşin zərrəsiyiz” şeiri də fikrimizcə XX əsrin əvvəllərindəki Azərbaycan ədəbiyyatında özünə 

möhkəm yer tutan multikultural düşüncənin nə dərəcədə yüksək səviyyədə olduğuna yaxşı bir 

nümunə ola bilər: 

Həpimiz bir günəşin zərrəsiyiz, 

Həpimiz bir yuva pərvərdəsiyiz. 

Ayramaz bizləri təğyiri-lisan,  

Ayramaz bizləri təbdili-məkan,  

Ayramaz bizləri İncil, Quran, 

Ayramaz bizləri sərhəddi-şahan... 

Ayramaz Şərq, Cənub, Qərb, Şimal, 

Yetişər kinü ədavət daşımaq! 

 

Qeyd edək ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının 1995-ci ildə Azərbaycanda 

nümayəndəsi olmuş cənab Paolo Lembo bu şeiri “Azərbaycan Respublikasında insan inkişafı 

haqqında hesabat-1995” kitabına epiqraf kimi vermiş və həmin kitabı Abdulla Şaiqin Bakıdakı 

Mənzil Muzeyinə təqdim edərkən demişdir: 

“Azərbaycanın görkəmli şairi Abdulla Şaiqin bu misralarında bütöv bir xalqın, Azərbaycan 

xalqının qardaşlıq və sülh arzuları, istəkləri özünün parlaq təzahürünü tapmışdır. Bu şeir öz 

məzmunu ilə, demək olar ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Proqramını əhatə edir” (6). 

Beləliklə, klassik Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri üzərindəki müşahidələr göstərir ki, 

xalqımızın bədii təfəkküründə multikultural dəyərlərin qədim tarixi və dərin kökləri vardır (7). 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi multikulturalizm 

Azərbaycan xalqına əsrlərdən bəri xas olmuş həyat tərzidir. Məhz buna görə də klassik Azərbaycan 

ədəbiyyatında multikultural dəyərlərə mühüm əhəmiyyət verilmiş və onlar geniş şəkildə təbliğ 

olunmuşdur (8). 
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Xülasə 

Multikulturalizm bir anlayış və termin kimi yeni olsa da, Azərbaycanda onun qədim tarixi və 

zəngin ənənələri vardır. Qədim zamanlardan bəri klassik Azərbaycan ədəbiyyatında multikultural 

dəyərlərin geniş yer alması bunu əyani şəkildə sübut edir.  

Məqalədə zərdüştiliyin möhtəşəm dini-ədəbi abidəsi olan “Avesta”dan başlayaraq XX əsrin 

əvvəllərinə qədər böyük bir dövrü əhatə edən klassik Azərbaycan ədəbiyyatında multikultural 

dəyərləri əks etdirən nümunələrə nəzər salınır, onların əhəmiyyəti açıqlanır. 
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M.Nagisoylu 

Multikulturalism and the classic Azerbaijani literature 

Summary 

Though multikulturalism as a concept and a new term has its ancient history and rich 

traditions in Azerbaijan. Since ancient times to the classical literature of Azerbaijan this is proved 

by a wide range of multicultural values.  

The article looks at the example of multicultural values, their significance explained is a great 

religious and literary monument of Zoroastrianism “Avesta”, which covers the period from the 

beginning of XX centuries of classical literature. 
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Məlumdur ki, klassik Azərbaycan ədəbiyyatı özünün əsrarəngiz inciləri, misilsiz ədəbi-bədii 

nümunələri və dahi şəxsiyyətləri ilə, bütövlükdə Azərbaycan mənəvi mədəniyyət xəzinəsinin 

əsasını təşkil edir. Genetik olaraq bağlı olduğu türk şifahi xalq yaradıcılığı ənənələri və Şərq-

müsəlman mədəniyyətinin çulğalaşmasından doğan klassik dövr Azərbaycan ədəbiyyatı zəngin 

bədii fakturası, düşüncə müxtəlifliyi, fikir və ideya rəngarəngliyi, dünyagörüşü və həyata, 

gerçəkliyə baxış fəlsəfəsi ilə diqqəti xüsusən cəlb edir.  

Qeyd etmək yerinə düşər ki, orta əsrlər Azərbaycan ərazisində baş verən müxtəlif siyasi, 

sosial-iqtisadi hadisələr dövrün mədəni-mənəvi sferasına da ciddi təsir edir, çoxsaylı ideya və fikir 

cərəyanlarının, məktəb və təriqətlərin ortaya çıxmasına səbəb olurdu. Əgər biz həmin dövr 

Azərbaycan tarixinə nəzər salsaq görərik ki, bu dövr  mürəkkəb tarixi hadisə və siyasi çəkişmələr, 

qarşıdurma və ziddiyyətlərlə xarakterizə olunur. Təbii ki, ictimai-siyasi sferada baş verən bu 

proseslər adekvat olaraq mədəniyyətdə, incəsənətdə və ədəbiyyatda da gedirdi. Bu isə, özlüyündə 

gerçəkliyi, həyat və insanları, onun müxtəlif münasibət səviyyələrini əks etdirmək baxımından fikir 

çalarlarının doğmasına, zəngin bədii palitranın yaranmasına gətirib çıxarırdı. Ona görə də 

gerçəkliyin istər dini, istərsə də dünyəvi dərki baxımından orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı fəlsəfi, 

psixoloji və sosioloji təhlil üçün kifayət qədər material verir. Odur ki, orta əsrlər Azərbaycan 

ədəbiyyatı bir sıra aspektlərdən – ədəbiyyatşünaslıq, dilçilik (ədəbi dil, üslub, nitq məsələləri), 

poetika baxımından diqqəti cəlb etməklə bərabər, multikultural dünyagörüşün təzahürü, 

multikultural baxış və fəlsəfənin, həmçinin tolerantlığın ehtiva olunduğu mənbə kimi də böyük 

maraq doğurur.  

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin xüsusi 

sərəncamı əsasında 2016-cı il ölkəmizdə "Multikulturalizm ili" elan edildi. Bu sərəncamın icrasına 

müvafiq olaraq ölkənin müxtəlif idarə və müəssisələrində, xüsusilə humanitar və ictimai elm 
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sahələri ilə bağlı qurumlarında multikulturalizm və tolerantlıq məsələlərinin öyrənilməsi, təhlili və 

təbliği sahəsində mühüm işlər görülməyə başlanıldı.    

Ölkə başçısı çıxışlarından birində qeyd etmişdir ki, Azərbaycanda son illər ərzində keçirilən 

müxtəlif  tədbirlər – Bakı Humanitar Forumu, Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu artıq Azərbaycanı 

dünyada multikulturalizmin mərkəzi kimi təqdim edibdir. Multikulturalizm Azərbaycanda dövlət 

siyasətidir və eyni zamanda, ictimai sifarişdir. Çünki bu, bizim üçün normal həyat tərzidir. Halbuki, 

biz indi bəzi ölkələrdə fərqli mənzərə görürük. Hətta bəzi siyasi liderlər çox təhlükəli ifadələr 

işlədirlər ki, multikulturalizm iflasa uğrayıb, bunun gələcəyi yoxdur. Bu, həm yanlış, həm də 

təhlükəli fikirlərdir. Çünki multikulturalizmin alternativi yoxdur. Nədir alternativ – ksenofobiya, 

diskriminasiya, ayrı-seçkilik, irqçilik. Azərbaycan bu sahədə də öz modelini ortaya qoyur. Hesab 

edirəm ki, Azərbaycan alimləri bu mövzu ilə bağlı daha da fəal ola bilərlər. Azərbaycanda 

multikulturalizmin tarixi, ənənələri, bugünkü reallıqları haqqında elmi əsaslandırmalar və dövlət 

siyasəti əsasında həm Azərbaycan dilində, həm xarici dillərdə daha da böyük elmi əsərlər yaradıla 

bilər. Hesab edirəm ki, bu sahədə elmi araşdırmalar həm çox maraqlı, həm də bizim üçün çox 

faydalı olacaqdır. 

Ölkə başçısı tərəfindən dövlət siyasəti kimi müəyyənləşdirilən multikulturalizm artıq 

Azərbaycan ictimai-humanitar elmi fikir dövriyyəsinə daxil edilmiş, multikulturalizmin istər elmi-

nəzəri, istərsə də praktiki əsaslarının öyrənilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılmağa 

başlanılmışdır. Həm dövlət başçısının bu sahədəki çağırışlarını, həm də multikulturalizmin elmi-

nəzəri əsaslarının araşdırılması sahəsindəki zərurəti nəzərə alaraq, biz də klassik Azərbaycan 

ədəbiyyatında multikultural dəyərlərin və tolerantlığın əks olunma spesifikasını, təhlil etmək 

istərdik. 

Müasir ədəbiyyatşünaslıqda multikulturalizm anlayışının multidissiplinar yanaşma 

kontekstində ideoloji, fəlsəfi, bədii, antropoloji, sosioloji, politoloji, iqtisadi, tarixi, pedaqoji və s. 

istiqamətlər üzrə təhlili təcrübəsi mövcuddur. Bu problem son dövrlər qeyd olunan elmi istiqamətlər 

kontekstində Avropa, Rusiya, və Amerika  elmi araşdırmalarında geniş şəkildə öyrənilir [10, s.11-

12 ]. 

Azərbaycanda multikulturalizmin elmi-nəzəri əsaslarının öyrənilməsi sahəsində əsas 

tədqiqatlar, demək olar ki, akademik Kamal Abdullaya məxsusdur. Biz də tədqiqat zamanı alimin 

multikulturalizmin elmi əsaslarının yaradılması, onun Azərbaycan ədəbi-bədii qaynaqlarının 

müəyyənləşdirilməsi sahəsindəki araşdırmalarından istifadə etmişik. 

Klassik Azərbaycan poeziyasında multikultural dəyərlər və tolerantlıq barədə təhlillərə 

keçməzdən əvvəl bu barədə Kamal Abdullanın dərin məzmunlu və fundamental yanaşmasını 

təqdim etmək istərdik. Alim yazır ki, "Bəşəriyyəti bütöv kimi dərk etmək istəyi, ayrı-ayrı xalqları 

mənəvi xətlərlə birləşdirən amilləri aramaq ehtiyacı, dinləri bir-birinə yaxınlaşdırmaq cəhdi, 

müxtəlif dinlərin müqəddəslərinə eyni ehtiram, insanlara dininə görə deyil, dəyərinə görə qiymət 

vermə əxlaqı, hər kəsi mərhəmətə, şəfqətə, başqasının dərdinə acımağa dəvət, eşqin 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... Cəsarətlə demək olar ki, minillik tarixə malik klassik ədəbiyyatımızın hər bir 

nümayəndəsi bu dəyərləri nəinki qəbul etmiş, hətta onları öz dünyagörüşünə çevirmişdir" [1, s.3].  

Alimin yanaşmasından aydın olur ki, multikulturalizm və tolerantlıq klassik Azərbaycan ədəbiyyatı, 

ədəbi fikri və dünyagörüşü üçün hər hansısa bir kənar anlayış deyil, əksinə onun əsas mahiyyəti 

həyata, gerçəkliyə baxış bucağıdır. Bu o deməkdir ki, çoxmədəniyyətliliyə, çoxdinliliyə və fikir 

rəngarəngliyinə azad, sərbəst münasibət Azərbaycan ədəbi fikri üçün xarakterik keyfiyyət 

olmuşdur. Alim çox haqlı olaraq vurğulayır ki, "Bu ədəbi nümunələr bizə Azərbaycan cəmiyyətində 

müxtəlif dövrlərdə multikultural əhval və tolerant münasibətlərin necə “hakimi-mütləq” olmasından 

xəbər verir. Bu ədəbi nümunələr tarixi keçmişdə qalan və artıq bizim görə bilmədiyimiz real həyat 

mənzərələrinin bədii “kardioqramı”nı dəqiqliklə çəkir. Belə olan təqdirdə biz bu kitabdakı 

(“Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları” kitabı nəzərdə tutulur – ....) 

nümunələrdən aydın şəkildə görürük ki, xalqımız, onun öncül yaradıcı şəxsləri özündə milli, dini 

təəssübkeşlik hissləri ilə yanaşı, bəşəri dəyərləri də yaşatmağı bacarmış və “özününkü” saydığını 
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“özgəninki” olandan çox zaman fərqləndirməmişdir. “Öz-özgə” qarşıdurması xalqımızın 

formalaşma tarixi boyunca özünün ən yumşaq halında təzahür etmişdir" [1, s.4].    

Alimin bu yanaşmasından aydın olur ki, Azərbaycan ədəbi fikrinin yaranmasında və 

inkişafında müstəsna xidməti olan şair və ədiblərimizin yaradıcılığında ətrafdakılara, qonşu xalqlara 

münasibət açıq, inteqrativ və loyal olmuşdur. Bunun nəticəsində də yad mədəniyyətlə təmas 

toqquşma deyil, paylaşma qarşılıqlı təsir əsasında baş vermişdir. 

Bir məsələni də qeyd etməliyik ki, diaxroniya baxımdan müxtəlif dini dünyagörüşlərinin biri-

birini əvəz etməsi və bütün dinlərin elementlərinin bu və ya digər şəkildə yaşaması etnik təfəkkürdə 

multikultural yanaşmanın və tolerantlığın əsas mənbələrindən biri olmuşdur. Başqa sözlə, 

multikulturalizm Azərbaycan mədəniyyətinin harmonik və dialektik inkişafının məntiqi nəticəsi 

kimi ortaya çıxmışdır. Artıq Azərbaycan etnokulturoloji mühiti öz folkloru, ədəbiyyatı, incəsənəti, 

etnoqrafiyası və başqa cəhətləri ilə özünün multikultural təbiətini ortaya qoymuşdur. Bu mühitin 

multikultural təbiətini şərtləndirən bir sıra amilləri xüsusilə diqqət mərkəzinə gətirmək olar: 

Birincisi, dini baxış bucağından multikulturalizmə yanaşsaq, görərik ki, bu coğrafi regionda 

yeni dini dünyarüşü ilə yanaşı, köhnə dini dünyagörüşü də paralel şəkildə mövcud olmuşdur. 

Məsələn, rəsmi şəkildə islam dinin mövcud olmasına baxmayaraq, Azərbaycan cəmiyyətində 

tanrıçılıq və zərdüştilikdən qalan müxtəlif dini inanc və ayinlər müəyyən mərasim və xalq inancları 

şəklində öz varlığını saxlamışdır.  

Həmçinin bu coğrafi regionda hakim din olan islam dininin özünün mahiyyətindən irəli gələn 

yanaşma multikultural təbiətə və tolerant xarakterə malikdir. Təsadüfi deyildir ki, islam dinində 

"kitab" dininə aid olan bütün dinlərə və onların müqəddəslərinə dərin hörmət və ehtiram 

mövcuddur. Bu isə öz növbəsində öz dinindən olmayanlara qarşı da xüsusi şəfqət və qayğıyla 

yanaşmanı şərtləndirən amillərdən biri olmuşdur. Təbii ki, bu münasibət klassik Azərbaycan 

ədəbiyyatı nümayəndələrinin yaradıcılığı və düşüncəsi üçün də hakim olan yanaşmaya çevrilmişdir. 

İkincisi, tarixi-siyasi yerləşmə baxımından da bu region multikulturalist xarakterə malik 

olmuşdur. Bəllidir ki, müasir Azərbaycanın ərazisində dini və etnik fərqlilik hakim siyasi iqtidarın 

uğurlu idarəçiliyə nail olması üçün müxtəlif dini və etnik maraqlara hörmətlə yanaşmasına, 

inteqrativ münasibəti əsas götürməsinə səbəb olmuşdur. Bu da öz növbəsində vahid coğrafi 

regionda yaşayan xalqların biri-birinə münasibətdə dözümlülük və tolerantlıq nümayiş etdirməsinə, 

nəticədə isə polifonik mədəniyyətin, çoxçalarlı mədəni-mənəvi vəhdətin formalaşmasına gətirib 

çıxarmışdır. 

Üçüncüsü, milli özünütəşkilin müxtəlif etnik mədəniyyətləri özündə ehtiva etməsi 

baxımından da multikulturalizmə yanaşa bilərik. Məlumdur ki, müasir Azərbaycan dövlətinin 

formalaşdığı ərazidə tarixən bir sıra azsaylı xalqlar sülh və mehriban qonşuluq şəraitində yaşamışlar 

ki, bu da həmin xalqların öz etnik milli-mənəvi dəyərlərini qorumaqla yanaşı, digər xalqla mədəni 

ünsiyyət dilinin formalaşması sayəsində mümkün olmuşdur. Artıq bu coğrafi ərazidəki ayrı-ayrı 

xalqlar arasındakı münasibətlər konfliktlərdən uzaqlaşmış və onların müəyyən maraqlar ətrafında 

birləşməsinə şərait yaratmışdır. Yəni Azərbaycan ərazisində yaşayan xalqlar arasında multikultural 

münasibətlər hər hansı bir siyasi konyukturanın təsiri əsasında deyil, xalqların özlərinin təbii 

birgəyaşayış seçimləri əsasında formalaşmışdır. Təsadüfi deyildir ki, müstəqil Azərbaycan 

dövlətinin əsas ideoloji bazasını da ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş 

Azərbaycançılıq məfkurəsi təşkil etmişdir. Məhz Azərbaycançılıq ideologiyası ölkə ərazisində 

yaşayan hər bir xalqın etnik-milli kimliyini qorumaqla vahid ideya ətrafında birləşməsinə gətirib 

çıxardı. K.Abdulla bu barədə yazır ki, "Təbii olaraq, ulu öndər etnik millətçiliyə alternativ kimi 

bütövlükdə Azərbaycan xalqının və cəmiyyətinin, eyni zamanda Azərbaycan dövlətçiliyinin 

yüksəlişini şərtləndirən və multikulturalizmin əsas mənəvi bazası olan azərbaycançılıq prinsipini 

milli ideologiya kimi irəli sürdü. O qeyd etdi ki, etnik millətçilik, nəhayət etibarilə, etnik 

separatizmə, xalqlar arasında münaqişəyə gətirib çıxarır. Azərbaycançılıq ideologiyası isə dinindən, 

dilindən, irqindən asılı olmadan ölkədə yaşayan bütün vətəndaşları birləşdirir. Ulu öndərin dediyi 

kimi, həqiqətən də "Azərbaycan onun ərazisində yaşayan bütün millət və xalqların ümumi vətənidir. 

Ərazimizdə yaşayan azərbaycanlı da, ləzgi də, avar da, kürd də, talış da, udin də, kumık da, başqası 

da - bütünlükdə hamısı azərbaycanlıdır"   [3].    
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Təbii ki, bu yanaşma müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəm təməllər üzərində bərqərar 

olmasına və milli mədəniyyətin çoxçalarlı təbiətinin qorunmasına mühüm töhfə vermiş oldu.  

Ümumiyyətlə, təhlillər onu göstərir ki, Azərbaycanda multikultural dəyərlərin formalaşması 

təbii coğrafi yerləşmə, tarixi-siyasi proseslərin gedişi, hakim dini düşüncənin xarakteri və s. 

faktorlar əsasında meydana gəlmiş, konkret özünüifadə modelləri ilə təzahür etmişdir.  

Biz məqalənin əvvəlində Azərbaycan klassik ədəbiyyatının formalaşma qaynaqlarından bəhs 

edərkən qeyd etmişdik ki, bunlardan birincisi, türk-oğuz mədəniyyəti qaynağıdırsa, digəri də 

ümumşərq müsəlman mədəniyyəti və onun bətnində formalaşmış çoxsaylı ideya-fikir təmayüllü 

məktəb, təriqət və cərəyanlardan təşkil olunmuş qaynaqdır.  

Bu baxımdan Azərbaycan klassik ədəbiyyatının ideya qaynaqlarından biri kimi şifahi xalq 

ədəbiyyatı və onun çoxsaylı nümunələri diqqəti cəlb edir. Təbii ki, klassik Azərbaycan ədəbiyyatı, 

poeziyası, nəsri üçün xarakterik olan multikultural fəlsəfə  və tolerant baxış bütün dövrlərdə 

universal, ümumbəşəri dəyərləri əks etdirmək baxımından diqqəti cəlb edən xalq ədəbiyyatı 

nümunələri, dastan, nağıl və s. üçün də keçərli idi. Yəni ayrı-ayrı fərdi yaradıcılıq nümunələri ilə 

bərabər, ümumxalq yaradıcılığının məhsulu olan örnəklərdə də multikultural dəyərlər və tolerantlıq 

kifayət qədər dərin məna kəsb etmişdir. "Dastanlarımızdan, nağıllarımızdan, klassik ədəbi 

nümunələrimizdən qədim demokratik prinsiplərlə bağlı yetərincə misal və nümunələr göstərmək 

olar. Tarix boyu Azərbaycan mənəvi həyatında tolerantlıqdan xeyli danışmaq mümkündür. Bunlar, 

təbii ki, multikultural tərzin Azərbaycan cəmiyyətinə öncədən xas olmasına bir sübutdur"  [2].    

Təsadüfi deyildir ki, dünya mədəniyyəti xəzinəsinin ən fundamental incilərindən olan “Kitabi-

Dədə Qorqud” eposunda da oğuzların həyat tərzi, davranışı, özgələrə – yaddinli, yaddilli və 

yadellilərə münasibəti, oğuz cəmiyyətində qadın və kişi hüquqları multikulturalizm və tolerantlıq 

baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir: “Azərbaycanlıların qəhrəmanlıq dastanları sırasında 

xüsusi yer alan ən qədim yazılı abidə olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında maraqlı multikultural 

və tolerant əhvalın təsvirinə rast gəlirik”  [1, s.9].  Belə ki, istər “Qanlı Qoca oğlu Qanturalı 

boyu”nda [5, s.104-119]. Qanturalının kafir qızı, yəni Trabzon təkurunun qızı ilə evlənməsi, “Oğuz 

bəyləri  üçün dini və milli mənsubiyyət heç bir mənada özgəlik ifadə et”məməsi faktında, istər 

“Baybörənin oğlu Bamsı Beyrək boyu”nda [5,  s.52-78].  Beyrəyin xristian qızına söz verərək 

sözünə əməl etməsi müqabilində həlak olması faktında [1, s.12] multikulturalizm və tolerantlığın 

çox şahanə nümunələri ilə qarşılaşırıq. 

Bu baxımdan orta əsrlər Azərbaycan ədəbi-bədii, fəlsəfi-psixoloji düşüncəsinin təzahürü olan 

klassik ədəbiyyatdakı multikultural dəyərlərin diqqət mərkəzinə gətirilməsi xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir. Klaasik Azərbaycan ədəbi düşüncəsini təhlil edərkən aydın olur ki, bu mətnlərdə milli, 

dini, etnik ayrı-seçkilik deyil, bəşəri və humanist dəyərlərin təsviri və təbliği ön plandadır. 

Ümumiyyətlə, ədəbiyyatda multikultural dəyərlərin öyrənilməsi ilə bağlı mövcud nəzəri təcrübədən 

aydın olur ki, bu təhlillər bir neçə istiqaməti əhatə edir. Belə ki, ədəbiyyatda multukultural 

dəyərlərin öyrənilməsi ənənəvi mədəniyyət səviyyəsində, yeni tənqid isitiqamətlərində, mifoloji və 

arxetiplərin öyrənilməsini, formalist və feminist və başqa yanaşmalar kontekstində özünü göstərir 

[9, s.23].  Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının da bu səviyyələr üzrə təhlili göstərir ki, bütün 

səviyyələrdə o ümumbəşəri və tolerant dəyərləri özündə ehtiva edir. Bu ədəbi düşüncədə 

özünüifadə zamanı dini, irqi, etnik mühafizəkarlıqdan imtina olunaraq ümumbəşəri dəyərlərin 

təbliğinə daha çox yer verilir. Həmin ədəbi nümunələrdən aydın olur ki, onların aid olduğu fəlsəfi-

estetik düşüncə tərzi bütün insanlığı ən yüksək ideallara, ümumbəşəriliyə, haqq və ədalətə dəvət 

edir.  

Dahi Azərbaycan şairləri Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Məhsəti Gəncəvi, Şəbüstəri, Qazi 

Bürhanəddin, İmadəddin Nəsimi, Füzuli, Məsihi  və başqaları yaradıcılıqlarında humanist, bəşəri 

dəyərlərin təbliği və təsvirinə daim geniş yer verməklə, ayrı-ayrı fərdi, dini və etnik qrupların 

maraqlarının deyil, insanlıq fəlsəfəsinin təbliğatçısı, tərənnümçüsü kimi çıxış etmişlər. Təsadüfi 

deyildir ki, həmin sənətkarların yaradıcılığındakı bu baxışlar onların yaşam fəlsəfəsi, həyat 

kredosuna da çevrilmişdir. Bu şair və sənətkarların bəziləri bütün ömrünü həmin ideyaların təbliği 

və təşviqinə həsr etməklə uzun müddət səyahət və axtarışlarda olmuşlar. Qeyd etdiyimiz  

xüsusiyyətlərin təhlilinə keçmək üçün konkret nümunələrə müraciət etməyimiz daha 

məqsədəuyğundur.  
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Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli simalarından olan dahi Nizami Gəncəvi 

yaradıcılığı, bəllidir ki, özünün ümumbəşəri konsepsiyası, fəlsəfi ideya və poetik-estetik dəyəri 

baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etməklə bərabər, bugünkü həyatımız üçün də daim aktualdır. 

Onun poemalarında dünyanın ən müxtəlif xalqları və mədəniyyətləri bir arada, vahid fikir və ideya 

ətrafında təsvir olunmuşdur ki, bu da hələ XII əsrdə Azərbaycan ədəbi-bədii təfəkküründə mövcud 

olan multikultural və tolerant baxışın tipik örnəyi idi. “Nizami Gəncəvi üçün şəxsiyyətin ən yüksək 

meyarı insanlıq idi. İrqi, milli və dini ayrı-seçkiliyi qətiyyətlə rədd edən bu şairin qəhrəmanları 

içərisində türk, fars, ərəb, çinli, hindli, zənci, yunan, gürcü və s. xalqların nümayəndələrinə rast 

gəlirik. Humanist şair müxtəlif dinlərə mənsub bu qəhrəmanların heç birinin milliyətinə, dini 

görüşlərinə qarşı çıxmır. Onun qəhrəmanları ədalət, xalq xoşbəxtliyi, yüksək məqsədlər uğrunda 

mübarizə aparırlar. İnsan şəxsiyyətinə, insan əməyinə ehtiram şairin yaradıcılığının aparıcı 

mövzularındandır” [6].  

Nizami Gəncəvi yaradıcılığı üçün xarakterik olan bir nümunəyə diqqət yetirək: 

Zəncinin zahiri qaradır ancaq, 

Sən ağzından çıxan saf sözlərə bax. 

 

Zənci dəmir kimi qara, parlaqdır, 

Üzü qaradırsa ürəyi ağdır [7, s.89].  

Bu beytləri insan konsepsiyası aspektindən təhlil edən X.Əlimirzəyev yazır ki, “İnsan insana 

zahiri görkəminə, rənginə irqinə, ictimai vəziyyətinə görə qiymət verməməlidir. İnsan hər yerdə 

insandır. Bu ali, şərəfli adına görə o, həmişə böyük hörmətə, ehtirama, məhəbbətə layiqdir” [4, 

s.50].  Alimin verdiyi izahdan aydın olur ki, dahi şairimiz Nizami müasir dövrdə belə tez-tez rast 

gəlinən problemlərdən birinə - rasizmə qarşı hələ öz zamanında qarşı çıxmış, poetik sözün qüdrəti 

ilə  insanın mahiyyətini daxili dünyasında, kamal və ağlında, daha konkret desək, fikir və 

düşüncələrində axtarmışdır. Şair zənci obrazına mənfi münasibət bəsləyən, ona “yuxarıdan aşağı 

baxan” insanlara üzünü tutaraq diqqəti insanın daxili aləminə, ürək-könül dünyasına yönəldir. 

Şairin yanaşmasından aydın olur ki, yaradılışın əşrəfi olan insan hər zaman və hər yerdə ən yüksək 

qiymətə layiq olmalıdır. Onun qiyməti daxili məzmunu, mahiyyəti hesabına verilməlidir. Məhz 

insanın dəyərləndirilməsinin bu prizması fərdlər, cəmiyyətlər, xalqlar, mədəniyyətlər arasında sədd 

çəkilməsini, uçurum yaradılmasını deyil, onların qarşılıqlı ünsiyyətinə və paylaşmasına çağırışdır. 

Bu fəlsəfədə insanlar biri-birindən fərqləndirilir, lakin bu fərq onların zahiri, dini, irqi əlamətlərinə 

görə deyil, əqli, kamalı və qabiliyyətlərinə əsasən müəyyən olunur. Buradan aydın olur ki, Nizami 

yaradıcılığının ümumbəşəriliyinin ən mühüm əlamətlərindən biri gerçəkliyi, onun ən müxtəlif 

səviyyələrini – fərdləri, cəmiyyətləri, mədəniyyətləri multikultural və tolerant baxışlar bucağında 

dərk etməsi, anlamasıdır.     

Yaxud başqa bir nümunədə şair deyir:   

Ey müsəlman, öyünmə, atəşpərəst deyilsən, 

Bir günəşin eşqindən zərrəcə məst deyilsən. 

Kaş ki, hindli möbidtək dərk edəsən dünyanı. 

Bu dünyaya uymadan tərk edəsən dünyanı [8, s.81]. 

Burada isə bədii mətn kontekstində müsəlman və atəşpərəst bir araya gətirilir və müsəlman 

olduğuna görə öyünən birinin Günəşin istisindən məst olmadıqca atəşpərəstdən heç bir fərqi 

olmadığı vurğulanır. Daha aydın ifadə etsək, əgər bir müsəlman ibadət etdiyinə ruhən, mənən bağlı 

deyilsə, yəni bir atəşpərəstin pərəstiş etdiyi oddan, istidən enerji aldığı kimi, ibadət etdiyindən enerji 

almırsa, deməli o öz ibadətinə ruhən bağlı deyil. İkinci beytdə isə, şair fikrini konkret nümunəyə 

əsalanmaqla izah edir. Şairin multikultural və tolerant düşüncə tərzi hindli möbidi müsəlmana 

nümunə kimi göstərməsindən açıq aydın hiss olunur. O bir müsəlmana da dünyanı dərk etməyi, yəni 

onun maddi, aldadıcı nemətlərinə uymamağı, bu dünyanı dərk edərək tərk etməyi məsləhət görür. 

Hesab edirik ki, bu yanaşma tolerantlığın ən bariz nümunəsi olmaqla bərabər, Azərbaycan xalqının 

fəlsəfi təfəkkürü üçün xarakterik olan tolerant dəyərlərin Nizami Gəncəvi zirvəsindən parlaq bəyanı 

idi. 

Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə hökmdar şair kimi daxil olan şəxsiyyətlərdən biri 

kimi Qazi Bürhanəddinin də yaradıcılığında multikultural və tolerant fəlsəfə üstünlük təşkil 
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etmişdir. Əsasən qəhrəmanlıq və məhəbbət motivli ədəbi örnəkləri ilə diqqəti cəlb edən şairin 

həyata baxışlarında başqa dinlərə və məzhəblərə, onların daşıyıcılarına hörmət və məhəbbət hiss 

olunur. Şair beytlərinin birində deyir: 

Xəti Xızır, ağızı Məryəm, sözü İsa, ləbi Yəhya, 

Özi Yusif, gözü Musa, zehi Adəm, zi Həvvadur  [1, s.56].  

Göründüyü kimi, şair bir beytdə müxtəlif şəxsiyyətlərin adlarını xatırlayır. Bu mətndə 

işlədilən adlara diqqət yetirək: Xızır, Məryəm, İsa, Yəhya, Yusif, Musa, Adəm və Həvva. Burada, 

demək olar ki, bütün dinlərin müqəddəslərinin adları çəkilir. Onların hər biri müəyyən cəhətləri ilə 

etalon kimi xatırlanır və heç birinə fərq qoyulmadan həssas münasibət bildirilir. Hesab edirik ki, 

Qazi Bürhanəddinin söylədiyi bu fikirlər həm bir şair, həm də bir hökmdarın baxışı olduğu üçün 

xüsusilə əhəmiyyət daşıyır. Bu o deməkdir ki, Qazi Bürhanəddinin zamanında belə multikultural və 

tolerant yanaşma aktual olmuşdur.  

Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının digər bir hökmdar şairi Şah İsmayıl Xətayi olmuşdur. 

Azərbaycan dilini dövlət dili kimi elan edən hökmdar şairin yaradıcılığında humanist-bəşəri 

dəyərlərin tərənnümü mühüm yer tutur. Şair sadə və aydın üslublu şeirlərində bütün dinləri və 

onların müqəddəslərini yüksək qiymətləndirir: 

Hər kəlami sevmişəm, sureyi - Yasindən mədəd, 

Kim, mənə İncilü Fürqanın duasından mədəd. 

Ey, behəqqi möcizatı verdin, ol Musayə sən, 

Kim, mənə Musayi-İmranın əsasından mədəd [1, s.75].  

Göründüyü kimi, şair "sureyi - Yasin"-dən, "İncilü Fürqanın duası"ndan, "Musayi-İmranın 

əsası"ndan mədəd-kömək diləyir. Kömək dilədiklərinə diqqət etsək, görərik ki, burada islam, 

xristian və iudaizmin müqəddəslərinə eyni münasibət bildirilir. Şair həm, Yasin surəsindən, həm 

İncil və Qurandan, həm də iudaizm dinin peyğəmbəri Musadan kömək diləyir. Bəli, bu əsl 

tolerantlıq, başqa sözlə desək, digər dinə və dəyərlərə yüksək münasibətdir. 

Bu düşüncə tərzi klassik Azərbaycan ədəbiyyatının digər zirvəsi olan Məhəmməd Füzuli 

yaradıcılığının da əsas qayələrindən biri olmuşdur. "Leyli və Məcnun" poemasında məşhur ərəb 

əfsanəsindən bəhrələnən şairin yaradıcılığında müxtəlif xalqların nümayəndələri bir arada təsvir 

olunur. 

Şair farsca qitələrinin birində yazır: 

Mən gözəl bir süfrə açdım əhli-aləmə, 

Onda min zövq artıran hər dürlü nemət düzmüşəm. 

Süfrəmə hər bir qonaq gəlsə, xəcalət çəkmərəm; 

Fərqi yox ya türk gəlsin, ya ərəb, yaxud əcəm.    

 

Kim gəlir gəlsin, aparsın hər nə istər xatiri, 

Qurtaran nemət deyil, süfrəmdən olmaz heç nə kəm.  

Göründüyü kimi, şair məcazi mənada süfrə açdığından, dürlü nemətlərin düzüldüyü söz 

süfrəsindən bəhs edir. Üzünü hər kəsə - türkə, ərəbə, əcəmə tutaraq onlar arasında heç bir fərq 

qoymadan  süfrəsinə dəvət edir. Əslində bununla şair etnik və milli ayrı-seçkiliyə qarşı çıxır, biri-

biri ilə min illər boyu sıx şəkildə yaşayan xalqları bir süfrə ətrafında təsvir etməklə multikulturallığa 

və tolerantlığa çağırış edir 

Ümumiyyətlə, klassik Azərbaycan ədəbiyyatının ümumi mənzərəsini diqqət mərkəzinə 

gətirəndə aydın olur ki, bu dövr Azərbaycan ədəbiyyatı bir sıra cəhətləri baxımından multikultural 

fəlsəfə və tolerant baxışlar üzərində yüksəlmişdir. Əvvəla onu deyək ki, orta əsrlər Azərbaycan 

ədəbiyyatı ümumşərq müsəlman mədəniyyətinin tərkib hissəsi idi və bu mədəniyyətin ortaq mədəni 

dəyərlər xəzinəsi var idi. Ortaq ədəbi mövzular, ortaq mədəni mühit və ortaq mədəni qaynaqlar.   

İkincisi, orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı ümumşərq müsəlman və türk ədəbi mühitinə dil 

baryeri olmadan qoşulmuşdu. Azərbaycan ədəbi fikir nümayəndələri öz ana dilləri ilə bərabər, ərəb 

və fars dillərində də mükəmməl yaradıcılıq faktları ortaya qoymuşdurlar ki, bu da ortaq dilə 

əsaslanan ədəbi fakturanın formalaşmasına səbəb yaratmışdır. 
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Üçüncüsü, orta əsrlər Azərbaycan ədəbi mühiti dini zəmində də ümumşərq müsəlman 

mühitinin tərkibinə daxil idi. Yəni Azərbaycan ədəbi düşüncəsinin məhsulu kimi ortaya çıxan hər 

hansı bir ədəbi faktın nüfuz dairəsi İslamın dininin hakim olduğu regionları da ehtiva edirdi.  

Bütün bu faktorlar, əslində, klassik Azərbaycan ədəbiyyatı üçün ortaq ədəbi mühit 

çərçivəsində ümumi obraz və rəmzlərin, süjet və motivlərin, mövzu və problemlərin yaranmasına, 

başqa sözlə desək, multikultural düşüncə və tolerantlığın formalaşmasına səbəb olmuşdur. Bir sözlə, 

klassik Azərbaycan ədəbiyyatı özünün bütün təbii cəhətləri – zamanı, məkanı, mahiyyəti ilə 

multikultural fəlsəfəyə və tolerant baxışlara söykənir. 
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Xülasə 

Məqalədə Azərbaycan mənəvi mədəniyyət xəzinəsinin əsrarəngiz incilərindən olan klassik 

Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrində multikulturalizm və tolerantlıq məsələləri təhlil olunmuşdur. 

Qeyd olunmuşdur ki, istər şifahi, istərsə də yazılı ədəbiyyatımızda multikultural dəyərlər və 

tolerantlıq fəlsəfəsi hələ ən qədim dövrlərdən təbii şəkildə öz əksini tapmışdır. Təhlil zamanı 

multikulturalizm və tolerantlıq anlayışları ilə bağlı müasir elmi nəzəri fikirlərdən geniş istifadə 

olunmaqla klassik Azərbaycan ədəbiyyatı nümayəndələrinin yaradıcılığı həmin aspektdən diqqət 

mərkəzinə gətirilmişdir.  

 

T.Abdulhasanli 

Multicultural values and tolerance in the classical Azerbaijani literature 

Summary 

In the article are analysed multicultural questions and tolerances in samples of the classical 

Azerbaijani literature, which are a treasury of spiritual culture of our people. It has been noticed, 

that the multicultural values’ and tolerance’s philosophy has found the natural reflexion both in 

folklore, and in the written literature of the ancient period. During the analysis, along with wide use 

of achievements of modern scientific-theoretical thought with reference to the given concepts, 

creativity of representatives of the classical Azerbaijani literature is the same way considered also. 
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DÖVLƏT-DİN MÜNASİBƏTLƏRİ VƏ MULTİKULTURAL YANAŞMA  
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XX əsrin son onilliyindən başlayaraq nəinki Azərbaycanda, Cənubi Qafqazda və Avropada, 

həm də bütün dünyada gedən ictimai-siyasi, etnik-milli proseslər ölkəmizin öz müstəqilliyini elan 

etməsində, yeni siyasi-strateji kurs götürməsində xeyli çətinliklərlə üzləşməklə şərəfli, eyni 

zamanda ağır, əzablı bir məcraya yönəldi. Azadlıq və müstəqillik ideyalarını özünün prioritet xətti 

kimi seçən Azərbaycan xalqı və dövləti ölkədə kükrəməkdə olan milli ideyalara yiyələnmək 

uğrunda ortaya çıxan sədləri dəf etməklə dünyəvi dövlət quruculuğu yolunda addımlar atmağa 

başladı. Bu dəyişikliklər trafaret, ştamp, kənardan ixrac olunmuş yad ünsürlərin ölkəmizdə 

cücərməsi ilə getmədi. Azərbaycan xalqı və dövləti öz orijinal siyasətini ictimai-mədəni, dini-əxlaq 

kursunu həyata keçirməklə digər ölkələrin və xalqların diqqətini cəlb etdi. 

Hazırda dünyada baş verən siyasi, iqtisadi, mədəni hadisə və proseslərdə Azərbaycan dövləti 

layiqincə təmsil olunur, öz mövqeyini bildirir və mənafelərini qoruyur. Ölkəmizdə həyata keçirilən 

mütərəqqi ictimai-siyasi, iqtisadi islahatlar, milli-mənəvi dirçəliş, fəal xarici siyasət respublikamızın 

dünyaya inteqrasiyasına daha sürətlə cəlb olunmasına, beynəlxalq münasibətlər sistemində özünə 

layiq yer tutmasına, ərazi bütövlüyünün təmin ediləcəyinə inamı daha da artırır. Bu vəzifələrin 

həllində mədəniyyət faktoru mühüm rol oynayır (6, s. 7-8). 

Demokratiya və azadlıq ideyalarını öz strateji kursu kimi müəyyənləşdirən dövlətimiz ardıcıl, 

məntiqli, ən başlıcası xalq həyatının və mənəviyyatının əksər tərəflərini çevrələyən münasibətləri 

start xəttinə çıxardı. Başlıca vəzifələrdən biri kimi ölkəmizdə yaşayan hər bir etnik qrupun, azsaylı 

xalqların nümayəndələri Azərbaycan dövlətinin bərabərhüquqlu üzvünə çevrildi, hər bir insanın 

milli, irqi, dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün hüquqlarının qorunulması üçün qarant 

ortaya qoyuldu, xalqımızın, dövlətimizin mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, iqtisadiyyatının və elminin 

inkişaf etdirilməsində hər kəsin öz yeri, öz rolu görünməyə başladı. 

Məlum olduğu kimi, bu gün qloballaşan dünyada çoxlu gözlənilməz siyasi, iqtisadi, hərbi 

proseslər, etnik-milli münaqişələr nəinki müxtəlif xalqların nümayəndələri arasında, həm də dili 

dilindən, dini dinindən, etnik kökəni bir-birindən, milləti millətindən olanlar arasında baş verir. Və 

bütün bu proseslər yetərincə ağır nəticələrə gətirib çıxarır. Nümunə olaraq İraq, Suriya, Əfqanıstan, 

İordaniya, Pakistan, Nigeriya və s. yerlərdə gedən prosesləri yada salmaq kifayətdir.  

Azərbaycanda isə həyata keçirilən konsepsiyalaşmış ictimai-siyasi, mədəni-iqtisadi islahatlar, 

milli-mənəvi və tolerantlıq müstəvisində aparılan işlər ölkəmizin dünya birliyi dövlətləri sırasında 

özünə layiqli yer tutmasının təminatçısına çevrilir. Eyni zamanda bunu da vurğulayaq ki, belə 

münbit vəziyyət ölkəmizdə heç də birdən-birə yaranmamışdır. Azərbaycanda dövlətlə din, müxtəlif 

konfessiyalar  arasında olan optimal münasibətlərin çoxəsrlik ənənələri vardır. Dövlətlə dinin 

səmərəli münasibətləri, dözümlülük mühiti, ayrı-ayrı dinlərin nümayəndələri arasında qarşılıqlı 

hörmət və etimadı ölkəmizin apardığı dövlət-din münasibətlərinə xüsusi həssaslıqla yanaşıldığının 

görümlü nümunəsidir.  

Ölkəmizdə dövlət-din münasibətlərinin mükəmməl konsepsiya üzərində qurulmasına, həm də 

dövlət siyasətimizin ona köklənməsinin böyük rolu oldu. Bu baxımdan Azərbaycanda “Dövlət-din 

münasibətləri: tarixi ənənələr və yeni yanaşmalar” (5, s. 3) mövzusunda keçirilən beynəlxalq 

tədbirdə müxtəlif ölkələrdən olan dövlət qurumlarındakı dini məsələlərlə məşğul rəhbər işçilərin 

iştirakı Respublikamızda ardıcıl olaraq keçirilən konfranslar, o cümlədən Bakıda (4, s. 7), Qubada 

(8, s. 6), Şəkidə (12, s. 5), Şamaxıda (11, s. 3),  Qaxda (7, s. 11), İsmayıllıda (9, s. 7), Tovuzda (13, 

s. 9) və s. yerlərdə gedən yığıncaqlarda dövlət-din münasibətlərinin daha yüksək səviyyədə 

tənzimlənməsi, dini maarifləndirmə işinin təşkili, həmçinin dini icmaların cəmiyyətdə radikalizm 

meyllərinin qarşısının alınmasında rolu və sosial problemlərin həlli prosesinə cəlb olunması 
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məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilmiş, bu konfransların işində Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin, AMEA-nın müvafiq İnstitutlarının rəhbərləri, dini 

icma sədrləri, ilahiyyatçılar, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən olan insanlar iştirak etmişlər (1, s. 

5). Ölkəmizdə dövlət-din münasibətləri, dözümlülük kontekstində həyata keçirilən tədbirlər xalqın 

bütün zümrələri tərəfindən ona görə müdafiə olunur ki, Azərbaycan üçün bu doktrina əslində 

əsrlərin dolanbaclarından gələrək günümüzə yetişmişdir. Xalqımızla taleyini ömürlük bağlayan 

fərqli etnik qrupların nümayəndələri – avarlar, ingiloylar, lahıclar, ləzgilər, ruslar, saxurlar, talışlar, 

tatlar və başqaları burada daim dostluq və qardaşlıq mühitində yaşayıblar. Azərbaycan xalqı və 

Azərbaycan dövləti respublika ərazisində yaşayan hər hansı xalqın nümayəndələrinə milli-dini 

mənsubiyyətinə görə fərq qoymayıb. Çünki bütün bunlar Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyası ilə tənzimlənməkdədir. Yeri gəlmişkən bu da qeyd olunmalıdır ki, belə vəziyyət 

multukulturalizmi, tolerantlığı Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşının adi həyat tərzinə 

çevirib. Bütün bunların nəticəsində ölkəmizdəki tolerantlıq ənənələri, dövlətlə din arasında münbit 

münasibətlər Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətində stabilliyin möhkəmləndirilməsində aparıcı rol 

oynaya bilib. Multukulturalizm Azərbaycanda bu anlayışın çevrələdiyi bütün semantikasını özündə 

uğurla və incəliklə ifadə edir. Çünki dövlətlə din arasındakı münasibətlər sadəcə olaraq tolerantlıq, 

heç də zorakılığa, özbaşınalığa dözümlülük yox, həm də ilk növbədə bir-birini anlamaq, anlamaqla 

tanımaq, tanımaq üçün müxtəlifliklərdə eyniliklər, eyniliklərdə, oxşarlıqlarda fərqləri araşdırmaq, 

onların təhlil edib köklərini, səbəblərini aydınlaşdırmaqdır. Belə tanıtma üçün önəmli, həm də 

xalqların, etnik qrupların yaratdığı mədəniyyət, sənət, folklor, adət-ənənələr, bədii nümunələr 

yardımçı olur. Onların yığılması, yayılması, nəşri, təbliği, Azərbaycanda yaşayan çeşidli xalqların 

dövlətimizə, onun apardığı siyasi kursa inamı möhkəmləndirməkdədir.  

Azərbaycanda 2016-cı ili ölkə Prezidenti İlham Əliyevin “Multikulturalizm ili” elan 

etməsinin böyük siyasi-ictimai və mədəni-əxlaqi əhəmiyyəti vardır. Bu sərəncam bir daha sübut 

edir ki, Azərbaycan həm əvvəllər, həm də çağdaş dövrümüzdə tolerantlıq ənənələrinə, 

mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası dəyərlərə və dialoqa layiqli töhfələr vermək niyyətindədir. Və 

bu bir daha sübut edir ki, multikulturalizm bizim dövlət siyasətimizin ən mükəmməl 

modellərindəndir (10, s. 5).  

Ölkəmizdə dövlət-din münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyini, dövlətimizin bu ənənələrə 

sadiqliyini digər ölkələrdən olan mütəxəssislər, alimlər, dövlət və din xadimləri də görüb 

dəyərləndirmişlər. Məsələn, İsveçdən olan kilsə xadimi Kristian Okerhelm Azərbaycandakı 

tolerantlıq və dinlərarası münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu xüsusi olaraq qeyd etmişdir. 

Bütün bunlar bir daha sübut edir ki, Azərbaycanda bərqərar olmuş dövlət-din münasibətləri kifayət 

qədər əsaslı konsepsiyaya söykənir və bu münasibətlərin multikultural dəyərlər müstəvisindəki 

səmərəsi də göz qabağındadır. 

Azərbaycan dövləti və xalqı bu sahədəki fəaliyyətini sürətlə genişləndirməkdədir. Bu 

baxımdan onun digər ölkələrlə, xüsusən Gürcüstan (2, s. 5), Tacikistan (3, s. 5) və s. ilə olan dini, 

mədəni və humanitar sahələrdə əməkdaşlığı təqdirəlayiqdir.  

Azərbaycan dövləti  bu gün ümumbəşəri dəyərlərə malik olan islamın tarixi, milli-mənəvi 

əxlaqımızda yeri, bu dəyərlərin yad təsirlərdən qorunmasını ciddi şəkildə gündəmə gətirib. Bu gün 

geosiyasi maraqlar şiddətləndikcə, radikalizm meylləri gücləndikcə (Almaniya, Makedoniya, 

Çexiya, Macarıstan və s.) bir sıra müsəlman ölkələrində baş verən hərbi silahlı toqquşma və 

münaqişələr, islamı istəməyən qüvvələr tərəfindən siyasiləşdirilərək bəzi ölkələrin daxilində 

qarışıqlıq yaratmağa can atır, islam dəyərlərini gözdən salmağa, terrorlar təşkil etməyə səy 

göstərirlər. Lakin belə hallar heç vaxt Azərbaycanda sayıqlığın əldən verilməsinə gətirib çıxara 

bilməz. Çünki Azərbaycanda möhkəm konsepsiyaya və tarixi təmələ əsaslanmış dövlət-din 

münasibətləri, multikultural baxışlar və həyat tərzi nəinki ölkəmizin daxilində yaşayan xalqlar, həm 

də digər ölkələr üçün örnək ola bilər. Bu münasibətlər uzun illərin sınağından çıxaraq günümüzə 

gəlib yetişmişdir. Bu ənənənin qorunub saxlanılmasında və inkişaf etdirilməsində hər kəsin, 

xüsusən alimlərin, ziyalıların, din xadimlərinin,  cəmiyyətin sağlam qüvvələrinin üzərinə böyük 

məsuliyyət düşdüyünü və aparıcı nümayəndələrinin bu işin öhdəsindən gələ biləcək inamını 

artırmaqdadır. 
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Nizami Tagısoy 

State-religion relations and multicultural approach 

Summary 

The article stresses multicultural relations between state and religion in Azerbaijan. The aim 

of paper is to investigate differences in culture, folklore and ethnic traditions who lives in 

Azerbaijan. 
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 Актуальность проблемы мультикультурализма сегодня определяется рядом факторов.  

В условиях глобализации мирового сообщества активизируются интеграционные  

межкультурные процессы. В  связи с этим постепенно актуализируется вопрос о феномене 

взаимодействия культур, о  механизмах их влияния друг на друга, о роли и месте отдельных 

культур в общемировом масштабе. Также, в  мире  наблюдаются  противоречивые процессы: 

с одной стороны тенденция к глобализации, стремление к объединению культур, их 

унификации,   и тяга к локализации, обособлению - с другой. Среди различных форм 

урегулирования взаимоотношений в современном поликультурном,  полиэтничном и 

поликонфессиональном обществе, мультикультурализм занимает особое место.  

Мультикультурализм является сравнительно новым термином в современном гуманитарном 

знании, поэтому не удивительно, что в него вкладывается разное понимание, что 

представители разных научных школ, различных стран и  культур  интерпретируют его по-

своему. Мультикультурализм – это, в первую очередь,   параллельное  существование 

взаимодополняющих  и взаимообогащающих  культур, этносов, толерантное отношение в 

обществе ко всем формам инаковости,  принятие и понимание  различных норм и правил 

поведения людей в социуме. Исходя из этого, можно выделить следующие основные 

принципы мультикультурализма. Во-первых, позитивное отношение к этнокультурным 

различиям, признание факта, что этнокультурное разнообразие общества является фактором 

его жизнеспособности. Во-вторых, признание права на сохранение и поддержание своих  

особенностей за каждой этнической группой. В-третьих, признание за индивидом права 

выбора своей культурной идентичности. В-четвертых, признание самых разнообразных форм 

личностного самовыражения в обществе. Таким образом, мультикультурализм позволяет 

признавать за каждой отдельной культурой абсолютную равноценность, право на 

самобытность,  сохранять неприкосновенность  культурных и человеческих различий и 

установить равноправность различных жизненных стилей.  

В  Азербайджане созданы все необходимые политические и социальные условия для 

развития и укрепления традиций мультикультурализма. Политические и правовые основы 

мультикультурализма  в Азербайджане были заложены Общенациональным лидером -  

Гейдаром Алиевым. В своих выступлениях, Общенациональный лидер,  неоднократно 

подчеркивал, что многонациональный состав населения Азербайджана является нашим 

богатством, нашим преимуществом. Мы ценим и сохраним это [5].  По инициативе и 

указанию Гейдара Алиева была создана законодательная база для сохранения и развития 

литературы, культуры, языка, истории, обычаев и традиций национальных меньшинств.  

И сегодня, благодаря целенаправленной политике Ильхама Алиева, страна  

демонстрирует всему миру свою модель мультикультурализма.  Выступая на открытии  IV 

Бакинского международного гуманитарного форума, глава государства отметил: «В 

современном мире альтернативы мультикультурализму  нет. Так как абсолютное 

большинство стран мира — это многонациональные страны. Если мультикультурализм 

потерпел крах, то тогда что может стать альтернативой ему? И это очень ясно. Это 

дискриминация, расизм, ксенофобия, исламофобия, антисемитизм» [2]. 

Мультикультурализм в Азербайджане имеет глубокие исторические корни и в этом 

одна из его  особенностей. Нынешнее поколение  граждан Азербайджана  являются 

наследниками богатой истории и культуры. Формирование этой уникальной культуры  

происходило на одном из важных перекрестков между Востоком и Западом, где пролегал 

Великий шелковый путь. На протяжении всей своей истории наша страна и населяющие ее 

различные этносы смогли организовать свое существование таким образом, что  c течением 

времени  культура обогащалась и приобретала новые качества,  создавая гармоническое 

единство.  Народ Азербайджана  сохранил формировавшиеся  в обществе тысячелетиями 

традиции толерантности и добрососедства.  Мирное сосуществование людей, 

принадлежащих к различным религиям, многоконфессиональность, этническое и культурное 

разнообразие являются отличительными  особенностями азербайджанской модели 

мультикультурализма. 
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За годы независимости в стране создана эффективно-правовая база межэтнического и 

межконфессионального равенства.  Базовые положения национальной политики заложены в  

Конституции Азербайджана. В третьей  части  25 статьи  Конституции  Азербайджана 

написано  - Государство гарантирует равенство прав и свобод каждого независимо от расы, 

национальности,  религии,  языка,  пола,  происхождения, имущественного положения,  

служебного положения, убеждений, принадлежности к политическим партиям, 

профсоюзным и другим общественным объединениям. Запрещается ограничивать в правах и 

свободах человека и гражданина, исходя из расовой, национальной, религиозной, языковой 

принадлежности, принадлежности к полу, происхождения, убеждений, политической и 

социальной принадлежности[1,с. 9]. Концепция национальной политики Азербайджанской 

Республики также основывается на таких международных документах, как «Всеобщая 

декларация прав человека» ООН, «Конвенция о защите прав и основных свобод» Совета 

Европы, «Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации» 

ООН,  «Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе», 

«Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств» Совета Европы, «Конвенция об 

обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам», принятая членами 

Содружества Независимых Государств и др.  Также, одним из первых документов, после 

обретения независимости,  был  государственный документ, посвященный национальной 

политике Азербайджанской Республики – Указ Президента Азербайджанской Республики 

«О защите прав и свобод, государственной поддержке развития языков и культуры 

национальных меньшинств, малочисленных народов и этнических групп, проживающих в 

Азербайджанской Республике».   

Выступая на  открытии IV Глобального Бакинского Форума 10 марта 2016 года, 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что «нынешний год в Азербайджане 

является «Годом мультикультурализма». Люди, принадлежащие к различным этническим 

корням, религиям, веками жили в Азербайджане в условиях мира, спокойствия, и мы 

гордимся этим. Мы рады тому, что в годы независимости эта позитивная тенденция еще 

больше усилилась. Мультикультурализм и религиозная терпимость в Азербайджане – 

государственная политика. Одновременно это является олицетворением господствующих в 

обществе настроений. А это очень важно, что государственная политика и общая атмосфера 

в этой сфере не разнятся [2]. В подтверждение этого хочу привести следующий факт. 

Выступая в  Париже 8 сентября 2015 года  на международной конференции «Религиозная 

толерантность: культура сосуществования  в Азербайджане» Архиепископ Бакинской и 

Азербайджанской епархии Русской Православной церкви Александр Ищеин сказал  - “Мне 

бы хотелось отметить еще одну очень важную черту азербайджанского менталитета. Это – 

глубокое уважение к религиозным чувствам другого человека. У нас нет религиозных 

кварталов или национальных кварталов, нет национальных или религиозных улиц. На одной 

улице, в одном доме, здании проживают представители разных народов и разных 

национальностей. У нас очень много смешанных браков. И если, например, мусульмане 

празднуют Гурбан байрамы или Рамазан байрамы, то это праздник всех граждан 

Азербайджана, вне зависимости от их религиозной или национальной принадлежности. Если 

это Рождество или Пасха, то также все граждане знают об этом и поздравляют друг друга с 

праздником. Так же и Рош Ха-Шана и Песах – это наши общие праздники. Вот такая 

реальная ситуация в нашей стране”[3]. Мультикультурализм является составной частью 

демократических процессов, идущих сегодня в Азербайджане. Проводимые в этих рамках 

мероприятия подтверждают, что в нашей стране созданы все необходимые политические и 

социальные условия для развития и укрепления традиций мультикультурализма.  В феврале  

2014 года Указом Президента Ильхама Алиева была создана Государственная служба по 

межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии. 15 мая 2014 года 

был создан Бакинский  международный  центр мультикультурализма. Филиалы Бакинского 

международного центра мультикультурализма действуют в различных странах, в том числе в 

Германии, Израиле, России, Молдове, Португалии, Италии, Казахстане[4]. 7-й Глобальный 

форум Альянса цивилизаций ООН, который состоялся Баку  с 25 по 27 апреля  2016 года, 
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является реальным выражением отношения стран мира к мультикультуральной среде в 

Азербайджане. Это признание вклада Азербайджана в теорию и практику 

мультикультурализма, это признание наших достижений  в этих вопросах. Это признание, 

что Азербайджан и впредь  будет нацелен на большее совершенствование, углубление в 

вопросах связанных и  с мультикультурализмом, и с толерантным отношением к 

представителям других народов, этносов и представителям различных конфессий, 

проживающих на территории Азербайджана. 

Таким образом, хочу  подчеркнуть, что культурное многообразие воспринимается в 

нашей стране не как простое сложение различных идентичностей, но как благодатная среда 

для развития объединяющей их общенациональной солидарности. Мультикультурализм – 

это  богатство и достояние Азербайджана – общего дома всех населяющих его граждан вне 

зависимости от этнической, религиозной или какой-либо иной принадлежности. А потому 

забота  и сохранение этого многообразия и дальнейшее его обогащение  для последующей 

передачи потомкам постоянно находится в центре внимания  государства. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье анализируется понятие мультикультурализм, принципы мультикультурализма, 

особенности Азербайджанской модели мультикультурализма. Показано, что 

мультикультурализм в Азербайджане имеет глубокие исторические корни, и сегодня опыт 

нашей страны может быть использован другими странами. 
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The article analyzes the concept of multiculturalism, the principles of multiculturalism, 

especially Azerbaijan multiculturalism model. It is shown that multiculturalism in Azerbaijan has 

deep historical roots, and today our country's experience can be used by other countries. 
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Мировое признание получила  Азербайджанская  модель мультикультурализма по 

укреплению межнациональных и межрелигиозных отношений, обеспечению толерантности 

и мира, согласия и доверия между всеми народами, национальными меньшинствами и 

этническими группами проживающими в стране. Сегодня в республике получает свое 

одновременное развитие модель мультикультурализма с принципом единства в 

многообразии и философия азербайджанства, с интеграцией всех народов в единую 

полиэтническую  общность. Объективные интересы многонационального азербайджанского 

народа по сохранению территориальной целостности страны, ее социально-экономическому 

и культурно-духовному развитию совпадают с коренными интересами всех национальных 

меньшинств, в том числе и удинского этноса.   

С восстановлением в Азербайджане своей независимости, в стране были созданы 

благоприятные условия  для дальнейшего укрепления межконфессиональных отношений, 

утверждения национально-духовных ценностей, дальнейшего упрочнения исторически 

сложившейся условий терпимости, межнационального и межрелигиозного диалога. 

Историческое  развитие и формирование азербайджанского этноса  происходило на основе  

слияния различных племен и народностей.  Совместно боролись за свою независимость, 

историческое прошлое, целостность, и выстаивали вопреки тяжким испытаниям, выпавшим 

на их долю. Сегодня  в Азербайджане наряду с титульным этносом живут более 20  

коренных национальных меньшинств. Все они составляют единый многонациональный 

народ Азербайджана. Среди коренных меньшинств и удины (самоназвание - уди), то есть 

наша  Албано-удинская христианская община,  происхождение и история которых вот уже 

более двух веков  привлекают внимание ученого мира. Научный мир впервые проявил к ним 

интерес в начале ХIХ века. С тех пор появилось более 300 работ по антропологии и языку, 

религии и истории языка, этнографии и истории, происхождению и культуре, традиции и 

обычаев удин[2,446; 6,250-256; 8,170-199; 9,216; 10,26-29; 11,214; 22,79-80]. Накопленные 

данные однозначно свидетельствуют, что удины являются древнейшими жителями Кавказа и 

известны только в историко-культурном пространстве Азербайджана[4,3-22;19,1-19]. Первые 

достоверные сведения о предках племени  утиях появились 2500 лет тому назад в 

упоминании "отца истории"  Геродота, описывая Марафонское сражение. Удины 

фиксированы в древних источниках как участники битвы Александра Македонского с 

персами при Гавгамелах (331 г. до н.э.) в составе войска сатрапа Мидии. Они упомянуты в 

"Географии" Страбона, при описании Каспийского моря и Кавказской Албании. Этноним же 

"удины" впервые появляется в "Естественной истории" римского автора I века н. э. Плиния 

Старшего. В "Географии" эллинского писателя  II века н. э. Птолемея сообщается, что у  

Каспийского моря живут различные племена, в том числе ути ("уди"). Наиболее подобные 

свидетельства об удинах содержатся в "Истории албан" местного автора Моисея Утийского 

(Каланкатуйского), что в переводе  на удинский язык  Кала – «большой», Кату – 

«поселение», [14,87-88] жившего в VII веке и принадлежавшего, по его собственным словам, 

к албанскому племени[12,56-57]. Удины - аборигенный народ в Азербайджане и один из 

древнейших коренных этносов Кавказа, и принадлежат к числу предков современного 
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азербайджанского народа. В настоящее время  общая численность удин - более 10,0тыс. 

человек, из них  основная часть удин,  около 4,0 тыс. человек, проживают в Азербайджане на 

своей исторической родине -  компактно в п. Нидж Габалинского района  и рассеянно в 

Огузе и Баку. Небольшая  группа удин компактно проживают в  Грузии,  в регионах России, 

Украины, Беларусь и Казахстана. Нидж как основа и места компактного проживания удин, 

является уникальным местом, где проживают удины сохранивший свой этнокультурный 

пласт, азербайджанцы и лезгины, расположенное  в равнинной местности  на площади более 

100 кв. км., у подножья южного склона Большого Кавказа, окруженными ореховыми и 

каштановыми  деревьями. 

Удины,  народ  который прошел сложный  и долгий путь своей истории через   

различные, культурные и религиозные поглощений, от язычества до наших дней, 

путешествие которое обогатило их албанской идентичностью из поколения в поколение. 

Сегодня  удины являются   носителями восточного христианства и четко ориентированы  в 

современных условиях на возрождении своей церкви  и всего Албанского Ренессанса. Удины 

как  прямые потомки Кавказских албан[8,110-119] гордятся своей древней культуры, а также 

с их вековыми традициями, духовным богатством, языком, этнографией  и хорошо 

гармонируется  в модели  многообразия   своего развития. Эти межрелигиозные духовные 

памятники, корни которых существуют  в истории Азербайджана, есть  пути его развития и 

разнообразия. Азербайджанский  народ с их многолетними и многогранными  религиями 

были,  есть и должны быть специальным примером и символом религиозной гармонии в 

истории  народов различных вероисповеданий, и даже дальше, здесь  мусульмане, евреи, 

православные, католики и нетрадиционные конфессии  жили вместе в мире, без какой-либо 

конфронтации между ними, напротив, они дополняют друг друга. На протяжении веков и 

сегодня  христианские и мусульманские патриоты были действующими факторами в борьбе 

против иноземных вторжений. Само существование  наследий культовых объектов, таких 

как древние  храмы различных поклонений: синагога, церкви и мечети, рядом друг с другом 

символизирует общее прошлое нашей страны. Ярким  примером может  служит места 

компактного проживания удин – Нидж; древние сакральные места преклонения, три церкви 

и две мечети на таком маленьком пространстве[13,165-172; 15, 22-77]. 

Наличие и существование великих монотеистических религий в мире, ислам и 

христианство, удинский этнос как правопреемник христианства Автокефальной 

Апостольской  Церкви  Албании (Кавказской), как феноменальный модель  межрелигиозной 

терпимости и понимания на своей историческом пространстве, несмотря на все катаклизмы 

служил в мусульманском окружении фактором, который обеспечивал  национальное 

единство и примером терпимости  нации, придавая ему неотъемлемое популярное значение. 

Представители нашей общины понимают, что реальность не только судьба наша, но и всего 

азербайджанского народа, от начала до конца, представляющий  собой разнообразия  

народов,  религии и убеждений. Разнообразия для нас это богатство, а  не  религиозные 

разногласия, считаем что Бог один и так же для всех, являясь мусульманином  или 

христианином. Наши языческие  корни  оказали значительное влияние на укрепление 

терпимости и согласия. Основываясь на этих межрелигиозных и межэтнических  диалогов  

возникает   долг и обязанность сделать первый шаг, чтобы выявить его корни, чтобы 

отказаться от всех спорных аргументов и отдавать приоритет общих соприкасающихся 

точек. 

Мультикультуральные ценности как феномен религиозной терпимости всегда 

присутствовал в нашей исторической  среде, которые подтверждают  состояние присутствия 

этого явления на примере  удинской общины и  призваны продемонстрировать значимость 

культурного  и конфессионального значения для  удин в целом.  Этот маленький  

религиозный  феномен толерантности в рамках  компактного проживания удин, прежде 

всего свидетельствует  фактическим резонансом   этого явления в целом  в азербайджанской 

среде. Аргументом подтверждения ряд  показателей существования разнообразия,  следует 

отметить что это  не фактор географического характера, как основа критики для многих 

исследователей этой проблемы.  Мы не горные и не лесные  изоляты,  и не островные 
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аборигены, - среда проживания  равнинная; хотя равнинное географическое положение 

всегда на пике критики ученых. Такой факт послужил сильным аргументом и  мотивом для 

идейной  основы ассимиляции. Основные мультикультуральные ценности в  модели 

сохранения  этноса и  межрелигиозного диалога: 

Традиционные ценности.  Организация и проведения празднования Новруз был очень 

важным фактором в выращивании религиозной толерантности в  удинской  общине.  Будучи 

древний весенний праздник, полученные из глубин истории, он служил  как фактор 

сотрудничества и интеграции между  язычниками, мусульманами и христианами. Его 

организация и традиционные торжества, каждый год в середине марта послужило фактором 

сотрудничества, терпимости и мира, создав по-настоящему праздничную атмосферу и 

превращение его в символ дня  в его окрестностях. 

Празднично-бытовые ценности. Бытовой  фактор  в культуре и образе жизни удин  

имеет твердо интегрированную тенденцию. В настоящее время существуют различия, но нет 

разногласий на всех уровнях между мусульманскими  и христианскими  семьями в том, это  

радостные праздники   или  траурные церемонии[5,22; 7,21-27]. Мусульман приветствуют и 

сопровождают с почестями,  в знак уважения на застолья свинину и алкогольные напитки  не 

подают, даже в некоторых семьях  держат специальные кухонные принадлежности,  которые 

используют только тогда, когда они бывают у них в гостьях. Удин  в свадебных церемониях 

и других специальных мероприятий особо  чтят и уважают.  В  архитектурном плане  дома  

удин-христиан  в настоящее время  естественно переплетается с домами мусульман,  а  дома 

унаследованный от тоталитарного социалистического режима  дополняются верандами и  

большими  новыми комнатами, многие из которых  окружены широким балконом  с трех 

сторон.  В архитектуре старых домов и поселений практически нет  элементов для 

определения их религиозной принадлежности. 

Генетические ценности.  Генофонд удин идентичен коренных кавказских этносов и 

отмечается колоссальная разница в структуре наследственных болезней. Генетические 

портреты  удин и соседей явно  отличительны, и во многом они в пользу  самих удин. Удины 

задают вопрос, один из главных для XXI века – какую тактику  и модель должны избрать 

этносы для того чтобы не утерять свое качество и не изчезнуть. Уникальность удинского 

феномена в том, как избежать отрицательных воздействий бурных исторических событий в 

современный  век глобализации и интеграции. 

Психо-социальные ценности. Многие  иностранные путешественники, ученые  и 

исследователи (например как Александр Дюма [1,122-123], Эвлия Челеби,[21,1-9], Эдвард 

Дюралье[20, 106-110], и другие[3,212-244]) на протяжении нескольких веков изучали и 

писали о религиозной терпимости в Азербайджане в результате не задев   религиозные 

чувства удин. Они в своих дневниках писали о той  функции воспитания как социальная 

гармония, мир, сотрудничество, терпимость и сплоченность, которые доминировали над 

религиозными разногласиями, насилиями, конфликтами  и дискриминацией между людьми. 

Ценности между религиозными убеждениями. Это уже известный факт, что 

соотношение между религиозными общинами не только в городе, но и на уровне удинской  

общины, явно претендует на доминирование мусульманской  религии. Между тем, история   

на сегодня подтверждает сосуществования двух религий, его примирение с 

действительностью,  его уважение к религиозным обрядам, взаимных визитов для особых 

случаев, таких как Рождество,  Пасха,  и самое главное Гурбан Байрам (Праздник 

жертвоприношений). Удины христиане и сегодня отмечают жертвоприношение как 

ритуальный праздник. Так что распространение ислама создал тем самым для удин в той или 

иной форме благоприятные предпосылки, установив происхождение и существование 

религиозной терпимости, особенно в контексте нашей общины. С этой точки зрения, можно 

заметить, что нет ни одного документа, который подтверждает любой межрелигиозный 

конфликт. Исторически сложилась и существовала в корне религиозная  терпимость, 

уважения и гармонию между  общинами. 

Религиозная терпимость и культурная ценность. Исторический путь показывает, 

что  одной из самых отличительных культурных ценностей азербайджанцев является 
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религиозная терпимость   к другим религиям, и возможно, это один из тех стран в 

Европейском пространстве, где не было религиозных войн. По этой причине многие  часто 

говоря о толерантности и религиозного сосуществования в Азербайджане имеют в виду  

каждый социальной уровень; среди жителей городов и сельских провинциях до деревни, 

среди членов  общин и даже семьи. Удины находят такое сосуществование в образовании, в 

быту, в фольклоре, в языке и верования. Это, наверное, самая лаконичная характеристика, 

которая напоминает жемчужину, как  стабильный идентификатор  в течение многих веков до 

наших дней.  

В заключении следует  отметить что у удин  нет выдающихся личностей или 

политических деятелей, зачастую представлявших иные народы. Зато  неоспорима роль удин 

в создании государства так называемая   Албания (Кавказская), в сохранении на сегодня 

мощного христианского наследия,  не говоря уже о языке, культуре, обычаев и традиций. Не 

следует забывать, что удины–албаны будучи частью кавказоязычного пласта участвовали и 

участвуют  в формировании азербайджанского народа.  На сегодня  церковь Святого Елисея 

в Нидже составная и неотъемлемая часть Албанской апостольской  автокефальной церкви. 

Поэтому удины, как один из древнейших прямых потомков Кавказских албан, являются 

частью азербайджанского народа и наряду с этим, в нынешнее время единственными 

правопреемниками и носителями христианства Албании (Кавказской). Последнее 

десятилетие удинский этнос переживает очередной пик ренессанса, характеризующийся 

всплеском национального самосознания и консолидацией этноса.  Удинский феномен в 

истории христианства, как модель сохранения этноса  имеет исторические корни, которые 

своими действиями обусловили рождение и существование религиозной 

терпимости.  Мультикультуральные ценности в  наследие  истории и культуры Кавказской 

Албании представляют собой уникальную значимость для всего многонационального народа 

республики и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. Не зря 

говорят, что память о своей истории – великое сокровище человека, и ее сохранность – залог 

развития  мира. Это безусловно и результат исторических импульсов великого Албанского  

этно-религиозного наследия, пронесенного сквозь века и сохранившегося в генах этого 

древнего народа.  Новые грани богатой истории нашей республики, дающий  удинам в самом 

начале ренессанса  шанс,  определить и сохранить свою нишу в этно-культурном 

пространстве  исторической родины Азербайджана. Созидательные процессы, которые 

происходят в настоящее время на исторической Родине  в Азербайджанской Республике, -  а 

именно в Габалинском районе, в поселке Нидж,  в Огузе. Здесь осталась историческая 

память и слава предков, где  живут удины, хранящие все, что осталось в наследство от 

прошлого. Удины, живущие в Азербайджане, России, Казахстане,  Грузии, в Республике 

Беларусь, на Украине и  в других странах мира все свои надежды связывают с руководством 

Азербайджанской Республики и ее многонациональным народом, желают ей процветания и 

дальнейшего развития. Они понимают,  что только в Азербайджане существуют искренние  

стремления государства и  позитивный потенциал общества, все возможности для 

возрождения материальной и духовной культуры Кавказской Албании, развития истории, 

языка, религии, традиций, обеспечения настоящего и реальных перспектив будущего 

удинского этноса.       
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Ümummilli lideri Heydər Əliyev Azərbaycan multikulturalizminin siyasi banisidir. Ulu 

Öndərin siyasi iradəsi nəticəsində Azərbaycanda tarixən mövcud olan tolerantlıq və 

multikulturalizm ənənələri hüquqi və siyasi müstəviyə qaldırıldı. Heydər Əliyev Azərbaycanın 

gələcək uğurlu inkişafı üçün dəqiq ideoloji hədəf seçdi və öz uzaqgörən, müdrik siyasəti ilə əsrlər 

boyu formalaşan çoxmədəniyyətlilik ənənəsini inkişaf etdirərək onu keyfiyyətcə yeni mərhələyə 

qaldırdı. Milli azlıqların ədəbiyyat, mədəniyyət, dil, tarix, adət-ənənələrinin qorunub saxlanması, 

inkişaf etdirilməsinə qanuni zəmin yaradıldı. Mənşəyindən, irqindən, dinindən və dilindən asılı 

olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarına hörmət təmin olundu. Ulu öndərin dediyi kimi, 

həqiqətən də “Azərbaycan onun ərazisində yaşayan bütün millət və xalqların ümumi vətənidir. 

Ərazimizdə yaşayan azərbaycanlı da, ləzgi də, avar da, kürd də, talış da, udin də, kumık da, başqası 

da - bütünlükdə hamısı azərbaycanlıdır” [1]. 

Azərbaycan çoxmillətli, çoxdinli bir ölkədir. Azərbaycanda təxminən 20-dən artıq azsaylı 

xalqların nümayəndələri yaşayır. Bu xalqların bir qismi İslam dininin şiə məzhəbinə, bir qismi isə 

İslam dininin sünni məzhəbinə qulluq edir. Bundan başqa ölkədə xristianlığın pravoslav xəttinə 

[6,s.189;7,s.156] eləcə də iudaizm dininə xidmət edən çoxsaylı yəhudilər var. Həmçinin, ölkədən 

getməmiş erməni qriqoryan məzhəbinə qulluq edən və azərbaycanlılarla müəyyən qohumluq 

əlaqələrinə malik ermənilər də var. Göründüyü kimi, Azərbaycan mozaik bir ölkədir. Burada çoxlu 

millətlərin və xalqların nümayəndələri, müxtəlif dinlərin daşıyıcıları var. Bunlar həm də müxtəlif 

sivilizasiyaların Azərbaycanda mövcud olduğunu göstərir. Multikulturalizm isə bütövlükdə 

millətlərarası, dinlərarası münasibətləri tənzimləyən bir elm sahəsidir. Azərbaycanda 

multikulturalizm sahəsində xeyli təcrübə toplanıb. Azərbaycan xalqının əsas hissəsi olan türk 

etnosunun digər etnoslara tolerant, dostcasına münasibət bəsləməsi sayəsində etnik və dini zəmində 

qarşıdurma olmayıb. Bu səbəbdən Azərbaycanda millətlərarası, dinlərarası tolerantlığın olduğunu 

söyləmək mümkündür. Bununla bağlı, Azərbaycanda başqa dövlətlərə nümunə olacaq bir təcrübə 

toplanıb. Dövlətin xüsusi qurumları bu işlə ciddi şəkildə məşğul olurlar [5,  s.10-12]. 

Azərbaycan Respublikasında müxtəlif dini konfvessiyalar fəaliyyət göstərsə də, islam dini 

üstün mövqe tutur. Əhalinin 95 faizindən çoxu islam dininə etiqad edir. Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 48-ci maddəsinə əsasən hər bir şəxs vicdan azadlığı hüququna malikdir. 

Konstitusiyanın 18-ci maddəsinin 1-3 bəndlərində göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasında din 

dövlətdən ayrıdır, bütün dini etiqadlar qanun qarşısında bərabərdir, insan şəxsiyyətini alçaldan, 

insanlıq prinsiplərinə zidd olan dinləri yaymaq və təbliğ etmək qadağandır. “Dini etiqad azadlığı 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu hər bir şəxsin dinə münasibətini müəyyənləşdirmək 

və ifadə etmək hüququna və həmin hüququ həyata keçirməyə təminat yaradır. Azərbaycanın tarixi 

inkişafının xüsusiyyətləri, coğrafi mövqeyi, əhalisinin etnik tərkibi burada müxtəlif dinlərin 

mövcudluğuna şərait yaratmışdır. Ayrı-ayrı dövrlərdə bütpərəstlik, zərdüştilik, iudaizm, xristianlıq, 

islam və bir çox başqa dini cərəyanlar ölkədə bu və ya digər dərəcədə yayıla bilmiş, bir-birinə 

qarşılıqlı təsir göstərmişdir. Hazırda Azərbaycan Respublikası ərazisində 510 dini icma 

qeydiyyatdan keçmişdir. Bunlardan 32-i qeyri-islam təmayüllü dini icmalardır [5,s.18-19).   

Bu gün dünyanın bir çox ölkələrində insanlarm yaşayış yerinin müəyyən edilməsində onların 

dini mənsubiyyəti əsas meyar kimi götürülür. Yəhudi, xristian və müsəlmanlar ayrı-ayrı 

məhəllələrdə yaşayırlar. Azərbaycanda vəziyyət tamamilə fərqlidir. Bu gün ölkəmizdə müxtəlif dinə 

mənsub insanlar bir küçədə, bir həyətdə, hətta bir evdə sərbəst yaşayır və bir-birilərinin 

bayramlarında, dini ayinlərində bir ailə kimi yaxından iştirak edirlər. Qurani-Kərimdə buyrulur: 

"Dində məcburiyyət (zorakılıq) yoxdur" (“əl-Bəqərə” surəsi, 256-cı ayə) [8,s.38]. İslam hər hansı 

bir dini zorla insanlara qəbul etdirməyin tərəfdarı deyildir. 

Azərbaycanda yaşayan qədim xalqlardan biri də yəhudilərdir. Məskunlaşdıqları digər 

ölkələrdə işgəncə və təzyiqlərə məruz qalan yəhudilər yurdumuza pənah gətirərək 2500 ildən 

artıqdır ki. burada yaşayırlar. Onlar ölkəmizdə heç vaxt dini dözümsüzlüyə və ayrı-seçkiliyə məruz 

qalmamış əksinə, daim yerli əhalinin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunmuşlar [11]. 

Azərbaycanda yəhudilər üç icma ilə - Dağ, Əşkinazi və Gürcü yəhudiləri icmaları ilə təmsil 

olunur. Ölkəmizdə yaşayan yəhudilərin böyük əksəriyyətini əsasən, Bakı. Quba və Oğuzda 

məskunlaşan dağ yəhudiləri təşkil edir. Quba rayonundakı Qırmızı qəsəbə postsovet məkanında dağ 

yəhudilərinin kompakt yaşadığı yeganə məkandır. Ölkəmizə XIX əsrdə pənah gətirən Əşkinazi 



 
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 338 

 

 

 

yəhudilər daha çox Bakı və Sumqayıtda məskunlaşmışlar [9,s.2]. Azərbaycanda hazırda 7 yəhudi 

dini icması dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Bakıda 3, Oğuzda və Qubada 1 sinaqoq fəaliyyət 

göstərir. 

2003-cü ilin mart ayında Bakıda yeni yəhudi sinaqoqu istifadəyə verilmişdir. Avropada ən 

böyük sinaqoq sayılan bu ibadətgah köhnə məbədin yerində inşa olunmuşdur. Açılış mərasimində 

dövlət rəsmiləri, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini icmaların rəhbərləri və xarici ölkələrdən 

qonaqlar iştirak etmişlər. Sinaqoqun tikintisində xaricdə fəaliyyət göstərən yəhudi təşkilatları ilə 

yanaşı, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, Rus Pravoslav Kilsəsinin Qafqaz və Xəzəryanı Yeparxiyası 

yaxından iştirak etmişdir. Müsəlmanlarla xristianların yəhudi sinaqoqunun inşasında iştirakı və 

yardım göstərməsi dünyada misli görünməmiş hadisələrdəndir [14]. 

2003-cü ilin sentyabr ayında Bakıda "Or-Avner" Xabad Lyubaviç Beynəlxalq Fondunun 

maliyyələşdirdiyi ilk yəhudi orta ümumtəhsil məktəbi fəaliyyətə başlamışdır. Açılış mərasimində 

xaricdə yaşayan yəhudi icmalarının nümayəndələri, eləcə də Azərbaycan rəsmiləri iştirak etmişlər 

[12]. 

Azərbaycanda yəhudi icmaları ilə bərabər xristianlığın pravoslavlıq, katoliklik və protestantlıq 

qollarını təmsil edən dini icmalar da fəaliyyət göstərir. Ölkəmizdə pravoslavlıq qoluna mənsub xris-

tianlar çoxluq təşkil edir. Xristianlıq əsasən Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində geniş 

yayılmışdır. 

Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə 1920-ci ildə bağlanmış Cen Mironosets kilsəsinin binası 

1991-ci ildə Rus Pravoslav kilsəsinə verilmişdir [3,s.489]. Onu da qeyd edək ki, kilsəni 1907-ci ildə 

məşhur Azərbaycan xeyriyyəçisi Hacı Zeynalabdin Tağıyev inşa etdirmişdir[2,II.s.459]. 2001-ci ilin 

may ayında Azərbaycanda səfərdə olan bütün Rusiyanın Patriarxı II Aleksi bu məbədə baş kafedral 

kilsə statusu vermişdir. Kilsə Sovet hakimiyyəti dövründə anbar kimi istifadə olunduğunda 

dağıntılara məruz qalmışdır. Kilsənin təmirini Moskvada yaşayan azərbaycanlı iş adamı Aydın 

Qurbanov öz üzərinə götürmüş, baş kafedral kilsə tezliklə təmir olunmuş və dindarların istifadəsinə 

verilmişdir. Kilsənin açılış mərasimində Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev, hökumət üzvləri, 

səfirliklərin nümayəndələri iştirak etmişlər [3, s.402-403]. Hazırda Bakıda 3, Gəncə və Xaçmazda 1 

rus pravoslav kilsəsi, Sumqayıtda 1 məbəd fəaliyyət göstərir  . 

2003-cü ilin aprel ayında Rum Patriarxı LL Varfolomey Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuş, 

dövlət rəsmiləri, din xadimləri, müsəlman, xristian, yəhudi icmalarının rəhbərləri ilə görüşlər 

keçirmiş, dini durumla tanış olmuş və ölkədə fəaliyyət göstərən dini icmalar arasındakı 

münasibətləri yüksək qiymətləndirmişdir. Qonağı Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev də qəbul 

etmişdir. 

1999-cu ildə katolik icması da dövlət qeydiyyatına alınmış, əvvəllər dini ayinləri evlərdə icra 

edən icma üzvlərinə lazımi şərait yaradılmışdır. 2000-ci ildə ibadətlərin yerinə yetirilməsi 

məqsədilə xüsusi bina alınmış və kilsəyə çevrilmişdir. Sonrakı illərdə Azərbaycan hökuməti ilə 

Vatikan arasındakı razılığa əsasən Bakıda Nobel prospektində Roma katolik kilsəsi inşa 

olunmuşdur. Roma katolik kilsəsinin başçısı II İohann Pavel 2002-ci ilin may ayında Bakıda səfərdə 

olmuş və dövlət rəsmiləri, ictimaiyyətin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. O, Azərbaycandakı 

mövcud dini dözümlüyü yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Azərbaycanda dinlər arasında mövcud 

tolerantlıq və dözümlük münasibətləri dünyanın bir çox ölkələri üçün yaxşı nümunə ola bilər” [3,s. 

459-462]. 

Azərbaycanda dövlət qayğısı ilə əhatə olunan azsaylı, qədim xalqlardan biri də əsasən Qəbələ 

rayonunun Nic qəsəbəsində yaşayan udilərdir [10]. Dünyada udilərin sayı 10.000-ə yaxındır ki, 

onların də təqribən 7000-i Azərbaycandadır. Əsrlər boyu azərbaycanlılarla udilər dinc şəraitdə, 

yanaşı yaşamış, onların arasında daim dostluq əlaqələri və qarşılıqlı anlaşma mövcud olmuşdur 

[13]. 

Azərbaycan hökumətinin diqqət və qayğısı sayəsində 2003-cü ildə alban-udi dini icması 

dövlət qeydiyyatına alınmışdır. 1836-cı ildə Rusiya çarının fərmanı ilə alban kilsəsi və 

katolikosluğu ləğv edilmiş, alban məbədləri erməni apostol kilsəsinə verilmişdir. Azərbaycan 

hökumətinin dini fəaliyyət sahəsində yetirdiyi uğurlu siyasət nəticəsində udi etnosu itirilmiş 

hüquqlarını bərpa etmişdir [2, I., s.293; 4,s.84]. Onlara məxsus tarixi abidələrin bir qismi yenidən 

bərpa olunmuşdur. Bunlardan biri Qafqazda, eləcə də dünyada ən qədim xristianlıq məbədlərindən 
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biri sayılan, vaxtilə Şəkinin Kiş kəndində inşa edilən alban kilsə-muzeyidir. Bu kilsə 2003-cü ildə 

əsaslı şəkildə bərpa olunaraq istifadəyə verilmişdir. IV-V əsrlərə aid kilsənin təmirinə 2000-ci ildə 

başlanılmış və 2003-cü ildə başa çatdırılmışdır. Kilsənin bərpasında xarici alimlərlə yanaşı, 

azərbaycanlı alimlər də böyük əmək sərf etmişdir [14] . 

2006-cı ilin may ayında Qəbələ rayonunun Nic qəsəbəsində Müqəddəs Yelisey adlı qədim 

alban kilsəsinin yerində Çotari adlı alban-udi kilsəsinin açılış mərasimi keçirilmiş, tədbirdə 

hökumət üzvləri, dini icmaların nümayəndələri və xarici qonaqlar da iştirak etmişdir [4,s.84-85]. 

Azərbaycanda tolerantlığa aid qeyd olunan faktlar ölkəmizdə bütün dinlərə bərabərhüquqlu 

şəraitin yaradıldığını, tolerantlığın yüksək səviyyədə olduğunu, hökumətin bütün xalqların, etnik az-

lıqların hüquqlarına hörmətlə yanaşdığını, onların tarixi və mədəni irsinin öyrənilməsinə, qorunub 

saxlanılmasına xüsusi önəm verdiyini göstərir. 

Azərbaycanda dini tolerantlıq mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsində, milli-mənəvi 

dəyərlərimizin təbliğində Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun 

xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın misilsiz xidmətləri vardır. Mehriban xanım Əliyeva 

hər zaman Azərbaycan həqiqətlərini beynəlxalq tədbirlərdə, ən yüksək tribunalardan xarici ölkə 

nümayəndələrinin diqqətinə çatdırır, xalqlar arasında dostluq münasibətlərinin, qarşılıqlı 

yardımlaşma və təcrübə mübadiləsinin vacibliyini daima vurğulayır. Onun rəhbərliyi altında Heydər 

Əliyev Fondu hər bir layihəsi ilə müxtəlif xalqlar arasında humanizm, həmrəylik və dözümlülük 

kimi bəşəri dəyərlərin bərqərar olmasına öz töhfəsini verməyə çalışır. Uğurla həyata keçirilən 

“Tolerantlığın ünvanı - Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində ölkədəki məscidlərdə, kilsələrdə, 

sinaqoqlarda təmir-bərpa işləri aparılır [12]. 

Tam əminliklə demək olar  ki, müstəqil Azərbaycan dövlətində dini tolerantlığın bərqərar 

olması üçün bütün tədbirlər ardıcıllıqla, məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilir, bütün dinlərin 

ardıcıllarının tam bərabər hüquqlu vətəndaş kimi yaşayıb fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradılır. 

Bu gün əsas vəzifəmiz bu zəngin irsin qorunub saxlanılması və gələcək nəsillərə 

çatdırılmasıdır. Tolerantlıq Azərbaycanın əvəzsiz, dünyanın bir çox ölkələrinin həsəd apardığı milli-

mənəvi sərvətidir. Bu ənənənin zəiflədilməsinə yönələn bütün cəhdlərin qarşısı dövlət tərəfindən 

dərhal alınır və bundan sonra da alınacaqdır. 
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The developmentof the religions believed by nations and ethnic groups lived in Azerbaijan 

Summary 

Azerbaijan is a multinational and multireligious country. People descended from a lot of 

different nations live here and their religions are also various. This fact also shows that there are 

many various civilizations in Azerbaijan. In general, multiculturalism is a field of science which 

defines the relations among nations and religions. In Azerbaijan live people belonging little known 

nations whose number is more than twenty. One of those people who live in Azerbaijan are the 

Jews. At present, 7 Jewish religious communtiy are registered by the Government. There are 3 

synagogues in Baku, besides one synagogue functions in Oghuz and another one in Quba. 
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Multikulturalizm - eyni bir ölkədə yaşayan müxtəlif etnik qrupların nümayəndələrinin 

mədəniyyət hüquqlarını tanıyan humanist dünyagörüşü və ona uyğun olan siyasətdir. O, ayrıca 

götürülmüş ölkədə və bütövlükdə dünyada müxtəlif millətlərə və məzhəblərə məxsus insanların 

mədəni müxtəlifliklərinin qorunması, inkişafı və harmoniyasına, azsaylı xalqların yaşadıqları 

dövlətlərin milli mədəniyyətinə inteqrasiyasına yönəldilmişdir.        

Başqa sözlə, multikulturalizm ideologiya və siyasət kimi çıxış edərək, müxtəlif etnik, dini və 

irqi birliklərin "mədəni müxtəlifliyin" liberal konsepsiyalarına və ictimai həyatın iqtisadi, siyasi və 

mədəni sferalarında birgə yaşamanın üstünlüyünə əsaslanır [11].  

Dünya siyasətşünaslarının proqnozlarına görə, müasir təkqütblü dünya sisteminə ən böyük 

zərbə vuran və onun nizamına mənfi təsir göstərən amillərdən biri planetdə getdikcə güclənən 

konfessiyalararası etno-milli-dini münaqişələr, separatçılıq meylləri və məhəlli toqquşmalar, 

sivilizasiyalararası qarşıdurma və onların qarşısının vaxtında alınmamasıdır [4, s. 460]. 

Humanist və demokratik nəzəriyyə yaxud ideologiya olaraq multikulturalizm, tolerantlığın 

təcəssümüdür ki, onsuz humanizm, yüksək fərdi və beynəlxalq münasibətlər mədəniyyəti, insanlar 

arasında qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı zənginləşmə, dostluq və əməkdaşlıq mümkün deyil [9]. 

Multikulturalizm termini ilk dəfə 1960-cı illərin sonlarında Kanadada meydana çıxdı,  amma 

1971-ci ildə yeni hökumətin kursunu ifadə edən rəsmi termin oldu [11]. 

Bir çox minilliklərlə ölçülən təkamül nəticəsində mədəniyyət bəşəriyyətin sosial inkişafının, 

intellektual və mənəvi tərəqqisinin universal əsası olmuşdur. O, informasiya və çoxmillətli qlobal 

cəmiyyətin formalaşmasına, istehlak sənayesinə, xalqların tarixi məsuliyyətinə, siyasətə və 

idarəçiliyə, sülh və beynəlxalq münasibətlərə böyük təsir göstərir. Mədəni münasibət və qarşılıqlı 
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zənginləşmə, xalqların sosial-mədəni inkişaf təcrübəsini, dünya mədəniyyətinin tarixi 

qanunauyğunluqlarını bilmə və yaradıcı şəkildə istifadə etmə qloballaşma şəraitində Azərbaycanın 

davamlı, rəqabət qabiliyyətli və təhlükəsiz inkişafı üçün mühüm nəzəri və praktik əhəmiyyət kəsb 

edir.  

Multikulturalizm - mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların dialoqunun zəruri alətidir. Digər 

mədəniyyətlərin mahiyyətini, xüsusiyyətlərini, tarixini və nailiyyətlərini öyrənmədən, onlara 

qarşı tolerant münasibət, onların nümayəndələrinə hörmət, qarşılıqlı anlaşma, dialoq qurmaq 

mümkün deyil [9]. 

Multikulturalizmə yanaşma formaları (mənfi və müsbət tərəfləri).  

Multikulturalizmin təhlili bizə imkan verir ki, onun müsbət və mənfi tərəflərini göstərək. 

Bunu aşağıdakı şəkildə verə bilərik:  

1) Multikulturalizmin mövcud olduğu dövlətdə yaşayan müxtəlif etnik qrupların inteqrasiyası, 

qarşılıqlı dialoqu nəticəsində çox zəngin mədəniyyətin, adət-ənənənin, mətbəxin, humanizm 

ideyalarının: dostluq, qardaşlıq qarşılıqlı anlaşma, tolerantlıq və s. dəyərlərin formalaşdığı bir 

cəmiyyət yaranır. Bu həm dövlətin inkişafı, dünyadakı nüfuzu, həm də cəmiyyətin, fərdin 

dünyagörüşünün, təhsil, elm, mədəni səviyyəsinin yüksək olması üçün şərait yaratmış olur.  

2) Dövlətin əhalisinin etnik-milli-dini baxımdan müxtəlif olması onun daxili və xarici 

siyasətinə daha həssas yanaşmağı zəruri edir. Sosial, mədəni və dini sahədə münasibətlərin ədalətli 

formada tənzimlənməsi, ayrı-seçkiliyin baş verməməsi cəhdləri dövlətin daxili siyasətinin ən 

mühüm istiqamətlərindən birini təşkil edir. Daxili siyasətlə bərabər xarici siyasətdə də mühüm 

məsələlərdən biri xarici yardım nəticəsində ölkədə multikulturalizmin azacıq zəifliyindən istifadə 

edərək yarana biləcək münaqişələrin qarşısının almasıdır. Son zamanlar dünya dövlətlərinin 

müxtəlif regionlarda həyata keçirdikləri geosiyasətin əsasında bu fakt daha qabarıq özünü 

göstərməkdədir. Bu baxımdan multikulturalizmin mövcud olduğu cəmiyyətin idarə edilməsi və  

multikultural təhlükəsizliyin təmin olunması çətinləşir.  

Azərbaycan multikulturalizminin gerçəklikləri: tarixilik və müasirlik 

Tarixə qısa nəzər yetirsək görərik ki, Azərbaycan ərazisində çox qədim dövrlərdən etibarən 

müxtəlif etnik qrupların, dini icmaların, fərqli mədəniyyətlərin nümayəndələri birgə yaşamışlar. 

Təsadüfi deyil ki, coğrafiyaşünas Strabon Qafqaz səyahəti zamanı Azərbaycan ərazisində fərqli 

dilləri, mədəni dəyərləri - özünəməxsus adət-ənənələri olan etnik qrupların birgə, mehriban 

yaşadığını qeyd etmişdir. Bu fakt təkcə keçmiş dövrdə deyil, müasir dövrümüzdə də rast gəlinir. 

Belə ki, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində (rayonlarında) fərqli adət-ənənəni, mədəni dəyərləri, 

dili və dini inancları özün-də birləşdirən türklər, talışlar, tatlar, udinlər, ingiloylar, kürdlər, ləzgilər,  

ruslar, yəhudilər, axısqalılar və digər etnik qrupların nümayəndələri birgə dostluq, qarşılıqlı 

anlaşma, tolerantlıq şəraitində yaşamaqdadırlar [8, s. 523-526].  

Azərbaycan multikulturalizminin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Birinci, tarixən bu 

ərazidə müxtəlif etnik, dini, adət-ənənə baxımdan fərqli olan əhalinin qarşılıqlı anlaşma, dostluq 

şəraitində yaşamaları və vahid  Azərbaycan xalqını təşkil etmələri ilə bərabər onun milli birliyini, 

tolerantlığını, zəngin mədəniyyətini, qonaqpərvərliyini, milli məfkurəsini – “azərbaycançılıq” 

ideologiyasını yarada bilmişlər. İkincisi, Azərbaycan dövlətinin zəngin tarixi keçmişi, coğrafi 

şəraiti, relyefi, təbii resursları, həmçinin, vaxtaşırı müharibələrin aparılması əhalinin 

dünyagörüşünün, mübarizliyinin, dözümlüyünün, mərdliyinin formalaşmasına təkan vermişdir. 

Üçüncü mədəni, etnik, dini müxtəliflik bir tərəfdən Azərbaycan xalqının zənginləşməsinə, 

dünyagörüşünün formalaşmasına müsbət təsir göstərsə də, digər tərəfdən dövlətin multikultural 

təhlükəsizlik məsələsinə daha həssas yanaşmasını vacib edir. Belə ki, Azərbaycanın geosiyasi, 

geoiqtisadi və geostrateji baxımdan əhəmiyyətli regionda yerləşməsi, zəngin təbii resursları və 

müstəqil siyasət yeritməsi, Ermənistanla müharibə şəraitində olması multikultural təhlükəsizliyin 

təmin olunmasını da zəruri edir. 

Bu baxımdan terrorizmin, separatçılığın, dini və milli ayrı-seçkiliyin, münaqişələrin tüğyan 

etdiyi bir məqamda sivilizasiyalararası dialoqun qorunub saxlanılması, sosial ədalətin yaradılması, 

etnik və sosial birliyə nail olunması, müxtəlif dinlərin birgə yaşayışının təmin edilməsi və bu  

istiqamətdə inkişafa doğru addımların atılmasını Azərbaycan dövlətinin daxili və xarici siyasətinin 

düzgün təşkilinin mühüm göstəricisi hesab etmək olar. Bu bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan 
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multikulturalizmi öz geniş təsdiqini tapmaqla bərabər, onun daha da genişlənməsinə nail 

olmaqdadır və bu məsələdə ölkəmiz dünyaya  nümunə ola bilər.    

Bunu dünyanın bir çox tanınmış alimlərinin və ictimai-siyasi xadimləri də Bakıda keçirilmiş 

Humanitar Forum vaxtı öz çıxışlarında etiraf etmişlər ki, Azərbaycan multikulturalizmə nümunə ola 

biləcək bir ölkədir. Burada bütün xalqlar təhlükəsiz, dostluq və mehribanlıq şəraitində yaşayırlar.  

[5, 6,7,].  

Bu fikirlərdən belə qənaətə gəlmək olur ki, Avropa alimlərinin özləri də multikulturalizmin 

mümkünlüyünü, onun müasir qloballaşan dünyada vacibliyi, üstünlüyünü etiraf edirlər. Əgər bu bir 

prinsip olaraq Azərbaycanın dövlət siyasətinin əsas prioritetini təşkil edirsə, deməli bunun dünyada 

da mövcud olmasına siyasi iradənin  və qarşılıqlı anlaşma mühitinin olması tələb olunur.  

Azərbaycanın multikultural təhlükəsizlik siyasəti  

Azərbaycan kimi müxtəlif etnik qrupların və dinlərin (dini konfessiyaların) mövcud olduğu 

mürəkkəb bir dövlətdə demokratiya, milli və dini tolerantlıq mühitinin qorunması heç də asan məsələ 

deyil, həmçinin, Azərbaycan zəngin karbohidrogen yataqlarına malik, geostrateji və geosiyasi baxımdan 

əlverişli məkanda yerləşməsi, təcavüzkar Ermənistanla müharibə şəraitində olması ölkənin milli 

təhlükəsizlik siyasətinin daha mütəşəkkil, effektiv olmasını zəruri edir. Bu mənada milli təhlükəsizliyin 

mühüm istiqamətlərindən biri də multikulturalizmin qorunub saxlanılmasıdır.  Azərbaycan 

Respublikasının təhlükəsizlik mühiti onun suverenliyi, ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin toxunulmazlığı, 

milli maraqları, davamlı inkişafı, əhalisinin rifahı, maddi və mənəvi dəyərlərinin qorunmasına təsir edən 

amillərin məcmusudur [3, s.330]. 

Dövlətin siyasi təhlükəsizliyi baxımından, təkcə idarəetmə mexanizminin, qanunvericilik 

bazasının formalaşması, islahatların aparılması kifayət etmir, bununla bərabər cəmiyyətin siyasi 

təfəkküründə, siyasi şüurunda demokratik dəyərlərin, prinsiplərin bərqərar olması da vacib məsələdir. 

Siyasi cəhətdən dünyagörüşü formalaşmış cəmiyyətə xaricdən müdaxilə etməklə, onları istənilən 

formada idarə etmək – siyasi münaqişəyə, vətəndaş müharibəsinə təhrik etmək, hakimiyyətə qarşı 

çevirmək  çətin olur. Yaxın şərqdə və dünyanın müxtəlif regionlarında cərəyan edən proseslər – siyasi, 

dini, milli zəmində münaqişələr, vətəndaş müharibələri onu deməyə əsas verir ki, həmin cəmiyyətlərdə 

multikulturalizm meylləri zəif inkişaf etmiş, sivilizasiyalararası dialoq və tolerantlıq insanların milli 

şüurunda tam bərqərar olmamışdır. Başqa sözlə, müxtəlif mədəniyyətlərə, dini məzhəblərə, adət-

ənənələrə malik etnik qruplar birgə - bir xalq şəklində, mədəniyyətlərarası dialoqu formalaşdıra 

bilməmişdilər. Nəticə də xarici müdaxilənin təsiri ilə yerli əhalini milli və dini zəmində qarşı-qarşıya 

qoymaq  üçün zəmin yaranmışdır.  

Heç şübhəsiz ayrı-ayrı dövlətlərin əlaqə və münasibətlərinin müəyyən edilməsində etnik və dini 

təəssübkeşlik prinsipi əhəmiyyətli rol oynayır və çoxəsrlik tarixi olan bu amili beynəlxalq siyasətdə 

tamamilə inkar edilmişdir. O hər zaman dövlətlərarası münasibətlərin qurulması və inkişafına öz ciddi 

təsirini göstərmiş və göstərməkdədir [4, s. 36-37]. 

Belə ki, milli təhlükəsizliyin vacib faktorlarından biri kimi milli və dini səviyyədə tolerantlıq 

mühitinin olması önəmlidir. Siyasi dünyagörüşun, təhsil səviyyəsinin yüksək olması ilə paralel həm də 

milli mənlik şüurunun, milli birliyin, dini adət ənənələrə olan sadiqliyin möhkəm olması milli 

təhlükəsizliyin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Unutmaq olmaz ki, separatçılıq, etnik, siyasi və dini 

ekstremizm özünün istənilən formasında dövlətin və cəmiyyətin fundamental əsaslarını sarsıtmaqla, 

ölkənin milli təhlükəsizliyinə ciddi təhlükə mənbəyi ola bilər [2, s. 334]. 

Azərbaycan Respublikasında tarixən formalaşmış milli və dini tolerantlıq mühitinin qorunub 

saxlaması özünü hüquqi və institutsional müstəvidə  göstərməkdədir.  Belə ki, qanunvericilik bazasının 

(Konstitusiyada maddə 5: ...“Azərbaycan Respublikası bütün ölkə vətəndaşlarının ümumi və bölünməz 

vətənidir”; maddə 18: ...“Bütün dini etiqadlar qanun qarşısında bərabərdir”; maddə 44: “Heç kəs milli 

mənsubiyyətini dəyişməyə məcbur edilə bilməz”) [1] və idarəetmə strukturunun (Qafqaz Müsəlmanları 

İdarəsi; Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; Millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə 

Dövlət müşaviri xidməti) olması bu prosesi tənzimləməyə imkan verir.  

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi gücü ötən əsrin ikinci yarısından Azərbaycanda 

tolerantlıq və multikulturalizm ənənələrinin bərpa edilməsini təmin edib. Heydər Əliyev 

multikulturalizm siyasətini ölkənin demokratik inkişafının ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edirdi. O, 

etnik azlıqların hüquq və azadlıqlarının, onların etnomədəni və dini dəyərlərinin qorunmasını insan 
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hüquqları və əsas azadlıqları çərçivəsində nəzərdən keçirirdi. Xüsusilə onu qeyd etmək lazımdır ki, 

müstəqilliyimizin bərpasının ilk illərində Azərbaycanın dövlət dili məsələsinin həlli olunması 

olduqca düşünülmüş addım idi. 1993-cü ildə Heydər Əliyevin Azərbaycan dilini dövlət dili elan 

etməsi multikulturalizmin, milli birliyin məhv olmasının qarşısının alınmasına, daha da 

möhkəmlənməsinə töhfə vermiş oldu (Azərbaycanda müxtəlif dillərdə danışan xalqların yaşadığını 

nəzərə alsaq, 1993-cü ilin ictimai-siyasi  proseslərin idarə olunmasında bu çox mühüm addımlardan 

biri idi). 

Hal-hazırda Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin 

qorunmasına yönəldilmiş bu siyasəti uğurla inkişaf etdirərək onu dövlət siyasətinin prioritetlərindən 

birinə çevirmişdir. Düşünülmüş bu siyasi strategiya Azərbaycan multikulturalizminin və 

ümumilikdə multikultural təhlükəsizliyinin təmin olunmasında böyük rol oynamaqdadır. Dövlətin 

multikulturalizmə verdiyi önəmin bariz nümunəsi olaraq Prezident İlham Əliyevin 2014-cu il 15 

may tarixli Fərmanı ilə “Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi təsis edilməsini, ölkənin və 

dünyanın bir çox nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində eyni adlı fənnin tədris olunmasını, vaxtaşırı 

Bakıda Beynəlxalq Humanitar Forumun təşkil edilməsini misal göstərmək olar. Misallardan da 

göründüyü kimi, Azərbaycan dövlətinin multikulturalizmə müasir yanaşma sərgiləməsi, bunun 

təmin olunması üçün ciddi çalışması ölkəmizi dünyaya bir nümunə kimi təqdim olunmasına 

yardımçı olur [7, s.14]. 

Avropa multikulturalizminin qarşısında duran problemlər 

Avropanın keçdiyi tarixi inkişaf yolu, dövlətçilik ənənələri - dövlətlərin yaranması və 

formalaşması və süqutu prosesi, baş vermiş ictimai-siyasi, milli-dini hadisələr, proseslər,  dəyişən 

ictimai iqtisadi formasiyalar və s. faktorlar dünyanın bu regionunda müxtəlif sivilizasiyaların - 

xalqların, etnik-dini qrupların, mədəniyyətlərin, adətlərin təşəkkül tapmasına köməklik etmişdir. 

Tarixin müxtəlif dövrlərində istər dövlət, istərsə də yerli əhali tərəfindən qeyri-millətlərə, dinlərə 

qarşı ayrı-seçkilik sərgiləmələri müşahidə olunsa da belə, son nəticədə qarşılıqlı anlaşma şəraitində 

yaşamağa davam gətirə bilmişlər.  

Müasir multikulturalizm nəzəriyyəsinə Çarlz Teylorun liberal konsepsiyası böyük təsir 

göstərdi. Onun yazdığı əsərdə subyektin və mənsub olduğu etnik münasibətlərin yeni fəlsəfi izahını 

təklif edərək Avropanın yenidən -  daha ədalətli formada qurulmasının, özünə hörmət və şəxsi 

dəyərin və sosial ehtiyacların təmin edilməklə genişlənməsinin zəruriliyini göstərirdi. O, qeyd 

edirdi ki, əgər qəbul edən ölkənin cəmiyyətini miqrantların axınının - mədəni müxtəlifliyin dinamik 

inkişafa və yaradıcılıq potensialının artmasına imkan yaradacağına inandırmaq olacaqsa yeni 

gəlmişləri birləşdirmək və ayrı-seçkiliklə mübarizə aparmaq olar [10]. 

Müasir qloballaşan cəmiyyətimizdə baş verən geosiyasi proseslər dünyanın ictimai-siyasi, 

mədəni mənzərəsini dəyişməkdədir. Yaxın şərqdə (əsasən də ərəb ölkələrində - Suriya, Yəmən, 

Liviya, Misir, İraq və s.) baş vermiş hərbi-siyasi münaqişələr, etnik-dini-milli qarşıdurmalar təkcə 

həmin regionun deyil, Avropanın özü  üçün də böyük bir problemə çevrilməkdədir.  

Hadisələrin təhlili onu deməyə əsas verir ki: 1. Yaxın şərqdə əhalinin siyasi şüur, dünyagörüş 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə böyük ehtiyac var (qarşılıqlı anlaşmanın, dialoqun, tolerantlıq 

ideyalarının zəif olması, həmçinin siyasi, mədəni savadlılığın aşağı olması qarşıdurmaların 

yaranmasına təsir göstərmişdir); 2. Baş vermiş hadisələr nəticəsində yaranmış qanunsuz miqrant 

axının tənzimlənməsini və multikultural təhlükəsizliyin təmin olunmasını zəruri edir (evləri 

dağılmış minlərlə ərəb ailələrinin sığınacaq tapmaq üçün Avropaya üz tutmalarına baxmayaraq 

onlara qarşı həyata keçirilmiş ayrı-seçkilik siyasəti multikultural təhlükəsizlik məsələsini ortaya 

qoyur).   

Artıq dünyanın bir çox dövlətində multikulturalizm dəyərləri zəifləməkdədir və qərb 

dövlətləri bu modelin reallaşmasına inanmır və ya bunun idarəetmədə, milli, dini zəmində 

problemlər yaradacağını düşünürlər. Son zamanlar qərb cəmiyyətində və siyasi elitasında 

miqrantlara: dini və milli baxımdan müxtəlif xalqların nümayəndələrinə qarşı ayrı-seçkilik 

siyasətinin (qeyri-millətlərin, dini nümayəndələrin ölkədən qovulması, monoetnik cəmiyyətin 

yaradılması tendensiyası) müşahidə olunması buna bariz nümunədir. Məsələn, Suriya, İraq, 

Yəməndə silahlı münaqişələr zamanı evini itirmiş minlərlə insanın Avropaya qanunsuz axınının 

qarşısını ən sərt formada almağa çalışırlar.  
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Avropanın bir çox dövlətləri vaxtilə işçi qüvvəsi kimi onlara gəlmiş miqrantları çox rahatlıqla 

qəbul edərək, onlara şərait yaratmalarına səbəb onların sadəcə işçi qüvvəsi kimi qalıb işləyərək və 

nə vaxtsa öz ölkələrinə qayıdacaqları düşüncəsi idi. Tarixi proseslər bunun əksini göstərdi. Vaxtilə 

gəlmiş miqrantlar yerli əhaliyə inteqrasiya olması dövlətləri düşünməyə məcbur etdi. Yəni bu 

dövlətlər dini, etnik baxımdan müxtəlif xalqların birgə - multikulturalizm dəyərlərini əsas tutaraq 

yaşamalarına razı olmadıqlarını göstərdilər. Xüsusilə də demoqrafik artım tempinin miqrantlara 

görə dəyişməsi narahatçılığa əsas verdi. Nəticədə miqrantlara qarşı dini, irqi, milli ayrı-seçkilik 

siyasəti baş qaldırdı. Bu həm dövlət, həm də  cəmiyyət səviyyəsində özünü büruzə verdi.  

Amma bu gün Avropa özü də yaxşı bilir ki, multikulturalizm dəyərləri olmadan yaşamaq 

mümkün deyil. Qloballaşma, etno-siyasi-dini münaqişələrin yaratdığı gərginlik, münaqişələr, qeyri-

qanuni miqrant axınını – bütün bu proseslərin tənzimləməyin ən doğru yolu qarşılıqlı anlaşma, dostluq, 

sülh şəraitində sivilizasiyaların birgə yaşayışının təmin olunmasıdır.   

Bu baxımdan düşünürəm ki, Avropada  multikulturalizmin normal və təhlükəsiz inkişafının  

təmin olunmasında aşağıdakı faktorların həllini zəruri hesab etmək olar:  

1. Dünyada gedən geosiyasi proseslərin tənzimlənməsində, etnik-dini-milli münaqişələrin həll 

olunmasında ədalət prinsipinin qorunması və ya beynəlxalq hüquq normalarına ikili yanaşmanın aradan 

qaldırılması;  

2. Avropa dövlətləri daxilində ayrı-seçkilik tendensiyasının dəyişdirilməsi, milliyyətindən, 

dinindən, irqindən asılı olmayaraq hər kəsə bərabər və humanizim prinsiplərindən yanaşılması; 

3. Əhalinin multikulturalizmin - mədəni müxtəlifliyin dinamik inkişafa və yaradıcılıq 

potensialının artmasına imkan yaradacağına inandırılması üçün sosial-psixoloji və ictimai-siyasi 

mühitin formalaşdırılması zəruridir. Qeyd olunan bu faktorların həlli nəticə etibarilə Avropanın 

ictimai-mədəni sfrerasında çox böyük dəyişikliyin yaranmasına gətirib çıxara biləcək. Avropada 

multikulturalizmin inkişafı bütünlükdə dünyanın geosiyasi mənzərəsinin dəyişməsində  təsir 

edəcəkdir.  

NƏTİCƏ 

- Mükəmməl qanunvericilik bazasının və institutsional idarəetmə strukturuna mənsub olan, insan 

hüquq və azadlıqlarının yüksək səviyyədə qorunmasını bəyan edən Qərb ölkələrində cərəyan edən 

ictimai-siyasi proseslər  əsl reallığın fərqli olduğunu nümayiş etdirir;   

- Avropanın bir çox inkişaf etmiş ökələrində milli və dini zəmində ayrı-seçkilik meylləri həm 

dövlət, həm də cəmiyyət səviyyəsində multikulturalizmin formalaşmasında müəyyən  problemlərin 

qalmasını göstərir ki, bu da deməyə əsas verir ki, əhalinin multikulturalizmin - mədəni müxtəlifliyin 

dinamik inkişafa və yaradıcılıq potensialının artmasına imkan yaradacağına inandırılmasına böyük 

ehtiyac vardır; 

Azərbaycan iqtisadi və hərbi potensial baxımdan dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərindən geri 

qalmasına baxmayaraq, milli birliyin, tolerantlığın, sivilizasiyalararası dialoqun bərqərar olduğu, yüksək 

inkişaf  etdiyi bir dövlətdir. Tarixən formalaşmış bu dəyərlər dünyada mövcud olan etnik, dini və milli, 

siyasi səviyyədə çəkişmələrin, münaqişələrin Azərbaycanda da baş verməsinə mane olur. Vəziyyətin 

belə saxlanılması dövlətlə bərabər hər bir vətəndaşın üzərinə böyük bir vəzifə qoyur.  
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Xülasə 

Məqalədə multikulturalizmin mahiyyəti, mövcud inkişaf səviyyəsi, Azərbaycanda onun 

formalaşması və tarixi ənənələri, xüsusiyyətləri müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir. Həmçinin 

Azərbaycanla bərabər Avropada multikulturalizmin vəziyyəti, reallıqları, təhlükəsizlikdə onun rolu 

və digər məsələlər məqalənin tədqiqat obyektini təşkil edir.  

R.Huseynov 

Multikultural Security: The realities of the World and Azerbaijani model 

Summary 

The article shows the essence, existing development level of multiculturalism organising and 

historical traditions of it, peculiarities has been investigated realities. Object of the article is the 

position, realities of multiculturalism, its role in security and other issues organise the investigation 

in fact not only in Azerbaijan but also in Europe.  
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“Azərbaycan əhalisinin çoxmilli tərkibi bizim sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. Azərbaycanın 

ən başlıca sərvətlərindən biri qədimlərdən bu torpaqda yaşayan, öz taleyini, həyatını bu torpağa 

bağlayan müxtəlif dinlərə etiqad edən insanlardır. Dövlət, ölkə nə qədər xalqı birləşdirirsə, bir o 

qədər zəngin olur, çünki onların hər biri ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini 

verir. Biz bunu qiymətləndiririk və qoruyub saxlayacağıq”. 

Heydər Əliyev 

 

Bildiyimiz kimi, 2016-cı il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 

Azərbaycanda multikulturalizm ili elan olunmuşdur.   

Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikası multikulturalizmi özünün dövlət siyasəti elan 

etmişdir. Azərbaycan Respublikasının  prezidenti  İlham Əliyevin 15 may 2014-cü il fərmanı  ilə 

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm  Mərkəzi yaradılmışdır. Bu mərkəzin yaranmasının əsas amalı 

Azərbaycanda əsrlərlə yaşanan tolerantlığın, dini, etnik-mədəni müxtəlifliyin qorunmasıdır. Eyni 

zamanda, Azərbaycanı dünyada multikultural dövlət olaraq tanıtmaqdan ibarətdir. Ölkə başçısının 

fərmanı ilə Azərbaycan Respulikasının millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə 

Dövlət müşaviri Kamal Abdullayev həmin mərkəzə sədr təyin olunmuşdur. Bu müddət ərzində 

BBMM-nin multikultural dəyərlər  sahəsində gördüyü işlər danılmazdır. Bu sahədə atılan hər bir 

addım təqdirəlayiqdir. Akademik K. Abdullayevin qeyd etdiyi kimi: ”Mərkəzin əsas 

istiqamətlərindən biri - Azərbaycan multikulturalizm anlayışını dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır”. 
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Akademik Kamal Abdullayevin elmi redaktorluğu ilə nəşr olunan “Azərbaycan 

multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları” məhz bu mənəvi dəyərlərə söykənərək, ayrı-ayrı 

dinlərə, dillərə mənsub xalqlara hörmət əlaməti olaraq tərənnüm olunmuşdur. Bu kitab xalqımızın 

tarixi kökündə formalaşan və yaşayan möhtəşəm elmi, siyasi, mənəvi qaynaqlara əsaslanır. Bu cür 

qaynaqlar xalqımızın daxili aləmini, ruhunu, mənəvi zənginliyini göstərir. 

Milli ənənələrin qorunmasını əsas götürən, eyni zamanda multikultural dəyərlərin təbliği ilə 

məşğul olan Heydər Əliyev fondunun da bu sahədə gördüyü işləri xüsusi vurğulamaq lazımdır. 

Fondun əsas məqsədlərindən biri  H.Əliyevin azərbaycançılıq fəlsəfəsini, azərbaycançılıq ideyasını 

təbliğ etmək, milli və mənəvi dəyərlərə qayğı və diqqət göstərərək, gələcək nəsillərə ötürməkdir. 

Bütün bunlar Fondun  prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın həm də tolerantlığa, etnik-mədəni 

multikultural dəyərlərə önəm verməsindən irəli gəlir. Məhz H.Əliyev  fondunun rəhbəri Mehriban 

xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2016-cı ilin yanvar ayında Heydər Məscidində sünni və şiələr birgə 

namaz qıldılar. Azərbaycan Respulikasının prezidenti İ.Əliyev bu barədə belə vurğulamışdır: “Bir 

sıra ölkələrdə sünni və şiələr arasında ziddiyyətlərin kəskinləsdiyi bir zamanda, bu ilin yanvarında 

Bakıdakı Heydər Məscidində şiələrlə sünnilər birgə vəhdət namazı qılmışlar”. 

Azərbaycan Respulikasının  millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət 

müşaviri xidmətinin baş məsləhətçisi Etibar Nəcəfov Azərbaycanda multikulturalizmlə bağlı 

çıxışlarının birində dövlət-din məsələlərindən danışarkən bir necə məqamlara toxunaraq belə 

söyləmişdir. “Azərbaycan nadir müsəlman ölkələrindəndir ki, müsəlmanlar arasında qanlı 

toqquşmalara səbəb olan şiə-sünni qarşıdurması yoxdur! “ 

Akademik Ramiz Mehdiyev çıxışlarının birində tolerantlığı belə dəyərləndirir: “Mədəni və 

etnik birliyə malik olmayan dövlət tolerantlıq olmadan sabitliyini təmin edə  və normal inkişaf edə 

bilməz”.  

Bəli, bu həqiqətən də belədir. 

Multikulturalizm bir ölkədə yaşayan müxtəlif  xalqların nümayəndələrinin mədəniyyət 

hüquqlarını tanıyan humanist dünyagörüşü və ona uyğun olan bir siyasətdir. Multikulturalizm bir 

ölkədə birdən çox mədəniyyətin mövcud olması və ya xalqın mədəni irsinin formalaşmasında 

birdən çox mədəniyyətin rol oynamasıdır. 

Multikulturalizm müəyyən mənada bütün müasir cəmiyyətlərin çoxçalarlılığını ifadə etmək 

üçün tətbiq olunan anlayışdır. Bu geriyə dönüşü olmayan labüd prosesdir. Multikulturalizmin ən 

çox üz-üzə gəldiyi məqam: milli-mədəni identikliyin qorunub saxlanılması məsələsidir. Tarixi-

siyasi irs, etnik köklər, ənənə, yaddaş, dil, din və s. – kollektiv yaddaşda milli-mədəni birliyin 

təcəssümü olan bu amillərdən insanın mədəni identikliyi formalaşır (1.s.168). Multikulturalizm 

daha çox siyasi tənzimləmə mexanizmi kimi yaranmışdırsa, mədəniyyətlər arasında tarixən 

formalaşmış tolerantlıq modelləri əsasən mədəni-fəlsəfi dialoq və mənəvi ideoloji paradiqma kimi 

formalaşmışdır. O , artıq ənənəyə çevrilmış, davamlı xüsusiyyətə malikdir.  Müstəqillik dövründə 

ölkəmizdə tolerantlıq və dialoq ənənələrinin keyfiyyət mərhələsinə yüksəlməsi, gerçək uğurlar göz 

önündədir (1.s.170; s.177). 

Dilindən, dinindən asılı olmayaraq Azərbaycanın  bütün vətəndaşları eyni hüquqlara 

malikdirlər və bu hüquqlar qorunmalıdır. Azərbaycanın ən başlıca sərvətlərindən biri, bəlkə də ən 

başlıcası qədimlərdən bu torpaqda yaşayan, öz taleyini, öz həyatını bu torpağa bağlayan müxtəlif 

dinlərə etiqad edən adamlardır (3,s.30;  s.34). 

Bugünkü Azərbaycan H.Əliyevin çoxillik gərgin və uzaqgörən fəaliyyətinin məhsuludur. 

Məhz H.Əliyev zəkası və müdrikliyi tarixi varisliyi qoruyub saxlaya bildi. Ölkəni yeni demokratik 

inkişafa doğru apardı və Azərbaycanı sivil ölkələr siyahısına yazdırdı (5, s. 88). 

Uzaqgörən dahi siyasətçi Heydər Əliyevin respublikaya qayıdışı Azərbaycan  xalqını, 

dövlətini parçalanmaqdan, məhv olmaqdan qorudu və bununla da dövlətçiliyimizi xilas etdi.  

Heydər Əliyev irsində azərbaycançılıq ideyası əsas amildir. Ulu öndər hər zaman ölkəmizdə 

yaşayan müxtəlif xalqların vahid ailədə yaşamalarına dəyər vermiş və çıxışlarının birində, “Biz 

azərbaycanlıyıq, hamımızın vətəni Azərbaycandır. Bizi bir xalq, bir millət bir insan olaraq bu torpaq 

ərsəyə gətirmişdir. Buna görə də, bizim hər birimizin canında azərbaycanlılıq ruhu yaşayır. Bizi bir-

birimizə bağlayan və daha çox birləşməyə sövq edən də azərbaycanlılıq ruhu, azərbaycançılıq 

ideyası olmalıdır. Hər bir dövlətin milli ideologiyası olur. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının da 
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milli ideologiyası azərbaycançılıq ideologiyasıdır”- söyləyərək, - Azərbaycan bu ölkədə yaşayan 

hər bir kəs üçün Vətəndir –deyir, milli-mənəvi dəyərlərə sözün əsl mənasında dəyər verirdi.  

Multikulturalizm etnik-mədəni müxtəlifliklərin və multikultural dəyərlərin qorunmasını və 

inkişafını nəzərdə tutur. Multikulturalizmi təbliğ edən ölkə  onu dövlət ideologiyasının tərkib 

hissəsi kimi dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırır. Azərbaycançılıq ideologiyası bu baxımdan xüsusi 

rola malikdir. Milli ideologiyamızın əsasını təşkil edən azərbaycançılıq ideologiyası Azərbaycanda 

yaşayan xalqların siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni tərəqqisinə yönələn bir ideologiya hesab olunur.  

Azərbaycanın həm keçmiş dövrdəki, həm də artıq iyirmi illik müstəqillik təcrübəsi onu 

göstərir ki, multikulturalizmin çox müsbət nəticələri var (İ.Əliyev). 

Milli dövlət ideologiyası olan azərbaycançılıq bu gün bizim qarşımızda dəqiq ifadə edilmiş 

ideya kimi durur. Bu ideyanın tarixə  və onlarca xalqın qədimdən bəri bir ərazidə yaşaması, onların 

ümumi mentalitetə və tələbat strukturuna söykənən ümumi psixologiya ilə şərtlənən öz bölgüsü 

var... Azərbaycançılıq xalqımızın çox əzab-əziyyətlə nail olduğu tarixi sərvətdir. O, real 

müstəqilliyə nail olmaq, vahid bölünməz Azərbaycanı qoruyub saxlamaq və möhkəmləndirmək 

üçün vasitədir...O, Azərbaycan  xalqının dövlətyaradıcı mənafelərinin ümumiliyi  və 

demokratiyanın, sərbəst iqtisadiyyatın, sosial həyat şəraitinin inkişafı uğrunda mübarizənin 

məqsədidir (5.s.135).  

Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının rifahı naminə gördüyü işlərin miqyası və coğrafiyası 

çox genişdir. Milli maraqlara cavab verən uzaqgörən siyasəti ilə seçilən Heydər Əliyev xarici 

siyasətin formalaşmasında strateji mövqe tutmuş və münasibətlərin yüksək səviyyədə 

möhkəmlənməsinə nail olmuşdur.  

Akademik Budaq Budaqovun Heydər Əliyev  haqqında söylədiyi fikirlər burada tam yerinə 

düşər: “Heydər Əliyev siyasət dünyası okeanına asanlıqla baş vura bilən, onun sualtı qayaları 

arasında heç bir ciddi təhlükədən çəkinmədən məharətlə üzməyi bacaran və ən mürəkkəb 

sınaqlardan uğurla çıxan siyasi sərkərdədir”. 

Heydər Əliyev yaşadığı dövrün tarix salnaməsini yaratdı. Ulu öndərin əsrarəngiz ömür yolu, 

gərgin ictimai-siyasi fəaliyyəti müasir tariximizin şərəfli və mühüm mərhələsi hesab olunur. 

Xalqımızın memarı və qurucusu olan Heydər Əliyevin yaratdığı müstəqil Azərbaycan dövləti 

durduqca Heydər Əliyev irsi yaşayacaqdır.  

H.Əliyev “azərbaycançılığı” bir ideologiya olaraq irəli sürməklə ölkənin dağılması, ərazisinin 

etnik əlamətlərə görə parçalanması təhlükəsinin qarşısını almaq vəzifəsini həll etdi. Bu onun çox 

böyük vətəndaş hünəri idi və şübhəsiz, aktual milli vəzifələrin həlli üçün bütün dünya 

azərbaycanlılarının öz vətənləri - Azərbaycan ətrafında birləşməsinə töhfəsini verəcəkdir (5.s.577). 

Xalqımızın böyük oğlu ölkədə yaşayan bütün vətəndaşları vahid bir ideologiya ətrafında 

birləşdirdi və ümumi həmrəyliyə nail ola bildi. 

Heydər Əliyev hər şeydən öncə vətənpərvər idi. Onun üçün vətənpərvərlik anlamı milli-

mənəvi tərbiyənin əsasını təşkil edirdi. Azərbaycançılıq öz milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq, 

milli mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaq, eyni zamanda onların ümumbəşəri dəyərlərə 

inteqrasiyasına nail olmaq deməkdir (4.s39). 

Vətənini, xalqını sonsuz məhəbbətlə sevən bu insan bütün ömrünü müstəqil Azərbaycanın  

inkişafına, xoş gələcəyinə həsr etmişdir. Elinə, obasına, xalqına bağlı bir insan olan H.Əliyev 

respublikamızın müstəqilliyi, xalqımızın firavan yaşaması naminə öz əməyini heç vaxt 

əsirgəməmişdir.  

Heydər Əliyev fenomeni hələ çoxları üçün açılmamış xəzinədir. Bizə yalnız onun getdiyi 

həyat yolunun istiqaməti məlumdur. H.Əliyevin ən böyük xidməti Azərbaycanın dövlət 

müstəqilliyini qoruyub saxlaması, əbədi və dönməz etməsi, ölkəmizin dünya birliyində layiqli yer 

tutmasını təmin etməsi olmuşdur. H.Əliyev mahir təşkilatçı olduğu qədər də, gözəl natiq idi. 

Yorulmadan dinləmək qabiliyyəti və nitq söyləmək ustalığına malik idi. Dinləyicisinin mənəvi 

enerjisini səfərbər etməyi bacaran H.Əliyev üçün bu çox adı və sadə bir iş idi. Ulu öndər deyirdi: 

“Rəhbər işçinin mənəvi siması, mənəvi nümunəsi adamların tərbiyəsində mühüm amildir. Görünür 

təbiətin özü mənə hansısa bir qüvvə verib. Xarakterim isə qüvvə və bacarığımı səfərbərliyə almağa 

vadar edir. Mən həyatda yalnız üç şeyə arxalanmışam: yaradanıma, zəhmətimə və bir də xalqıma. 

Bəlkə də ən çox xalqıma”. Bununla öz xalqına, millətinə, onun milli-mənəvi varlığına, 
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mədəniyyətinə səmimi münasibətini, inamını ifadə edirdi. H.Əliyev Azərbaycanın tarixi, 

mədəniyyəti, gələcəyi üçün yaxşı nə edilirsə, hamısını müsbət qarşılayır, qiymətləndirirdi. Ulu 

öndərin xarici ölkələrlə yaratdığı dostluq-qardaşlıq münasibətlərinin bu baxımdan xüsusi yeri 

vardır. 

 Ulu öndər H.Əliyevin banisi olduğu azərbaycançılıq ideologiyasının əsası olan 

multikulturalizm və tolerantlıq bu gün sözün əsl mənasında ölkəmizdə həyat tərzinə çevrilmişdir. 

 Respublika Ağsaqqallar Şurasının sədri Fəttah Heydərov milli-etnik zənginliyin təcəssümü 

olan Qəbələdə keçirilən konfransda Ulu öndərin azərbaycançılıq ideologiyası  və multikultural 

ənənələr prinsipini yüksək dəyərləndirərək demişdir: “H.Əliyevin müəllifi olduğu azərbaycançılıq 

ideyası xalqımızın minilliklər boyu formalaşdırdığı dəyərlər toplusu, mənəvi külliyyatıdır. Ulu 

öndər azərbaycanlılarla yanaşı digər millətlərin də maraqlarını uca tutur, hüquqlarını təmin edirdi. 

Bu isə elə əsl azərbaycançılıqdır”.   

Bəli, azərbaycançılıq ideyasını əsas götürən Ulu öndər bütün milli xüsusiyyətlərlə yanaşı, 

bəşəri prinsiplərə əsaslanmışdır. “Azərbaycan onun ərazisində yaşayan bütün millət və xalqların 

ümumi vətənidir. Ərazimizdə yaşayan azərbaycanlı da, ləzgi də, avar da, kürd də, kumık da, talış 

da, udin də, başqası da – bütövlükdə hamısı azərbaycanlıdır”- deyirdi Heydər Əliyev. Dəfələrlə 

milli azlıqların məskunlaşdığı bölgələrdə əhali ilə görüş keçirən H.Əliyev: ”Mən görüşlərimi milli 

azlıqların nümayəndələri ilə görüş adlandırmaq istəməzdim. Bu, Azərbaycanın, Azərbaycan 

xalqının nümayəndələri ilə  görüşdür” -  deyə vurğulayırdı. 

H.Əliyevin uzaqgörən siyasətinin nəticəsidir ki, multukultural dəyərlər, xüsusilə tolerantlıq 

prinsipi hüquqi sənəd olaraq Azərbaycan Respublikasının  əsas qanunu olan konstitusiyada bir sıra 

maddələrdə öz əksini tapmışdır.  

H.Əliyevin yaratdığı azərbaycançılıq ideologiyası dinindən, dilindən, irqindən asılı olmayaraq 

ölkədə yaşayan bütün vətəndaşları birləşdirir. Heydər Əliyev hüquqi və siyasi anlamda 

mədəniyyətin yerini müəyyən etdi. Əsrlərlə formalaşan çoxmədəniyyətlik ənənəsinə sadiq qalaraq 

mədəniyyəti ən yüksək səviyyəyə yüksəltdi.  Ulu öndərin şah əsəri müstəqil Azərbaycan dövləti 

hesab olunursa, müstəqil Azərbaycan dövlətinin ideya əsaslarını tarixilik və müasirliyin nəzəri 

vəhdətinə əsaslanan azərbaycançılıq ideologiyası təşkil edir. 

Böyük şəxsiyyət Heydər Əliyevin düşünülmüş siyasəti nəticəsində azərbaycançılıq 

ideologiyası Azərbaycan dövlətinə qarşı bir çox istiqamətlərdən yönələn təhdidlərin, ölkəmizi etnik 

əlamətlər əsasında parçalamaq cəhdlərinin güclü ideoloji və siyasi sipərinə çevrildi. 

Azərbaycançılıq yalnız Azərbaycan Respublikasında yaşayan azərbaycanlıların deyil, həm də bütün 

dünya azərbaycanlılarının milli-mənəvi maraqlarını ifadə edən məfkurə kimi xalqımız tərəfindən 

qəbul olunub. Ulu öndərin apardığı siyasətə inam nəticəsində milliyyətcə azərbaycanlı olmasa da, 

bir neçə nəsil Azərbaycanda yaşamış və Azərbaycanı özünün tarixi vətəni sayan insanlar da 

Azərbaycan Respublikasının maraqlarına xidmət etməklə və ümumən Azərbaycan mədəniyyətinə 

qatılmaqla azərbaycançılıq məfkurəsinin daşıyıcısı olurlar. (2, s.7)  

Müdrik şəxsiyyət  H.Əliyev bu yolda  böyük əziyyətlər çəkmiş, vətənimizdə yaşayan bütün 

xalqları milli mənafelərə söykənərək vahid bir bayraq altında birləşdirməyi bacarmışdır. Və bütün 

bunların təməlinin nəticəsidir ki, bu gün ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin siyasi müdrikliyinin 

sayəsində Azərbaycanda multikulturalizm və  tolerantlıq ənənələri uğurla inkişafdadır. Artıq 

dünyada Azərbaycan multikulturalizmi bir model olaraq tanınır.  

Ümumiyyətlə, əslində multikulturalizm ənənəsi Azərbaycan üçün bir yenilik deyil, tarix boyu 

xalqımızın şüurunda formalaşan bir xüsusiyyətdir. Sadəcə olaraq, bu gün ölkəmizdə 

multikulturalizm artıq mükəmməl bir model olaraq formalaşmışdır. Bu gün vətənimizdə çox sayda 

etnik qruplar sülh əmin-amanlıq  şəraitində yaşayır. 

Çağdaş Azərbaycan bu gün demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğunda yeni-yeni 

uğurlar qazanır. Xalqımız özünün daha parlaq gələcəyinə doğru inamla irəliləyir. Bütün bunlar üçün 

hər bir vətən övladı, qədirbilən dahi xilaskara - Heydər Əliyevə borcludur. Səmərəli həyatının, 

ömrünün hər anı bir tarix olan, bir abidə olan Heydər Əliyev ömrü fəxarətlə xatırlanmağa layiqdir.  

Bu gün Azərbaycan Respublikasının prezidenti İ.Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın əldə 

etdiyi hər bir nailiyyət müdrik insan H.Əliyevin açdığı cığırın - azərbaycançılıq ideologiyasının 

nəticəsidir. Burada Ulu öndərin bir deyimini yada salmaq yerinə düşər. Haqlı olaraq, H.Əliyev 
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çıxışlarının bırində  İlham Əliyev haqqında demişdir: “.. O, yüksək intellektli, praktik düşüncəli, 

müasir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir... 

İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz 

və istəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən, ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə 

böyük ümidlər bəsləyirəm”. 

Qürur mənbəyimiz olan doğma vətənimiz - uğurlu inkişaf və böyük quruculuq yolunda olan 

müstəqil Azərbaycanımız durduqca H.Əliyevin zəngin irsi - onun azərbaycançılıq ideologiyası və 

multikulturalizm ənənələri daim yaşayacaqdır.  Elə ulu öndər Heydər Əliyevin öz təbirincə desək: 

“Nə qədər Azərbaycan var, mən də varam, mən isə Azərbaycanda  əbədi olacağam” . 
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Xülasə 

Məqalədə Ulu öndər H.Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyasından və dilindən, dinindən, milli 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq multikulturalizmə verdiyi dəyərlərdən danışılır. Azərbaycanda 

multikulturalizmin və tolerantlığın inkişafından, dünyada tanınmasından, AR Prezidenti İ.Əliyevin 

və H.Əliyev Fondunun  Prezidenti M.Əliyevanın bu sahədə gördüyü işlərdən bəhs olunur. 

 

Summary  

The article tells about the Azerbaijani ideology of nationwide leader Heydar Aliyev and the 

values of multicultralism not depending on the language and religions.|It is also spoken about the 

development of multicultralism and tolerance in Azerbaijan the recognition of it in the world and 

the activity of President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev and President of Heydar Aliyev 

foundation Mehriban Aliyeva in this field. 
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Azərbaycan nitq mədəniyyətinin inkişafında mühüm rolu olan Ulu Öndər-Heydər Əliyevin 

çıxışlarında səslənən fikirlər bu gün də öz aktuallığını saxlayır. Nitqin bir cazibədar xüsusiyyəti də 

onun proqnostikliyində, uzaq gələcəyə tuşlanmasındadır ki, sivil dünyanın bu gün yüksək 

qiymətləndirdiyi multikulturalizm ideyalarının böyük natiqin dilində necə səslənməsi elmi 

ictimaiyyət üçün maraqlı olardı. 
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Heydər Əliyev mənəvi tərbiyədə, yüksək mənəviyyat tərbiyəsində ümumbəşəri dəyərlərlə 

yanaşı, Azərbaycan xalqının etno-mədəni və milli-mənəvi dəyərlərinin mənimsənilməsinə birinci 

dərəcəli yer verirdi [6]. Siyasi hakimiyyətə qayıdan Ulu Öndərin ilk çıxışları ölkə ərazisində 

yaşayan xalqların, millətlərin yekdilliyinə çağırışdan ibarət olmuşdur: “Azərbaycan on illərlə, yüz 

illərlə bu torpaqda yaşayan bütün insanların Vətəni olub, bundan sonra da Vətəni olmalıdır. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan hər bir vətəndaş milliyyətindən, dinindən, siyasi 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, eyni hüquqa malik olmalıdır. Əgər biz bu məfhumları rəhbər 

tuta bilsək və bunu əməli surətdə həyata keçirə bilsək, biz Azərbaycan Respublikasında olan bütün 

xalqların, bütün millətlərin tam birləşməsini təmin edə bilərik. Bu bizim əsas vəzifələrimizdən 

biridir. Güman edirəm ki, biz buna nail olacağıq” [2,Ic.s.11]. Azərbaycanda yaşayan millətlər 

arasındakı münasibətlərin qiyməti aşağıdakı mətndə öz əksini tapmışdır. Bu mətndə nitqin şüurlara 

çatdırılmasında Azərbaycan dilinin cazibədarlığından, ahəngdarlığından, xəlqiliyindən maksimum 

istifadə olunmuşdur. “Bəli” təsdiq ədatı ilə başlanan nitq ardıcıl ritorik suallarla auditoriyanı 

silkələyir, səfərbər edir. Növbəti nitq mərhələsində qaçqınların acınacaqlı vəziyyəti estetik bir 

tabloda (İnsanlar çöllərə tökülüb. İndi hələ ki, hava istidir, yaşamaq olur. Ağac altında, çadır 

altında yaşayırlar. İlan vurur onları). dinləyicilərə göstərilir. “Bəs onlar insan deyildılərmi” 

ardıcıllığı ilə ritorik cümlələrin ikinci dalğası gəlir. Auditoriya  “bunu da tamamilə açıq demək 

lazımdır” ifadəsi ilə Ulu Öndərin yenidən səmimiyyət dolu nitqinin sehrinə düşür. Sonra “ləyaqət” 

etik kateqoriyası ilə talış əhalimizə müraciət edir, bu gün bizlərin obrazlı şəkildə işlətdiyi  

“qlobalizasiya” terminini xalqın dilində əsrlərlə mövcud olan hazır ifadələrlə-“əti dırnaqdan 

ayırmaq olmaz”, “birləşmə”, “qovuşma”- əvəz edir. Azərbaycançılıq yolunda ən kəsərli sayıla 

biləcək nitq parçası xalqın adından danışmaq səlahiyyətləri olan dövlət başçısı kimi inkar 

əvəzliklərinin ( Bizim birliyimizi heç kəs poza bilməz, bizi bir-birimizdən heç kəs ayıra bilməz) 

köməyilə prinsipial, qəti mövqe nümayiş etdirilir: “Bəli, həmin zonada, həmin bölgədə sosial-

iqtisadi problemlər var. Ancaq gəlin fikirləşək. Azərbaycanın hansı zonasında sosial-iqtisadi 

problemlər yoxdur? Dedilər Lənkəranda işsizlər var. Azərbaycanın hansı zonasında işsizlər yoxdur? 

Burada çıxış edənlər qeyd etdilər ki, 600 minə qədər qaçqın var. Evi yox, eşiyi yox, çöllərdə 

yaşayır. Biz getdik Qarabağa, Ağcabədidə olduq,  

Bərdədə olduq. İnsanlar çöllərə tökülüb. İndi hələ ki, hava istidir, yaşamaq olur. Ağac 

altında, çadır altında yaşayırlar. İlan vurur onları. Bəs onlar insan deyildilərmi? Onlara sosial-

iqtisadi təminat lazım deyilmi? Belə çıxır ki, onlar da respublika yaratmalıdırlarmı? Onlar da silahlı 

dəstələr qurub cürbəcür cinayət etməlidirlərmi? Demək istəyirəm ki, Lənkəran rayonunun, 

Lənkəran zonasının, bu cənub zonasının sosial-iqtisadi problemləri tamamilə şəksizdir. Bu məsələ 

ilə biz məşğul olmuşuq. Nazirlər kabineti müvafiq qərarlar qəbul edib və edəcəkdir. Məsələlər həll 

olunacaqlar. Ancaq bu da həqiqətdir ki, Lənkəranın və bu zonanın bugünkü sosial-iqtisadi vəziyyəti 

başqa zonaların vəziyyətindən üstündür. Bunu da tamamilə açıq demək lazımdır [2, I c. s.78-79]. 

Ancaq bilin ki, Azərbaycanın başqa bir bölgəsi, Naxçıvan il yarımdır işıqsızdır. Beş ay 

elektrik enerjisi olmadı, yollar kəsildi, adamlar soyuqdan dondu orda, uşaqlar öldü, ağacların 70 

faizi kəsildi. Camaat kerosin tapa bilmirdi ki, lampasını yandırsın[2,Ic.s.78-79] 

Əlikram Hümbətov və onun ətrafındakı mafioz dəstələr öz çirkin niyyətlərini həyata keçirmək 

üçün bir məsələ ortaya atmışlar: guya “Talış Respublikası” yaratmaq istəyirlər. Bilirsiniz, bizim 

Azərbaycan vahid Azərbaycandır. Onun vətəndaşlarının hamısı eyni hüquqlara malikdir. İndiyədək 

Azərbaycanda heç vaxt talış-azərbaycanlı, türk və sair söhbəti olmamışdır. Bu süni surətdə ortaya 

atılmış şeydir. Talış köklü olan adamların hamısı azərbaycanlı kimi, Azərbaycanın ləyaqətli 

vətəndaşları kimi yüz illərlə Azərbaycanın vahid ailəsində yaşamışlar. Birləşmişlər, bir-birinə 

qovuşmuşlar. Onları bir-birindən ayırmaq olmaz. Bu, əti dırnaqdan ayırmağa bərabərdir. Ayrı-

ayrı avantüristlərdən savayı buna heç kəs yol verməz. Ona görə də bizim, şəxsən mənim talış köklü 

adamların hamısına həmişə böyük hörmətim olub, ö bölgənin adamlarına şəxsən mən, nəinki mən, 

bütün Azərbaycan rəhbərliyi böyük hörmət və rəğbətlə, qayğı ilə yanaşmışıq və bundan sonra da bu 

davam edəcəkdir. Bizim birliyimizi heç kəs poza bilməz, bizi bir-birimizdən heç kəs ayıra bilməz. 

[2,Ic.s.97] 

Prof. İ. Məmmədzadəyə görə qlobalizasiya erasında əxlaq və mədəniyyət multikulturalizm və 

tolerantlıq kimi başa düşülür. Müasir mədəniyyət, o cümlədən, Azərbaycan mədəniyyəti getdikcə 
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multikultural xarakter daşıyır. Milli mədəniyyət multikulturalizmi qəbul edərək, tarixə, fəlsəfə 

tarixinə baxışların dəyişməsini tələb edir.[7,8] 

 Bir vaxtlar bütün Qərb, elə Şərq də sovet xalqlarının hamısına ən böyük şər kimi baxırdılar, 

səbəb də onların, Allaha “inanmaması” idi. Bəs indi, adamlar, xalqlar Allaha, dinə üz tutduqları 

vaxtda necədir, onlar yenə də günahkardırlar? .. Sonra, təməlçilik niyyətləri və sair təhlükəli 

meyllər barəsində söhbətlərin əksəriyyəti mənə uydurma kimi görünür... o ki qaldı milli 

xüsusiyyətlərə, burada hətta səthi etnoqrafik bilik, zənnimcə, hər şeyi ətraflı şəkildə izah edir. Türk 

və Azərbaycan dilləri qohum dillərdir, elə bunun özü də yaxınlığın labüdlüyünü qabaqcadan 

müəyyənləşdirir. İranda on milyonlarla azərbaycanlı yaşayır. Məgər bu amillər iki böyük ölkə ilə 

yaxınlığın olmasını zərurətə çevirmirmi?  

Daha bir məsələ barəsində. Yetmiş ildən artıq bir müddətdə biz cənub qonşularımızdan, 

demək olar, tamamilə ayrı düşmüşdük, indi, birləşmə, inteqrasiya əhval-ruhiyyəsi bütün dünyaya 

hakim kəsildiyi bir vaxtda nəyə görə də bizim qonşularla normal münasibətlərimiz olmasın? 

[2,Ic.s.121] 

Heydər Əliyevin dilində mühüm bir multikultural dəyər də dünya xalqlarının, Azərbaycanda 

yaşayan xalqların dilinə olan etik münasibətdir. Dünya xalqlarının dilinə olan münasibət sonda 

Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinə xidmətdir: “Böyük bir nailiyyət kimi yox, sadəcə olaraq, 

xalqıma xidmət kimi deyə bilərəm ki, Moskvada işlədiyim dövrdə Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə 

daxil olan əsərlərin rus dilində ayrı-ayrılıqda nəşr olunmasına nəzarət etdim. Lakin Moskvada mənə 

dedilər ki, Nizaminin əsərlərinin rus dilinə tərcüməsi istənilən səviyyədə deyildir. O zaman Mirzə 

İbrahimovdan və başqalarından xahiş etdim ki, mən artıq Azərbaycanda deyiləm, görün nə etmək 

olar ki, Nizami Gəncəvinin əsərləri rus dilinə yenidən tərcümə edilsin. Bəzi adamlar isə buna etiraz 

edirdilər. Axı rus dili böyük dildir, Rusiya böyük dövlətdir. Rusiyadan kənarda, başqa dövlətlərdə 

də rus dilində oxuyurlar. Əgər məktəblilərimiz ingilis, fransız, alman dillərində dərs keçirlərsə, bu, 

böyük nailiyyətdir, əgər rus dilində də təhsil alırlarsa, bu da böyük nailiyyətdir [2,Ic.s. 157]. Təkcə 

“axı” qüvvətləndirici ədatının köməyi ilə rus dilinin böyüklüyü ilə yanaşı böyük bir ərazidə 

məskunlaşmış slavyan və türkdilli xalqların Nizami irsini tanıması məsələsi gündəmə gəlmişdir. 

Hələ keçən əsrin axırlarında Heydər Əliyev qloballaşma prosesinin hamar gedəcəyini iddia 

edən filosofların əksinə olaraq burada da “Nədənsə, çox əcaib adət-ənənələr meydana çıxıb” ifadəsi 

ilə antietik dəyərlərin də cəmiyyətə ayaq açmasını şıfahi nitqdə, sadə xalq dilində şüurlara 

yönəldirdi: “Gənclər arasında son vaxtlar elə bir təbəqə yaranıb ki, təhsil onları o qədər də 

maraqlandırmır, mədəniyyət də maraqlandırmır. Nədənsə, çox əcaib adət-ənənələr meydana çıxıb 

ki, nə qədər mədəniyyətsiz olsan, ədəbsiz olsan, kobud danışsan, bəzən hətta ədəbsiz sözlər də 

işlətsən, o qədər də qəhrəman görünərsən, başqalarından seçilərsən. Bunlar dövrün bəlalarıdır, keçib 

gedən hallardır. Bu adətlər, belə hallar uzun sürə bilməz, yaşaya bilməz. 

Əsrlər boyu inkişaf etmiş dünya sivilizasiyası möhkəm təhsil və elm üzərində qurulmuşdur, 

yüksək tərbiyə üzərində qurulmuşdur. Mən bizim gənclərimizi də bu yola dəvət edirəm. Güman 

edirəm ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası gənclərinin yolu da bu yoldur, onlar bu yolla 

getməlidirlər. Biz də bu yolla getməkdə sizə kömək edəcək, şərait yaradacağıq [2,Ic.s.169]. Təhsil 

etik kateqoriya kimi böyük natiqin çıxışlarında həmişə öndə olmuşdur. Hələ XX əsrin 90-cı 

illərində qloballaşan dünyada təhsilin rolunu dəqiq qiymətləndirirdi. “Güman edirəm ki” modal 

sözü ilə başlayan nitqdə Heydər Əliyevin qarşıya qoyduğu ideyalar proqnostik cəhətdən bu gün 

özünü real həyatda tam doğrultmuşdur: “Mən təhsil məsələsi üzərində çox dayandım. Çünki təhsili 

olmayan gənc, şübhəsiz, həyatda lazımi yer tuta bilməz. İndi dünya mədəniyyət dünyasıdır, 

intellektual dünyadır, elmi-texniki tərəqqi dünyasıdır. Azərbaycanı elmi-texniki tərəqqi 

səviyyəsində inkişaf etdirmək üçün şübhəsiz ki, yüksək təhsilə, elmə nail olmalıyıq. Bununla 

yanaşı, istərdik ki, gənclərimiz həm milli ənənələrimiz əsasında, həm də bəşəri mənəvi dəyərlər 

əsasında əxlaq, mənəviyyat məsələlərinə çox fikir versinlər” [2,Ic.s.172]. Həyatda yüksək ideallara 

çatmağın yolunun təhsildən keçdiyini “şübhəsiz” qəti təsdiq modal sözlə gənclər auditoriyasına 

ünvanlayır, təkrarların köməyi ilə dünyanın-qloballaşan dünyanın tərifini verirdi. 

Dini tolerantlıq böyük natiqin nitqlərində xüsusi yer alır. Bütün nitqlərində olduğu kimi 

burada da əminlik, nikbinlik Ulu Öndərin nitqlərinə hakimdir: “Bildiyiniz kimi Azərbaycanda islam 

dini ilə yanaşı, xristianlıq və iudaizm dinləri də var və onlar bir-biri ilə çox mehriban şəraitdə 
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fəaliyyət göstərirlər. Biz bunu bəyan etmişik. Azərbaycanın prezidenti kimi, mən dəfələrlə qeyd 

etmişəm ki, ölkəmizin vətəndaşları dini, irqi mənsubiyyətindən, siyasi baxışlarından asılı olmayaraq 

eyni hüquqlara malikdirlər və onların hüquqları Azərbaycan dövləti tərəfindən qorunur. Əmin ola 

bilərsiniz ki, biz bu prinsiplərimizə daim sadiq qalacağıq və Azərbaycan vətəndaşlarının din, dil 

mənsubiyyətindən və siyasi baxışlarından asılı olaraq bir-biri ilə münaqişəyə girməsinə gələcəkdə 

də yol verməyəcəyik”[2,Ic.s.387]. 

Bir milli ideya kimi azərbaycançılıq etniklərarası tolerantlığın, milli həyat harmoniyasının, 

demokratik konsolidasiyanın əsasıdır.  Azərbaycançılıq yüksək nizam-intizamın, dövləti şüurun, 

birgəyaşayış və birgəfəaliyyət mədəniyyətnin həm səbəbi, həm də nəticəsidir [1,3]. Heydər Əliyevin 

nitqlərində azərbaycançılıqla bağlı səslənən fikirlərin araşdırılması filosoflarımızın [5] bu gün də 

aktuallığını qeyd etdiyi bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirilir: “Azərbaycanda tarixən çox millətlər 

yaşamışdır. Burada azərbaycanlılarla yanaşı ruslar, ermənilər, yəhudilər, gürcülər, ukraynalılar və 

başqaları da yaşamış və gələcəkdə də yaşayacaqlar. Azərbaycan Respublikasının çoxmillətli dövlət 

olmasını ölkəmiz üçün böyük üstünlük hesab edirik” [2,Ic.s.389].  

Ölkəmizdə birgə yaşayan dindarların dini bayramlarında onun bayram təbrikləri xüsusi diqqət 

çəkir. Bu təbriklərdə səslənən fikirlər müxtəlif dinlərə etik münasibəti əks etdirir: “Sizi xristianlığın 

ən müqəddəs və əziz bayramı – pasxa münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, bu bayram 

günlərində sizə xoş əhval-ruhiyyə, əmin-amanlıq və səadət arzulayıram. Azərbaycan torpağı əsrlər 

boyu müxtəlif etiqadlara tapınan insanlar üçün doğma vətən olmuşdur. Onlar da həmişə bu vətənin 

qeyrətini çəkmiş, onun uğrunda canlarını belə əsirgəməmişlər. İndiki ağır və məşəqqətli 

günlərimizdə də xristian həmvətənlərimiz Azərbaycanın digər övladları ilə birlikdə çətinliklərə sinə 

gərir, müqəddəs torpaqlarımızı rəşadətlə qoruyurlar”[2,Ic.s.545].  

Filosofların [4,9] diqqət mərkəzində olan Sovetlər İmperiyası çökəndən sonra Azərbaycanda 

İslam hansı yolu tutacaq, ölkənin modernizasiyasında islamın rolu necə olacaq kimi sualların 

dolğun və dəqiq cavabı böyük natiqin elmi üsluba söykənən qətiyyətli nitqlərində öz əksini tapır: 

“Müsəlman xalqları və ölkələri dünyada gedən mürəkkəb proseslərlə üzləşirlər. Bir tərəfdən elm və 

texnika güclü surətdə inkişaf edir, yeni ixtiralar, texnologiyalar Yer kürəsinin simasını dəyişdirir, o 

biri tərəfdən, bir çox xalqlar aclıqdan, yoxsulluqdan, cəhalətdən əzab çəkirlər. Ona görə biz 

tərəqqi ilə ayaqlaşmalıyıq, inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə qalxmalıyıq. Son illər ərzində 

Azərbaycan müsəlman ölkələri ilə siyasi, iqtisadi, ticarət və mədəni əlaqələri xeyli inkişaf 

etdirmişdir. Həm İslam Konfransı Təşkilatı, həm də başqa beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində 

əməkdaşlığımız məhsuldar və faydalı olmuşdur” [2,XIIIc.s.339]. 

Beləliklə, Heydər Əliyevin nitqlərində səslənən multikultural dəyərlərimiz etik fəlsəfənin 

prizmasından süzülərək dünyaya-Ulu Öndər demiş-“ mədəniyyət dünyasına, intellektual dünyaya, 

elmi-texniki tərəqqi dünyasına- yayılır.  
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Multicultural values in Heydar Aliyev’s speech 

Summary 

The article contains the multicultural values in the era of globalization, as reflected in the 

speeches of Heydar Aliyev. Also studied the views of the great orator on the inter-ethnic, inter-

ethnic, inter-religious, interlingual relations skipped through the prism of ethical philosophy. 
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Etiraf etmək lazımdır ki, mədəniyyət siyasəti anlayışı özü həm Azərbaycanda, həm də bütün 

dünyada nisbətən yeni anlayışdır. Mədəniyyət siyasətinin bir elm kimi əsasını qoyanlardan biri 

Fransanın əfsanəvi mədəniyyət naziri, istedadlı fransız yazıçısı Andre Malro olmuşdur. XX əsrin 

60-cı illərinin fransız cəmiyyətində mədəniyyət haqqında yeni anlayışın, onun inkişafının 

strategiyasının, cəmiyyətdə yeni rolunun formalaşdırılması ona nəsib olmuşdur. Şübhəsiz ki, bu 

ideyalar cəmiyyətin özünün belə dəyişikliklərə həvəsini, hazırlığını və istəyini əks etdirirdi (2, s59). 

Mədəniyyət siyasəti mədəniyyətin inkişafında böyük rol oynayır, çünki mədəniyyət siyasi 

amillərdən, dövlətin mədəni inkişafına təkan verən və ya tormozlayan siyasi sistemdən asılıdır. 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində “mədəniyyət 

siyasəti” şöbəsi yaradıldı və uğurlu fəaliyyətə başladı. Mədəniyyət siyasəti həm də dövlət 

siyasətinin tərkib hissəsi kimi milli mənəvi dəyərlərə - multikultural və tolerantlıq prinsiplərinə 

əsaslanaraq ölkənin qanunvericilik təminatını təşkil edən bir prosesə çevrildi.  

Milli siyasət hər bir millətin dünya tarixindəki ictimai mövqeyini əks etdirən başlıca sahədir. 

O, milli məhdudluğa, milli özünəqapılmaya deyil, bir millətin digər millətlərlə qarşılıqlı 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 şəkildə 

qorumağa yönəldilir. 

Milli mədəniyyət milli siyasətin əsaslandığı, istinad etdiyi başlıca istiqamətlərdən biridir. 

Çünki o, digər sahələrə nisbətən milli psixologiyanı daha dolğun, dürüst və obyektiv əks etdirir. 

Klassik alman filosofu İmmanuel Kantın: “Çiçəklər təbiətdə azad gözəllikdir” tezisini  Əlisa Nicat 

bədii publisistik dildə belə şərh edir: “Manqal çiçəkləri niyə çöl çiçəkləri kimi ruh oxşamır? Onları 

yalnız qadınlar sevir. Çöl gülləri isə milyon illərin dərinliyindən gələn, təbiətin bətnindən doğan, 

onun bir hissəsi olan günəşlə, yağışlarla, küləklə, qaynayıb qarışan, öz toxumlarını hara istəsə səpə 

bilən azad gözəllikdir. Qəribədir ki, çöl çiçəkləri – yonca, çobanyastığı, kasnıgülü, zəng çiçəyi, 

bülbülotu, ulğun, lalə, hətta çiçəklərini səpəndə, payızın aramsız küləklərində dalğalanıb, 

yırğalananda, yağışlarda çiməndə də gözəldir  (3, s.534).  Mədəniyyətlər də belədir. Hərənin öz 

yeri, öz təravəti, öz gözəlliyi var. Ancaq bu müxtəlifliyin  balanslı şəkildə idarə edilməsi təbii ki, 

mədəniyyət siyasətinin uğurlu həllindən asılıdır. Ölkəmizin cənubu, şimalı, qərbi və şərqi mədəni 

müxtəlifliklərlə doludur. Bu müxtəlifliklər Kantın təbirincə desək, ölkəmizdə azad gözəllikdir. 
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İnsanlar öz mədəni müxtəliflikləri, inancları və ənənələr ilə birlikdə həm də Azərbaycan xalqını 

birləşdirən vahid azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında Azərbaycan vətəndaşı kimi formalaşmışlar. 

Bunun da əsasında təbii ki, milli mənəvi multikultural dəyərlər və qanunvericilik təminatı durur.   

Son illər ərzində Azərbaycan dini tolerantlıq, milli və etnik tolerantlıq məsələlərində çox böyük 

uğurlara nail olmuşdur. Əslində,  ölkəmizdə bütün insanlar müxtəlif dövrlərdə, ictimai-siyasi 

quruluşundan asılı olmayaraq, həmişə bir ailə kimi yaşamışlar. Burada bütün dinlərin 

nümayəndələri həmişə dostluq, qardaşlıq şəraitində yaşamışlar. Bu da ölkəmizə xas olan çox 

mühüm bir amildir. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, əlbəttə, millətlərarası 

münasibətlərə, milli və dini tolerantlığın möhkəmlənməsi işinə çox böyük diqqət verilmişdir. Bu 

gün Azərbaycan sözün əsl mənasında dostluq, qardaşlıq məkanıdır. Burada bütün xalqlar, dinlərin 

nümayəndələri bir ailə kimi yaşayırlar. Azərbaycanın bu istiqamətdə əldə etdiyi təcrübə çox 

önəmlidir.. 

Bu gün Şərqlə Qərbin kəsişdiyi yerdə, Bakıda müxtəlif ölkələrdən müxtəlif dinlərin 

nümayəndələri iştirak edirlər. Bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki indiki zamanda bir çox 

hallarda sivilizasiyalararası, mədəniyyətlərarası dialoqdan danışılır, ancaq bununla bərabər, 

dünyada gedən proseslər, əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda gərginliyin artmasına gətirib çıxarır. 

Azərbaycanda hökm sürən çox gözəl ictimai-siyasi abu-hava, burada yaşayan bütün millətlərin 

hüquqlarının qorunması və hər bir insanın, hər bir millətin nümayəndəsinin Azərbaycanda rahat 

yaşamasını təmin edir.  

Ölkəmizin çox zəngin və böyük tarixi vardır. Minilliklər bundan əvvəl Azərbaycanda insanlar 

yaşayıb yaratmışlar. Bunu əks etdirən tarixi abidələr Azərbaycan dövləti tərəfindən lazımınca 

qorunur.  1. Biz öz mədəni və tarixi irsimizə çox bağlıyıq. Mədəni irsimizin qorunması üçün çox 

böyük işlər görürük. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət siyasətinin 

prioritetlərindən biri də məhz mədəni irsin mühafizəsi ilə bağlıdır.  

2. Mədəni və tarixi irsin qorunması (burada mədəniyyət təsisatlarının bütün infrastrukturu 

özündə əks etdirir). 

3. Yaradıcılığın himayə edilməsi 

Mədəniyyətin insan inkişafı amili kimi dərk edilməsi və qəbul olunmasının gücləndirilməsi 

(7, s.201). 

Dövlətimiz tərəfindən müəyyənləşdirilən prioritetlərin ardıcıllığı və icrası müasir 

multikulturalizmin dayaqlarını, bazis əsasını təşkil edir.  Tarix boyu müxtəlif mədəniyyətlərin 

təşəkkül tapdığı bu coğrafi  ərazisində yaradılan maddi və mənəvi mədəniyyət nümunələrinin 

qorunması, burada yaşayan ayri-ayrı etnosların güvənclərini, daxili rahatlıqlarını təmin edir. Çox 

təəssüf ki, belə humanist və altruist münasibətlərdən istifadə edən erməni millətçiliyi multikultural 

prinsiplərin təşəkkülünə zərbə vurmağa çalışır. Ancaq əksinə, Azərbaycan xalqı özünün 

ümumbəşəri dəyərlərə sadiqliyini, multikultural və tolerantlıq prinsiplərini erməni millətçiliyi kimi 

xəstə təxəyyülə qurban verməməlidir. Ona görə də çox haqlı olaraq ölkə prezidenti 2016-cı ili 

multikulturalizm ili elan etmişdir. Qoy dünya ictimaiyyəti və erməni yalanları ilə beyinləri 

dumanlanmış qüvvələr Azərbaycanda mövcud olan dini dözümlülük və mədəni müxtəlifliklərin bir 

çox ölkələrə nümunə ola biləcək səviyyədə olduğunu görsünlər və birgəyaşayış qaydalarının, 

tolerant münasibətlərin bizim üçün bir həyat tərzi,  onlar üçün isə dözümsüzlük və ərköyünlük 

olduğunun şahidi olaraq belə bir sualın cavabını tapmağa çalışsınlar.  Necə olur ki, burada bütün 

millətlərin nümayəndələri (hətta hazırda Bakıda yaşayan ermənilərin özləri) və dini konfessiyalar 

dinc və firavan yaşayırlar, bəzi erməni qüvvələri  isə bunun mümkünsüzlüyünü  iddia edirlər.  

Əlbəttə cavab göz önündədir. Ona görə də hazırda Azərbaycan demək olar ki, dünyada keçirilən 

beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin vətəninə çevrilmişdir.  Hazırda Azərbaycan xalqı rahat,  

təhlükəsizlik və  sülh şəraitində yaşayır. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması və 

möhkəmlənməsi istiqamətində çox önəmli addımlar atılır. Ölkəmizdə əsas inkişaf istiqamətləri ilə 

əlaqədar cəmiyyətdə fikir ayrılığı yoxdur, əksinə, bizim cəmiyyətimiz ümumxalq amalları ətrafında 

birləşmişdir: azərbaycançılıq fəlsəfəsi, müasirlik, öz tarixi köklərimizə, ənənələrimizə bağlılıq. Eyni 

zamanda, Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Azərbaycanda bütün dinlərin nümayəndələrinə çox böyük 

hörmət vardır. Azərbaycanda dini və milli tolerantlığın, dözümlülüyün yüksək səviyyədə olması və 
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bütün xalqların rahat, mehriban şəkildə yaşaması, əlbəttə ki, digər ölkələr üçün nümunə ola bilər və 

bu da hər bir ölkənin eləcə də, bəşəriyyətin, insanlığın   inkişafı üçün çox vacibdir. 

Müasir dövrdə yüksək milli mədəniyyət yalnız öz xalqına xidmət etməklə yekunlaşmır və 

həm də bəşəri xarakter daşıyır. Qarşılıqlı ünsiyyətdə həm özü zənginləşir, həm də başqa millətlərin 

mədəniyyətlərinin mənəvi dəyərlərinin zənginləşməsinə rəvac verir. Yaşadığımız müasir dövr 

mədəniyyətlərin eyniləşdirilməsinə milli köklər və qaynaqlardan ayrılmasına qarşı çıxaraq onun 

gələcəyini mədəniyyətlərin əməkdaşlığında, ünsiyyətində, bədii yaradıcılıq əlaqələrinin 

möhkəmləndirilməsində və qarşılıqlı fəaliyyətinin mütərəqqi prosesində görür. Tarixən ölkəmizdə 

formalaşmış multikultural və tolerant münasibətlərin əsasında  da məhz bu ideyalar dayanır. Bu 

ideyaların formalaşması isə milli mental dəyərlərlə yanaşı, həm də qanunvericilik təminatı ilə də 

təsdiqlənir.  Bu gün Azərbaycan Respublikası dünyanın bir sıra ölkələri ilə mədəni əlaqə saxlayır. 

Belə mədəni əlaqələr millətlərarası ünsiyyət mədəniyyətinə, xalqların bir-birinə yaxınlaşmasına, 

onların arasında inam və etiqadın möhkəmlənməsinə xidmət edir.  

Hər bir milli respublikanın suverenliyi və tam müstəqilliyi iqtisadi-sosial sahələrlə yanaşı 

onun milli mədəniyyətinin də hər vasitə ilə inkişaf etdirilməsini, bu mədəniyyətin 

özünəməxsusluğunun qorunub saxlanılmasını, xalq ənənələrinin, mərasim və adətlərinin mənəvi 

dəyərlərinin dirçəldilməsi və eyni zamanda xarici ölkələrlə mədəni əməkdaşlığı genişləndirməklə 

bədii və qarşılıqlı yaradıcılıq əlaqələrinin bir daha möhkəmləndirilməsini tələb edir. Bu baxımdan 

hər bir ölkənin birinci növbədə mədəniyyət sahəsində qanunvericilik təminatı olmalıdır.  

Mədəniyyətin qanunvericilik təminatı problemindən bəhs edərkən isə vurğulanmalıdır ki, 

müstəqil Azərbaycan Respublikası ümumbəşəri dəyərləri prioritet qəbul edərək demokratik, 

dünyəvi və  hüquqi dövlət qurmaq yolunu seçmişdir. Həmin yol həm ölkənin dünya birliyinə sivil 

intiqrasiyasının həm də həyat fəaliyyətinin bütün sahələrinin normal işləməsinin başlıca şərti olan 

qanunun aliliyinin təsdiqi və ona riayət olunması prinsipini nəzərdə tutur. Azərbaycan xalqı özünün 

çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək “Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyi 

haqqında” Konstitusiya aktında əks olunan prinsipləri əsas götürərək indiki və gələcək nəsillər 

qarşısında öz müstəqilliyini anlayaraq, suveren hüquqdan istifadə edərək, aşağıdakı niyyətini bəyan 

edir: “Ümumbəşəri dəyərlərə sadiq olaraq bütün dünya xalqları ilə dostluq, sülh və əmin-amanlıq 

şəraitində yaşamaq və bu məqsədlə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək”(1). 

Azərbaycan Respublikası son illərdə təkcə. mədəniyyətə aid 20-dən çox qanun qəbul etmişdir. 

Eləcə də, beynəlxalq mədəni əlaqələr yeni xarici siyasətin başlıca amillərindən birinə çevrilmişdir. 

Bu gün Azərbaycan Respublikası 30-dan artıq beynəlxalq və regional təşkilatların üzvüdür (6). 

Mədəniyyət haqqında Azərbaycan respublikasının qanunu mədəniyyət sahəsində dövlət 

siyasətinin əsas prinsiplərini, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını milli mədəniyyət sərvət sayılan 

obyektlərin qorunub saxlanılmasının inkişafının mədəniyyət sisteminin demokratik əsaslarla təşkili 

və idarə olunması mədəniyyət sahəsində fəaliyyətin hüquqi əsaslarını və beynəlxalq əlaqə 

formalarını müəyyən edir. Qanunda Mədəniyyət haqqında dövlət siyasətinin əsas prinsipləri və 

vəzifələri verilmişdir. Mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri aşağıdakılardır.  

Sosial və maddi vəziyyətindən, milli, irqi, dini və cinsi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər 

kəsin mədəniyyət sərvətlərinin yaradılmasında istifadəsində və yayılmasında hüquq bərabərliyi; 

Hər kəsin istedadının, əqli imkanlarının üzə çıxarılmasının və yaradıcılıq azadlığının, təmin 

edilməsi 

Milli mədəniyyətin bəşər mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi inkişaf etdirilməsi  (5, s.121). 

 

Hər bir milli respublikanın suverenliyi və tam müstəqilliyi iqtisadi-sosial sahələrlə yanaşı, 

onun milli mədəniyyətinin də hər vasitə ilə inkişaf etdirilməsini, bu mədəniyyətin 

özünəməxsusluğunun qorunub saxlanmasını, xalq ənənələrinin, mərasim və adətlərinin, mənəvi 

dəyərlərinin dirçəldilməsini və eyni zamanda xarici ölkələrlə mədəni əməkdaşlığı genişləndirməklə 

bədii və qarşılıqlı yaradıcılıq əlaqələrinin bir daha möhkəmləndirilməsini tələb edir. Ümumiyyətlə, 

dövlət siyasəti sahəsində prinsiplərlə yanaşı vəzifələr də məlumdur.  

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 40-cı maddəsində yazılır: 

1. Hər kəsin mədəni həyatda iştirak etmək, mədəniyyət təsisatlarından və mədəni sərvətlərdən 

istifadə etmək hüququ vardır.  
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2. Hər kəs tarixi, mədəni və mənəvi irsə hörmətlə yanaşmalı, ona qayğı göstərməli, tarix və 

mədəniyyət abidələrini qorumalıdır. (1, s.49). 

Hazırki şəraitdə Azərbaycan mədəniyyəti istər ölkə daxilində yaşayan müxtəlif millət və 

xalqların, istərsə də, qonşu respublikalarda yaşayan millətlərin mədəniyyətlərini zənginləşdirən və 

onlara təsir edən mühüm mənbədir. Son illərdə Bakı şəhərinin, eləcə də, respublikanın digər 

şəhərlərinin həyatında baş verən sosial-siyasi dəyişikliklər bunun bariz nümunəsidir. Bakının dünya 

mədəniyyətlərindən birinin mərkəzinə çevrilməsini qloballaşma və multikulturalizm hadisəsi kimi 

də qəbul etmək olar.  

Multikulturalizm və tolerantlıq müxtəlif sivilizasiyaların və konfessiyaların dinc yanaşı 

yaşaması anlamını verir. Azərbaycan tarixən həmişə multikulturalizmin və tolerantlığın vətəni 

olmuşdur, bu gün də vətəni olaraq qalır. Lap qədim zamanlardan etibarən Azərbaycana gəlmiş 

müxtəlif dini və konfessiyalı xalqlar burada məskən salaraq buranı özlərinə vətən seçmişlər, yerli 

əhali ilə qaynayıb qarışmışlar. Bu tarixi prosesdə azərbaycanlılar bir xalq kimi formalaşmış və 

tədricən millətə doğru inlişaf etmiş, bir millət olaraq burada yaşayan digər millət və xalqların 

mədəniyyətlərindən həm bəhrələnmiş, həm də onlara öz mədəni dəyərlərini ötürmüşdür. Heç də 

təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhəri XX əsrin lap əvvəllərindən etibarən 

“beynəlmiləl şəhər” statusunu qazanmışdır. Bakı tam bir əsr ərzində Qafqaz xalqlarının, eləcə də, 

buralara köçüb gəlmiş xarici ölkə vətəndaşlarının mədəniyyət mərkəzinə çevrilmişdir. Belə ki, 

2008-ci ilin dekabr ayınin 2-3-də Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin 

“Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa və onun qonşu regionlarında davamlı inkişafın və sülhün 

əsasıdır” mövzusunda konfransı məhz Azərbaycanda (Bakıda) keçirilmişdir. Bakı şəhəri 2009-cu il 

üşün “İslam mədəniyyətinin paytaxtı” elan edilmişdir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin keçirdiyi 

Milli Kulturoloqların Forumu artıq ənənəvi hal almışdır. Azərbaycanın dünyanın mədəniyyət 

mərkəzlərindən biri olduğunu sübut edən tədbirlərdən biri də 2011-ci il aprelin 7-9-da Bakıda 

keçirilmiş “Dünya mədəniyyətlərarası dialoq” Beynəlxalq Forumu və 10-12 oktyabr 2011-ci il 

tarixdə XXI əsr “Ümidlər və çağırışlar” devizi ilə keçirilən Beynəlxalq Humanitar Forum olmuşdur.  

Bu barədə profssor İ.Məmmədzadə yazır: ”Bakıda keçirilmiş II Beynəlxalq Humanitar Forumunda 

Azərbaycanın Birinci xanımı, YUNESKO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri xanım Mehriban 

Əliyeva məhz qlobal səviyyədə dialoq kimi başa düşülən müasir dünyada zəruriliyi kəskin duyulan 

qlobal etikanın əhəmiyyətini vurğulamışdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2013-cü ilin 

oktyabr ayında Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun açılışında demişdir ki, əgər biz dünyada 

sivilizasiyaların əməkdaşlığını, dialoqu gücləndirmək istəyiriksə, onda bütün imkanlardan istifadə 

etməliyik. 2015-ci ildə Bakıda baş tutmuş “Mədəniyyətlərin dialoqu” III Beynəlxalq Forumunda 

multikulturalizm probleminə həsr olunmuş “Dəyirmi masa” keçirilib. Bu o deməkdir ki, həmin 

forumda iştirak edən alim, mədəniyyət xadimi və siyasətçilər tərəfindən bu məsələlərin bir-biri ilə 

qarşılıqlı surətdə bağlılığı və aktuallığı dərindən dərk olunur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, II 

Beynəlxalq Humanitar Forumunda Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılması 

barədə qərar qəbul olundu və o, 2014-cü ildə yaradıldı və bu müddətdə Mərkəzi Azərbaycanda 

multikulturalizm nəzəriyyəsi və təcrübəsinin inkişafı üzrə bir sıra ciddi addımlar atıb. Ölkənin 

multimədəni tarixi, ənənələri və müasir təcrübəsinə dair əsərlər nəşr edilib, tədris müəssisələrində 

kurslar aparılır”(4, s.5). 2012-ci ildə “Evrovision-2012” müsabiqəsinin Azərbaycan 

Respublikasında keçirilməsi, 2015-ci il iyun ayının 12-29-da keçirilmiş ilk Avropa oyunları,  2016-

cı il aprelin 24-27 də Bakıda BMT Sivilizasiyalararası Alyansının VII Qlobal Forumu, iyunun17-

19-da Formula I Qran-pri yarışlarının keçirilməsi Azərbaycan mədəniyyət siyasətinin uğuru və 

bunun nəticəsi kimi multikulturalizmin təntənəsi sayıla bilər. 
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Namiq Abbasov 

Multiculturalism as a basis for cultural policy  

Summary 

The article highlights the role of multiculturalism in the formation of the state cultural policy. 

Cultural variety, in other words multiculturalism is typical for majority of the modern societies. But 

nevertheless united of the people having different traditions in the frame of concrete society opens 

road to the appearance of the few problems that solution of these is absolute. 
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Azərbaycan qədim tarixə, zəngin mədəni irsə və əsrarəngiz təbiətə malikdir. Tarixən müxtəlif 

sivilizasiyaların: əhəməni-sasani, roma-bizans, skif-xəzər, türk-oğuz mədəniyyətlərinin 

kəsişməsində bərqərar olmuş respublikamız Qərblə Şərq, Şimalla Cənub arasında “Qızıl körpü” 

rolunu oynamış, müxtəlif tarixi dövrlərdə yaşayış üçün əlverişli təbii şəraiti ilə bir çox qəbilə, tayfa 

və xalqları öz ərazisinə cəlb etmişdir. 

Azərbaycan etnosunun tarixini nəzərdən keçirsək görərik ki, əhalinin 90%-ni təşkil edən 

azərbaycanlılardan başqa, bu etnosun təşəkkülündə əsrlərdən bəri müxtəlif azsaylı xalqlar, etnik və 

milli qruplar iştirak etmişlər. Azərbaycan əhalisinin əsas hissəsi azərbaycanlılardan və ölkənin 

müxtəlif guşələrində yaşayan 30 millət və etnik qrupdan ibarətdir. Onların arasında Altay ailəsinin 

türk qoluna məxsus azərbaycanlılar, tatarlar, ahısqa türkləri, həmçinin Hind - Avropa (tatlar, 

talışlar, dağ yəhudiləri, kürdlər), Qafqaz (udilər, ləzgilər, avarlar, saxurlar, buduqlar, ingiloylar, 

qrızlar, xınalıqlar), slavyan (ruslar, malakanlar, ukraynalılar) dil qruplarının təmsilçiləri vardır. 

1992-ci ildə imzalanmış “Azərbaycan Respublikasında yaşayan milli azlıq, azsaylı xalq və etnik 

qrupların hüquq və azadlıqlarının qorunması, dil və mədəniyyətlərinin inkişafı üçün dövlət yardımı 

haqqında” fərmana əsasən onlar Azərbaycanın bərabərhüquqlu vətəndaşları hesab edilir. 

Respublika rəhbərliyinin yürütdüyü siyasətin əsas məqsədlərindən biri dövlətin polietnik 

kütləsinin - ölkənin mədəni genofondunun əsasının qorunub saxlanılmasından ibarətdir ki, bu da 

özündə etnik mədəniyyətin dil, xalq incəsənəti, maddi mədəniyyəti, adət və ənənələrini, 

mənəviyyatını və ənənəvi tərbiyə sistemini cəmləşdirir. Ölkəmizdə özünəməxsus “etnik intibah” 
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ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə imzaladığı sərəncamdan sonra başlayıb. Sərəncamda 

etnik azlıqların təhsili, mətbuatı, mərkəzi televiziya və radio ilə xüsusi verilişlərin təşkili, 

həmfikirlik və ədalətlilik, tolerantlıq və həqiqilik, bərabərlik və əməkdaşlıq hüquqları öz əksini 

tapıb. Bu sərəncamdan irəli gələn məsələlərin həyata keçirilməsi ona gətirib çıxarıb ki, Azərbaycan 

vətəndaşlarının şüurunda üç komponentin vəhdəti kök salıb: bunlar öz etnosuna mənsubluq 

haqqından (istər azərbaycanlı, istər tatar, istər talış, istərsə də rus olsun), milli ənənələrinə və 

xalqının tarixinə hörmət və məhəbbət hissindən, milli dilin və mədəniyyətin öyrənilməsi 

meyllərindən ibarətdir” [5]. Ulu öndər çıxışlarının birində demişdir: “Azərbaycanın varı, dövləti 

təkcə onun pambığı, yeraltı, yerüstü sərvətləri deyil, onun ərazisində yaşayan xalqlardır” [4, s. 76]. 

Bu siyasət hazırda cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Həmçinin qloballaşma 

dövrünün tələbləri bu gün qarşıya ciddi və taleyüklü vəzifələr qoyur. Güclü dövlətə sahib olmaq, 

ölkə ərazisində yaşayan vətəndaşları vahid ədalət konsepsiyası ilə idarə etmək, onlara düzgün yol 

göstərmək kimi amillər qloballaşma dövründə beynəlxalq multikultural modellərin də əsas 

mahiyyətini təşkil edir. Akademik R.Mehdiyev yazır: “Beləliklə, hətta dünyada qloballaşma 

proseslərinin gücləndiyi şəraitdə də güclü dövlətin qurulması XXI əsrdə ən effektiv modeldir. 

Dövlət quruculuğunda Azərbaycanın məhz bu modeldən istifadə etməsi düzgün qərar idi. Çünki 

prezident idarəçiliyi formasının mövcudluğu şəraitində güclü dövlətə söykənərək milli ideyanın 

müasir innovasiyalı inkişaf dövrü ilə səsləşən yeni vəzifələrinin həyata keçirilməsinə başlamaq 

olar” [6, s. 63].    

Azərbaycanda yaşayan hər bir xalq öz etnik xüsusiyyətini saxlamaqla bərabər, digər xalqların 

və etnik qrupların həyat tərzində, məişətində, adət və ənənəsində, mədəniyyətindəki bir çox 

mütərəqqi amilləri əxz edərək, onları qarşılıqlı surətdə inkişaf etdirmişdir. Ümumi birgəyaşayış 

qaydalarına əməl olunan zamanlarda bu xalqlar bir-birinə daha da yaxınlaşmış, lakin öz dillərini, 

etnoqrafik xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamışlar. 2009-cu ilin siyahıyaalınmasına görə ölkə 

əhalisinin 8,4 faizini milli azlıqlar, azsaylı xalqlar və etnik qrupların nümayəndələri təşkil edir [7, s. 

4]. Azərbaycan hökuməti insan haqları, o cümlədən milli azlıqların müdafiəsi məqsədilə bir çox 

nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla işgüzar əməkdaşlıq əlaqələrinə malikdir. Respublikamız insan 

haqları və milli azlıqların müdafiəsi ilə bağlı 50-dən çox beynəlxalq konvensiyaya qoşulmuşdur. 

Ölkəmizdə milli azlıqların məsələləri ilə məşğul olan 50-dək qeyri-hökumət təşkilatı, mədəniyyət 

mərkəzləri, xeyriyyə cəmiyyətləri və s. ictimai birliklər fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda yaşayan 

etnik icmaların dilində 15-dən, rus dilində isə 30-dan çox qəzet və jurnal nəşr olunur. 

Telekanallarda, milli azlıqların etnik-mədəni həyatı, etnoqrafiyası barədə müntəzəm materiallar 

hazırlanır. Milli azlıqların sıx yaşadığı 5 bölgədə isə yerli teleradio kanalları fəaliyyət göstərir. Eyni 

zamanda, təlimi yalnız rus dilində olan 19 və təlimi yalnız gürcü dilində olan 6 orta ümumtəhsil, 

345 beynəlmiləl orta məktəb fəaliyyət göstərir [10]. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında milli 

azlıqların dinini, mədəniyyətini, tarixini, etnoqrafiyasını öyrənən və tədqiq edən bölmə 

yaradılmışdır. 

Respublikamızda 380-dən artıq dini icmanın mövcud olması və onlara eyni münasibətin 

göstərilməsi Azərbaycanı dünya miqyasında tolerant ölkə kimi tanıtmışdır. Azərbaycan insanının 

bir-birinə münasibəti kimin hansı millətə və yaxud dinə mənsub olmasında deyil, səmimi və təmiz 

olması ilə seçilir.  

 Azərbaycanda əhalinin milli tərkibində həm sayca, həm də xüsusi çəkisinə görə ikinci yeri 

ruslar tutur. XIX əsrdə Azərbaycana köçürülən rus əhalisini iki qrupa bölmək olar. Həmin əsrin 70-

80-ci illərindən sonra burada məskunlaşan rusların bir qismi müflisləşmiş və yerlərdə torpaqdan 

məhrum olmuş kəndlilər, digər qrup isə xristian dininin müxtəlif cərəyanlarına məxsus olan 

təriqətçilər idi. XX əsrin 20-30-cu illərində respublikaya rusların miqrasiyası güclü olmuşdur. Onlar 

təsərrüfatın müxtəlif sahələrinə aid mütəxəssislərdən, alimlərdən, fəhlələrdən ibarət idi. 1989-cu 

ildən sonra rusların kütləvi emiqrasiyası baş vermiş, 1999-cu ilə qədər respublikada onların sayı 250 

min nəfər azalmışdır.  

Dünyanın etnik xəritəsində udi (bəzi mənbələrdə udin) adlı etnos yalnız Azərbaycanın 

ərazisində mövcuddur. Udilər Qafqazın qədim sakinlərindəndir, dilləri Qafqaz dilləri ailəsinin ləzgi 

yarımqrupuna məxsus olmuş, çoxlu qədim ünsürləri qoruyub saxlaya bilmişlər. Udi dilinin əlifbası 

yoxdur. Keçmişdə udilər yalnız Qafqaz Albaniyasının (Müasir Azərbaycan Respublikasının) 
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ərazisində qeydə alınmışlar. Udilər Azərbaycanın köklü, aborigen azsaylı xalqlarından biridir. Onlar 

Azərbaycanın Şəki, Oğuz, Qəbələ rayonlarının ərazisində (1999-cu ildə aparılmış siyahıyaalmaya 

əsasən 4066 nəfər) yaşamışlar [11]. Bu gün udilərin yaşadığı ərazi isə Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi 

bölgəsinə daxildir. Bu bölgənin qədim xalqlarından olan udilər yerli əhali ilə qohumluq əlaqələri 

quraraq onlarla qaynayıb-qarışmışlar. 

Azərbaycanda yaşayan almanları ruslar 1819-cu ildə Vyutenberq krallığından köçürmüşlər. 

İlk dəfə Yelizavetpolda (Gəncə), sonra onun yaxınlığındakı Yelenendorfda (Göygöl), Hacıkənddə, 

Şəmkirdə, Bakıda və s. ərazilərdə məskunlaşmışlar. Almanlar ölkəmizdə alman mədəniyyətini, 

təhsilini, həmçinin üzümçülüyü, şərabçılığı, tikinti-inşaat işlərini inkişaf etdirmişlər. Böyük Vətən 

müharibəsindən sonra almanların yüksək inkişafını görən Sovet imperiyası onları Sibirə və 

Qazaxıstana sürgün etmişdir.  

Digər etnik qrup isə buduqlardır. Onlar şahdağlılar ailəsinə mənsub olub, Quba, Xaçmaz, 

Siyəzən, Bakı və Sumqayıtda yaşayırlar. Türk-monqol qəbilələrindən olub, XШ əsrin yarısından 

etibarən Azərbaycanda yaşayan buduqların budat adlı qəbilədən olduğu da fərz edilir. Yəhudilər isə 

XVI əsrdə İrandan gəlmişlər. Onların yeganə varisləri olan dağ yəhudiləri təkcə Quba rayonundakı 

Qırmızı Qəsəbədə kompakt halında, Oğuz rayon mərkəzində və Bakıda yaşayırlar. Dağ 

yəhudilərinin ənənəvi məşğuliyyəti əkinçilik, xırda ticarət, toxuculuq və sənətkarlıq olmuşdur. 

Azərbaycanda, əsasən Qusar, Quba, Xaçmaz rayonları ərazisində kompakt halında, eləcə də 

Bakı, Gəncə, Sumqayıt və Mingəçevir şəhərlərində, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Göyçay, Ağdaş 

rayonlarında yaşayan ləzgilər isə Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlar arasında ön yerlərdən birini 

tuturlar. Qeyd edək ki, ləzgilər Azərbaycan əhalisinin 2,2 faizini təşkil edir. Onların əksəriyyəti 

islam dininə etiqad edir. 1993-cü ildən başlayaraq ləzgi dilində dərsliklər çap edilməyə 

başlanmışdır. Onlar sıx yaşadıqları Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun iqtisadi inkişafında mühüm 

rol oynayırlar.  

Saxurlar tarixən Dağıstanda məskunlaşmış, daha sonralar isə Azərbaycana köç edib Zaqatala, 

Qax rayonlarının bir neçə kəndində yerləşmişlər. Onlar azərbaycanlılarla qaynayıb qarışmış, 

Azərbaycan dilinə, mədəniyyətinə yiyələnmişlər. Saxurlar dağlıq ərazilərdə yaşadıqlarına görə 

maldarlıq və sənətkarlıqla məşğul olmuşlar. Onların mətbəxi müxtəlif yeməklərlə zəngindir. Uzun 

əsrlər boyu Azərbaycan türkləri ilə bir yerdə yaşayan saxurlar toy adətlərində də 

özünəməxsusluqlarını qoruyub saxlaya bilmişlər. İslam dininə etiqad edirlər. 1992-ci ildən 

Azərbaycanda saxurların sosial-mədəni inkişafına, adət-ənənələri, dilinin, mədəniyyətinin təbliğinə 

xidmət göstərən Saxur Mədəniyyət Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Saxurların rutullar adlanan hissəsi 

Dağıstanın Rutul kəndindən gəlmişlər. Azərbaycanda əsasən Şəki rayonunun Şin və Qaynarca 

kəndlərində yaşayırlar. Dil etibarilə saxur dilinə yaxın dildə danışırlar. Lakin rutulların da ədəbi dili 

Azərbaycan dilidir. 

Milli azlıqların dillərində onlarla qəzet və jurnal nəşr olunur, radio və televiziya proqramları 

yayımlanır. Dövlət Radio stansiyası tərəfindən mütəmadi olaraq, kürd, ləzgi, talış, gürcü və rus 

dillərində dövlət büdcəsindən 15 maliyyələşdirilən verilişlər hazırlanır. Balakən rayonunda avar 

dilində, Xaçmaz rayonunda isə ləzgi və tat dillərində, Qusar və Xaçmaz rayonlarında yerli 

televiziyada ləzgi dilində verilişlər yayımlanır. Bakıda rus, kürd, ləzgi və talış dillərində qəzetlər 

nəşr olunur. Müxtəlif milli azlıqların nümayəndələri Azərbaycanın dövlət qurumlarında geniş təmsil 

olunmuşlar. Milli azlıqların sıx yaşadığı ərazilərdə yerli əhalinin nümayəndələri yerli hakimiyyət 

orqanlarında rəhbər vəzifələri tutur. Milli azlıqlara mənsub şəxslər Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin İcra Aparatında, Milli Məclisdə, Nazirlər Kabineti, Konstitusiya Məhkəməsi, Mərkəzi 

Seçki Komissiyası, hüquq-mühafizə orqanları və digər dövlət qurumlarında çalışırlar.  

Azərbaycanda yaşayan milli azlıq və etnik qrupların mədəniyyəti Azərbaycan mədəniyyətinin 

tərkib hissəsi kimi qorunur və inkişaf edir, onların milli mədəniyyətinin, incəsənətinin, adət-

ənənələrinin və dilinin qorunub saxlanılması üçün məqsədyönlü iş aparılır. 1992-ci ildə imzalanmış 

“Azərbaycan Respublikasında yaşayan milli azlıq, azsaylı xalq və etnik qrupların hüquq və 

azadlıqlarının qorunması, dil və mədəniyyətlərin inkişafı üçün dövlət yardımı haqqında” fərmanda 

deyilir: “Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan milli azlıq, azsaylı xalq və etnik qrupların 

nümayəndələrinin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında müəyyən edilən siyasi, iqtisadi, 

sosial, mədəni hüquqlarını və azadlıqlarını qorumaq, onların həyata keçirilməsinə yaxından kömək 
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göstərmək məqsədi ilə nazirlik və idarələrin fəaliyyət çərçivəsində milli münasibətlərlə bağlı 

məsələlərə, bu fərmandan irəli gələn vəzifələrə hərtərəfli baxılsın” [2]. 

Respublikamızda yaşayan milli azlıqların, demək olar ki, hamısı Azərbaycan dövlət dilini və 

onların təqribən beşdən dördü rus dilini də bilir. Əlbəttə ki, bu dillərə real yiyələnmək səviyyəsi 

fərqlidir, amma görünür ki, etniklərarası ünsiyyət üçün kifayətdir. Avropa Şurasının tam hüquqlu 

üzvü olan Azərbaycan bu mötəbər qurumun 05 noyabr 1992-ci ildə qəbul etdiyi “Regional dillərin 

və ya azsaylı xalqların dillərinin Avropa Xartiyası”nın prinsiplərini daim diqqət mərkəzində 

saxlayır ” [2]. Fərmanda daha sonra deyilir: “Milli azlıq, azsaylı xalq və etnik qrupların 

nümayəndələrinin peşə hazırlığına uyğun olaraq və heç bir ayrı-seçkiliyə məruz qalmadan bərabər 

hüquqlara malik olmasını nəzərə alaraq, həmin hüquqların həyata keçirilməsi üçün hərtərəfli şərait 

yaradılsın, onların pozulmasına yönəldilmiş hər hansı bir hərəkətin, yaxud hərəkətsizliyin qarşısı 

alınsın, ərizə və şikayətlərin baxılmasına və vətəndaşların qəbulunda həmin məsələlərin həllinə 

diqqət artırılsın ” [2]. Sənəddə həmçinin Azərbaycan Respublikasının Prezident Aparatına, Nazirlər 

Kabinetinə, nazirlik və idarələrə, yerli icra hakimiyyəti başçılarına aşağıdakı istiqamətlərdə dövlət 

yardımının və hökumət siyasətinin həyata keçirilməsi bir vəzifə kimi tapşırılır;  

- milli azlıq, azsaylı xalq və etnik qrupların mədəni, dil və dini özgünlüyünün qorunub 

saxlanılması və inkişaf etdirilməsi; 

- milli ənənə və adətlərə əməl, dini mərasim və ayinlərin tam azad icra edilməsi, ibadət 

yerlərinin qorunub saxlanılması və onlardan istifadə edilməsi; 

- milli sənətkarlığın, peşəkarlıq və özfəaliyyət yaradıcılığı və xalq sənətlərinin sərbəst inkişaf 

etdirilməsi; 

- bütün millətlərin tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması; 

- əhali üçün əhəmiyyətli olan yerlər, qoruqlar parklar və digər təbiət obyektlərinin mühafizə 

olunub saxlanılması [2] 

“Mədəniyyət haqqında ” qanunun 11-ci maddəsində milli mədəniyyətin inkişafına və qorunub 

saxlanılmasına yardım nəzərdə tutulur. Dövlət Azərbaycan xalqının milli mədəniyyətinin inkişafına 

və qorunub saxlanılmasına, eləcə də Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan bütün milli 

azlıqların mədəni kimliyinə təminat verir. "Təhsil haqqında " qanunun 6-cı maddəsi və "Dövlət dili" 

haqqında qanunun 3-cü maddəsinə əsasən təhsil milli azlıqların müxtəlif dillərində verilə bilər.  

Daxili qanunvericiliyin bu müddəaları ilə yanaşı, Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 31 

may tarixində qoşulduğu irqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması, aparteidin 

qarşısının alınması və onun cəzalandırılması, genosidin qarşısının alınması və onun 

cəzalandırılması haqqında BMT Konvensiyaları kimi beynəlxalq sənədlərin müddəaları da tətbiq 

olunur. 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Milli Azlıqların Əlaqələndirmə Şurası fəaliyyət 

göstərir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında milli azlıqların dil, mədəniyyət, tarix və 

etnoqrafiyasının öyrənilməsi üzrə xüsusi şöbə yaradılıb. Bakıda katolik kilsələri, sinaqoqlar 

məscidlərlə yanaşı fəaliyyət göstərir. Bu mənada Azərbaycan bütün dünyada multikulturalizm 

məkanı kimi tanınır. 

Bunlarla yanaşı Azərbaycan beynəlxalq konvensiya da qoşulub. Bu da ölkəmizin mili 

azlıqların hüququnun qorunmasına çox böyük önəm verdiyini ortaya qoyur. Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi tərəfindən 2006-cı ildən etibarən Bakı şəhərində "Azərbaycan-doğma diyar" devizi altında 

azsaylı xalqların incəsənət festivalları keçirilir. 2006, 2008 və 2011-2012-ci illərdə keçirilmiş 

festivallar respublikanın ictimai-mədəni həyatında mühüm hadisə kimi yadda qalıb. Festivallar 

çərçivəsində Azərbaycan etnik musiqisinə həsr olunmuş nəşrlər hazırlanıb, görkəmli alimlərin 

iştirakı ilə azsaylı xalqların və etnik qrupların mədəni irsinin qorunması mövzularında elmi 

konfranslar keçirilib, onların həyat və yaşayış tərzini əks etdirən fotosərgilər təşkil edilib. 

Festivallar kütləvi informasiya vasitələrində geniş işıqlandırılıb, elmi konfransların materialları 

"Musiqi dünyası" jurnalında çap olunub. İctimai Televiziya tərəfindən festivallara informasiya 

dəstəyi verilib. 

Azsaylı xalqların mədəni-maarif inkişafı tarixində Azərbaycanın müəyyən təcrübəsi var. 

Respublikamızın 13 rayonunda yaşayan etnik qrupların uşaqları öz milli adət və ənənələrini, 

mədəniyyətini öyrənmələri üçün lazımi şərait yaradılıb. Belə ki, Quba, Qusar, İsmayıllı, Xaçmaz, 
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Oğuz, Qəbələ rayonlarının 126 məktəbində 24670 şagird ləzgi, Lerik, Lənkəran, Astara, Masallı 

rayonlarının 246 məktəbində 26070 şagird talış, Balakən, Qəbələ, Xaçmaz, Zaqatala, Quba, Samux 

rayonlarının 32 məktəbində 4748 şagird avar, udin, tat, saxur, yəhudi, xınalıq, kürd dillərini əsasən 

ibtidai siniflərdə öyrənirlər. Beləliklə, respublikanın 407 məktəbində azsaylı xalqların və etnik 

qrupların 55488 nəfər uşağı öz ana dillərini öyrənirlər. Azsaylı xalqların dillərində təlim aparan 

müəllimlər müvafiq qaydalara uyğun olaraq vaxtaşırı ixtisasartırma kursundan keçirilirlər [11]. 

Avropa Şurası və Azərbaycanın Təhsil Nazirliyi hələ 2003-cü ilin mayında Bakıda "Təhsil 

siyasəti və milli azlıqlar" mövzusunda seminar keçirib, noyabrın son günlərində isə bu məsələ 

ətrafında Strasburqda AŞ-ın iqamətgahında beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə müzakirələr aparılıb. 

Hər iki tədbirdə ölkədəki milli azlıqların təhsilinə münasibət yüksək dəyərləndirilib. Bu gün Təhsil 

Nazirliyi ölkə Konstitusiyası, "Təhsil haqqında" qanunun tələbləri və Avropa Xartiyasının 

prinsiplərini əldə rəhbər tutaraq, azsaylı xalqların dilləri, tarixi və mədəniyyətinin öyrənilməsi 

istiqamətində mümkün imkanlardan istifadə edir. 

Azsaylı xalqların dilinin, mədəniyyətinin, məişət həyatının qorunub saxlanmasında onların 

yaratdıqları musiqi və folklor kollektivlərinin rolu daha böyükdür.  Bu mənada Lənkəran bölgəsində 

yüzillərdir ki, məskunlaşmış talışların folklor nümunələrini yaşadan “Lənkəranlı nənələr”, eləcə də 

respublikamızın şimal qütbündə yaşayan avarların məşhur “Avar rəqs qrupu” və sair azsaylı 

xalqların mədəniyyətinə aid olan bu cür nümunələrin sayı az deyil. Respublikamızda folklor 

nümunələrinin rəngarəngliyi də məhz bundadır. Qəbələnin Nic qəsəbəsində və Oğuz rayonunda 

yaşayan udilərin “Orayin” mədəniyyət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Udilərin Nic qəsəbə mədəniyyət 

evi nəzdində fəaliyyət göstərən “Cəngi” rəqs ansamblının səs-sorağı hər yerdən gəlir və rəsmi 

dövlət tədbirlərində fəallıqları ilə seçilir. Oğuz rayonunun Calud kəndində yaşayıb-yaratmış 

Dülgəroğlu Aşıq Əvək üç dildə - Azərbaycan, udi, erməni dillərində yazıb-yaradıb, həm də aşıq 

kimi tanınıb. Balakənin Qaysa kənd mədəniyyət evində avarlara məxsus “Cahan” folklor ansamblı, 

oğlanlardan ibarət “Qafqaz”, Şambul kənd mədəniyyət evində “Qızlar”, Mahamalar kənd 

mədəniyyət evində “Təbəssüm”, Zaqatalada qızlardan ibarət “Alazan” rəqs qruplarının da adlarını 

çəkmək olar ”. 

Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, əsrlərdən bəri Azərbaycan ərazisində multikultural 

şəraitdə yaşayan müxtəlif millətlərin milli dəyərlərinə dövlət qayğısı günü-gündən daha 

gücləndirilir, onların milli dəyərlərinin qorunması və bu istiqamətdə hüquqi bazanın 

formalaşdırılması beynəlxalq hüquqi normalarla tənzimlənir. Ölkə rəhbərinin 2016-cı ilin 

Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” elan edilməsi haqqında imzaladığı 2016-cı il 11 yanvar tarixli 

sərəncamı  bu diqqət və qayğının ən bariz nümunəsidir.   
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XÜLASƏ 

Məqalədə qloballaşma dövründə Azərbaycan yaşayan azsaylı xalqların milli 

mədəniyyətlərindən və multikultural dəyərlərdən bəhs olunur. Burada əsrlərdən bəri ölkəmizdə 

yaşayan etnik qrupların keçdiyi tarixi inkişaf yolundan, onların sayı, tarixən məskunlaşdığı coğrafi 

ərazilərdən danışılır və bunların milli mədəniyyətimizə, adət-ənənələrimizə təsiri qeyd olunur. 

Xüsusilə milli təhsil konsepsiyasında etnik qruplara dövlət qayğısının aktual istiqamətlərinə də 

toxunulur. Eyni zamanda tarixən multikultural şəraitdə yaşamış azsaylı xalqların milli dəyərlərinin 

qorunması istiqamətində beynəlxalq normalara əsaslanan hüquqi bazanın yaradılması məsələsindən 

bəhs olunur və bunun gələcək perspektivləri haqqında fikirlər səsləndirilir. 

Metanet Amrahova 

ETHNIC-CULTURAL AND MULTICULTURAL VALUES IN AZERBAIJAN DURING 

THE GLOBALIZATION PERIOD 

Summary 

The article deals with the scanty peoples’ national cultures and multicultural values living in 

Azerbaijan during the globalization period. The history of the development of the ethnic groups 

living in Azerbaijan for many centuries is traced, the information about their numbers, historical 

geographical territories of settling, national cultures, their influence on the Azerbaijani customs, 

traditions is given. At the same time the urgent problem of creation of the legal basis on the base of 

international norms directed to preservation of scanty peoples’ national values living in the 

multicultural environment during the long historical period in the conception of the national 

education is considered; the ideas about the further perspectives are noted. 
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MƏDƏNİYYƏTİN İNKİŞAFINDA MULTİKULTURALİZMİN ROLU 

 

Açar sözlər: Mədəniyyət, müstəqillik, tədbir, inkişaf, dünyagörüşü, həyat tərzi. 
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Azərbaycan xalqının dünya xalqları ilə mədəni, iqtisadi, ədəbi, siyasi və sair əlaqələri gün-

gündən möhkəmlənir və inkişaf edir. Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi olan Heydər Əliyev 

deyirdi: ”Ədəbiyyatımızın, incəsənətimizin, mədəniyyətimizin ən böyük və fərqləndirici 

xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, zaman-zaman istedadlı insanlar mədəniyyətimizdə yeni yollar, 

yeni cığırlar açırlar, yeni formalar meydana gətirirlər”.(6. səh, 21) Xalqımızın mənəviyyatını 

zənginləşmək üçün, dünyada tanınmaq üçün, milli mədəniyyətimizin hərtərəfli inkişafı üçün hər bir 

vətəndaşımız çalışmalıdır. Müasir dövrümüzdə keçirilən çoxsaylı beynəlxalq tədbirlər nəticəsində 
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ədəbiyyatımızla, incəsənətimizlə, mədəniyyətimizlə, dünyanı heyran qoyan nadir incilərimizi 

tanıtmaqla ölkəmizin şöhrətini təmsil etmiş oluruq. 

Prezident İlham Əliyev demişdir. "Multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzidir”(1). Milli 

mədəniyyətlərin qovuşduğu diyar, tolerantlıq məkanı Azərbaycan, bizim doğma vətənimizdir. 

Multikulturalizm anlayışının açıqlaması özündə dərin məna kəsb edir. Beynəlxalq anlayışda 

multikulturalizm terminin anlayışı eyni ölkədə yaşayan xalqların mədəniyyət hüquqlarını tanıyan 

humanist dünyagörüşü və ona uyğun siyasət kim i qəbul olunur. Dünyada mədəniyyətin əsas inkişaf 

faktorları sırasında müxtəlif dövlət və xalqların  mədəniyyətlərinin qarşılıqlı fəaliyyət və  qarşılıqlı 

təsiri mövcuddur. Hər bir insan öz cəmiyyətinin, xalqının və nəhayət öz vətəninin təmsilçisi olaraq 

mədəniyyət daşıyıcısıdır.  Vətənimiz  Azərbaycanda müxtəlif millətlərin, dinlərin və 

mədəniyyətlərin nümayəndələrinin sərbəst yaşamaları üçün bütün zəruri şəraitin yaradıldığının 

şahidi oluruq. Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra müasir dövrümüzdə  ölkəmizdə multikulturalizm 

ənənələrinin güclənməsinə dövlət dəstəyi daha da artıb. Mədəniyyətin inkişaf səviyyəsi və 

istiqaməti insanın yaradıcı fəaliyyəti, biliyi, bacarığı, cəmiyyətin  yaratdığı imkanlardan  real zaman 

məkanında istifadəsi ilə şərtlənir. Fəlsəfi lüğətlərdə multikulturalizm sözünün mənasına diqqət 

yetirsək “multi”–“çox”, “çoxluq”, “müxtəliflik”, “kulturalizm” isə “mədəniyyət” mənasını, 

mədəniyyətlərarası münasibətlərdə mədəniyyətlərin müxtəlifliyi və çoxçalarlılığı mənasında işlənir. 

Mədəniyyətin  multikulturalizm ilə vəhdəti həyat şəraitinin yüksəlməsinə, beynəlxalq mədəni 

təcrübə əsasında yeni biliklər isə insanı zəruri biliklərlə  yiyələnərək nailiyyətləri  ilə fəxr etməyə, 

rəqabətə qabil dünyagörüşü ilə silahlanmağa şərait yaradır. Mədəniyyət isə öz növbəsində insan  

şüurunu, cəmiyyət və dövlətin  həyat, məişət və fəaliyyətini, texnologiyaları, iqtisadiyyat və siyasət, 

həyat tərzi, millət və xalqların adətləri və mədəni irsi, hüquqi, etik və estetik normaları, ictimai və 

beynəlxalq münasibətləri əhatə edir. Azərbaycan mədəniyyəti yeni inkişaf səviyyəsinə ictimai və 

beynəlxalq münasibətlərin, siyasi və iqtisadi  inkişafın təməli, ictimai tərəqqinin  inkişafına kömək 

olan multikulturalizm sahəsində keçirilmiş tədbirlər, proqramlar, müxtəlif konfranslar, konsertlər, 

sərgilər və sair nəticəsində çatmışdır. 

2008-ci ildə Avropa Şurasına üzv ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin Bakıda keçirilən 

toplantısı keçirilmişdir. Tarixdə ilk dəfə olaraq bu tədbirə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv 

ölkələrin mədəniyyət nazirləri də dəvət olunmuşdu. Və bunun ardınca 2009-cu ildə Bakıda İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin toplantısına isə Avropa Şurasından 

mədəniyyət nazirləri qatılmışdı. "Bakı prosesi" adlanan bu təşəbbüs sonradan Azərbaycanda dünya 

dini liderlərinin Zirvə görüşünün, mədəniyyətlərarası dialoq və Bakı Beynəlxalq Humanitar 

forumlarının keçirilməsinə təkan verdi. Bu tədbirlər isə multikulturalizm ənənələrinin təbliğində 

Azərbaycanın əvəzsiz rolunu göstərdi. Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Bakıda Beynəlxalq 

Multikulturalizm Mərkəzi yaradılmışdır. 2015-ci il mayın 18-də Bakıda III Ümumdünya 

Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışı baş tutmuşdur. 

"Bizim ölkədə multikulturalizm ənənələri hər zaman güclü olub və Beynəlxalq 

Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılması bu dəyərlərin təşviqi istiqamətində hökumətimizin atdığı 

daha bir addım idi” Prezident İlham Əliyev çıxışında demişdir.  

Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə Parisdə "Dini tolerantlıq: 

Azərbaycanda birgə yaşamaq mədəniyyəti " mövzusunda keçirilən konfransda vətənimizin 

multikulturalizmin inkişafında dəyərli və vacib rolu olduğu dəfələrlə vurğulanıb. 

Ümumiyyətlə, son dövr Azərbaycan Respublikası mədəniyyətlərarası dialoqun mərkəzinə, 

mədəniyyətlərin qovuşduğu diyara çevrilmişdir. Azərbaycan həmişə milli, tolerantlıq məkanı 

olmuşdur. Bu məkanda müxtəlif millətlər və xalqlar dini və etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq 

mehriban dostluq şəraitində yaşamışlar. Bu gün də müstəqil dövlətimiz müxtəlif xalqların və 

millətlərin birgəyaşayış ənənələrini qoruyub saxlayır. Mövcud milli-mədəni müxtəliflik və etnik-

dini dözümlülük mühiti onu çoxmillətli, çoxkonfessiyalı diyar kimi, dünya miqyasında 

mədəniyyətlərarası dialoqun bənzərsiz məkanı etmişdir. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi 

ölkəmiz əsrlər boyu burada yaşayan bütün millətlərin, dinlərin nümayəndələri üçün Vətən 

olmuşdur. “Biz fəxr edirik ki, bu gün də müstəqil Azərbaycan çoxmillətli və çoxkonfessiyalı 

ölkədir. Bu, bizim böyük sərvətimizdir, böyük üstünlüyümüzdür və hesab edirik ki, Azərbaycanın 

uğurlu inkişafında bu amil də öz rolunu oynamışdır ”.(2) 
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Bakıda müxtəlif beynəlxalq miqyaslı mötəbər tədbirlər keçirilir. Multikulturalizmin inkişafı 

sülhün, təhlükəsizliyin, dincliyin təmin edilməsi üçün vacib və önəmlidir. Belə mötəbər tədbirlərdən 

Bakıda keçirilən Qəmər Almaszadə adına Klassik və Milli Rəqs üzrə I Beynəlxalq Müsabiqəsini, 

BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu çərçivəsində “Mədəniyyətlərarası 

innovasiya mükafatı ”nın təqdim edilməsi mərasimini, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı - 

TÜRKSOY-a üzv ölkələrin “Türk Dünyası İşarə Dili Mədəniyyət və Sənət Festivalı”-nı və sair 

misal göstərmək olar. 

Azərbaycanda bütün xalqların nümayəndələri bərabərhüquqlu vətəndaşlardır. Bu xalqlara 

mənsub olan tarixi və dini abidələr dövlətimiz tərəfindən qorunur. Hal-hazırda xarici dillərin 

öyrənilməsi və tədrisi xalqlar arasında dostluq yaratmaq, bir - birini qarşılıqlı surətdə anlamaq, 

elmi-texniki, ədəbi-bədii, incəsənət nailiyyətləri ilə tanış olmaq məqsədi daşıyır (5, s. 97). 

Azərbaycanda din azadlığı, vicdan azadlığı tam şəkildə təmin olunub. Müstəqillik dövründə dövlət 

tərəfindən yüzlərlə dini abidə - məscidlər, kilsələr, sinaqoqlar tikilib və təmir edilmişdir və bu 

proses indi də davam edir. 

Bu gün Azərbaycan bütün dünyanı humanizm dəyərlərinə sədaqətli olmağa səsləyir. 

Azərbaycan rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq tədbirlərin məqsədi də 

budur. Azərbaycan inkişaf edir, dünya arenasında özünün potensialını hamıya tanıtdırır. 

Multikulturalizm sahəsində ölkəmizdə bu sahədə davamlı iş aparılır. Multikulturalizm prosesinin 

daha əhəmiyyətli rol oynamasının təşkili məqsədilə Prezident İlham Əliyev Bakı Beynəlxalq 

Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılması haqqında fərman imzalamışdır. Fərmanda qeyd edilir ki, 

sivilizasiyaların qovuşuğunda yerləşən Azərbaycanın zəngin mədəni-mənəvi irsə və tolerantlıq 

ənənələrinə malik olması beynəlxalq aləmdə etiraf edilən həqiqətlərdəndir. Azərbaycan 

Respublikasında bu gün həmin mədəni, linqvistik, etnik rəngarəngliyin qorunmasına yönəldilən və 

uğurla həyata keçirilən dövlət siyasəti multikulturalizm sahəsində əsrlərdən bəri toplanmış böyük 

tarixi təcrübənin xüsusi qayğı ilə əhatə olunmasını, zənginləşdirilməsini, cəmiyyətdə bu istiqamətdə 

qazanılmış unikal nailiyyətlərin beynəlxalq aləmdə təbliğinin gücləndirilməsini zəruri edir.(3) 

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin 2016-cı ili Azərbaycanda "Multikulturalizm ili" elan 

etmişdir.  Azərbaycan əsrlər boyu mədəniyyətlərin qovuşduğu məkanda yerləşməklə dinlər və 

sivilizasiyalararası anlaşmada aparıcı rol oynamışdır. Ölkəmizdə heç vaxt dini və etnik zəmində heç 

bir qarşıdurma olmayıb və bu proses indi də davam etdirilir.  Azərbaycan cəmiyyətindəki 

dözümlülük ölkədə nadir tolerantlıq mühiti yaratmışdır. Bu da bir nümunə kimi beynəlxalq 

ictimaiyyətin diqqətini cəlb edir.  Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin inkişafı və 

möhkəmlənməsi üçün bütün zəruri siyasi və sosial şərait mövcuddur. Tarixən İpək Yolu üzərində 

yerləşən Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu məkan olmuşdur. Əsrlər boyu milli-

mədəni mühitinin formalaşdığı məkan, ayrı-ayrı millətlərin nümayəndələrinin sülh, əmin-amanlıq, 

qarşılıqlı anlaşma və dialoq şəraitində yaşadıqları diyar kimi tanınıb. Ölkəmizdə multikulturalizm 

artıq alternativi olmayan həyat tərzinə çevrilmişdir. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin 

yaradılması isə müasir dövrdə ölkəmizdə gerçəkləşdirilən siyasətin tolerantlıq prinsiplərinə bu gün 

də böyük əhəmiyyət verilməsindən xəbər verir. Multikulturalizm bu gün Azərbaycanda gedən 

demokratik proseslərin ayrılmaz tərkib hissəsidir. 

Biz nadir bir irsin varisləriyik, 

Yüksək mənəviyyat sahibləriyik. 

Böyük bir tarixi keçmişimiz var, 

Bu irsə layiqlik böyük iftixar(4, s .433). 

 

Azərbaycan çox zəngin tarixi olan bir dövlət olmaqla bərabər mədəniyyət zənginliyi ilə də 

fəxr edə bilər. Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi sərhədləri təyin etmək çox çətindir. Tarix boyu 

Azərbaycan mədəniyyətinin nümunələri dünyanın başqa-başqa yerlərində təmsil olunmuşdur. Bütün 

dünyada Azərbaycan mədəniyyətinə maraq çox böyükdür. Həmçinin Azərbaycanın zəngin 

mədəniyyət ocağı olduğunu dünyaya tanıtmaqda multikulturalizmin böyük əhəmiyyəti vardır. 

Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” elan olunması və bu çərçivədə həyata keçirilən tədbirlər 

dünyaya bir mesaj olaraq, Azərbaycanın bu regionda rolunu müəyyən edir. Sanki bir körpü kimi 

vətənimiz Şərqi də, Qərbi də özündə birləşdirmək iqtidarındadır. Biz yüksək dəyərlərlə yaşamalı, 
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milli dəyərləri qorumaqla dünya mədəniyyətinə inteqrasiya olmalıyıq. Müstəqil Azərbaycanın 

beynəlxalq aləmdə yüksələn nüfuzunda multikulturalizmə verilən diqqət özünü doğruldur.  
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Xülasə 

Məqalədə mədəniyyətin  multikulturalizm ilə vəhdətinın  həyat şəraitinin yüksəlməsinə, 

beynəlxalq mədəni təcrübə əsasında yeni biliklər isə insanı zəruri biliklərlə  yiyələnərək 

nailiyyətləri  ilə fəxr etməyə, rəqabətəqabil   dünyagörüşü ilə silahlanmağa şərait yaradığında 

danışılır. Mədəniyyət isə öz növbəsində insan  şüurunu, cəmiyyət və dövlətin  həyat, məişət və 

fəaliyyətini, texnologiyaları, iqtisadiyyat və siyasət, həyat tərzi, millət və xalqların adətləri və 

mədəni irsi, hüquqi, etik və estetik normaları, ictimai və beynəlxalq münasibətləri əhatə edir. 

 

Konul Ezimova 

Summary 

The article speaks of unity between culture and multiculturalism, which leads to higher living 

standards, and to acquire the necessary knowledge on the basis of international cultural experience - 

a sense of pride in the successes and achievements, it creates the conditions for competitive 

weapons capable of outlook. A culture, in turn, covers the human consciousness, life, everyday life 

and activities of state and society, technology, economics and politics, lifestyle, traditions and 

customs, cultural heritage of the peoples and nationalities, legal, ethical and aesthetic norms, public 

and international relations. 
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Məqalədə qədim Azərbaycan torpaqlarında mövcud olan dini-fəlsəfi təlimlərdən (manilik, 

məzdəkilik, zərvanilik, qnostisizm, xürrəmilik) söhbət açılır. Bu təlimlərin fəlsəfi doktrinalarının 

məqsədləri açıqlanmaqla göstərilir ki,  bu torpaqlar İslama qədər və İslamdan sonra da bütün dinlərə 

açıq olmaqla tolerantlığa meydan yaratmışdır. Məmləkətimizin  üstün mənəvi özəlliklərindən biri 

də budur.  

Məmləkətimiz  tarix səhnəsinin kəskin  təzadlar ölkəsidir. Bu kontrastlar müstəvisində və 

yolların qovşağında yerləşən Azərbaycanımın başlanğıcdan sanki qismətinə yazılmışdır. 
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Fərqliliklərdən qaçınılmazlıqlar bu qədim torpaqlarda yaşayanları uzun əsrlərdir ki, ortaq dəyərlər 

axtarmağa vadar etmişdir. Bəlkə də bundandır ki, sonuncu din olan İslamın da bu torpaqlarda 

yayılması bir o qədər də çətinlik törətməmişdir. İslam, tarix dinlərinin sonuncusu, Tanrı bəxşişinin  

şah əsəridir. Tanrının insanlığa bağışladığı son, mütərəqqi, digər tanıdığımız dinlərin məntiqi 

yüksəlişi olan bir dindir. Azərbaycan bəlkə də yeganə ölkədir ki, onun dini-fəlsəfi fikrinin 

formalaşmasında İslama qədər burada mövcud olan zərdüştilik, məzdəkilik, qnostiklik, manilik, 

xristianlıq və s. kimi dinlər və dini-fəlsəfi cərəyanlar mühüm rol oynamışdır. Ümumiyyətlə, Manna, 

Midiya, Atropatena, Albaniya, Aralıq dənizi ətrafında yaranan böyük mədəniyyətlər bu ərazilərdə 

yaşamış tayfaların, xalqların yayılma yerləri ilə bağlı olub, özündə insan və onun mənəvi, dini-

sosial həyatını əks etdirir (10, s. 8). Bu ərazilərdə yaşamış qədim azərbaycanlıların 2500 illik tarixə 

malik ”Avesta” abidəsi də bilindiyi kimi özündə müdrik, xeyirxah insan haqqında daha önəmli 

fikirlər toplamış mənəvi mədəniyyət abidəsidir (2, s 65). 

Dinlərə mifoloji dünya görüşdən, fərqlilik verən bu dünyagörüşünü mərkəzində yalnız 

toxunulmaz  Allahın deyil, insan-Allah münasibətinin də durmasıdır. Hər bir dinin zühuru isə 

araşdırılarsa özlüyündə bəşər övladını irəliyə aparan mütərəqqi nələrinsə əlavəsidir.  

Bir anlıq kainatdan insan amilini, onun haqqında olan düşüncə ilə birlikdə qaldırsaq, hökm 

sürəcək boşluğun ən təntənəli, ən zəngin səltənəti belə sönük olmazmı?  

Yeganə şüurlu varlıq olan insan  öz mövcudluğu ilə həm dərk edən subyekt, həm də dərk 

edilən obyektdir (hərçənd axıra qədər olmasa da). Dinlər onlara müraciət edən məhz belə kamil 

mövcudatın inanc obyektidir. Seçilmişlərin insanlara müjdəsi olan dinlər insanların mənəviyyat 

məktəbləridir. Bu baxımdan istər peyğəmbərlər olsun, istərsə də, peyğəmbər xislətli müdrik 

insanlar, onlar bəşər üçün çox işlər görmüşlər. 

Qədim Azərbaycansa peyğəmbər Zərdüştdən Məhəmmədə (s.ə.s) qədər müdriklər 

pleyadasının ardıcıl zəncirinin insana insan kimi yaşamanı təlqin edən kəlamlarının aşılandığı 

məkandır (5).  

Heç bir din insana insanlıqdan çıxa biləcək bir iş tutmağı aşılamaz. Zəmanəsinə güzgü tutan 

dinlər ancaq insanlara ideal düşünmək, bir az daha geniş düşünərək insanlarla, toplumla yaxşı 

yaşamaq üçün imkanlar gətirmişlər. Bütün dinlərin əsl insana müraciətindən,  yalnız, “ insana insan 

kimi davran!” cövhərini götürmüş azərilər yəqin buna görədir ki, ilk növbədə qonaqpərvərdir, 

dincdir, təcavüzkar deyil. Bu torpağın sülhsevər insanları yer adlı planetin hamının ümumi evi 

olduğunu çoxdan dərk etmiş, müdrik Çin filosoflarının dediyi kimi “pisləri göylərin 

cəzalandıracağına” inanmış insanlardır. 

Təsadüfi deyil ki, qədim Manna, Midiya, Atropatena və Albaniya ərazilərində yaranmış 

böyük maddi mədəniyyətlərlə yanaşı  “Avesta”, “Kitabi Dədə-Qorqud” kimi bəşər mədəniyyəti 

tarixində “daşlaşan” yazılı abidələr burada yaşamış insanların maddi və mənəvi zənginliyini əks 

etdirir ”. 

Habelə, elmi ədəbiyyata qədim Azərbaycan torpaqlarında İslama qədər yaranan mənəvi 

mədəniyyət nümunələri içərisində, bu torpağın dini-fəlsəfi cərəyanı olan zərdüştiliklə yanaşı, digər 

dini-fəlsəfi, ideoloji cərəyanların mövcud olduğu da məlumdur (1, s. 71). Bunlardan qnostisizm, 

manilik, məzdəkilik, xürrəmilik və s. bu kimi təlimlər haqqında məlumat vermək yerinə düşərdi. 

Qnostisizmin  nümayəndələri özlərini Azərbaycanda ilkin xristianlığın yaradıcıları kimi göstərdilər. 

Xristianlıq yaxın və Orta Şərqin bir sıra ölkələrində, o cümlədən, Azərbaycanda da erkən 

dövrlərdən yayılmışdır. (I əsr) Nəstorilik məzhəbinin banisi Konstantinopol patriarxı (Nəstor 381-

440) deyirdi: “İlahi və insan iki substansiyadır, iki ipostasdır. Tam İlahi ilə insan birləşərək çevrilib 

tək İsa, vahid təbiət olmuşdur ”(7, s 15). IV əsrdən (313-cü ildən) Qafqazda Albaniya. İberiya və 

Ermənistanın dövlət dininə çevrilmiş xristianlıq ilə o vaxtkı Sasanilər dövlətinin dini ideologiyasına 

çevrilmiş  Zərdüştilik arasında, insanların qəlbini və ağlını fəth etmək (bu onların siyasi 

mənafeyindən irəli gəlirdi) uğrunda kəskin mübarizə gedirdi (1, s 34) Belə ki, qnostiklər ( insanın 

mahiyyətini mələklər vasitəsi ilə Allaha qovuşmaqda, onun nuruna çevrilməkdə görürdülər) insanı 

nurlu, işıqlı varlıq kimi göstərir, lakin düşünürdülər ki, insan həyata bağlandığı üçün həyat onu 

məhv edir. Insan özünün nə dərəcədə nurlu varlıq olmasını dərk etmir, ona görə də insanı həyatın 

əlindən almaq maddidən xilas etmək lazımdır. 
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Manilik təlimi III əsrdə İranda, Orta Asiyada geniş yayılmışdı. Bu din özündə eklektik sürətdə 

zərdüştiliyin, xristianlığın və buddizmin ayrı-ayrı ünsürlərini birləşdirmişdir (2, s 53). Maniyə (214-

276) görə də işıq ilə zülmət biri-biri ilə daimi mübarizə aparır. Bu təlimdə qaranlıq maddilik ilə 

bağlıdır. Qaranlığı Allah yaratmamışdır və buna görə də maddi olanlar onun yaratdığı deyildir. 

Dünya, materiya şərdir. Maninin təliminə görə bütün dünya və dünya tarixi işıq və qaranlığın, xeyir 

və şərin, Allah və şeytanın mübarizəsindən ibarətdir. Ikili təbiət insan xarakterinə də aiddir. Mani 

öyrədirdi ki, insan bu qaranlıq qüvvələrdən ruhunu təmizləməklə xilas ola bilər (3, s. 21).  Mani 

işığı qaranlıqdan azad etməni təbliğ etməklə insanları bütün dünyəvi olanların asılılığından imtina 

etməyə çağırırdı ki, bu da onun təliminin etikasını təşkil edirdi. O, insanların sosial bərabərlikləri və 

ədalət uğrunda da mübarizəyə qalxmışdı ki, fəlsəfi cərəyanların mövcudluq tarixi filosofların daim 

bu kateqoriyaların bərqərar olması uğrunda mübarizə apardığından xəbər verir. 

Dualist təlim olan maniliyin fəlsəfi doktrinasında xeyir və şərin, nur və zülmətin əbədi 

mübarizəsindən, zülmət və şərin ağalığı ideyasından bəhs olunur. Təlimin ana xəttini hər bir fərdin, 

hər bir canlının “Xeyir Ata” mahiyyətinə can atması təşkil edir (9, s. 34). Təlimə görə qəlb insanın 

intellektual keyfiyyətidir. Qəlbin adı ağıl, zəka, təfəkkür, hikmətdir. Manilik şəri pisləsə də, onun 

məhv edilməsinə inanmır. Onun tərəfdarları insanı alçaldan hər cür qul əməyini pisləyir, bu cür 

əməyi faciə mənbəyi adlandıraraq istismarçılara qarşı çıxırdılar. Manilik V əsrdə yaranan 

məzdəkilik üçün ideya mənbəyi rolunu oynadı. Bu iki cərəyanı birləşdirən tərəflərdən biri də 

onların hər ikisinin dualist xarakter daşımasıdır. Məzdəkilər belə hesab edirdilər ki, Xeyir 

səltənətinin fəaliyyəti ədalətli, ağıllı və məqsədəuyğun, Şər səltənətinin hərəkəti isə ağıldan kənar 

xaotikdir (10, s 42) Məzdəkilərin bu dünyada Allahdan gələn bərabərliyi təmin etməyə, sosial 

bərabərsizlikləri məhv etməyə çağıran görüşləri xürrəmiliyin  (ifrat şiələrin ideyaları ilə 

məzdəkizmin etiqadlarını birləşdirən təlim. Bu barədə “Azərbaycan tarixi” külliyyatının 

ikinci cildindən ətraflı məlumat almaq olar ) ideya əsasını təşkil edirdi. 

Xürrəmilik ilk növbədə dövrün hadisələri burulğanında meydana gələn fəlsəfi təlim idi və 

insanı hər cür asılılıqdan azad etmək istəyindən doğmuşdur. Formalaşmış, azad fikirli güclü insan 

tipi ideyası xürrəmilikdən sonrakı fəlsəfi fikrin inkişafında önəmli rol oynamışdır. Yeni düşüncəyə 

sahib olan insanların yetişməsi elmdə və sənətdə azad fikirliliyin inkişafına təkan vermişdir (6, 

s.114). Bu təlimdə insanın asılılıqlar məngənəsindən xilasının mümkünlüyü, insan kimi yaşamaq 

haqqının olması əsaslandırılırdı. Buna görə bütün təbəqələrdən olan insanlar bu təlimə inanır və 

xürrəmilərin hərəkatına qoşulurdular.  Bu hərəkat insanı gözəlliyə, nikbin düşüncəyə, dostluğa, 

qəmdən, əsarətdən uzaq olmağa, şadlanmağa səsləyir. 

Ayrıca isə xürrəmilikdə cəmiyyətin bütün təbəqələrinin mövqeyini əks etdirən hər cür 

asılılıqdan azad olmuş yeni düşüncəyə malik güclü insan tipi görürük. Xürrəmiliyin insan idealı 

kollektivçiliyə, birliyə həddən artıq meylliliyi ilə fərqlənir. Onları həm də cəmiyyət üçün 

düşündükləri yüksək amallar birləşdirir (5, s. 32). 

İslamın yayılmağa başladığı və ərəb xilafətinin fəthləri dövründə çox böyük fədakarlıqlarla 

ərazi bütövlüyünü, dini düşüncəsini qoruyub saxlamağa çalışan azadlıqsevər, vətənpərvər insanların 

“sığınacağına” çevrilən bu siyasi-fəlsəfi cərəyanın öz çıxış nöqtələri vardı. Xürrəmilər azad iradəsi, 

sərbəst düşüncə qabiliyyəti olan insanı hərtərəfli hesab edirdilər (5). 

Artıq belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Yaxın Şərqin ibtidai icma və erkən feodalizm dövründə 

mövcud olan zərdüştilik, maniçilik, məzdəkilik kimi ideoloji təlimlərinin şəxsiyyət probleminə dair 

fikirləri formalaşaraq sonrakı dövrlərdə təkcə Azərbaycanda deyil, eləcə də Asiya və Avropada 

insan haqqında fikirlərin yaranmasında böyük rol oynamışdır (6, s. 67). Pifaqordan Demokritə 

onlardansa Kanta və Hegelə qədər insanı mikrokosmos kimi qiymətləndirən, onu Tanrının canlı 

simvolu olmaqla, Onun yaratdığı varlıq hesab edərək bütün mövcudatı onda mərkəzləşdirən(5,63) 

Şərqə, Zərdüştiliyin müqəddəs kitabına müraciət etdiklərini söyləmişlər. Mövcudatın əsasında 

Xeyir və Şərin mübarizəsi dayandığını, bu mübarizədə xeyir adlı başlanğıcın mütləq qalib 

gələcəyini söyləyən antik yunan filosoflarından estafeti alan alman filosofları istər əxlaqın qəti 

imperativlərinə müraciət edəndə, istərsə də dialektikanın üç möhtəşəm qanununu formula edəndə 

yenə zərdüştə müraciət etmiş və bunu yüksək hörmətlə etiraf etmişlər.  

Qeyd etdik ki, Azərbaycanda dinlərin tarixi çox qədimdir. Bu mövzuda uzun-uzadı yazmaq 

olar, çünki sonrakı əsrlərdə bu torpaqlara  İslamın gəlişi, yenə də bizim xeyrin şər üzərində qələbə 
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çalacağına, ədalətin bərqərar olunacağına inanan insanlarımıza bir qədər də mənəvi dərinlik gətirdi. 

Göründüyü kimi, bu torpaqlarda etiqadların birinin digərini əvəz etməsi, sonda İslamın bərqərar 

olması insanlara bir şeyi daha yaxşı anlatmışdır “yer hamının evidir, sülh hamıya gərəkdir !”. 

Qədim tarixə malik ölkəmizdə dini-fəlsəfi tolerantlığın kökləri məhz elə buradan qaynaqlanır. Bu 

cür zəngin mənəvi dəyərlərə sahib olmamız bu dəyərlərə qiymət verənlər yanında şansımız, bu 

dəyərlərdən məhrum olanlar yanında (erməni xislətinə bu dəyərlər tamamilə yaddır) isə təəssüf ki, 

zəifimizdir.  
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Matanat Shakikhanova 

Azerbaijan has historically tolerance to the philosophy 

Summary 

The article refers to the religious and philosophical directions (manism, mazdakism, 

zarvanism, hurramism, gnosticism), existing in the territory of the ancient Azerbaijan. With the 

opening of the objectives philosophical doctrines of these currents, it is shown that in our land since 

ancient times created conditions for the development of tolerance for all religions, before and after 

Islam. The highest spiritual qualities of our motherland based on this historical fact. 
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mədəniyyətlərinin kəsişməsində bərqərar olmuş bu diyar Qərblə Şərq, Şimalla Cənub arasında 

“Qızıl körpü” rolunu oynamış, müxtəlif tarixi dövrlərdə yaşayış üçün əlverişli təbii şəraiti ilə bir 

çox qəbilə, tayfa və xalqları öz ərazisinə cəlb etmişdir. Azərbaycan etnosunun tarixini nəzərdən 

keçirsək görərik ki, əhalinin 90%-ni təşkil edən azərbaycanlılardan başqa, bu etnosun təşəkkülündə 

əsrlərdən bəri müxtəlif azsaylı xalqlar, etnik və milli qruplar iştirak etmişlər. Azərbaycan əhalisinin 

əsas hissəsi azərbaycanlılardan və ölkənin müxtəlif guşələrində yığcam halda yaşayan 30 adda 

millət və etnik qruplardan ibarətdir. Onların arasında Altay ailəsinin türk qoluna məxsus 

azərbaycanlılar, tatarlar, ahısqa türkləri, həmçinin hind-avropa (tatlar, talışlar, dağ yəhudiləri, 

kürdlər), Qafqaz (udilər, ləzgilər, avarlar, saxurlar, buduqlar, ingiloylar, qrızlar, xınalıqlar), slavyan 

(ruslar, malakanlar, ukraynalılar) dil qruplarının təmsilçiləri vardır.  

1992-ci ildə imzalanmış “Azərbaycan Respublikasında yaşayan milli azlıq, azsaylı xalq və 

etnik qrupların hüquq və azadlıqlarının qorunması, dil və mədəniyyətlərinin inkişafı üçün dövlət 

yardımı haqqında” Fərmana əsasən onlar Azərbaycanın bərabərhüquqlu vətəndaşları hesab edilir. 

Azərbaycanda yaşayan hər bir xalq öz etnik xüsusiyyətini saxlamaqla bərabər, digər xalqların və 

etnik qrupların həyat tərzində, məişətində, adət və ənənəsində, mədəniyyətindəki bir çox mütərəqqi 

amilləri əxz edərək, onları qarşılıqlı surətdə inkişaf etdirmişdir. Ümumi birgəyaşayış qaydalarına 

əməl olunan zamanlarda bu xalqlar bir-birinə daha da yaxınlaşmış, lakin öz dillərini, etnoqrafik 

xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamışlar [1; s. 4].  

Əlverişli coğrafi məkanda yerləşən Azərbaycan Respublikası dünyada zəngin multikultural 

dəyərlərə, tolerantlıq ənənələrinə malik olan və müxtəlif dinlərin yanaşı mövcud olduğu çoxmillətli 

dövlət kimi tanınır. Azərbaycanın qədim dövlətçilik tarixində multikulturalizmin özünə mühüm yer 

tutması onun ərazisində yaşayan əhalinin milli-etnik dəyərlərinin zənginləşməsinə təsir göstərir və 

mədəniyyətlərarası dialoq üçün əlverişli şərait yaradır. Müxtəlif tarixi dövrlərdə bütpərəstlik, 

zərdüştilik, iudaizm, xristianlıq, islam və bir çox digər dini cərəyanların Azərbaycan ərazisində 

yayılması ölkənin multikultural mənzərəsinin formalaşmasında xüsusi rol oynamışdır. Azsaylı 

xalqlar və etnik qrupların öz adət-ənənələrini, dini dəyərlərini qoruyub saxlaması Azərbaycanda 

polietnik birliyi möhkəmləndirən mühüm amillərdən biridir.  

Ümummilli lider Heydər Əliyevin daxili və xarici  siyasətinin əsası hər zaman xalqını, 

millətini öz maddi və mənəvi dəyərlərini, sərvətlərini, mədəniyyətini, tarixini hər tərəfli tanıtmaqla 

yanaşı müxtəlif etnik qruplara məxsus olan xalqların tarixini, mədəniyyət və adət ənənələrin 

öyrənmək yaddaşlara həkk etdirmək olmuşdur. O, azərbaycançılıq ideologiyasına əsaslanmaqla 

ölkəmizdə yaşayan bütün azsaylı xalqların maraqlarına cavab verən, mədəni müxtəlifliyi təmin 

edən, onu zənginləşdirən dövlət siyasətinin həyata keçirmişdir.  

Onun tərəfindən qoyulmuş azərbaycançılıq ideologiyası özünü identifikasiyanın etnik, dini, 

sosiomədəni, siyasi və fərqli aspektdən yanaşması ölkəmizdə yaşayan bütün azsaylı xalqları öz 

ətrafında birləşdirdi. Bu ideologiya milli münasibətlərin inkişafı, müxtəlif dini konfessiyaların eyni 

məkanda yanaşı mövcud olması, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq ölkə vətəndaşları arasında 

milli həmrəyliyin möhkəmlənməsi, onların müstəqil dövlət quruculuğu proseslərində fəal iştirakı 

üçün hərtərəfli və əlverişli imkanlar yaratdı.  

Ümummilli lider Heydər Əliyev qeyd etmişdir ki, “Azərbaycanın varı, dövləti təkcə onun 

pambığı, yeraltı, yerüstü sərvətləri deyil, onun ərazisində yaşayan xalqlardır”. Azərbaycanda 

yaşayan hər bir xalqın öz etnik xüsusiyyətini qoruyub saxlamaqla yanaşı, başqa xalqların və etnik 

qrupların həyat tərzi, məişəti, adət-ənənəsi və mədəniyyətindəki bir çox mütərəqqi amilləri əxz 

edərək, onların qarşılıqlı surətdə inkişaf etməsinə təminat yaratmalıdır. Ümumi birgəyaşayış 

qaydaları əsasında bu xalqlar bir-birinə yaxınlaşmaqla yanaşı, eyni zamanda, özlərinin mədəni-

mənəvi dəyərlərini və etnoqrafik xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayırdılar [2]. 

Heydər Əliyev xristianların müqəddəs Milad bayramı - İsa peyğəmbərin mövludu 

münasibətilə təbrik edərək qeyd etmişdir ki, “Xristianlıq ölkəmizdə qədim tarixə malikdir. 

Qafqazda xristianlığın ilk məbədləri məhz Azərbaycan torpağında yaradılmış və əsrlər boyu 

Azərbaycanda İslam, yəhudi və xristian dinləri ilə yanaşı mövcud olaraq insanlar arasında sülh, 

əmin-amanlıq, mehriban dostluq və qardaşlıq münasibətləri  şəraitində yaşayıb yaratmışlar. 

Azərbaycan xalqına xas olan insanpərvərlik və tolerantlıq kimi yüksək mənəvi keyfiyyətlər tarixən 

Azərbaycanda milli-irqi ayrı-seçkilik, dini dözümsüzlük zəminində humanizmə zidd halların baş 
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verməsini istisna etmişdir. XX əsrin sonunda dövlət müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan 

Respublikası bu gün də öz tarixi ənənələrinə sadiqdir. Dilindən, dinindən, etnik mənsubiyyətindən 

asılı olmayaraq Azərbaycanın bütün vətəndaşları beynəlxalq prinsiplərə əsaslanan hüquq və 

azadlıqlara, o cümlədən vicdan və dini etiqad azadlığına malikdir. Vətəndaş cəmiyyətinin əsas 

prinsiplərinin bərqərar olduğu bir dövrdə ölkəmizdə yaşayan hər bir insana öz dini dəyərlərini, milli 

adət-ənənələrini qoruyub saxlamaq, dil və mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün demokratik hüquqi 

siyasi şərait yaradılmışdır. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının tam və bərabərhüquqlu 

vətəndaşları olan xristian icması bu gün də cəmiyyətimizin ayrılmaz hissəsidir və onlar əsl 

vətandaşlıq əzmi ilə həyatımızın bütün sahələrində yaxından iştirak edir, Azərbaycanın tərəqqisi və 

inkişafı üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər” [3; s.154-155].  

Prezident İlham Əliyevin Bakıda “XXI əsr: ümidlər və çağırışlar” devizi ilə keçirilən 

Beynəlxalq Humanitar Forumda qeyd etmişdir ki, “Öz dininə hörmət başqa dinə hörmətdən 

başlayır. Multikulturalizm ayrı-seçkiliyə yol vermir, əksinə, bütün xalqları birləşdirir. Eyni 

zamanda, hər bir ölkənin öz ənənələri vardır”. 

Azərbaycan müxtəlif etnik və dini qrupların ənənəvi dözümlülük və ahəngdar birgəyaşayışı 

üzərində qurulmuş və həyata keçirilən milli siyasətin aparıldığı çoxmillətli və çoxdinli ölkədir. 

Tarixən, Azərbaycanda insanlar arasında milli, dini və irqi ayrı-seçkiliyə yol verilməmiş, tolerantlıq 

milli mentalitetimizə xas olmuşdur. Yüzilliklər boyunca Azərbaycanda məskunlaşan və müxtəlif 

dinlərə etiqad edən xalqlar sülh və əmin-amanlıq şəraitində dinc yaşamışlar. Bu ənənə bu gündə 

eyni qaydada davam etməkdədir. Bu gün “azlıq” anlayışının mahiyyətlərinə qloballaşma prosesləri 

və dünyada baş verən dəyişikliklər kontekstində yenidən nəzərə salmaqla, onun 

zənginləşdirilməsinə, dolğun və əhatəli şərh edilməsinə ehtiyac yarandığını aydın görə bilərik. Ona 

görə ki, qloballaşma həm də ölkələrin hüdudlarından kənarda yaşayan insan qruplarının sayca və 

məzmunca artmasını şərtləndirən mühüm amillərdən biridir. 

Akademik R.Mehdiyevin fikrincə, millət vahid etnik kökdən olan toplum yox, müəyyən 

dövlətə öz dövləti kimi baxan insanlardır. Xalq isə hər hansı dövlətdə yaşayan əhalinin cəmidir. 

Fəlsəfə elmləri doktoru Ə.Tağıyev məsələyə fərqli yanaşır və etnosa bir neçə tərif verir: etnos bir-

birinə oxşayan, eyni cür düşünən insanların sabit birliyidir, sosial kateqoriyadır, təbiətin övladıdır , 

mənşə ümumiliyinə əsaslanan kollektivdir; hər şeydən əvvəl , müəyyən bir kökə və nəslə malik 

insan birliyidir. Fəlsəfə elmləri doktoru Z.Quluzadə isə yazır ki, etnos insanların ərazi, sosial-siyasi 

həyat, din və mənəvi mədəniyyət birliyi əsasında formalaşan yığcam birliyidir: “Etnos tarixi 

kateqoriyadır. Tarixin gedişində mövcud etnosların bazasında, onların diferensiasiyası və 

inteqrasiyası prosesi nəticəsində etnoslar bir-birini əvəz etmişlər. Bu cəmiyyətin etnogenetik 

inkişafının ümumi qanunauyğunluqlarından biridir. Son dövrlər milli azlıq anlayışı dünyanın 

ictimai-siyasi, sosial-mədəni gündəminə nüfuz edən “multikulturalizm” anlayışı və bu problemə 

Azərbaycanda, habelə, yaxın-uzaq digər ölkələrdə müxtəlif cür qarşılanır”. 

Bildiyimiz kimi multikulturalizm ingilis sözü olub “çox mədəniyyətlər” deməkdir. Termin 

siyasi leksikona ilk dəfə 1970-ci ildə Avstraliyada immiqrasiya naziri vəzifəsində çalışmış Al 

Kresbi tərəfindən daxil edilib. O, anqlo-saksonlarla yeni avstraliyalılar arasındakı nifaqın aradan 

qaldırılmasına səy göstərmiş, 1979-cu ildə hökumət Mədəni Müxtəlifliyin Problemləri üzrə 

Avstraliya İnstitununu, 1987-ci ildə isə Multikulturalizm Problemləri Komitəsini yaratmışdır.                                    

Multikulturalizm milli, dini, irqi və mədəni çeşidliyin və fərqliliyin qarşılıqlı hörmət və 

anlaşma zəmində qəbul edilməsi, bir cəmiyyətin bütün üzvlərinin konstitusion mədəni hüquqlarının 

qorunması və adı çəkilən müxtəlifliyin xalqın ümumi rifahına və sabit inkişafına xidmət etməsinə 

nail olan təbii və düşünülmüş həyat tərzinin nəticəsi kimi başa düşülür. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev öz çıxışlarında bir vacib məqamı hər zaman diqqətə çatdırıb 

ki, Azərbaycanın çoxmillətli, tolerant ölkə olması bizim böyük sərvətimizdir və biz bunu qoruyub 

saxlamalı, dünyada ən yüksək səviyyədə təbliğ etməliyik: “Azərbaycan əhalisinin çoxmilli tərkibi 

bizim sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. Azərbaycanın ən başlıca sərvətlərindən biri qədimlərdə bu 

torpaqda yaşayan, öz həyatını bu torpağa bağlayan müxtəlif dinlərə etiqad edən adamlardır. Biz 

bunu qiymətləndiririk və saxlayacağıq. Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirirsə, bir o qədər 

zəngin olur, çünki onların hər biri ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir. 

“Azərbaycanlı” sözü bizi həmişə birləşdirib [4. s. 14]. 
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Multikulturalizmin nəzəri əsasını liberalizm və onun azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq kimi 

dəyərləri təşkil edir. Məhz bu səbəbdən multikultural cəmiyyətdə sosial ədalətsizliyi aradan 

götürməklə yanaşı,  irqçiliklə bağlı ədalətsizliyə qətiyyən yol verilmir. Lakin liberalizmdən fərqli 

olaraq multikulturalizm fərdlərin deyil, qrupların hüquqlarını ön plana çəkir. Multikulturalizm bir 

siyasət kimi öz mahiyyəti baxımından tolerantlıqla da sıx bağlıdır. Tolerant cəmiyyətdə 

multikulturalizm mədəniyyətlərin qarşılıqlı surətdə zənginləşməsinə, xalqları birləşdirən 

mədəniyyətin formalaşmasına səbəb olur ki, bu da insanların gələcək mədəni birliyi məqsədilə bir 

mədəniyyətin digər mədəniyyətə inteqrasiya prosesi ilə əlaqədardır [5]. 

Müasir sosial sistemlərin fərqli xüsusiyyətləri onların qlobal dünyəvi proseslərdə fəal 

iştirakıdır (informasiya, maliyyə, siyasi, sosial, iqtisadi və s.). Qloballaşmanın məntiqi nəticəsi 

intensiv miqrasiyanın yerdəyişməsidir. Nəticədə, hardakı şəxsiyyət, iqtisadi-sosial və mədəni 

dəyişiklikliyə məruz qalırsa, bu sosial-mədəni və etnik kimlik dəyişikliklər şəklimdə fərdi şüur 

səviyyəsində özünü göstərir.  Kütləvi şüur səviyyəsində aparıcı dəyişikliklər  tarixən əhalidə 

formalaşmış sosial və etno-mədəni dəyişiklikliklərə gətirir. Qlobal miqrasiya prosesləri müxtəlif 

etnik və mədəni sosial icmaların mövcudluğuna töhfədir. Lakin, eyni zamanda əhalinin müxtəlif 

etnik qruplar arasında etnik mədəni ziddiyyətlərdə özünü göstərir. Hansı ki, sosial fəaliyyət 

çoxmədəniyyətli icmaların sabitliyinin pozulmasına gətirir. Bununla əlaqədar burda əsas tətbiqi 

psixoloji məsələ optimal texnologiyaların və alqoritmlərin axtarışının multikultural sosial fəzalarda 

insanların etnik mədəni uyuşmasıdır. Qoyulmuş məsələ, insanların ımədəniyyətlərarası qarşılıqlı 

əlaqəsinin hərtərəfli struktur təhlili hesab oluna bilməz. Bütün bunlar əsas tənzimləyicini müəyyən 

etmək üçün lazımdır [6; 7]. 

1995-ci ildə qəbul edilən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25-ci maddəsi ilə 

mənşəyindən, irqindən, dinindən və dilindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarına 

hörmət təmin olundu. Bununla yanaşı, ulu öndərin hakimiyyətə gəlməsindən sonra qəbul edilən bir 

çox qanunlarda Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün xalqların mədəni kimliyinə təminat verildi. 

Onların ədəbiyyat, mədəniyyət, dil, tarix, adət-ənənələrinin qorunub saxlanmasına, inkişaf 

etdirilməsinə hüquqi zəmin yaradıldı. Ümummilli liderin bu siyasəti beynəlxalq qurumlar tərəfindən 

də hər zaman müsbət qarşılanırdı. 

Ümummilli Lider Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, “Azərbaycan əhalisinin çoxmilli tərkibi 

bizim sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. Biz bunu qiymətləndiririk və qoruyub saxlayacağıq. Dövlət, 

ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər zəngin olur, çünki onların hər biri ümumdünya 

mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir”. 

Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsləri nəticəsində multikulturalizm dövlət siyasətinin ən 

önəmli istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. 2014-cü il fevral ayının 28-də verilən  Sərəncamda 

göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə 

Dövlət müşavirliyinin təsis edilməsi də həyata keçirilən uğurlu multikulturalizm siyasətinin 

göstəricisidir. Eyni zamanda, multikulturalizmi dövlət siyasətinin əsas komponentlərindən biri kimi 

dəyərləndirilməsinin nəticəsidir ki, 2014-cü ilin may ayında Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə 

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi yaradıldı. 

2015-ci ilin may ayında keçirilən III Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun 

açılışında Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki: “Əsrlər boyu bütün mədəniyyətlər, dinlər və etnik 

qrupların nümayəndələri Azərbaycanda sülh və ləyaqət şəraitində bir ailə kimi yaşamışlar. Biz fəxr 

edirik ki, bu müsbət meyllər müstəqillik illərində daha da güclənmişdir. Bizim tarixi abidələrə nəzər 

salmaq yetər ki, Azərbaycanın mədəni müxtəlifliyi aydın görünsün. Biz tarixi və mədəni irsimizlə 

fəxr edirik. Dünyanın ən qədim məscidlərindən olan, 743-cü ildə inşa edilmiş məscid Azərbaycanın 

qədim Şamaxı şəhərində yerləşir. Dünyanın ən qədim kilsələrindən biri - Qafqaz albanlarının kilsəsi 

Azərbaycanın digər qədim Şəki şəhəri yaxınlığındadır. Pravoslav və katolik kilsələr, sinaqoqlar, 

atəşpərəstlər məbədi bizim mədəni irsimizin tərkib hissəsidir və biz bununla fəxr edirik. Bu gün 

Azərbaycanda bütün dinlərin və etnik qrupların nümayəndələri yaşayır və ölkəmizin uğurlu 

inkişafına öz töhfələrini verirlər. Düşünürəm ki, bu, bizim ən böyük sərvətlərimizdəndir. Biz 

bundan qürur duyuruq və multikulturializm dəyərlərinin, sülh, əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşmanın 

təşviqi üçün müxtəlif beynəlxalq tədbirlər keçiririk”. 



 
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 372 

 

 

 

 Xalqımızın sahib olduğu multikultural dəyərlərin, tolerantlıq ənənələrinin dünyaya təqdim 

edilməsi işində Azərbaycan dövləti ilə yanaşı, dünyada maddi və qeyri-maddi irsin qorunmasında 

və təbliğində böyük fədakarlıq göstərən, xeyirxah əməlləri ilə bəşəriyyəti mərhəmətə, qarşılıqlı 

köməyə, sülhə çağıran Heydər Əliyev Fondunun da böyük əməyi var.  

 Fond məqsədi müxtəlif xalqlar arasında humanizm, həmrəylik və dözümlülük kimi bəşəri 

dəyərlərin bərqərar olmasına, ölkəmizdə formalaşmış gözəl ənənəyə töhfələrini verməkdədir [8]. 

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin qorunub saxlanması, 

daha da inkişaf etdirilməsi və geniş təbliğ olunması məqsədi ilə 2016-cı il Azərbaycan 

Respublikasında “Multikulturalizm ili” elan etdi [9].  

 Multikulturalizm hər bir cəmiyyətin siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni inkişafı üçün möhkəm 

zəmin yaradan mənəvi keyfiyyətləri formalaşdırmaqla yanaşı, müxtəlif mədəniyyətlərin bir-birinə 

qarşılıqlı təsirinə şərait yaratmaqla ictimai-siyasi sabitliyin və dayanıqlı inkişafın təmin 

olunmasında mühüm rol oynayır. Ümummilli lider qeyd etmişdir ki, “Dinindən, dilindən, irqindən 

asılı olmayaraq, Azərbaycanın bütün vətəndaşları eyni hüquqlara malikdirlər və bu hüquqlar 

qorunmalıdır!”    

Müxtəlif xalqların və millətlərin mənəvi-mədəni dəyərlərinə qarşılıqlı hörmət edilməsi, 

etnomədəni qruplar arasında həmrəyliyə nail olunması multikultural cəmiyyətin əsas 

xüsusiyyətlərindən biridir. 

Ölkəmizdə yaşayan müxtəlif millətlər və xalqlar arasında qarşılıqlı inam və hörmət hissinin, 

vətəndaş həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir. 

Azərbaycan dövləti multikulturalizm sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlərin beynəlxalq aləmdə geniş 

şəkildə təbliğ olunması yönündə məqsədyönlü siyasət həyata keçirir. Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevin qeyd etdiyi kimi, “Azərbaycan əsrlər boyu burada yaşayan bütün millətlərin, bütün 

dinlərin nümayəndələri üçün Vətən olmuşdur. Biz fəxr edirik ki, bu gün də müstəqil Azərbaycan 

çoxmillətli və çoxkonfessiyalı ölkədir”.  

Müasir dövrdə dünyada multikulturalizmə təhdid yaradan bir sıra ciddi məqamlara da diqqət 

yetirməyi məqsədəuyğun hesab edirik. Dünya xalqlarının sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşaması 

üçün multikultural dəyərlərin vacib əhəmiyyət daşıdığına baxmayaraq, təəssüf ki, hazırda bəzi Qərb 

ölkələrinin multikulturalizm siyasətində yanlışlıqlara yol verməsi ksenofobiya hallarının artmasına 

gətirib çıxarmışdır. Tolerantlığa əks olan, “yad mənəvi-mədəni dəyərlər”ə dözümsüzlük nümayiş 

etdirərək onlara qarşı nifrət hissi aşılayan ksenofobiya ekstremizmə və irqi, dini ayrı-seçkilikdən 

irəli gələn radikal davranışlara yol açır. Multikulturalizmin tənqidçiləri “yad mədəniyyətlər”ə milli 

identikliyə xələl gətirən təhlükə kimi baxırlar. Onlar özlərinin qeyri-sağlam, qərəzli mövqelərini 

ört-basdır etmək üçün belə bir tezis irəli sürürlər ki, guya multikulturalizm ölkənin vahid mədəni 

məkanını parçalayan, təfriqə yaradan dağıdıcı hadisə və proseslərə rəvac verir. Eyni zamanda, 

ölkədə etnik qrupların çoxluğu, yaxud miqrantların mövcudluğu sosial-siyasi və kulturoloji 

problemlər yaratmaqla guya milli harmoniya və bütövlüyə qarşı təhdid doğurur.  

Multikulturalizm və yaxud mədəniyyətlərarası dialoq müasir dövrdə də cəmiyyətin sabit və 

dayanıqlı inkişafını, mədəni müxtəlifliyini təmin edən faktorlardan biri olaraq qalır [2]. 

          Yuxarıda qeyd olunanları ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, dünyada 

multikulturalizmin inkişaf etməsi, sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası münasibətlərin sağlam 

zəmində qurulması, bu sahədə əməkdaşlıq meyllərinin güclənməsi, xoşagəlməz halların qarşısının 

alınması Azərbaycan dövlətinin maraqlarına cavab verir. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi kurs multikulturalizmin inkişafını, azsaylı xalqların və etnik 

qrupların, müxtəlif dini inancların nümayəndələrinin müstəqil Azərbaycan dövləti ətrafında 

birləşməsini təmin edir. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə multikulturalizmin inkişaf etdiyi məkan 

kimi tanınması digər dövlətlər üçün böyük nümunədir.  
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Xülasə 

Məqalədə Azərbaycanda etnik qrupların multikultural mədəniyyətdə yerindən bəhs edilir. 

Qeyd olunur ki, müxtəlif xalqların və millətlərin mənəvi-mədəni dəyərlərinə qarşılıqlı hörmət 

edilməsi, etnomədəni qruplar arasında həmrəyliyə nail olunması multikultural cəmiyyətin əsas 

xüsusiyyətlərindən biridir. Belə bir nəticəyə gəlinir ki, dünyada multikulturalizmin inkişaf etməsi, 

sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası münasibətlərin sağlam zəmində qurulması, bu sahədə 

əməkdaşlıq meyllərinin güclənməsi, xoşagəlməz halların qarşısının alınması Azərbaycan dövlətinin 

maraqlarına cavab verir.    

Khalida Khalilova 

THE PLACE OF CULTURE İN A MULTİCULTURAL ETHNİC GROUPS 

Summary 

The article is about the place of culture in a multicultural ethnic groups. It is noted that the 

spiritual and cultural values of different nations and nationalities of mutual respect, solidarity 

among ethnic and cultural groups, achieving one of the key features of a multicultural society. It 

follows that, in the development of multiculturalism in the world, civilizations and cultures to build 

relations on a sound basis, cooperation trends, to prevent negative phenomena in the interests of the 

Azerbaijani state. 
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Azərbaycan əsrlər boyu mədəniyyətlərin qovuşduğu məkanda yerləşməklə dinlər və 

sivilizasiyalararası anlaşmada aparıcı rol oynayıb. Bu gün dünya üçün multikultural dəyərlər nə 

qədər yeni olsa da, Azərbaycan bu dəyərlər sisteminə - yəni, eyni bir ölkədə yaşayan müxtəlif 

xalqların hüquqlarını tanıyan humanist dünyagörüşü və ona uyğun siyasəti ilə min illərdir 

bəşəriyyətə nümunə göstərir. Azərbaycanın dünya ölkələrinə təqdim etdiyi multikultural model 

xalqların dostluq və mehriban şəraitdə birgə yaşamasını təmin edən modeldir. 

Multikulturalizm milli, dini, irqi və mədəni çeşidliyin və fərqliliyin qarşılıqlı hörmət və 

anlaşma zəminində qəbul edilməsi, bir cəmiyyətin bütün üzvlərinin konstitusion mədəni 

hüquqlarının qorunması və adı çəkilən müxtəlifliyin xalqın ümumi rifahına və sabit inkişafına 

xidmət etməsinə nail olan təbii və düşünülmüş həyat tərzinin nəticəsi kimi başa düşülür. Məhz 

Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın timsalında multikulturalizmi xalqımızın həyat tərzi kimi 

ifadə etməsi məsələnin dəqiq tərifini vermiş olur, həmçinin bu yaşam tərzinin təbii və milli 

xasiyyətimizin bir parçası olmasını təsdiqləyir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev multikulturalizmi dövlət siyasəti elan edərək, bu siyasəti ardıcıl olaraq davam etdirəcəyini 

təkcə ölkə daxilində deyil, bir sıra mötəbər tribunalarda da əminliklə vurğulayıb. Bu baxımdan 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda “XXI əsr: ümidlər və çağırışlar” devizi ilə keçirilən 

Beynəlxalq Humanitar Forumda dediyi kimi: “Öz dininə hörmət başqa dinə hörmətdən başlayır. 

Multikulturalizm ayrı-seçkiliyə yol vermir, əksinə, bütün xalqları birləşdirir. Eyni zamanda, hər bir 

ölkənin öz qaydaları, öz ənənələri vardır” [5, s.14]. 

Müstəqil Azərbaycanda multikultural dəyərlərin formalaşmasında azərbaycançılıq 

ideologiyası əvəzsiz rol oynayır. 1993-cü ildə Azərbaycan dövlətini parçalanmadan qurtarmış 

ümummilli liderin uğurlarının kökündə məhz azərbaycançılıq ideyası dayanırdı. Həmin dövrdə 

respublikada milli-etnik ixtilaf, bölücülük tendensiyası ayrı-ayrı bölgələrdə özünü daha qabarıq 

göstərirdi. Belə bir zamanda xalq dinindən, etiqadından və etnik bölgüsündən asılı olmayaraq 

Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləşdi və ölkəni parçalamaq istəyən qüvvələr 

zərərsizləşdirildi. Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanda yaşayan dini icmalara qarşı 

həmişə hörmət və ehtiramla yanaşmış, onların dini bayramlarını təbrik etmiş, adət-ənənələrinə 

qayğı göstərmişdir. İştirak etdiyi bütün beynəlxalq tədbirlərdə tolerantlıqla bağlı fikirlərini 

bildirmiş, indiki qloballaşma dövründə dinlərarası, mədəniyyətlərarası dialoqa həmişə üstünlük 

vermişdir. 

Azərbaycan Respublikası polietnik dövlətdir. Xalqı, dövləti təşkil edən etnosdan – 

azərbaycanlılardan və bir sıra milli azlıqlardan: udinlər, ingiloylar, qrızlar, xınalıqlar, buduqlar, 

tatlar, talışlar, ləzgilər və digərlərindən təşkil olunmuşdur. Bu millətlərin tarixən Azərbaycandan 

başqa vətənləri olmamış və buna görə də vahid polietnik Azərbaycan vətəndaşları hesab olunurlar. 

Bu millətlərdən başqa respublikamızda öz tarixi vətənləri olan ruslar, ukraynalılar, belaruslar, 

kürdlər, yəhudilər, yunanlar, almanlar və tatarlar yaşayırlar. Təkcə Bakıda rusların, ukraynalıların, 

kürdlərin, lakların, ləzgilərin, slavyanların, tatların, tatarların, gürcülərin, ingiloyların, talışların, 

avarların, axıska türklərinin, Avropa və dağ yəhudilərinin, gürcü yəhudilərinin, alman və yunanların 

iyirmidən yuxarı cəmiyyətləri və mədəniyyət mərkəzləri vardır. Ümumiyyətlə, etnik azlıqların 

kompakt şəkildə yaşadıqları bütün rayonlarda belə icmalar mövcuddur. 

Məhz Azərbaycanda dağ yəhudilərinin məskəni – Qırmızı Sloboda, Molokan kəndi İvanovka, 

Udin kəndi Nic, öz dili, özünəməxsus adət və ənənələri ilə məşhur olan Xınalıq kəndi və başqa milli 

azlıqların yaşadığı onlarla belə məskənlər mövcuddur. Etnik azlıqlar da yerli əhali ilə bərabər bütün 

hüquqlara malikdirlər. Azərbaycanda dinlərarası dialoq və tolerantlığın dünyanın bir çox polietnik 

regionları üçün nümunə olan xüsusi modeli formalaşmışdır. Ölkə vətəndaşlarının böyük 

əksəriyyətini təşkil edən müsəlmanların hüquqlarını təmin etməklə yanaşı, dövlət respublika 

ərazisində yayılan bütün ənənəvi dinlərə qayğı göstərir. 

Müxtəlif mədəniyyətlərdə və multikultural cəmiyyətlərdə, müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif 

dinlərə etiqad edən asan və mürəkkəb xarakterli müxtəlif insanlar yaşayırlar. Etiqad və sitayişlər də 

müxtəlifliyi ilə fərqlənir: əgər müsəlmanlar məscidlərdə namaz qılırsa, xristianlar kilsədə xaç 

çəkərək dua edirlər, yəhudilər də sinaqoqda öz qədim dillərində şükürlər edirlər. Bu dünyada 

yaşayan, Allaha inam və inam aparanların sitayiş məbədi tək Yaradan Allahdırsa, digər 
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müxtəliflikləri müqəddəs hesab etdikləri xüsusi günlərdir. Belə ki, müsəlman-cümə, xristian-bazar, 

yəhudilər isə şənbə gününü müqəddəs sayırlar. Bütün bu kimi tərzlər isə sosial mədəni müxtəlifliyi 

olan mühitin xüsusiyyətlərindən asılıdır. 

İslam dünyagörüşü sistemi, etiqad və davranış tərzi, iman və inam kimi anlayışlar da 

mürəkkəb vasitələrin meydana çıxdığı, Şərq dünyasında hakimi hökmrana çevrilməsinin ixtirası 

tarixidir. Islam dünyagörüşü sistemi Şərqin vahid bir dini mənəviyyat tarixidir. Gözəgörünməz 

qüvvə-İlahi Yaradan tərəfindən (Allah) insanlığın Ən zəkalı və Müqəddəs Simasına (Məhəmməd 

peyğəmbər ə.s.) vəhy halında Müsəlmanlığın Mənəviyyat Konstitusiyası-Müqəddəs Qurani Kərimin 

çatdırılması dünya mənəviyyat tarixində fenomen ixtiradır.  

Azərbaycanda belə bir gerçəklik dərk edilir ki, düşünülmüş multikulturalizm siyasəti olmadan 

ölkə sabit inkişaf yoluna qədəm qoya bilməz. Azərbaycanın birgəyaşayış modelini formalaşdırması 

və dünyaya təqdim etməsi bunun əyani təzahürlərindəndir. “İslamın əsasını təşkil edən baxışlar və 

görüşlər sistemi, etiqad və inam iradəsi, eləcə də islamın tərəqqi, cəmiyyətdə kişi-qadın 

münasibətləri və ya gender fərqi kimi sosial fəlsəfi anlayışlarını öyrənmədən, Dinin hər hansı bir 

şəxsə münasibətini düzgün qiymətləndirmək mümkün deyildir. Müxtəlif Məkan və Zaman 

ölçülərində də müxtəlif asan və mürəkkəb fikir, təmayül, məzhəb və cərəyanlar eləcə də, 

multikulturallıq mövqeyindən izah edilməlidir” [2, s.11].  

Multikulturalizm, Din və Gender, mənəviyyat və mədəniyyət, bu məzmunda Şərq-Qərq 

mədəni müxtəliflikləri yanaşması obyektində işlədilən anlayışlar siyasətin, fəlsəfənin, tarixin, 

mədəniyyətşünaslığın, dinşünaslığın, ümumiyyətlə sosial siyasi elmlərin işlək terminləridir. 

“Qloballaşma “aynasında” Şərq-Qərb mədəni müxtəlifliyinə “asan” və “mürəkkəblik” prizmasından 

yanaşanda Multikulturalizm Din və Gender dəyərlərinin açılması və onun ictimai-siyasi fikirdə 

aydınlaşması XXI əsr humanitar elmi üçün olduqca əhəmiyyətlidir” [2, s.14]. 

Ölkədə birgəyaşayışın təmin olunmasında siyasi hakimiyyətlə yanaşı, Heydər Əliyev 

Fondunun Prezidenti, UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti 

diqqətlə öyrənilmişdir. Çünki etnik qrupların milli mənsubiyyətlərinin qoruyub saxlanmasında, 

onlar üçün yeni məktəblərin istifadəyə verilməsində, mədəni, dini abidələrin bərpasında və qorunub 

saxlanmasında Heydər Əliyev Fondunun, xüsusilə, Mehriban xanım Əliyevanın xidmətləri vardır. 

Burada fikrimizi ölkənin Birinci Xanımı Mehriban Əliyevanın sözləri ilə əsaslandıraq: “Öz 

mədəniyyətinə, öz tarixinə, öz ənənələrinə, öz əməllərinə hörmətlə yanaşan xalq. gərək eyni şəkildə 

fərqli mədəniyyətlərə də, fərqli tarixə də hörmətlə yanaşsın”.  

Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin qorunub saxlanması, daha da inkişaf etdirilməsi 

və təbliğ olunmasında kitabxanaların da özünəməxsus rolu vardır. “Kitabxanalar həmişə 

milliyyətinə, dininə, dilinə fərq qoymadan çoxsaylı oxucu ordusuna xidmət göstərir, müxtəlif 

xalqların etiqadını, mədəniyyətini, düşüncə tərzini, məişət və əxlaqını dünya ədəbiyyatının ən gözəl 

nümunələri vasitəsilə təbliğ edirlər”[4, s.12]. 

Multikulturalizmin xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də tolerantlıqdır. Elə bu səbəbdən də 

1995-ci ildə UNESCO-nun qərarı ilə 16 noyabr dünyada Tolerantlıq Günü elan edilmişdir. Hər il bu 

gün müxtəlif mədəniyyət və dinlərin planetimizdə birgə yaşamasının mümkünlüyü günü kimi qeyd 

olunur. Tolerantlığın önəmi, tolerant ideyaların aktuallığı və ölkəmizdə multikulturalizmin 

ənənələri müxtəlif üsul və vasitələrlə oxuculara çatdırılmalı, humanizm və dostluq, sülhsevərlik 

hissləri aşılanmalıdır. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılması müasir dövrdə 

respublikamızda gerçəkləşdirilən siyasətin tolerantlıq prinsiplərinə bu gün də sadiq qalmasının bariz 

nümunəsidir. 

“Azərbaycan sivilizasiyalararası yaxınlaşmaya kömək edən bütün beynəlxalq təşəbbüsləri 

dəstəkləyir. Ölkəmiz bu istiqamətdə BMT, Sivilizasiyalar Alyansı, YUNESCO, İSESCO, ATƏT, 

Avropa Şurası, MDB, digər xüsusi beynəlxalq struktur və forumlar çərçivəsində beynəlxalq dialoqa 

öz layiqli töhfəsini verib və verməkdədir” [1, s.299]. Azərbaycan Respublikası dinlərarası və 

sivilizasiyalararası dialoqun genişləndirilməsinin fəal dəstəkləyicisi olaraq, Sivilizasiyalararası 

Alyansa qoşulan ilk dövlətlərdəndir. Bu isə dünya ölkələrinin Azərbaycandakı multikultural mühitə 

olan münasibətinin real ifadəsidir. Bir ölkədə yaşanan müsbət dəyərlərin dünyaya yayılması 

istiqamətində həmin dövlətdə təşkil olunan idman yarışlarının da böyük əhəmiyyəti var. İdman 

yarışları əslində, elə tolerantlığı, sülhü təbliğ edir. Azərbaycan ilk Avropa oyunlarını təşkil etməklə 
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həm də özünün tolerantlıq, dözümlülük dəyərlərini dünyaya bəyan etdi. Bu baxımdan “Formula-1” 

avtoyarışları üzrə Avropa Qran-prisi, Şahmat Olimpiadası və 2017-ci ildə keçiriləcək IV İslam 

Həmrəylik Oyunları da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq tədbirlər, 

forumlar, konfranslar, “Eurovision” mahnı yarışması, idman tədbirləri bir daha sübut edir ki, 

dünyanın aparıcı beyin, düşüncə mərkəzləri ölkəmizdəki bu maraqlı modeli qəbul edərək, dünyaya 

nümunə olaraq göstərirlər. 

BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumunun Bakı şəhərində keçirilməsi 

Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq nüfuzunun daha da artırılmasında, Azərbaycan xalqının tarixi 

mədəni irsinin geniş miqyasda tanıdılmasında əhəmiyyəti böyükdür. Beləliklə, Azərbaycan növbəti 

dəfə nüfuzlu beynəlxalq tədbiri yüksək səviyyədə keçirmək iqtidarında olduğunu nümayiş etdirmiş 

oldu. Bakıda 147 ölkədən gəlmiş təmsilçilər aydın gördülər ki, Azərbaycan sülh, barış, əməkdaşlıq 

üçün ciddi addımlar atan gözəl bir ölkədədirlər. Onlar artıq ermənilərin əsassız təbliğatlarına deyil, 

gözləri ilə gördüklərinə inanmalıdırlar. Bilməlidirlər ki, real olaraq regionda sülhün, 

demokratiyanın və sivil birgəyaşayışın məkanı ilk növbədə Azərbaycandır. Ölkəmizin başçısı İlham 

Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva da öz çıxışlarında bunu təsdiq etdilər. Tədbir 

iştirakçıları Azərbaycanı qədimdən müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin birgə mövcud olduğu 

məkan kimi əyani tanıdılar. Prezident İlham Əliyev Forumda söylədiyi dərin məzmunlu nitqində 

vurğulamışdır: “Azərbaycan əsrlər boyu dinlər, mədəniyyətlər və sivilizasiyaların bir arada gəldiyi 

məkan olmuşdur. Biz Şərq və Qərb arasında yalnız coğrafi körpü deyil, həm də mədəniyyət 

körpüsüyük. Əsrlər boyu müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin nümayəndələri Azərbaycanda sülh 

şəraitində və ləyaqətlə yaşayıblar”. 

Azərbaycanda “Multikulturalizm ili”nin elan olunması və bu çərçivədə həyata keçirilən 

tədbirlər dünyaya bir mesaj, Azərbaycanın bu regionda rolunu müəyyən edən bir faktordur. Yəni 

biz bir körpü kimi Şərqi də, Qərbi də özümüzdə birləşdirmək iqtidarındayıq. 
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S.Cafarova 

Multiculturalism is a state policy of Azerbaijan 

Summary 

Multikulturalizm is the necessery tool of the dialogue of the cultures and civilization. 

Azerbaijan is known as multikulturalism centre in the world. Multikulturalism is the public policy 

of Azerbaijan.  
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IV FƏSIL:  

MÜXTƏLİF ÖLKƏLƏRDƏ MİLLİ AZLIQLARIN, AZSAYLI XALQLARIN VƏ 

ETNİK QRUPLARIN DİLİNİN, DİNİNİN VƏ MƏDƏNİYYƏTİNİN İNKİŞAFI İLƏ BAĞLI 

APARİLAN DÖVLƏT SİYASƏTİ  
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                                                                             Əbülfəz Quliyev 
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AZƏRBAYCAN MULTİKULTURALİZMİNİN ƏDƏBİ-BƏDİİ QAYNAQLARI 

İctimai və siyasi model olaraq multikulturalizm cəmiyyətdə mövcud olan etnik, irqi, dini və 

mədəni müxtəlifliklərə münasibətdə dövlətin apardığı konkret siyasəti əks etdir. 

Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunları və qarşıda duran 

vəzifələrə dair iclasında Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan çoxmillətli ölkədir, 

bu, bizim böyük sərvətimizdir: "Azərbaycan nümunəsi göstərir ki, müxtəlif dinlərin, millətlərin 

nümayəndələri bir yerdə, qardaşlıq, dostluq şəraitində yaşaya bilərlər. Azərbaycan bundan sonra da 

çalışacaq ki, ölkə daxilində bütün bu məsələlər sağlam zəmində həll olunsun, regionda və dünyada 

dinlərarası, sivilizasiyalararası dialoq daha da dərinləşsin". 

Bu məqsədlə ölkə başçısı 2016-cı ili Azərbaycanda "Multikulturalizm ili" elan edib. Prezident 

bildirib ki, "Azərbaycan nümunəsi göstərir ki, multikulturalizm yaşayır". 

Etnik və dini dəyərlərin toqquşma və qarşıdurma vasitəsinə çevrildiyi bir vaxtda bu, 

Prezidentin dünyaya bir mesajı, bir çağırışı kimi başa düşülməlidir. 

Çox sevindirici haldır ki, 2008-ci ildən başlayaraq Azərbaycan həm coğrafi, həm tarixi, həm 

də mədəni əsaslara malik olan multikulturalizmi inkişaf etdirdi. Çünki ölkəmizdə bütün xalqların 

nümayəndələri əsrlər boyu bir ailə kimi yaşamaqdadırlar, tolerantlıq yüksək səviyyədədir və böyük 

əksəriyyət multikulturalizmə “hə” deyir. 

Onu da qeyd edək ki, siyasi- mədəni və siyasi- etnik coğrafiya olaraq Azərbaycan həmişə 

çoxkomponentli və mozaik daxili mikrostruktura malik olub. Bu cür zəngin mədəni keçmiş isə 

müasir cəmiyyətimizin əsas multikultural və tolerant  keyfiyyətlərini müəyyən edir. Bu isə kütləvi 

sosial təfəkkürün və sosial fəlsəfənin Azərbaycan modelini yaradir. Multikulturalizmin Azərbaycan 

modeli hazırda Azərbaycanda dövlət tərəfindən dəstəklənir və qlobal mədəni sistemə milli 

dəyərlərimizin aparıcı komponentlərindən biri kimi təqdim edilir. 

Beləliklə,  multikulturalizm bu gün Azərbaycanda gedən demokratik proseslərin ayrılmaz 

tərkib hissəsi kimi çıxış edir. 

Şübhəsiz, Qərbi Avropa ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanın demokratik inkişaf sahəsində 

real təcrübəsi azdır. Amma mənəvi təcrübəsi böyükdür. Dastanlarımızdan, nağıllarımızdan, klassik 

ədəbi nümunələrimizdən qədim demokratik prinsiplərlə bağlı yetərincə misal və nümunələr 

göstərmək olar. Tarix boyu Azərbaycan mənəvi həyatında tolerantlıqdan xeyli danışmaq 

mümkündür. Bunlar, təbii ki, multikultural tərzin Azərbaycan cəmiyyətinə öncədən xas olmasına 

bir sübutdur. "Azərbaycan multikulturalizminin qaynaqları" seriyasından ilk kitablar ("Azərbaycan 

multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları; "Azərbaycan multikulturalizminin elmi-fəlsəfi və 

publisistik qaynaqları"; "Azərbaycan multikulturalizminin siyasi və hüquqi qaynaqları") bu 

mənbələrin ədəbiyyatda, publisistikada, siyasi müstəvidə nə qədər zəngin olduğunu göstərir. 

Bu baxımdan bu yaxınlarda Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin “Azərbaycan 

multikulturalizminin qaynaqları seriyasından nəşr etdiyi “Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-

bədii qaynaqları” adlı kitab xüsusilə diqqəti cəlb edir. Elmi redaktor akademik Kamal Abdullanın 

kitaba yazdığı ön sözdə göstərildiyi kimi milli-kultural əhvalın, tolerant durumun klassik 

ədəbiyyatımızda əsrlər boyu formalaşan və konkret bədii nümunələrdə yaşayan təzahürü çoxşaxəli 

və çoxistiqamətlidir. Bəşəriyyəti bütöv kimi dərk etmək istəyi, ayrı-ayrı xalqları mənəvi xətlərlə 

birləşdirən amilləri aramaq ehtiyacı, dinləri bir-birinə yaxınlaşdırmaq cəhdi, hər kəsi mərhəmətə, 

şəfqətə, başqasının dərdinə acımağa  dəvət kimi dəyərlər ədəbiyyatımızın dərin qatda pərvaz edən  
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ruhunun göstəricisidir. Minillik tarixə malik klassik ədəbiyyatımızın hər bir nümayəndəsi bu 

dəyərləri nəinki qəbul etmiş, hətta onları öz dünyagörüşünə çevirmişdir. Məhz buna görə də 

Azərbaycan multikulturalizmini bədii yaradıcılıq müstəvisində nəzərdən keçirmək zərurəti meydana 

çıxmışdır. Kitaba ulu mənəviyyat abidəmiz Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarından XX əsrin 

əvvəllərinə kimi ədəbi-bədii qaynaqlardan tolerantlıq, multikulturalizmlə bağlı olan bədii 

nümunələr, parçalar, fraqmentlər daxil edilmişdir. 

Qəhrəmanlıq dastanlarımızın sırasında xüsusi yer alan və ən qədim yazılı abidə olan  “Kitabi-

Dədə Qorqud” dastanında maraqlı multikultural və tolerant əhvalın təsvirinə rast gəlirik. Dastandakı 

qəhrəmanların müsəlman kimi dindarlığı mühafizəkarlardan xeyli uzaq bir məzmundadır. Qorqud 

qəhrəmanlarının tapındığı din sözün əsl mənasında tanrı dinidir. Oğuz türkünün  Tanrıya təması 

mistik aləmə qapılanların, məbədlərdə gün keçirənlərin  ibadətindən fərqli məzmundadır. Bu 

məzmun sırf həyat müstəvisində və təktanrılığın insan  üçün nəzərdə  tutulan təyinatına tamamilə 

uyğun gəlir. Bu baxımdan “Qanlı Qoca oğlu Qanturalı” boyunda multikultural dəyərlər daha 

qabarıq şəkildədir. Qanturalı evlənmək üçün Trabzonun xristian hökmdarının qızı Selcan xatunu 

seçir. Hekayə boyu  Selcan xatuna dini baxımdan heç bir ögeylik göstərilmir. Əksinə, onun 

qəhrəmanlığının təsvirində məhrəm bir münasibət ifadə olunur. 

Məlumdur ki, XII əsr Azərbaycan ədəbiyyatında intibah dövrü hesab edilir. Təsadüfi deyil ki, 

XII əsrin söz ustalarından, mütəfəkkirlərindən Eynülqüzzat Həmədani Miyanəçi, Məhsəti Gəncəvi, 

Xaqani Şirvani, Mücirəddin Beyləqani, Nizami Gəncəvi, Şihabəddin Sührəverdi və başqalarının 

əsərlərindən alınmış multikulturalizmlə əlaqədar bədii nümunələrə kitabda geniş yer verilmişdir.  

Dahi Nizaminin bədii təfəkkürü multikulturalizm impulsları ilə yüklü bir məzmunda 

olduğundandır ki, onun milyonlarla müsəlman oxucusu, öz dillərinə tərcümələrdə onun əsərlərini 

oxuyan xristianlar, yəhudilər, buddistlər və b. zaman-zaman bu ovqatı yaşamalı 

olurlar.  Makedoniyalı İskəndərə həsr etdiyi "İskəndərnamə" poemasında yunan fatehi öz vətənində 

görmədiyi bir çox real hadisələrə həyatın möcüzələri kimi baxır. Əsərdə ən əhəmiyyətli mədəni 

hadisə İsgəndərin "başçısızlar" ölkəsinə gəlib çıxmasıdır. O, buradakı insanların həyatı, düşüncəsi, 

bərabərliyə əsaslanan ictimai idarə üsulunu gördükdə heyrət edir. Nəhayət, İsgəndər şimal 

zülmətində dirilik suyunun olması xəbərini eşidir və oraya yol tapmaq istəyir, əbədi həyat axtarır. 

İsgəndər Xızır peyğəmbərlə zülmətə gedərkən yolu azır, Xızır isə əbədiyyət suyunu tapıb içir və bu 

haqda İsgəndərə xəbər verir. Beləliklə, İskəndər Yunanıstanda deyil, şərqə səyahətləri dövründə 

görüb öyrəndiyi şərq mədəniyyətləri, şərq elmi-fəlsəfi dünyagörüşü nəticəsində əqli təkamülün 

zirvəsi olan peyğəmbərlik məqamına yüksəlir. Bu cəhətdən "İskəndərnamə" Nizaminin bədii-fəlsəfi 

yaradıcılığında son kamil intibah əsəridir.  

Öz  həyatı ilə də dahi şair  multikultural ruhlu bir insan olmuşdur. Yazdığı əsərə görə Dərbənd 

hakiminin ona hədiyyə kimi göndərdiyi cariyəni məzhəb və dil ayrılığına baxmayaraq sevmiş və 

Afaq adlı bu qızla evlənmişdir. Bu faktın özü XII əsr Gəncəsində belə hadisəyə tolerant münasibət 

bəsləyən bir cəmiyyətdə mümkün ola bilərdi. Kitabda N.Gəncəvinin xüsusilə “İsgəndərnamə” 

poemasından multikulturalizmlə əlaqədar maraqlı nümunələr verilmişdir. 

Kitabda XVII əsr Azərbaycan şairi Rüknəddin Məsud Məsihi “Vərqa və Gülşah” əsərindən də 

nümunələr gözə çarpır. Bu əsərin  müəllifinin  adı belə multikulturalizm baxımından diqqəti cəlb 

edən faktdır. 

Kitabda böyük maarifçi şairimiz  Seyid Əzim Şirvaninin tolerantlıqla bağlı fikirlərinə də yer 

verilmişdir Seyid Əzim  yazırdı: 

Demə bu kafər, ol müsəlmandı, 

Hər kimin elmi var, o, insandı. 

Kitabda böyük dövlət xadimi Nəriman Nərimanovun “Bahadır və Sona”, 

C.Məmmədquluzadənin “Kamança” əsərindən gətirilən nümunələr multikulturalizmin 

Azərbaycanda bütün dövrlərdə xalqların həyat tərzi olduğunu açıq şəkildə göstərməkdədir. 

Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan” dramında şeyxin xristian gözəlinə aşiq olması faktının bədii 

ədəbiyyatda ifadə olunması Azərbaycanda hələ qədim dövrlərdə müxtəlif dinlərə etiqad edən 

insanların anlaşma əsasında bir arada yaşadığını ədəbiyyatda yansıması diqqəti cəlb edir. 

Arzu edirik ki, bu kitabın sonrakı dövrləri   əhatə edən hissəsi də nəşr edilsin, oxucuları 

sevindirsin. 
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Makedonya coğrafi konum olarak güneyde Ege Denizi ve Aliakmon (Bistrica) nehrine, 

kuzeyde Şardağı, Üsküp Karadağı (Skopska Crna Gora), Kozjak ve Osogovo dağlarına. doğuda 

Mesta (Nestos) nehrine ve batıda Korab, Jablanica, Mokra ve Pindos dağlarına kadar uzanan bir 

bölgeyi tanımlamaktaydı. Bu sınırlar içinde Selanik (Thessalonike), Manastır ve Üsküp gibi vilayet 

merkezlerini ve çok sayıda kaza merkezini de içermekteydi [7, s. 439].  Günümüzde bu coğrafya 

Yunanistan, Makedonya ve Bulgaristan arasında paylaşılmış durumdadır. 

Çalışmamızı oluşturan ve Makedonya Cumhuriyeti topraklarını içeren bölgenin Osmanlı 

kuvvetleri tarafından fethi, Osmanlı Devleti’nin erken dönemlerinde gerçekleşmiştir. Süleyman 

Paşa, Şehzade Murad ile Evrenos ve Hacı İlbey gibi komutanların faaliyetleriyle 1361’de Edirne, 

1363’de Filibe’nin fethi sonrasında 5 Aralık 1366’da birleşen Hristiyan güçleri ile Osmanlı 

kuvvetleri karşılaşmış Çirmen Savaşı olarak bilinen bu çarpışmayı Osmanlı ordusu kazanmıştır. Bu 

savaş Osmanlıların Batı Trakya ve Makedonya topraklarına yayılmasını sağlamıştır. Evrenos Bey 

ve Hacı Halil Paşa’nın askeri başarılarıyla Vardar Nehri’nin doğusu Osmanlı hakimiyetine 

girmiştir. 1380 İştip, 1382’de Manastır ve Pirlepe, 1385’te de Ohri fethedilmiştir. Bu dönemde 

Osmanlı güçlerine karşı Balkan güçleri ittifak oluşturmuş bu askeri güç Kosova Ovası’nda Osmanlı 

ordusu ile karşılaşmıştır. Osmanlı ordusu savaşı kazanmış fakat savaş alanında 1. Murad, kendisine 

yaklaşan bir Sırplı elçi tarafından öldürülmüştür. Yerine geçen Yıldırım Bayezid, Rumeli’deki 

fetihlere devam etmiş, Evrenos ve Paşa Yiğit Beyleri bölgedeki fetihleri yapmakla görevlendirmiş, 

Üsküp 6 Ocak 1392 tarihinde Paşa Yiğit Bey tarafından fethedilmiştir [10, s. 156]. Daha sonra 

bölge 19. yüzyıldaki idari yapılanmada evliye-i selâse(Selanik-Manastır-Kosova) sınırları içerisinde 

kalmıştır. Balkan devletleri tarafından 1912 yılında kurulan ittifak ile Osmanlı Devleti’ne karşı 

savaş ilan edilmiş bu savaş sonrasında Mayıs 1913’te imzalanan Bükreş Anlaşması ile bölgede 

Osmanlı hakimiyeti sona ermiş, Makedonya, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan arasında bölge 

paylaşılmıştı. II. Balkan Savaşı, 1. ve 2. Dünya Savaşı sırasında Makedonya topraklarında sınırlar 

zaman zaman değişmiştir. Makedonya, 1944’de Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti’nin ilk 

anayasasının yapılmasıyla bu birliğe eşit bir federal birim olarak katılmış, 8 Eylül 1991’de 

bağımsızlığını ilan ederek bu haliyle siyasi varlığını günümüze değin sürdürmüştür [17]. 

Makedonya’da yaşayan etnik halkların oranına devletin resmi istatistik kurumunun 2002 yılı 

verileriyle bakıldığında, ülkede çoğunluğun 1.297.981 kişiyle Makedonlara ait olduğu 

görülmektedir. Genel nüfusun %64,18ine tekabül eden bu oran dışında, 509.083 kişiyle Arnavutlar 

ikinci en kalabalık etnik gruptur. %25,17ye tekabül eden bu oran sonrasında Türkiye’ye yaşanan 

göçler nedeniyle oranı hızla düşmüş olan Türkler 3. etnik grup olarak karşımıza çıkar. 77.959 kişilik 

nüfusa sahip Türkler ülkenin % 3,85 lik nüfusuna sahiptir. Sözü edilen bu etnik gruplar dışında 

ülkede Çingeneler, Sırplar, Boşnaklar, Ulahlar’da yaşamaktadır. Dinsel açıdan ülkedeki yaşama 

bakıldığında nüfusun % 64,7’si Ortodoks kilisesine bağlı Hristiyanlardan, %34,3’ü ise 

Müslümanlardan oluşmaktadır. Makedonya’da Arnavut, Türk, Boşnak, Çingeneler Müslüman 

olduğu gibi kendilerine “torbeş” denilen Müslüman Makedonlar da bulunmaktadır [3]. Resmi 

olarak verilen rakamlar ülkede yaşayan Müslüman azınlık tarafından pek kabul görmemektedir. 

Ülkedeki çeşitli etnik kökenden Müslümanlar, günümüzde nüfusun Müslüman-Hristiyan olarak 

%50-%50 oranında hatta Müslüman oranının daha fazla da olduğunu ileri sürmektedirler [14, s. 

121-147] [13, s.113] [16]. 

Ülkedeki Müslümanlara ait tarihsel kimliği olan dini ve kültürel yapılar daha çok Üsküp, 

Manastır, Ohri, Struga gibi büyük şehirlerde yoğunlaşmaktadır. Osmanlı dönemi yapıları olarak 
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karşımıza çıkan taşınmaz kültürel varlıklarının önemli bir kısmı zaman içerisinde yok olmuş veya 

kalıntı şeklinde günümüze ulaşmıştır. Bu durumun sebeplerine bakıldığında, öncelikle zaman 

içerisinde doğal yollarla yıpranan yapıların ağır maliyetler gerektiren bakımı yapılmadığı için kendi 

haline bırakılması ve zamanla yağmur suyu gibi doğal aşındırıcılarla yıpranarak yok olduğu 

görülmektedir. Müslüman nüfusun çeşitli dönemlerde yaşadığı kitlesel göçler sonucu bölgeyi terk 

etmesiyle sahipsiz ve işlevsiz kalan yapılar da yıkılmaya terk edilmiştir. İkinci olarak özellikle 

Yugoslavya Halk Cumhuriyeti döneminde imar uygulamaları sebebiyle şehir merkezlerinde ve yol 

güzergâhlarında kalan yapıların yıktırıldığını, bu sebeple de pek çok yapının yok olduğu 

görülmektedir. Sadece Üsküp ve çevresindeki Osmanlı dönemi dokusunun zarar görmesine neden 

olan büyük feilaketlere bakıldığında, 1555 depremi, 1689’da Avusturya ordusunun kenti ateşe 

vermesi, 1908 çarşı yangını, 18. ve 19. yüzyılda Vardar Nehri taşkınları ve son olarak da 1963 

yılındaki büyük deprem tarihi yapılarda önemli tahribatlara neden olmuştur[4, s.32]. Özellikle kırsal 

kesimde köy camilerinin önemli oranda tahrip olmasına neden olan bir başka etken ise eski yapının 

yıkılarak yerine yeni camilerin yapılmasıdır. Bazen de yeniden yapılırcasına yapılan onarımlar 

sonucu tarihi yapıların kimliği yok olmaktadır.  Son olarak ise 2001 yılında yaşanan iç savaşta tarihi 

yapılar hedef olarak seçilmiş ve Manastır, Pirlepe, İştip ve Kavadarcı bölgelerinde pek çok cami 

kundaklanmıştır. Balkan Savaşları sırasında Makedonya’nın Bulgaristan sınırına yakın ve sürekli el 

değiştiren bölgelerinde de buna benzer yıkımlar görülmüştür. Aradan yirmi yılı aşan bir zaman 

süreci geçmesine rağmen bu eserler hâlâ onarılmadan kalıntı halinde şehir merkezlerinde 

durmaktadır.  

Makedonya’daki Osmanlı dönemi yapılarından doğal tahribattan fazlaca etkilenmemiş yapılar 

yanında, onarılarak korunmuş şekliyle günümüze ulaşan yapılar da bulunmaktadır. Bunlar daha çok 

Üsküp’te yer almaktadır. Üsküp çarşısında Bedesten, Sulu Han, Kapan Han, Davut Paşa Hamamı, 

Kurşunlu Han, Postane, Vilayet Konağı başta olmak üzere kullanımı devam eden yapılar, köprüler, 

sivil mimarlık örnekleri onarılarak günümüze ulaşmıştır. Günümüzde ise başta Makedonya 

Cumhuriyeti’nin üniversite ve koruma kurullarıyla koordineli olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı 

kurumlardan, TİKA olmak üzere, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Vakıflar Genel müdirlüğü gibi pek 

çok kurum ve şahsi girişimlerle onarım faaliyetleri yürütülmektedir. Öncelikle Üsküp’teki acil 

onarım gerektiren camilerin onarımına başlandığı, bugün ise taşrada ve diğer şehirlerde onarım 

çalışmalarının yapılmaya devam edildiği görülmektedir. 

Günümüze ulaşamayan Osmanlı dönemi eserlerine bakıldığında kent belleğinde yer etmiş 

yapılardan ilk akla gelen Burmalı Cami’dir [6, s.22].  Karlı İli Beyi Mehmet Bey tarafından yapılan 

yapı 1925 yılında yerine orduevi yapmak için yıktırılmıştır. Vardar Nehri’nin kenarında Taş 

Köprü’nün yakınında olan yapı kitabesine göre 1495 tarihinde tarihinde yapılmıştır. Üst örtüsü ve 

minaresiyle farklı özellikler gösteren yapıya ait kalıntılar bugün Islahhane Parkı’nda yer almaktadır. 

Bu yapı dışında Üsküp Fatihi Paşa Yiğit Bey, İbn-i Payko, Faik Paşa, Muradiye, Yelen Kapan 

Camileri günümüze ulaşmayan Osmanlı dönemi yapılarından sadece bir kaçıdır. Günümüze ulaşan 

anıt niteliğindeki yapılara bakıldığında külliyenin parçası olarak karşımıza çıkan Sultan Murat 

Camii erken tarihli örneklerdendir. 1436 tarihli caminin yanında medrese, mektep, iki türbe ve saat 

kulesi de bu bütünlük içinde değerlendirilmelidir. Yapı yüksek bir tepe üzerine inşa edilmiş olup 

etrafı avlu duvarı ile çevrilmiştir. Yangınlardan ve son olarak da 1963 depreminde hasar gören yapı 

çeşitli defalar onarılsa da günümüzde ana beden duvarlarında görülen derin yarıklar ve ahşap 

aksamda görülen tahribattan dolayı acil onarıma ihtiyaç duymaktadır [8, s.39].  

Üsküpte yer alan erken tarihli bir başka yapı da İshak Bey(Alaca) Cami’dir. Cami dışındaki 

diğer birimleriyle külliye niteliğinde olan yapının türbesindeki çinilerden dolayı Alaca Camii olarak 

da bilinmektedir. Ters T planlı olan yapı 16. yüzyılda genişletilmiş, 1963 depremi sonrasında da 

ağır hasar görmüştür. Söz konusu son onarım yapının aldığı ağır tahribatın izlerini silememiş, 

duvarlarda, üst örtüde tekrar onarım gerektirecek durumu gelmiştir. Ayrıca onarım dönemin teknik 

bilgisiyle yapıldığı için özgün formdan uzaklaşmış uygulamalar da bulunmaktadır [15]. 

Üsküp’te en bilinen camilerden biri de Gazi İsa Bey Camii’dir. Külliyenin ana yapısı 

konumundaki cami vakfiye kaydına göre 1470 tarihini taşımaktadır. Ters T planlı yapı 1963 

depreminde hasar görmüş, son cemaat yeri yıkılmış, duvarlarında ve kubbelerde çatlaklar oluşmuş 

ve minare külahı düşmüştür. Deprem sonrası gerçekleştirilen restorasyonda manzara resimleri ve 
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süsleme unsurları özgünlüğünü kaybetmiştir. Taşıyıcı duvarlarda derin çatlakların izleri günümüze 

kadar gelmiştir. Büyük boyutlu camilerden bir diğeri de II Bayezid’in vezirlerinden Murad Paşa 

tarafından 1504 tarihinde yapılan cami 1689 yangınından etkilenmiş üst örtüsü ve son cemaat yeri 

de farklılaşmıştır. Yapıya ayrıca duvarlarda açılmayı önleyici payanda ilaveleri yapılsa da bu cami 

de duvarlarındaki derin yarıklardan dolayı acil onarıma ihtiyaç gösteren yapılardandır  [12, s.94-96] 

Sözünü ettiğimiz camiler dışında da pek çok yapı benzer durumda veya özgünlüğünü 

kaybedecek şekilde onarıma tabi tutulmuştur. Son yıllarda Türk-Makedon ortak komisyonları 

tarafından restorasyonları yapılan Mustafa Paşa Camii (1492) bunun en güzel örneklerinden biridir. 

Ayrıca daha küçük boyutlardaki 1550 tarihli Dükkancık Camii de 1963 depremi sonrası hasar 

görmüş sadece bir cephesi ayakta kalabilmişti. Yapılan onarımla bu yapı da günümüze ibadete açık 

hale gelmiştir. Önemli Osmanlı edebiyatçısı ve şairlerinden Aşık Paşa, Üsküp’te kadılık görevinde 

de bulunmuş ve 1571 yılında vefat etmiştir. Gazi Baba Mezarlığı içerisinde yer alan türbesi 1963 

yılında depremde zarar görüp yıkılmıştır. Son yıllarda bu türbe de ihya edilerek eski görünümünü 

kazanmıştır. İhya edilen bir başka yapı da Arasta Camii’dir. Üsküp’te inşa edilen erken tarihli 

yapılardan olan harabe halindeki yapı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılarak günümüze 

ulaşmıştır. Depremde zarar gören küçük boyutlu camilerde onarımlar günümüzde de devam 

etmektedir.  

Kurumlar yanında şahsi girişimlerle de arkeolojik kazılar yapılarak, onarım faaliyetleri 

yapılmıştır. Bunlardan Üsküp kökenli bir aileye mensup Türk işadamı Şarık Tara’nın çabasıyla 

Gazi İshak Bey Türbesi ve Paşa Yiğit Bey Türbesi ortaya çıkartılarak onarılmıştır. 

Makedonya Cumhuriyeti’nin Üsküp’ten sonra önemli bir diğer yerleşimi Manastır’dır. 

Şehirde Ahmet Şerif Camii (1849/50) yılında yapılmış olup, bugün ev olarak kullanılmaktadır. 

Manastır’da Eski Türk çarşısı içerisinde yer alan bir başka yapı da Hacı Mahmut Bey Camii’dir. 

Evliya Çelebi’ye göre 1565 yılında yapılan cami 1876 yılında onarılmıştır. 1. Dünya Savaşı’nda 

hasar görmüş, yıkıntı halinde medresesi ile onarılmayı beklemektedir. Tamir deposu olarak 

kullanılan bir başka yapı da Hoca Ahmet Efendi(Koca Kadı) Camii’dir. 1530 yılında inşa edilen 

yapı, süsleme unsurlarını hâlâ barındırmasına rağmen kötü bir kullanımla karşı karşıyadır. Araba 

garajı olarak kullanılan bir diğer cami ise 16. yüzyıl yapısı olan İsa Fakih Camii’dir. Bakımsız halde 

günümüze ulaşan bir başka cami de Paftalı Camii’dir. 16. yüzyılın başlarına tarihlenen yapı cemaate 

yetmediği için hemen yanına yeni cami yapılmış ve cami türbe olarak kullanılmıştır. Onarılmış 

yapılardan biri Hamza Bey Camii’dir. Araştırmacılar tarafından 16. yüzyıla tarihlendirilen cami, 

ibadete açık yapılardan birisidir. 17. yüzyıla tarihlenen fakat daha erken tarihli bir yapı olduğunu 

düşündüğümüz Hasan Baba Camii ve türbesi de günümüze onarılmış halde ulaşmıştır. 1905 

tarihinde yapılan Hatuniye Camii’de korunmuş durumdadır [18, s.112-113].  

Şehir merkezinde büyük boyutlu üç camiden Haydar Kadı Camii kitabesine göre 1561-2 

tarihlidir. Kare plan şemasında tromplarla geçişin sağlandığı üzeri kubbe örtülü, iki minareli yapı 

1912 yılında Osmanlıların Manastır’dan çekilmesi sırasında top atışıyla zarar görmüş, minaresi 

yıkılmıştır. Bugün Vakıflar Genel müdirlüğü tarafından onarılmaktadır. Bir diğer büyük boyutlu 

cami İshak Çelebi Camii’dir. Vakfiyesi’ne göre 1506-7 yıllarında yapılan cami onarımı bu yıl TİKA 

tarafından tamamlanarak ibadete açılmış durumdadır. Manastır merkezde saat kulesinin hemen 

karşısında yer alan Kadı Mahmut Efendi Camii (Yeni Cami) 2001 yılında meydana gelen iç savaşta 

zarar görme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, daha sonra caminin çevresinde ve temel seviyesine 

yakın bölümlerde yapılan kazılarla alt yapıda farklı dönemlere ait kalıntılar olduğu gerekçesiyle 

cami vakıflar idaresine devredilmemiş ve yaşanan gerginlik sonucu müze olarak 

değerlendirilmesine karar verilmiştir. Yapının içerisinde 16. yüzyıla ait çiniler bulunmakta, yapım 

tarihi de bu yüzyıla denk gelmektedir. 1994 yılında yaşanan çatışmalar sırasında da zarar gören bir 

başka yapı Dört ayak Türbesi’dir. Manastır’da bakımı yapılan Musevi Mezarlığı’nın hemen 

karşısında bakımsız haldeki Osmanlı Mezarlığı’nın içerisinde yer alan yapı baldeken tiptedir [5]. 

İki önemli yerleşim dışında Ohri, Struga, Gostivar, Kirçova, Kalkandelen, Debre, İştip, 

Strumica, Veles, Kumanova da Osmanlı dönemine ait tarihsel yapıları barındıran başlıca yerleşim 

yerleridir. Makedonya’nın Bulgaristan sınırındaki yerleşimlerde ise Bulgar işgali ve sonrasındaki 

süreçte hemen hemen tüm Osmanlı yapıları yok edilmiştir. Sadece altın ve gümüş madeniyle ünlü 

olan ve Osmanlı darphanesinin bulunduğu Kratova’da kuleevler ve köprüler önemli oranda 
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korunmuş durumdadır. Burada da Osmanlı dini yapılarından günümüze ulaşan eser kalmamış, 

hamam da metruk bir hal almıştır [11]. Ülkedeki Müslüman-hristiyan gerginliğinden en çok 

etkilenen bölgelerden Pirlepe’de bilinen üç camiden orta cami imar planı düzenlemesinin azizliğine 

uğrayarak yok edilmiş, çarşı camii ise iç savaş sırasında yakılmıştır. Eski eser statüsünde olmasına 

rağmen yapı onarılmayarak çöplük olarak kullanılmaktadır. Şehirde diğer cami, han ve hamam 

harabe halindedir. Saat kulesi ise özgün şeklini korumaktadır. Önemli bir başka yerleşimde 

İştip’dir. Şehre hakim bir tepe üzerinde yer alan Hüsamettin Paşa Camii 16. yüzyıl yapısıdır. Yapı 

yakın tarihlerde kilise olarak kullanılmak istenmiş Müslüman cemaatin çabaları sonucu bu talep 

engellenmiştir. Yapı ana beden duvarlarındaki yıkılmaya neden olacak çatlaklara rağmen Osmanlı 

camii kullanımıyla ilgili tartışmalı durumu nedeniyle kapalı olarak bu şekliyle bırakılmıştır.   

Sonuç olarak 1991 yılında yaşanan iç savaşın etkisi bazı bölgelerde hâlâ görülmekte ve tescilli 

kültür varlıklarının onarımı ülke gündemine sorun olarak yansıyabilmektedir. Bu duruma rağmen 

Müslüman nüfusun yoğunlukta olduğu bölgelerde günümüze kalıntı şeklinde de olsa özellikle anıt 

niteliğinde olan yapıların onarımı gerek Türkiye eliyle gerekse yerel imkânlarla yapılmaya 

çalışılmaktadır.  
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ÖZET 

Çalışmamızda, Makedonya Cumhuriyeti’nde yer alan ve Müslüman azınlığın kullanımındaki 

tarihi yapıların günümüzdeki durumu ve çeşitli dönemlerde geçirdiği değişimler incelenmektedir. 

Ayrıca özellikle 1991’de yaşanan iç savaşta zarar gören Osmanlı eserlerinden de örnekler 

verilmiştir.  

S.Sechkin 

SUMMARY 

In our study, the situation today in the historic building and the use of the Muslim minority in 

the Republic Macedonia and changes it has undergone various periods is examined. Also 

particularly damaged in the civil war in 1991. Examples are given of the Ottoman works. 
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MULTİKULTURALİZM XXI ƏSRİN YENİ HUMANİST PARADİQMASI KİMİ 

 

Açar sözlər: multikultiralizm, humanizm, tolerantlıq, mədəni müxtəliflik, aqresiya 

Key words: multiculturalism, humanism, tolerance, cultural diversity, aggression 

 

Bu gün dünyada mürəkkəb xarakterə malik proseslər baş verir. Mürəkkəb proseslər dedikdə, 

ilk növbədə, müxtəlif sahələrdə (siyasi, iqtisadi, ekoloji və s.) hökm sürən böhran şəraiti nəzərdə 

tutulur. Bunların səbəblərini müəyyənləşdirmək isə asan deyil, çünki dünyada bir-biri ilə əlaqəli və 

təcili həllini gözləyən problemlər həddindən artıq çoxdur. Bir çox məsələlərin həlli isə, 

ümumiyyətlə, çıxılmaz həddə çatıb. Ən qorxulusu isə dünyanın bugünkü böhran vəziyyəti üçün 

məsuliyyət daşıyan bir qüvvənin olmamasıdır. Hər kəs problemlərin həllini öz xeyrinə uyğun 

məcraya yönəltməyə cəhd göstərir. Bir məsələ tam aydındır ki, son onilliklər ərzində formalaşan 

dünyanın indiki vəziyyəti bəşəriyyətin təhlükəsizliyini və stabil inkişafını təmin edə bilməmişdir və 

təbii ki, bu şəraitin özünəməxsus səbəbləri mövcuddur. Belə ki, İkinci Dünya müharibəsindən sonra 

siyasi, iqtisadi və s. sahələrdə yaranan müxtəlif səpkili institutlar hazırda bəşəriyyətin qarşılaşdığı 

təhdid və çağırışlara cavab vermək iqtidarında deyil. Çünki bu təhdid və çağırışlar, bir növ, ənənəvi 

mahiyyətindən uzaqlaşıb və bu səbəbdən də şəraitin sabitləşdirilməsi üçün yeni yanaşmaların 

formalaşdırılması vacib amil kimi qarşıda durur. Şəraiti mürəkkəbləşdirən cəhətlərdən biri də 

hazırda dünyada xalqlar, millətlər, dövlətlər arasında parçalanma tendensiyalarının artmasından 

ibarətdir.  Həmçinin bu tendensiyalar öz köklərinə, təzahür formalarına görə qeyri-adi dərəcədə 

güclüdür, qədimdir, eyni zamanda  böyük dağıdıcı gücə və təsirə malikdirlər.  

Zorakılıq, terror, siyasi qarşıdurmalar sayca çoxalıb və ardıcıl xarakter alıb. Bir-birini 

üstələmək üçün dünya dövlətləri (xüsusilə, aparıcı dövlətlər) rəqabət aparırlar. Ən qorxulusu isə  

onların öz gerçək niyyətlərinə hər vəchlə xeyirxahlıq donu geyindirmələridir. Lakin belə bir 

danılmaz həqiqət vardır: “yaxşılıq, xeyirxahlıq yamanlıqla, bədxahlıqla qazanıla bilməz, onu yenə 

də yaxşılıqla, xeyirxahlıqla qazanmaq olar”.  
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Humanizm və multikulturalizm haqqında danışan zaman bu anlayışların mahiyyətinə varmaq 

ehtiyacı yaranır. Humanizm insanlıq, insan, onun həyatı, ləyaqəti, xoşbəxtliyi naminə mübarizədir. 

Bu barədə bütün əsrlərdə çox deyilsə də, amma yenə də deyilməli və deyilməlidir, çünki hər bir 

dövr humanizmə öz mənasını gətirir (2, s.15, 233). İnsanlara qarşı humanist münasibətdən məhrum 

edilmiş humanizm saxta humanizmdir. İnsanlığı ifadə edən səmimiyyət, həssaslıq, rəhmdillik, 

xeyirxahlıq və s. bu kimi nəcib hiss və təzahürlər həqiqi humanizmi səciyyələndirir (2, s.303). 

Multikulturalizm isə ayrıca götürülmüş ölkədə və bütövlükdə, dünyada müxtəlif millətlərə və 

məzhəblərə məxsus insanların mədəni müxtəlifliklərinin qorunması, inkişafı və harmonizasiyasına, 

azsaylı xalqların dövlətlərin milli mədəniyyətinə inteqrasiyasına yönəldilmişdir. Humanist və 

demokratik nəzəriyyə, yaxud ideologiya olaraq multikulturalizm, tolerantlığın təcəssümüdür ki, 

onsuz humanizm, yüksək fərdi və beynəlxalq münasibətlər mədəniyyəti, insanlar arasında qarşılıqlı 

anlaşma, qarşılıqlı zənginləşmə, dostluq və əməkdaşlıq mümkün deyil (4). 

İnsan humanizm mərkəzində duran dünyagörüşüdür. O, bir çox paradiqmalardan xarakterizə 

edilə bilər, lakin onun əsas mövzusu İnsan, onun təbiətidir. Humanizm uzun inkişaf yolu keçmişdir. 

Aristotel, Demokrit, Epikur, Lukresi, Protaqor, Sokrat kimi filosofların əsərlərində öz ifadəsini 

tapmışdır. Termininin inkişafı dünyanın elmi dərkinin təkamülü ilə yanaşı baş vermiş, mənşəyi isə 

antik dövrlə bağlıdır. Əxlaqi ideyası “paydeya” (uşaqların tərbiyəsi, müasir dövrdə “təhsil” 

anlayışına müvafiqdir) olmuşdur. Latın dilində “virtus” (lat. güc), İntibah dövründə isə “insaniyyət” 

(humanitas) kimi təqdim edilmişdir  (1, s 7,16). Humanizm ifadəsini ilk dəfə Siseron işlətmişdir. O, 

bu  ifadədə Romanın adlı-sanlı insanlarının təhsilini, yunan nümunəsinə əsaslanan tərbiyəni nəzərdə 

tuturdu. İmperiya dövründə humanizm, təhsilin səviyyəsindən asılı olmayaraq, insanlara qarşı ağıllı, 

mərhəmətli davranışı nəzərdə tuturdu (3, s.40,169). Klassik humanizm İntibah dövründə inkışaf 

etməyə başlamışdır. İntibah mədəniyyətinin başlıca səciyyəsini humanizm ideyaları təşkil edir. Bu 

cərəyanın təmsilçiləri Frensiz Bekon, Bokkaço, Erazm Rotterdamski, Monten, Tomas Mor, Petrarka 

və başqaları olmuşlar. İntibah dövrü üçün humanizm mühüm mədəni hadisədir. Qədim yunan 

filosofu Epikürun ideyalarına istinad edərək İntibah dövrünün fəlsəfəsi əsas diqqəti cismin və ruhun 

varlığının müxtəlifliyinə, onlar arasında mövcud olan harmoniyaya verirdi. Qabiliyyət və istedadın 

insana yalnız Allah tərəfindən əta edildiyi deyil, həmçinin onun özünün səylərinin nəticəsi kimi 

nəzərdən keçirilirdi. Azadlığın, fərdiliyin reallaşdırılması məhz bu cəhətlərlə əlaqələndirilirdi. 

Hesab olunurdu ki, yalnız bu təqdirdə insan öz şəxsi və fərdi xüsusiyyətlərini reallaşdıra bilər. 

Deyilənlərdən belə bir qənaət yaranır ki,  humanizm (lat. humanus – insanpərvərlik) insan dəyərinin 

onun ictimai mövqeyindən asılı olmadığını iddia edən və hər bir fərdin öz yaradıcı imkanlarını azad 

şəkildə inkişaf etdirmək hüququnun olduğunu irəli sürən ideya və baxışlar məcmusudur.  

Hazırda humanizm problemi planetar səviyyəyə qalxaraq geniş miqyas alıb. Təbii ki, yaranan 

vəziyyət təsadüfi hadisə kimi qəbul edilə bilməz. Bu, bir tərəfdən humanizmin mahiyyətində, 

müəyyən mənada, kosmopolit ruhun mövcud olması, digər tərəfdən isə dünyada demokratiyanın 

sərhədlərinin genişlənməsi, insanlar, regionlar və milli mədəniyyətlər arasında transmədəni 

münasibətlərin aktivləşməsi ilə bağlıdır. Humanizm cəmiyyətin, o cümlədən, elm və texnikanın 

inkişafını insan ləyaqəti, sülhsevərlik, dözümlülük kimi əxlaqi dəyərlər çərçivəsində qəbul edir. 

Dünyanın müasir vəziyyəti onu göstərir ki, dəyərlər istiqamətində mühüm dəyişikliklərin edilməsi 

vacibdir, yəni ictimai şüurun qarşılıqlı əlaqəyə, dialoqa, insanların bir-birinə qarşı tolerant 

münasibətə yönəldilməsinin zamanı çatıb. Bu mənada haqlı olaraq Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin 

sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında Ölkəmizin 

Prezidenti İlham Əliyev 2016-cı ili “Multikulturalizm ili” elan edib (5). Buna Azərbaycanın mənəvi 

haqqı çatır, çünki, başqa dinlərə və mədəniyyətlərə hörmət, tolerant münasibət, dözümlülük 

xalqımızın  tarixən formalaşmış həyat tərzidir. Belə bir qərarın dərin tarixi kökləri vardır və 

zamanın tələblərinə cavab verir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev haqlı olaraq 

qeyd edir: “Biz fəxr edirik ki, bu gün də müstəqil Azərbaycan çoxmillətli və çoxkonfessiyalı 

ölkədir. Burada bütün dinlərin nümayəndələri, bütün millətlər bir ailə kimi sülh, mehribanlıq, 

qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşayırlar. Bu bizim böyük sərvətimizdir, böyük üstünlüyümüzdür və 

hesab edirəm ki, Azərbaycanın uğurlu inkişafında bu amil də öz rolunu oynamışdır. Çox şadam ki, 

müstəqillik dövründə bu müsbət meylləri biz nəinki qoruyub saxlaya bilmişik, hesab edirəm ki, 

onları daha da gücləndirmişik” (6). 

http://az.apa.az/tag/Nazirl%C9%99r+Kabineti
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Mədəni müxtəliflik artıq müasir cəmiyyətin səciyyəvi xüsusiyyəti kimi təzahür edir və 

hadisələrin gedişatı bunu deməyə imkan verir ki, bu tendensiya yaxın gələcəkdə də davam edəcək. 

Miqrasiya proseslərinin intensivləşməsi və bu proseslərin sayəsində yaranan yeni problemlər daha 

məqsədyönlü mədəniyyətlərarası əlaqələrin və multikultural cəmiyyətin qurulmasını vacib edir. 

Təbii ki, mədəniyyətlərin  dialoqunun cəmiyyətin inkişafında mühüm əhəmiyyəti danılmazdır. 

Xalqların bir-birini anlaması üçün göstərdikləri təşəbbüslər, bu anlaşmaya hazır olmaq məqamları 

çox çətin və mürəkkəb məsələdir. Bu çətinliyi törədən səbəblərdən biri ondan ibarətdir ki, hər bir 

xalq üçün digər xalqı anlamaq, başa düşmək ayrı-ayrı insanların bir-birini anlamasından başlayır. 

İki xalq arasında gerçək mədəni, siyasi əlaqələrin mövcud olması məhz bu cəhətdən çox asılıdır. 

Başqa sözlə, bütövlükdə, mədəniyyətlərin dialoqu dedikdə söhbət fərdin dialoqa hazırlığından, 

digərini başa düşmək, anlamaq istək və qabiliyyətindən gedir. Mədəniyyət anlayışı mənasında 

dialoq müxtəlif fikir və mülahizələrin, təsəvvürlərin, təfəkkürlərin dialoqu deməkdir. Burada, 

adətən, mədəniyyət sözünə multi- ifadəsinin əlavə edilməsinə ehtiyac yaranır. Multikurturalizm, 

multikultural cəmiyyət və s. ifadələri yaxın zamanlardan qeyd edilməyə başlasa da, əvvəllər də 

mövcud olub. Lakin bu terminlər multimilli, multietnik, multidini, multiirqi və s. kimi kontekstlərdə 

təqdim olunurdu və daha çox mədəni plüralizm, mədəni müxtəliflik anlamlarını ifadə etmək üçün 

işlədilirdi. Multikulturalizm termini Kanadada 1960-cı illərdə meydana gəlmişdir. Buna  o dövrdə 

ölkədə mövcud olan bimədəni (ingilis-fransız) situasiyanın idarə edilməsi və mövcud problemlərin 

həlli yollarının müəyyənləşdirilməsinə yaranan ehtiyac səbəb olmuşdur. Rəsmi siyasi mənada isə 

termin 1971-ci ildən işlənməyə başlanmışdır. 

 Multikulturalizmi mədəniyyətlərin unifikasiyasi kimi qəbul edənlər vardır. Bu, yanlış fikirdir. 

Belə ki, multikulturalizm universalizasiyasıdır. Multikulturalizm millinin və bəşərinin eyni 

səviyyədə yanaşı mövcud olması deməkdir. Bəzi ədəbiyyatlarda isə multikulturalizm 

polimədəniyyətlə eyniləşdilir, lakin bu məfhumları fərqləndirmək lazımdır. Belə ki, 

polimədəniyyətin əsas ideyası cəmiyyətdə çoxlu sayda müxtəlif mədəniyyət və submədəniyyətlərin 

yanaşı mövcudluğu deməkdir. Bu mənada, düşünürük ki, multikulturalizmi yalnız 

mədəniyyətlərarası bir anlayış kimi də qəbul etmək məqsədəuyğun deyil. Mədəniyyətlərarası 

münasibətlərin əsas ideyasını müxtəlif sferalarda fərqli mədəni mühitdə qarşılıqlı əlaqələr problemi 

təşkil edir. Multikulturalizm isə  (istər tarixilik, istərsə də müasirlik baxımından) qarşılıqlı anlaşma 

şəraitində reallaşan əlaqələri nəzərdə tutur.  

Ölkəmizin prezidenti İlham Əliyev qeyd edir ki,: “Azərbaycan müsəlman dünyasının bir 

hissəsidir. Təbii ki, Azərbaycanda milli və dini ənənələr çox güclüdür. Müstəqil Azərbaycan dövləti 

güclü milli-mənəvi dəyərlər üzərində qurulubdur. Bununla belə, Azərbaycanda müxtəlif dövrlərdə, 

xüsusilə, XIX əsrdən Avropa təsiri kifayət qədər güclü olub. Multikulturalizm əsrlər boyu 

Azərbaycanda mövcud olmuşdur. Sadəcə, biz əvvəlki dövrlərdə bu ifadə ilə tanış deyildik. 

Tolerantlıq, dözümlülük və multikulturalizm- bunlar nisbətən yeni ifadələrdir. Lakin bu amillər 

həmişə burada mövcud olmuşdur. Azərbaycan multikulturalizmin ünvanlarından biridir və 

Azərbaycanda bütün millətlərin və dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayırlar ” (7)  

Bu gün multikulural cəmiyyət məsələlərinə dair  ideya və problemlər haqqında danışılarkən 

tolerantlıq anlayışına böyük əhəmiyyət verilir. Dünyada baş verən müxtəlif səpkili hadisələrin 

fonunda beynəlxalq, konfessiyalararası və mədəni ünsiyyət problemlərinin araşdırılmasında 

tolerantlıq fenomeninin özünəməxsus əhəmiyyəti vardır. Tolerantlıq probleminə diqqətin artması 

zamanın tələbindən irəli gəlir. Belə ki, o artıq beynəlxalq, ictimai və fərdlərarası münasibətlərdə 

strategiya və taktikanın müəyyənləşdirilməsində mühüm əhəmiyyət daşıyır.   

Tolerantlıq problemini mikrososiologiya səviyyəsində Zimmelin baxışlarına əsaslanaraq 

С.Mid və Q.Blumet araşdırmışlar. Tolerantlığın mahiyyətinin izahında onlar fərdlərarası qarşılıqlı 

əlaqə və simvolik interaksionizm nəzəriyyəsindən istifadə etmişlər. Simvolik interaksionizm 

anlayışı qarşılıqlı əlaqə (interaksiya) məfhumunu ifadə edir. Fərdlər və sosial hərəkətlər simvollarla 

ifadə olunurlar. Simvol və işarələrin mənimsənilməsi identifikasiya prosesini doğurur. İşarələrin 

köməyi ilə insanlar “özününkü-özgə” sistemində öz yerini tapır (8). 

Bu gün müxtəliflik müasir sosial həyatın əsas struktur yaradıcı amilinə çevrilib. Müxtəliflik 

ideyası şüurlarda həlledici mahiyyət kəsb edir. Bəşəriyyət etnik, sosial və mədəni sabitliyin qorunub 

saxlanmasına yalnız tolerant mühitin formalaşdırılması sayəsində nail ola bilər.  Başqa sözlə, 
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tolerantlıq prinsiplərinə əsaslanaraq dünya müasir multikultural şəraitdə mövcudluğunu qoruyub 

saxlaya bilər.  Bu səbəbdən də, tolerantlıq anlayışının mahiyyətinin dərindən  dərk edilməsinə və 

müxtəlif səpkilərdə təhlil edilməsinə ciddi ehtiyac vardır. Qeyd edək ki, “tolerantlıq” anlayışı bir 

çox məktəb və cərəyanların nümayəndələrinin diqqət mərkəzində olub, tarixi isə çox qədimlərə 

gedib çıxır. Antik dövrdən başlayaraq (Aristotel, Heraklit, Perikl, Platon, Sokrat və b.) müasir dövr 

Avropa  sosial-fəlsəfi fikir nümayəndələrinin (M.Veber, Hegel, İ.Kant, K.Marks, F.Engels, 

O.Şpengler, K.Popper, H.Rikkert, S.Xantinqton, A.Toynbi və b.) məsələyə münasibəti izlənilir.  

Tolerantlığın    daha çox aşağıdakı vektorları təhlilə cəlb edilir: irqi və milli tolerantlıq,  

gender tolerantlığı, əlillərə qarşı tolerantlıq, dini tolerantlıq, siyasi tolerantlıq, maarifləndirmədə 

tolerantlıq, siniflərarası tolerantlıq və s.(9). Digər etnos, din və mədəniyyət daşıyıcılarının 

nümayəndələrinə qarşı özündə hörmət ifadə edən tolerantlıq ideyası, bu gün bəşəriyyətin mövcud 

olmasında və inkişafında vacib şərt kimi özünü göstərir. Bu gün dünyada sosial-siyasi, dini, etnik 

problemlərin həllində zorakı üsulların artması  tolerantlığın fəlsəfi dərkini zəruriləşdirir və bu 

sahədə fəaliyyətləri dövrün tələblərinə müvafiq şəkildə müəyyənləşdirməyi şərtləndirir. Bu şərtlər 

özündə fərqli dəyərlər sistemini və prioritetləri  ehtiva edir, digərini olduğu kimi qəbul etməyi və 

kontekstdən çıxış edərək qarşıdakı ilə razılaşmağı, onunla dialoq qurmağı nəzərdə tutur. Lakin 

bunun həyata keçirilməsi o qədər də asan məsələ deyil, çünki qeyd edilən fəaliyyətin 

reallaşdırılması üçün kifayət qədər tolerant davranış modelləri mövcud deyil. Yəni mütləq tolerant 

münasibət, müəyyən məqamlarda, cəmiyyətlərdə çoxluqların hüquqlarının pozulmasına şərait 

yarada bilir. Belə şərait sosial qruplar və ayrı-ayrı insanlar arasında qarşılıqlı əlaqədə müvafiq 

tolerantlıq strategiyasının müəyyənləşdirilməsini tələb edir və yəqin ki, bu strategiya hər bir region, 

ölkə, dövlət üçün özünəməxsus xarakter daşımalıdır. Bu özünəməxsusluq isə həmin regionun tarixi 

inkişaf yolunu, mədəniyyətini, mental xüsusiyyətlərini, adət-ənənələrini və s. nəzərdə tutmalıdır. 

Tolerantlıq etnik, sosial və mədəni müxtəlifliyi sabitləşdirir, cəmiyyətdə stabilliyin təmin 

olunmasına imkanlar yarada bilir. Müasir sivilizasiyanın yaşaması, inkişaf etməsi naminə müxtəlif 

etnosların, dinlərin və mədəniyyətlərin nümayəndələri bir-birlərinə qarşı tolerant münasibət 

nümayiş etdirməlidirlər.  

Hazırda Azərbaycanın müstəqil siyasət yürütməsi, fundamental demokratik dəyərləri özü 

üçün prioritet istiqamət kimi müəyyənləşdirməsi, ən əsası isə, dövlətimizin çoxmillətli və 

çoxkonsessiyalı olması, tolerantlıq problemini bizim ölkə üçün də aktual edir. Azərbaycanın 

tolerantlıq modeli özündə  burada yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələrinə xas olan 

mədəniyyətlərin, etnosların, dinlərin harmonik əlaqələrini ehtiva edir. Ölkədə yaşayan müxtəlif 

xalqların nümayəndələrinin mədəniyyətlərində tarixən formalaşmış ümumi xüsusiyyətlər və 

bütövlükdə, ümumi dəyərlər tolerantlıq konsepsiyasının xarakteristikasını ifadə edən sosial 

həmrəyliyin formalaşmasına şərait yaradan mühüm amildir. Qeyd etmək lazımdır ki, sosial 

inteqrasiyanın inkişaf etməsində, dərinləşməsində həmrəyliyin əhəmiyyəti böyükdür.  

Bütün bu deyilənlərə istinadən belə bir fikri xüsusilə qeyd etmək istərdik ki, bu gün 

Azərbaycan cəmiyyəti dünyada baş verən qlobal və son dərəcə mürəkkəb proseslərin fonunda öz 

inkişaf perspektivlərini müəyyənləşdirir və həyatının bütün sahələrində irəliləyişlər əldə edir. 

Hərtərəfli, ahəngdar inkişafa nail olmaq üçün həm ölkə daxilində, həm də xarici siyasətdə düzgün 

strategiyanın müəyyənləşdirilməsi mühüm şərtlərdəndir və düşünürük ki, bu baxımdan bu gün 

inkişafın Azərbaycan modeli bir sıra ölkələr üçün örnək ola bilər.    
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Afag B. Rustamova 

"Multiculturalism as a new humanistic paradigm of the 21st century" 

Summary 

 The article highlights the complex nature of the political, economic and ecological processes 

in the world that occur today. The complexity of these processes lies in the fact that there are crises 

in all spheres of life, and in general, solution of some those issues has come to a stall. According to 

the author, only true humanism, expressed in sincere human relationships can save the world today. 

This situation increases the importance of establishing an appropriate intercultural and multicultural 

society. The paper also draws attention to the term tolerance as a basic concept of multiculturalism. 
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TOLERANTLIQ ANLAYISININ TARİXİ İNKİSAFI 
 

“Xoşməramlılıqda dəniz kimi ol” (Cəlaləddin Rumi-XIII əsr) 

   

Açar sözlər: Tolerantlıq, dini müharibələr, tolerantlıq aktı, sivilizasiyalar və 

mədəniyyətlərarası dialoq, mənəvi, siyasi və hüquqi tolerantlıq, multikultural vətəndaşlıq 

Keywords: tolerance, religious wars, act of tolerance, intercivilization and cross-cultural 

dialogue, moral, political and legal tolerance, multicultural society 

 

Tolerantlıq məfhumu latın dilindəki “tolerare” sözündən olub, insanın qəbul etmədiyi, rədd 

etdiyi anlayışlara dözümlülük göstərməsi mənasına gəlir. Əvvəlcə sırf mənəvi anlayış olmuş 

tolerantlıq sonradan siyasi və hüquqi anlayışa çevrilmişdir. XVIII əsrdə maarifçilər də tolerantlığın 

nəzəri əsaslarını hazırlayarkən məhz bu fakta istinad etmişdilər.  

XVII əsrdə Avropanı “dini müharibələr” adlanan vətəndaş müharibələri ağuşuna almışdı. Bu 

dövrün Avropasında müharibəyə səbəb olan bütün siyasi çəkişmələrin kökündə din dayanırdı. Artıq 

Qərb xristianları digər xristian icmalarını (Bizans və Yaxın Şərq), həmçinin digər müsəlmanları da 

tanıyırdılar. Bu dövrdə tolerantlıq anlayışı təşəkkül tapmamışdı, çünki onu zəruri edən mədəni, 

intellektual və tarixi şərait yetişməmişdi. Burda bir vacib amilə diqqət yetirmək lazımdır ki, başqa 

toplumları tanımaq hələ tolerantlıq anlayışını ortaya çıxması üçün kifayət deyil. Əlbəttə ki XVI-

XVII əsrlərdə həklə digərlərini qəbul etməkdən söhbət gedə bilməzdi. O dövrdə tolerantlıq fərqli 

dini dünyagörüşünə malik olanlara qarşı dözüm nümayiş etdirməkdən gedirdi. Məhz belə bir 

neqativ məzmun sayəsində tolerantlıq anlayışının hüquqi tərəfinin ortaya çıxmasına səbəb oldu. 

Burada son məqsəd katoliklərin üstünlük təşkil etdiyi ərazilərdə protestantların mövcudluğunu 

təmin etmək idi.  

Avropada XVI-XVII əsrlərdə gedən dini müharibələr zamanı tolerantlıq protestantların 

cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin edən hüquqi prosedur idi. Hökumətlər tolerantlıq barədə qanunlar 

qəbul edərək məmurları və ənənəvi inanc sahiblərinin dini azlıqlara (lutçular, üqenotlar və 

papaçılar) qarşı mülayim olmasını tələb edirdi. 1598-ci ildə kral 4-cü Henrix məşhur Nant qərarını 

imzalayır. 1649-cu ildə Merilend hökuməti “Dinlərə dair akt” tərtib edir. 1689-cu ildə İngiltərə kralı 

“Tolerantlıq aktı” nı, ardınca isə Avstriya imperatoru 2-ci İosif eyni adlı sənədi imzalayırlar. (1) 
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Bəzi moralistlər hesab edirlər ki, tolerantlıq məfhumu mütləq pis və yaxşı anlayışı ilə 

əlaqədardır. Yəni, nəyinsə pis olduğu məlumdur, amma bu pisliklə mübarizə daha böyük pisliklərin 

ortaya çıxmasına səbəb olur.  

Tolerantlıq fərdi dəyər olmayıb, hansısa qaydanın qəbul edilməsi və ona hörmət vərdişinin 

inkişafı dinamikasıdır.  Bu cür tolerantlıq anlayışı hakimiyyətin həqiqətə münasibəti və bu 

konsepsiyanın inkişafı üçün ortaya qoyduğu vasitələrdən asılıdır.  

Sosial tolerantlıq dedikdə fərdin və ya sosial qurumun ayrı mənəvi dəyərlərə və normalara 

malik cəmiyyət üzvlərinə hörməti başa düşülür. Bu yolla ziddiyyətlər aradan qaldırılır.  

Fərdlərə qarşı tolerantlığa bu cür izahat vermək mümkündür: “Mən səninlə razı deyiləm, lakin 

fərqliliklərə hörmət əlaməti olaraq sənin hərəkətlərinə mane olmuram”. 

Tarixi baxımdan ilk dəfə tolerantlıq anlayışını Con Lok “Tolerantlıq haqqında məktub”unda 

“dəyişdirilməsi mümkün olmayan şeylərə qarşı mübarizəyə son qoymaq” şəklində ifadə etmişdir. 

1689–cu ildə latın dilində nəşr olunmuş “Tolerantlıq haqqında məktub”da müəllifin adı 

göstərilməmişdir. Kitab qısa bir zamanda bir çox Avropa dilinə tərcümə olundu. Əslində bu 

məktubda müraciət edilən naməlum cənab elə müəllifin yaxın dostu Filip van Limborş idi ki, 

sonuncu da məktubları müəllifin icazəsi olmadan çap etdirmişdi. Müəllif bu əsərdə kilsə və dövlət 

arasındakı yeni münasibətləri müdafiə edir. Empirik fəlsəfənin banilərindən olan Con Lok bəzi 

xristian təriqətləri üçün dini tolerantlıq verilməsi fikrini müdafiə edir və bu sahədə “Leviafan” 

əsərinin müəllifi Tomas Hobsla aralarında fikir ayrılığı yaranır. “Tolerantlıq haqqında məktub”un 

nəşr olunduğu dövrdə ingilislər katolikliyin ölkəni ağuşuna alacağından ehtiyat edirdilər. 

Cəmiyyətin nizamı üçün vahid din ideyasını irəli sürən Hobsdan fərqli olaraq, Lok hesab edirdi ki, 

çoxdinlilik cəmiyyətdəki təbəddülatların qarşısını almaq üçün ən yaxşı vasitədir. Onun fikrincə, 

dövlət müxtəlif dinlərə məxsus ayinlərin icrasına mane olduqda narazılıqlar baş qaldırır. Buna görə 

də ən yaxşı vasitə fərqli dini əqidələrə dözümlü yanaşmaqdır. Müəllif mülki hökumətlə dinin 

vəzifələrinin dəqiq bölünməsini və sərhədlərin müəyyən edilməsini təklif edirdi. O hesab edirdi ki, 

hökumət və kilsə tamamilə fərqli funksiyalar yerinə yetirir və bir biri ilə qarışa bilməz. (2) 

XVIII əsrdə fərqli dini inanclara qarşı tolerantlıq anlayışı hələ qəbul edilməmişdi.  Biz bunu 

Volterin “Tolerantlıq haqqında məktub”unun qəhrəmanı Kalanın timsalında görürük.  Törətmədiyi 

əmələ görə əsassız yerə təqsirləndirilərək edam edilən Kala hüquqi baxımdan dözümsüzlüyün 

simvoludur.  

“Tolerantlıq haqqında məktub” da Volter dinlərarası dözümlülüyə çağırır, dini fanatizmi 

pisləyir və hər hansı dinə üstünlük verilməsinə qarşı çıxır.  

Bu hadisələrin məğzi isə səhvən Volterə aid olduğu iddia edilən bu cümlədir: “Mən sizin 

ideyalarınızı bəyənməsəm də, sizin özünüzü ifadə edə bilməyiniz üçün çalışacam”. Volter 

xristianlıqdakı dözümsüzlüyə qarşı ziyalıların mübarizəsini təşviq edir: “Bütün dinlər arasında 

şübhəsiz ki, xristianlığın tolerantlığa daha çox ehtiyacı var, çünki indiyədək bəşər övladları arasında 

xristianlardan daha dözümsüzləri olmayıb” (3). 

Monteskye də öz növbəsində tolerantlıq münasibətlərinin davamlı olmasının tərəfdarı idi. 

Əgər dövlət bir neçə dinin qayğısına qalırsa, onları bir-birinə qarşı dözümlü olmağa  məcbur 

etməlidir. Qanun bu dinləri həm dövlət daxilində, həm də öz aralarında nifaq salmamağa məcbur 

etməlidir.  Bu məsələdə dövlət heç bir vətəndaşı da narahat etməməlidir (4). 

XVI-XVII əsrlərdə, hətta maarifçilik dövründə belə, dini plüralizm və qarşılıqlı anlaşma 

məsələsi yox idi. Bununla belə, maarifçilər tolerantlığı bir müsbət dəyər kimi ortaya atdılar. 

Tolerantlıq öz yüksəlişini Böyük Fransa İnqilabı sayəsində  insan və vətəndaş hüquqlarının 

universallaşmasına, həmçinin 20-ci əsrin ortalarında beynəlxalq hüququn təkmilləşməsinə 

borcludur. Maarifçi filosofların əməyi nəticəsində İslama münasibət mənfidən müsbətə doğru 

dəyişdi. İslam dini barədə müsbət fikirlər Volterin “Ənənələr haqqında esse”, Con Tolandın “Ərəb 

həkimin məktubu”, Markiz Arjensin “Yəhudi məktubları”, Buklanvilyenin “Məhəmmədin həyatı” 

əsərlərində yer alıb. O dövrün bəzi deistləri hesab edirdilər ki, islam sadəcə olaraq bir dözümlülük 

dini olmayıb, eyni zamanda “deizmə yaxın, sui-istifadə və təhriflərdən uzaq, Allahın birliyinə və 

mənəvi təmizliyə çağıran bir dindir ” (5, s.602).  

Amerikalı filosof Con Roul “Ədalət nəzəriyyəsi” adlı kitabında tolerantlığı ədalətli 

cəmiyyətin başlıca şərti hesab edirdi. Müəllif eyni zamanda tolerant olmayanlara da qarşı tolerant 
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olmaq lazımdırmı sualını ortaya qoyur. Filosof bu suala müsbət cavab verərək göstərir ki, əks 

davranış özü ədalətsizlik olardı. Alim eyni zamanda xatırladılır ki, dözümlülüyə qoyulan 

məhdudiyyətlə mübarizə aparmaq hər bir tolerant cəmiyyətin hüquq və vəzifəsidir. Heç bir 

cəmiyyət fərdlərin bu cəmiyyəti korlayan hərəkətlərinə qarşı dözümlülük nümayiş etdirməməlidir.  

Tolerantlığın bütün dövrlərdə mövcud olduğunu iddia etmək doğru sayılmaz. Məsələn, antik 

dövrdə Diogenin bir sözünə görə Platon Demokritin kitablarının meydanda yandırılmasını təklif 

etmişdi.  Yunan mədəniyyətinin digər dinlərə və mədəniyyətə açıq olması nəticəsində filosoflar 

arasında intellektual mühit yaransa da, burada hökm sürən abı-hava qarşılıqlı mübadilələrə imkan 

vermirdi.  

XIX əsrdə alman fəlsəfəsində dinin elmlərin  inkişafı nəticəsində dünyəvi konsepsiya ortaya 

çıxdı ki, bu da dinlərə qarşı təhlükə kimi qəbul edildi. Bu tendensiya modernist böhranla 

nəticələndi. 

Mişel de SerTo “Gündəlik həyata müdaxilə” əsərində yazır ki, “heç bir dində inanc tərzi 

barədə söhbət açılmır. Beləliklə, inanclı şəxs digər dinlərdən olanların inandığını qəbul etmir”(6) 

Müasir dinlər tolerantlığa necə yanaşır?  
BMT-nin İnsan hüquqları bəyannaməsinin təhriki ilə kilsə 1964-cü ildə tolerantlığı qəbul etdi. 

16 noyabr 1995-ci ildə UNESCOya üzv dövlətlər tolerantlıq prinsipləri barədə bəyannaməni qəbul 

etdi (7). Burada göstərilir ki, tolerantlıq nə ifrat maraqlanma, nə də biganəlik deyil. Tolerantlıq 

mədəni fərqlərə, insanın özünüifadə tərzinə  hörmət və qiymət verməkdir. Tolerantlıq insan fərdinin 

universal hüquqlarının və əsas azadlıqlarının tanınmasıdır. Xalqlar öz fərqlilikləri ilə xarakterizə 

olunurlar. Yalnız tolerantlıq sayəsində dünyanın müxtəlif guşələrində xalqlar sülh şəraitində yaşaya 

bilər.  

UNESCO-nun baş direktoru İrina Biokova 21 mart 2014-cü il tarixli çıxışında qeyd edib ki, 

“Hörmət və tolerantlıq azadlıq verən hərəkətlər olaraq başqasının dəyərlərinin bizim öz 

dəyərlərimiz, başqa mədəniyyətlərin zənginliyinin bizim öz zənginliyimiz olduğunu başa düşməyə 

imkan verir” (8). 

Müasir dövrdə müxtəlif sivilizasiyalar və mədəniyyətlər bir yerdə yaşamağa məcburdur. 20-ci 

əsrin sonlarında müsəlmanların kütləvi miqrasiyası nəticəsində Avropa qitəsi təkdinli məkandan 

çoxdinli məkana çevrildi.  Bunun nəticəsi olaraq müsəlmanlarla xristianların birgə yaşaması 

gündəliyə gəlib və çox böyük diqqət tələb edir. Tolerantlıq və qarşılıqlı hörmət əməkdaşlığın yeni 

modelinin təməl daşı olmalıdır. Son illərdə yeni dünya nizamının yaradılmasına dair bir çox 

uğursuz cəhd edilib. Bu uğursuzluğun başlıca səbəblərindən biri də dünyada yaşayan hər bir fərdin 

qlobal icma daxilində özünəməxsusluğunun saxlanması yollarının tapılmamasıdır. 

Azərbaycan müxtəlif xalqların və dini icmaların əsrlər boyu bir yerdə sülh şəraitində yaşadığı 

bir məkandır. Əsrlər boyu islam, xristianlıq və iudaizm Azərbaycanda yanaşı mövcud olub, 

müxtəlif mədəniyyətlər bir-biri ilə daim təmasda olub, bir-birinə qarışıb. 

Azərbaycandakı tolerantlığın tarixi çox qədimdir və eradan əvvəlki dövrlərə gedib çıxır. 

Azərbaycan ərazisinə ilk yəhudi tayfalar e.ə 586-cı ildə Babil hökmdarı II Navuxodonosorun 

Yerusəlimi tutmasından sonra gəlmişlər. Tarixi məxəzlərdə göstərilir ki, həmin dövrdə Babildə 40 

mindən çox əsir və kölə vardı. 

Eramızın I əsrində isə ilk xristianlar ölkəmizə pənah gətirərək sonrada Alban Həvari 

Kilsəsinin əsasını qoydular. Burda xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, romalıların təqibindən qaçan 

xristianlar məhz Azərbaycan ərazisinə sığınmışdılar.  

İslamın gəlişi ilə ölkəmizdə tolerantlıq daha da möhkəmləndi. Bunun da əsasını “dində 

məcburiyyət yoxdur” prinsipi təşkil edirdi. Islamda tolerantlıq bütün dinlərin nümayəndələrinə 

şamil edilir. Quranın müxtəlif surə və ayələrində tolerantlıqla bağlı fikirlər yer alıb. Bunlardan ən 

çox diqqət çəkəni Bəqərə surəsinin 62-ci ayəsidir: “Şübhəsiz ki, möminlərin, yəhudi, nəsrani və 

sabiilərdən Allaha və Axirət gününə iman gətirənlərin və yaxşı iş görənlərin mükafatı öz Rəbbi 

yanındadır. Onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər” (8). 

Bu surə İslamın əsasını təşkil edən dini mədəniyyətin güzgüsüdür. Bir çox tarixçi iddia edir 

ki, VII-VIII əsrlərdə Qafqazda müsəlmanlar xristianlara və yəhudilərə hörmətlə yanaşır, dini 

ayinlərin icrasına mane olmurdular. 
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Azərbaycan xalqı tarixi boyu müxtəlif imperiyaların dominantlığı altında olmuşdur. Bu 

dominantlıq da ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqları bir-biri ilə yaxınlaşmağa və bir-birinin 

dünyagörüşünə hörmət edərək düşmənə qarşı birləşməyə sövq etmişdir. Azərbaycan 

Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət müşaviri, Bakı 

Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi Himayəçilik Şurasının sədri Kamal Abdulla qeyd edib ki, 

Müxtəlif dini icmaların nümayəndələri Azərbaycanda sülh şəraitində yaşayırlar (9).  

Bu gün ölkəmizdə 1802 məscid, 11 kilsə və 6 sinaqoq fəaliyyətdədir. əhalisinin 95%-nin 

müsəlman olduğu ölkədə 34 qeyri-müsəlman dini icma fəaliyyət göstərir.  

27 may 2011-ci ildə isə bütün Rusiyanın patriarxı II Kirilin iştirakı ilə Rus pravoslav kilsəsinə 

yenidən status verildi. Katolik icması isə 1999-cu ildə qeydiyyata alınıb. Vatikanın iştirakı ilə 

tikilmiş katolik kilsəsi də şəhərin dini müxtəlifliyinə bir töhfədir. 

Tolerantlıq öz kimliyindən ayrılmadan başqalarını dinləyərək hörmət edə bilməkdir. Bu 

qonaqpərvər davranışın məğzi hər növ qorxu və qabaqcadan mühakiməni dəf edərək başqalarını da 

özü kimi qəbul etməkdir.  Lakin bu o demək deyil ki hər kəs hər kəsin dediyini şəksiz qəbul edəcək 

və heç bir suala yer qalmayacaq. İsveçrəli professor Q.Qomo qeyd edirdi ki, qonaqpərvərlik 

tolerantlıqdan daha üstündür və o daha real öhdəliklər yaradır və sürprizlərlə doludur. Dialoq isə 

səbir və etibar tələb edən görüşdür. Buna görə də tolerant olmaq üçün görüşlərin sayını artırmaq 

lazım gəlir (10).  

Tolerantlıq digərlərinin yaşamaq və mövcud olmaq hüququnu tanımaqdır. Bu həmdə 

planetimizdəki müxtəlif din, dil, mədəniyyət və etnik fərqliliklərin konflikt üçün bəhanəyə 

çevrilməməsidir. Bunlar tam əksinə dünyamızı zənginləşdirməyə xidmət etməlidir.  

Biz dini dünyagörüşünü, həyat tərzini səhv hesab etdiyimiz, qəbul etmədiyimiz 

həmvətənlərimizə qarşı dözümlü olmalıyıq. Məhz tolerantlıq sayəsində plüralist cəmiyyətlər daxili 

münaqişələrdən yan keçə bilir. 

Dini etiqad azadlığı kimi ənənə hüququ da bütün vətəndaşların ünsiyyət, ənənə və adətlərə 

sərbəst əməl etməsinə imkan verməlidir. Bu da fərdi identikliyin qorunması və inkişafı üçün 

vacibdir.  Təbii ki, burada mütləq şəkildə yalnız eyni sosial qrupa daxil olan insanlar başa 

düşülməməlidir. Yəni milli, etnik, linqvistik azlıqların nümayəndələri belə hesab edirlər ki, onların 

dillərinin və həyat tərzlərinin inkişaf etdirilməsi üçün imkanlar yaradılması dini azlıqlara, dini 

doktrinalara və vicdan azadlığına şərait yaradılması qədər vacibdir. Buna görə də dini icmaların 

hüquq bərabərliyi uğrunda mübarizəsi siyasi nəzəriyyədə “çoxmədəniyyətli vətəndaşlığa” doğru yol 

kimi analiz edilir. 

 Son olaraq  şeyx  Xaled Bentunesin (Əlcəzair) kəlamlarından iqtibas gətirmək istəyərdik: 

“Zorakılıq dünyaya 9.47 trilliard dollara başa gəlir, sülh mədəniyyətınə əməl etmək isə heç 

nəyə!” (11). 
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Historical evolution of concept of tolerance  

Summary 

In article, historical evolution of concept of tolerance is considered by the author. It is noted 

that, arisen initially as moral concept, it became subsequently to a political and legal concept. 

Further are given by the author thoughts and John Locke, Montesquieu, Michel de Serto's ideas, 

also thoughts of modern researchers of tolerance. The particular emphasis on a tolerance 

phenomenon in Azerbaijan is placed. 
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TOLERANTLIQ VƏ MULTİKULTURALİZM BƏŞƏRİYYƏTİN 
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Müasir qloballaşma prosesi ağalıq və tabelik prinsiplərinə əsaslanan şəcərəli münasibətlər 

sistemindən demokratiya, plüralizm və tolerantlıq prinsipləri üzərində qurulan münasibətlər 

sisteminə keçir. Qloballaşma eyni zamanda mədəniyyətlərin dialoqunu çətinləşdirən əsaslar yaradır, 

belə ki, dünyanın müxtəlifliyinin artması, sosial qütbləşmənin genişlənməsi, dini fundamentalizmin 

və mübariz millətçiliyin güclənməsi, yeni şəraitdə sosial institutların hər hansı bir etnik mədəniyyəti 

qorumaq bacarığını itirməsi tendensiyası inkişaf edir. Bununla əlaqədar olaraq, konsensusa maraq 

artır, şəxsi maraqların təmin edilməsi üçün digərlərinin maraqlarının nəzərə alınması tələbatı 

güclənir.  Müasir dünyada hər bir xalqın və onun mədəniyyətinin suverenliyinin qəbul edilməsi, 

inteqrasiyası onların sağ qalması şərti kimi çıxış edir. Buna görə də xalqların və mədəniyyətlərin 

qarşılıqlı fəaliyyəti qarşılıqlı anlam və razılaşma üzərində qurulan tolerantlıq prinsipi üzərində, 

dialoq və əməkdaşlıq yolu ilə qurulmalıdır. “Tolerantlıq” kateqoriyası bir çox şərhlərə və izahlara 

malikdir. Elmi ədəbiyyatda tolerantlıq bərabərliyə hörmət və qəbul etmə, hakimlik və zorakılıqdan 

imtina, bəşər mədəniyyətinin, davranış normalarının rəngarəngliliyinin qəbul edilməsi, ümumi 

nəzər-nöqtəsinin əldə edilməsi ilə bağlıdır. Mədəni tolerantlıq mədəniyyətlərarası ünsiyyət 

prosesində yaranır, bu zaman digər xalqlara, onların ənənələrinə, dəyərlərinə və nailiyyətlərinə 

hörmət hissi formalaşır, dünyanın etnik və mədəni müxtəlifliyi dərk və qəbul edilir. Hər bir fikrin 

azad ifadə edilməsinə dözümlülük olan cəmiyyət tolerant cəmiyyət modeli kimi qəbul edilə bilər. 

Beləliklə, tolerantlıq qarşılıqlı azadlıqdır, insanlar həqiqət hesab etdiklərinə inanırlar və deyirlər, hər 

bir kəs öz imanını və fikrini ifadə edərkən heç bir zorakılığa məruz qalmır” [8]. 
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Müasir dövrdə dünya mədəniyyətlərinin yaxınlaşması bəşəriyyətin təhlükəsizliyinin sivil 

yolla təmin edilməsinin strateji əsaslarına çevrilir. UNESCO-nun məlumatlarına görə XX əsrin 

sonlarında artıq dünyada heç bir monoetnik dövlət qalmamışdır. Bununla əlaqədar olaraq yeni 

nəsillərin digər xalqlar və onların mədəniyyətlərinə hörmət ruhunda tərbiyə edilməsi, onların digər 

mədəniyyətlərlə ünsiyyətə və dialoqa hazır olması zərurəti yaranıb. Digər xalqlara və 

mədəniyyətlərə hörmət, tolerantlıq hisslərinin yaradılması aşağıdakıları nəzərdə tutur: 1) empatiya – 

emisional sabitlik, xeyirxahlıq, sosial məsuliyyət, sosial relaksasiya; 2) təfəkkürdə fikir ayrılığı – 

partnyorun hiss edilməsi bacarığı, dərdə şərik olma, diqqətcillik, ekstravertlik, refleksiya bacarığı; 

3) mobillik – stereotiplərin, mühakimələrin olmaması, çeviklik, tənqidi təfəkkürün olması; 4) sosial 

fəallıq – ünsiyyətcillik, davranışın müstəqilliyi, düzgün sosial özünütəyinetmə, sosial adaptasiya, 

yaradıcılıq, sosial optimizm, təşəbbüskarlıq. Tolerantlıq müxtəlif formalarda təzahür edir: siyasi, 

iqtisadi, etnik, irqi, dini, mədəni tolerantlıq [15]. 

Müasir dövrdə xalqların mənəvi yaxınlaşması tələbatı yaranır. Hələ XX əsrin 30-cu illərində 

A.Toynbi müsəlman və xristian dünyaları arasında yaranan münaqişəli vəziyyətin əsas səbəblərini 

izah etməyə çalışarkən vurğulayırdı ki, sivilizasiyaların toqquşması tarixin hərəkətverici qüvvəsi 

kimi çıxış edir. A.Toynbiyə görə, məhz mənəvi vəhdət gələcək ümumdünyəvi cəmiyyətin əsası ola 

bilər. A.Toynbi hesab edirdi ki, zorakı qloballaşma «irqlərin müharibəsinə» səbəb ola bilər. Maddi 

qloballaşma xalqların mənəvi yaxınlaşması əsasında baş verməlidir. A.Toynbiyə görə, «dörd ali din 

– xristianlıq, islam, induizm və buddizmin mahayanist forması ümumdünyəvi missiya daşıyır» [10]. 

Dünya dinləri hansısa yüksək normativ kodlar vasitəsilə onlara aid olan etno-mədəni lokusları 

birləşdirir, belə ki, keçmişdə bu dinlərin formalaşmasında dinlərarası dialoq əsaslı rol oynamışdır, 

bunu müasir müqayisəli dinşünaslıq da sübut edir. Müasir mədəni antropologiyaya görə hər bir 

sivilizasiya heterogen başlanğıclardan ibarətdir və heterogen etnik başlanğıclar özündə çoxsaylı 

təhlükələr daşıyır. Bir çox sivilizasiyalar polikonfessional (çoxdinli) hesab edilirlər. Hər bir 

sivilizasiya etnomədəni dünyaların dayanıqlı plüralizmi ilə xarakterizə edilir ki, bu onun 

dinamizminin mənbəyi hesab edilir. Bu gün bir çox dövlətlər eyni zamanda bir sivilizasiyanın 

tərkibinə daxil olurlar, özləri isə çoxsaylı sivilizasiyalardan ibarət olurlar. Qeyd etmək olar ki, 

sivilizasiyalı özünüidentiklik problemi yüksək dərəcədə mürəkkəb, qapalı və buna görə də 

mədəniyyət sahəsində fövqəladə zərif sintezlər problemidir və bu gün multikulturalizm siyasətinin 

əsas mahiyyətini təşkil edir [7]. 

Müasir multikultural cəmiyyətlər əvvəllər multimilli, multietnik, multiirqçi, multidini 

adlandırılırdı. Bu anlayış 1960-cı illərdə Kanadada bikultural anqlo-fransız cəmiyyətin idarəçilik 

xüsusiyyəti kimi yaranmışdı. Multikulturalizm siyasi ideologiya kimi ilk dəfə Kanadada 1971-ci 

ildə qəbul edilmişdi. Multikulturalizm XX əsrin 80-cı illərinin sonu – 90-cı illərinin əvvəllərində 

vaxtı ilə miqrasiya mənbəyi olmuş İtaliya, Yunanıstan, İspaniya, İrlandiya kimi Avropa ölkələrində 

qeyri-avropalıların yeni miqrasiya dalğası ilə əlaqədar qeydə alınmağa başladı.  

 Multikulturalizm Avropanın və Yeni Dünyanın assimilyasiya potensialının tükənməsi və 

əvvəlki bircinsli mədəniyyətə malik olan cəmiyyətlərin xarici mədəni elementlərini əritmədən 

özünə daxil etməsi ilə bağlı idi.  Digər tərəfdən multikulturalizm Avropada tədricən milli sərhədləri 

aradan qaldıran, lakin Avropa millətlərinin mədəni muxtariyyətini ləğv etməyən inteqrasiya 

prosesləri ilə bağlı olmuşdur [12]. 

Multikulturalizm mədəni plüralizmin qəbul edilməsi və ona dəstək konsepsiyasıdır. Müasir 

cəmiyyətlərdə mədəni birlik yaradılmasının və mədəniyyətlərin universallaşmasının əksinə olaraq, 

multikulturalizm mədəni müxtəlifliyi təbliğ edir, hətta onu müdafiə etməyə çalışır [9, s.445].  

İlk dövrlərdə multikulturalizm sosial mədəni fenomen kimi nəzərdən keçirilirdi. Bu zaman 

müasir cəmiyyətdə fərqli mədəniyyətlərin, etnosların, dinlərin, irqlərin  yanaşı mövcud olması 

məsələsi qoyulurdu. “Multikulturalizm” anlayışının və nəzəriyyəsinin müəllifləri Q.Markuze və 

İ.Berlin hesab edilirlər. Alman cəmiyyətində “multikulturalizm” və “multikultural cəmiyyət” 

anlayışlarının elmi tədqiqatlarda istifadə edilməsi X.Qasslerin adı ilə bağlıdır.  Koqnitiv 

nəzəriyyənin və siyasi doktrinanın elmi anlayışlar bazası olan multikulturalizm cəmiyyətin 

çoxmədəniyyətliliyinə refleks kimi formalaşıb və mədəni rəngarəngliyə tolerant münasibətlərin 

dəstəklənməsi ideologiyasına çevrilib. Fəlsəfi-mədəni aspektdə multikulturalizm nəzəri kateqoriya 

kimi qəbul edilir və mədəni fərqliliklərə hörmət, prinsipcə onlar arasında iyerarxiya qurulmasına 
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etiraz kimi çıxış edilir. Xronoloji olaraq multikulturalizm nəzəri-mədəni tədqiqatların ən yeni 

istiqamətlərindən biri postmoderndən sonrakı vəziyyətə refleks kimi formalaşıb.  N.K.Həsənov 

multikulturalizmi çoxmədəniyyətli reallıq və nəzəri konsepsiya olaraq nəzərdən keçirir və ilkin 

birliklərin mədəni yekcinsliyinin transformasiyası kimi müəyyənləşdirir  [11, s.26-27, 42, 45]. 

N.S.Kirobayeva görə “Multikulturalizm müxtəlifcinsli mədəni qrupların eyni həyat 

məkanında münaqişəsiz mövcudluğu haqqında nəzəriyyə, təcrübə və siyasətdir” [13]. 

Mütəxəssislər multikulturalizmin bir sıra formalarını fərqləndirirlər: kommersiya və 

komplektləşdirilmiş multikulturalizm (E.Şoxat və R.Stem), ksenofobiyanın butik multikulturalizmi 

forması (Q.Xaqqan), neoliberal, yaxud korporativ multikulturalizm,  tənqidi multikulturalizm, 

qiyamçı multikulturalizm, konservativ multikulturalizm, polisentrik multikulturalizm və s. [14, 

s.102-108]. 

Multukulturalizmin əsas prinsipləri aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir: 

- Etnomədəni müxtəlifliklərə pozitiv münasibət. Mədəni müxtəliflik cəmiyyəti zənginləşdirir 

və onu daha çox həyata davamlı edir; 

- Mədəni müxtəliflik hüququ. Bütün birlik üzvləri öz mədəniyyətlərinin qorunub saxlanması 

hüququna malikdirlər; 

- Mədəni bərabərlik və qarşılıqlı dözümlülük; 

- Şəcərəli struktura malik olan ikili (çoxtərəfli) identiklik. Hər bir fərd öz seçimi əsasında eyni 

zamanda bir neçə mədəni birliyin üzvü ola bilər. Özünü dövlətlə identikləşdirmə ilkin, qrupla 

identikləşdirmə ikinci dərəcəli identifikasiya adlanır;   

- Çoxluqda təklik. Qrupun mədəni müstəqilliyi çoxluğun əsas dəyərlərinə müxalif olmayan 

səviyyədə qəbul edilir; 

- Fərdin özünü bu və ya digər etnomədəni qrupla identikləşdirməsi onda sabit özünüdərk 

formalaşdırır, onun psixoloji müdafiəsinə kömək edir, onun etnomədəni qruplarla münasibətlərinin 

açıq və tolerant olmasına zəmin yaradır;  

- Bərabər şanslar hüququ. Mədəni müxtəliflik qeyri-ayrı-seçkilik və sosial sahədə bərabərlik 

prinsipi ilə tamamlanır; 

- Siyasi idarəçilik. Multikulturalizm özünü inkişaf etdirən fenomen deyil, onun formalaşması 

və inkişafı üçün siyasi iradə və dəstək zəruridir [2]. 

Bu gün Azərbaycan Respublikası multikulturalizmi dövlət siyasəti elan edib. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xüsusi olaraq qeyd edib ki, “Multikulturalizm 

Azərbaycanın dövlət siyasəti və həyat tərzidir”.   Bu siyasətin əsas məqsədi ölkədə yaşayan 

xalqların etnik-mədəni dəyərlərinin qorunmasına, inkişafına və cəmiyyət daxilində bu xalqların 

inteqrasiyasına nail olmaqdır. Azərbaycanın ərazisində yaşayan bütün  xalqların, o cümlədən milli 

azlıqların etnik-mədəni dəyərlərinin qorunması və inkişafı məsələsinə Azərbaycan Respublikası 

özünün dövlət siyasətinin həm məqsədi, həm də vasitəsi kimi yanaşır [4, s.11].   

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan - 2020: gələcəyə baxiş” inkişaf konsepsiyasında da göstərilir ki, “Mədəniyyətlərin 

qovşağında yerləşən Azərbaycanın zəngin və tolerant tarixi irsinin, müxtəlif etnoslara və dinlərə aid 

çoxsaylı tarix və mədəniyyət abidələrinin tədqiqi, qorunması və təbliği üçün görülən işlər sistemli 

şəkildə davam etdiriləcək...  ...Ölkədə xüsusi sosial qrupların mədəniyyət obyektləri və 

xidmətlərindən istifadə etmə imkanlarının genişləndirilməsini nəzərdə tutan fəaliyyət inkişaf 

etdiriləcəkdir” [1, s.36-37]. 

Qeyd edildiyi kimi xalqların etnik-mədəni dəyərlərinin qorunması Azərbaycan 

Respublikasının ümumi inkişafının mühüm hədəflərindən olan demokratik inkişafın, insanların 

hüquq və azadlıqlarının müdafiə olunmasının tərkib hissəsidir. Bu məsələ Azərbaycan 

Respublikasının dövlət siyasətinin vasitəsi kimi ölkənin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, 

demokratik inkişaf yoluna, milli təhlukəsizliyinə, xüsusilə də, multikultural təhlükəsizliyinə, 

vətəndaşlarda vətənpərvərlik şüurunun inkişafına, əhalinin rifah və etnik-mədəni dəyərlərini təhdid 

edən etnik millətçilik, etnik separatçılıq, dini separatçılıq və digər dezinteqrasiya proseslərinin 

qarşısının alınmasında istifadə olunur [4, s.11].  

Prezident İlham Əliyev xüsusi olaraq qeyd edib ki, “Bu gün Azərbaycan artıq dünyada 

tanınmış multikulturalizm mərkəzlərindən biridir”.  
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Hazırda ölkədə  keçirilən çoxsaylı beynəlxalq tədbirlərdə  dünyada milli və dini 

tolerantlığın gücləndirilməsi, multikultural  dəyərlərin  təbliği, dini zəmində ekstremizmə və ayrı-

seçkiliyə qarşı birgə mübarizə yollarının araşdırılması, fərqli dinlərin  və mədəniyyətlərin  daşıyıcısı 

olan insanlar arasında dialoq və qarşılıqlı anlaşmanın  bərqərar edilməsi  və s. aktual problemlər 

geniş müzakirə olunur [6].  

Multikultural dəyərlərin təbliğinə, mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların dialoqunun 

yaradılmasına və möhkəmləndirilməsinə yönələn fəaliyyətlər sırasında 2008-ci ildə Avropa 

Şurasına üzv ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin Bakıda keçirilən toplantısına İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatına üzv ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin də dəvət olunmasını göstərmək olar. 2009-cu ildə 

Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin toplantısına Avropa 

Şurasından mədəniyyət nazirləri qatılmışdı. "Bakı prosesi" adlanan bu təşəbbüs sonradan 

Azərbaycanda dünya dini liderlərinin Zirvə görüşünün, mədəniyyətlərarası dialoq və Bakı 

Beynəlxalq Humanitar forumlarının keçirilməsinə təkan verdi. Bu tədbirlər isə multikulturalizm 

ənənələrinin təbliğində Azərbaycanın əvəzsiz rolunu göstərir [5]. Bu sırada 2014-cü il mart ayının 

7-də Bakıda Beynəlxalq Media Mərkəzində “Dini etiqad azadlığı, missionerlik fəaliyyəti  və 

media” mövzusunda keçirilən konfrans da xüsusi qeyd edilə bilər [6].  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 15 may 2014-cü il tarixli Fərmanı ilə 

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi yaradılmışdır. Dövlətimizin başçısı 2015-ci il mayın 18-

də Bakıda keçirilən III Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışındakı nitqində bu 

barədə demişdir: "Bizim ölkədə multikulturalizm ənənələri hər zaman güclü olub və Beynəlxalq 

Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılması bu dəyərlərin təşviqi istiqamətində hökumətimizin atdığı 

daha bir addım idi. Multikulturalizmin alternativi yoxdur... Hesab edirəm ki, multikulturalizmi 

gələcəyi olmayan məfhum kimi təqdim etmək təhlükəlidir, əksinə səylərimizi dayandırsaq, dünyada 

vəziyyət daha da pisləşəcək" [5]. 

2014-cü il oktyabrın 2-də "XXI əsr: ümidlər və çağırışlar” devizi ilə keçirilən IV Bakı 

Beynəlxalq Humanitar Forumunun rəsmi açılış mərasimindəki nitqində prezident xüsusi olaraq 

qeyd etmişdi ki: “Multikulturalizm ayrı-seçkiliyə yol vermir, əksinə, bütün xalqları birləşdirir" 

[6]. 

İlham Əliyev “Rossiya-24” informasiya telekanalına müsahibəsində bu fikri belə açıqlamışdı: 

“Təəssüf ki, biz müasir dünyada çox vaxt başqa mənzərə - qarşıdurma, təcridolunma, ayrı-seçkilik 

görürük. Bəzi ölkələrdə ümumiyyətlə, yüksək səviyyədə bəyan edirlər ki, multikulturalizm siyasəti 

fiaskoya uğrayıb. Bu, çox təhlükəli meyldir. Düşünürəm ki, Azərbaycanın nümunəsi bunun tam 

əksini göstərir. Onu göstərir ki, öz mədəniyyətinə, tarixinə bağlı olmaqla bərabər, eyni zamanda, 

başqa xalqların və dinlərin nümayəndələrinin mədəniyyətinə də hörmətlə yanaşmaq olar. Təsadüfi 

deyil ki, Bakı bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın özünəməxsus mərkəzinə çevrilib. Bu yaxınlarda 

bizdə Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi yaradılıb, müxtəlif tədbirlər, beynəlxalq forumlar 

keçirilir. Əlbəttə, Azərbaycan çoxmillətli, çoxkonfessiyalı ölkə kimi belə bir nümunə göstərir ki, 

sosial sifariş və dövlətin düzgün siyasəti olanda bütün bu məsələləri bacarıqla həll etmək 

mümkündür” [3]. 

2016-cı il yanvarın 10-da Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının 

yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasdakı nitqində Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyev multikulturalizm siyasətinin tətbiqi imkanları ilə bağlı bildirmişdir: "Azərbaycan 

multikulturalizmlə bağlı çox böyük işlər görüb. Azərbaycan nümunəsi göstərir ki, multikulturalizm 

yaşayır. Baxmayaraq bəzi siyasətçilər deyirlər ki, multikulturalizm iflasa uğrayıb. Bəlkə haradasa 

iflasa uğrayıb. Amma Azərbaycanda yaşayır və bu meyllər, bu ideyalar güclənir, ictimaiyyətdən də 

daha çox dəstək alır. Biz bu yolla gedəcəyik. Beləliklə, bu il Azərbaycanda "Multikulturalizm ili" 

elan olunur". 

Beləliklə, multikulturalizm bu gün Azərbaycanda gedən demokratik proseslərin ayrılmaz 

tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Bu çərçivədə keçirilən tədbirlər isə ölkəmizdə multikultural 

təhlükəsizliyin intellektual göstəricilərinin artıq formalaşdığını təsdiqləyir. 2016-cı ildə BMT-nin 

Sivilizasiyalar Alyansının Bakıda keçiriləcək 7-ci Qlobal Forumu dünya ölkələrinin 

Azərbaycandakı multikultural mühitə olan münasibətin real ifadəsidir. Digər tərəfdən, bu, 

https://az.wikipedia.org/wiki/15_may
https://az.wikipedia.org/wiki/2014-c%C3%BC_il
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Azərbaycanda multikultural təhlükəsizliyin təmin olunmasına sistemli yanaşmanın 

mövcudluğundan xəbər verir [5]. 
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TOLERANCE AND MULTICULTURALISM AS BASIS OF SAFETY OF HUMANKIND 

 

SUMMARY 

 

In the modern world acceptance of a sovereignty of cultures of all people, their integration 

into world culture acts as the main condition of their survival. With respect interaction of the people 

shall is based on the basis of the principle of tolerance, by dialogue and cooperation. Approach of 

world cultures turns into modern time for strategic fundamentals of policy of a multkulturalizm and 

safety of mankind. Multiculturalism  - concept of acceptance and support of cultural pluralism. In 

modern societies instead of creation of cultural communities and a univertsialization of cultures 

multiculturalism propagandizes cultural distinction and tries to protect it. 
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QƏDİM FRANSANIN ƏRAZİSİNDƏ YAŞAYAN MİLLİ AZLIQLAR VƏ  

DÖVLƏTİN DİLİN QORUNMASINA DƏSTƏYİ 

 

Açar sözləri: dövlət dəstəyi, Qalliya, teoriya, qədim abidələr 

Key words: state support, Gallia, theory, ancient monuments 

 

Fransız dili roman dilləri qrupuna daxildir. Onunla bərabər bu qrupa ispan, portuqal, Pireney 

yarımadasının katalon dili, Fransanın cənubunda provansal, italyan və sardin, İsveçrənin cənub-

şərqində reto-roman, rumın, moldav dilləri aiddir. Fransız dili müasir Fransanın, Belçikanın 

(flamnad dili ilə yanaşı), İsveçrənin (alman və italyan dilləri ilə yanaşı) rəsmi dövlət dilidir.  Qədim 

Fransa ərazisində müxtəlif milli azlıqlar yaşayır. Məsələn, basklar Bayon və Moleon əyalətində, 

kataloniyalılar Şərqi Pireneydə, Breton yarımadasında, bretanlılar, Nor departamentində 

flamandlılar. 

Başqa roman dilləri kimi fransız dili də öz başlanğıcını latın dilindən götürür. Latın dili güclü 

təsirini Yuli Sezarın e.ə.58-51-ci illərdə Fransanı işğalından sonra göstərdi. Qədim mənbələrdən də 

hamıya məlumdur ki, müasir Fransanın ərazisi o dövrdə Qalliya adlanırdı. Roma işğalına qədər orda 

müxtəlif azlıqlar yaşayırdı. Dövlətin şimal və mərkəz hissəsinin əsasını kelt tayfaları təşkil edirdi, 

onları belə romalılar adlnadırırdı. Qallar öz qal və kelt dillərində danışırdılar. Ölkənin cənubunda 

akvitanlılar məskunlaşmışdır. Yunan coğrafiyaşünası Strabon qeyd edirdi ki, onlar mənşəcə 

İspaniyanın ərazisində yaşayan iberlərə çox yaxın idilər.. Yuli Sezar Qalliyanı üç yerə böldü: 

Akvitaniya, Luqdunq və Belçika və çox qısa zaman ərzində bu ərazilər romanlaşmağa başladı. 

Roma məktəbi, roma bələdiyyəsi, administrasiya, yerli-idarə orqanları latın dilinin 

mənimsənilməsinə gətirib çıxardı. Amma işğal olunmuş ərazilərdə, əyalətlərdə, Yuli Sezarın 

memuarlarının dilini xalq-danışıq dili təşkil edirdi. Bu latın dili üçün xüsusi bir termin vulqar latın 

dili formalaşdırdı. Bu dil yerli bələdiyyə orqanlarının işlətdiyi əsas forma idi.  

Vulqar latın dili Qalliyanın müxtəlif dilli əhalisi müxtəlif cür mənimsəyirdi. Bu prosesə 

romanlaşma güclü təsir göstərməyə başladı. Romanlaşma Qalliyanın cənubunda daha güclü idi.  

Bununla belə, vulqar latın dili tarixi müharibələr gedişində milli azlıqların dilindən bir çox 

alınmalar aldı. Almanlarla toqquşmada bir çox hərbi terminlər latın dilinə keçdi: werra (müharibə), 

helm (dəbilqə), brand (xəncər), baro (döyüşçü), drung (cərgə), framea (qalxan). 

Qərbi Roma imperiyasında xristianlıq dininin yayılması ilə əlaqədar olaraq, vulqar latın dili 

dini yunan mənşəli terminlər ilə zənginləşdi. Məsələn, ecclesia, monăchus, erěmus, presbyter, 

baptidjare, blasphemare və s.  

Bəşər cəmiyyətinin tarixi inkişafında din böyük rol oynamışdır. Başlanğıcdan ictimai-siyasi 

terminologiya bu qrup dini dillərdən qidalanmışdır. Qərbi Avropada da latın dili kilsənin və rəsmi 

kargüzarlıq dili, elm dili, ədəbiyyat nümunələrində istifadə olunan dil idi (1, 44 ). 

Müsəlman şərqində eynilə ərəb dili müsəlman dünyasının yalnız  dini cəhətdən deyil, həm də 

hüquqi və dövlət birliyi cəhətindən möhkəmlənməsinə səbəb olan ən təsirli amillərdən bir olmuşdur 

(1, 44). 

Eramızın V əsrində müasir Avropa ərazisində əsrlərlə hökmranlıq etmiş Qərbi Roma 

imperiyası süquta uğradı. Ərəb xilafəti də sonralar dağıldı. İşğalçılar tarix səhnəsindən çıxdılar, 

lakin onların dillərinin izləri müasir ictimai-siyasi  terminologiyada hələ də qalmaqdadır. 

Franklar Qalliyanı işğal etdikdən sonra,  orada hakim sinfə çevrildikdən sonra, yerli xalqın 

yüksək mədəniyyətinə assimilyasiya etdi və öz dilini yerli xalqın dili ilə qarışdıraraq qal-roman 

dilini mənimsədi. Qal-roman dilinin tərkibinə ictimai-hüquqi, idarə, yerli bələdiyyəyə aid sözlər 

keçdi. Bu yeni germanizmlər əvvəlki vulqar latın dilinə keçmiş germanizmlərdən işğalçının dil 

xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Hərbi işə aid terminlər: haubert, qədim fransız dilində halberc 

(<halsberg),  epien (<speat), eparon (<sporo), qədim fransız dilində, broigne (<brunja), hache 

(<hapya), qədim fransız dilində guaite (<watha), beffroi (<bergfrid), gonfanon (<guntrfano). 
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Qalliyanın franklar tərəfindən yüz il işğalına qədər frank dövlətinin fransız və alman 

hissələrinə bölünməsinə qədər (843-cü il) bütün bunlar dövlət dilinin inkişafına böyük təsir 

göstərmişdir. Bu dövrdə fransız millətinin qallo-roman əhalisindən formalaşması dildə bir sıra 

dəyişikliklərin baş verməsinə gətirib çıxartdı. Yeni feodal formasiya da olan dəyişikliklər köhnə 

Roma quldarlıq quruluşunu əvəz edirdi. Feodal hüququna aid bir sıra misallar: qədim fransız dilində 

aleu (<alod), marche (<marka), qədim fransız dilində ban (<ban), gage (<wadja), lige (<letig), 

maréchal (<marahskalk). Bu terminlər müharibə ilə əlaqədar olaraq öz mənalarını dəyişdirmişlər. 

Bu sözlərlə bağlı frankların suffiksləri yerli xalq tərəfindən mənimsənilmişdir (-ard, -and,-ald,-eng,-

enc). Frankların dili özünü yerli xalqın fonetik sistemində də özünü göstərmişdir. Belə ki, alman 

sözləri ilə bərabər onların udlaq (boğaz) səsi “h” da mənimsənildi. Bu XVI əsrə qədər saxlanıldı, 

sonra yox oldu. Həmçinin bilabial (dodaq önü) w - gw keçdi, daha sonra g səsini aldı. Məsələn, 

guerre (müharibə), garde (gözətçi qəsrdə). 

Bu dövr ərzində fransız millətinin formalaşması nəhəng bir dəyişikliklərdən  keçdi.  

 

Tarixçi Nitxard qeyd edir ki, 842-ci ildə Lüdoviqin oğulları, Keçəl Karl və  alman Lüdoviqin 

Strazburqda üçüncü qardaş Lotariyaya qarçı birlik müqaviləsi imzaladılar, belə ki, ordu qarşısında 

Lüdoviq roman, Karl isə alman silində and içdilər. Tarixə daxil olan bu mətn “Strazburq andı” 

(Serment de Strasbourg) adlanır və bizim dövrümüzə gəlib çatan birinci fransız dilinin tarixi 

qaynağıdır.  

Frankların Qalliyanı işğalından sonra sülh şəraitində yaşayan yerli xalqın dilini mənimsəyə 

başladılar. Onların danışığını qallo-roman nitqi təşkil etməyə başladı. A.Dozanın fikrinə görə qallo-

roman dilinin təsiri X-cu əsrdə  sona çatdı .Franklar xristian dinini də qəbul etdilər: Böyük Karlın 

epoxasından başlayaraq onun rəhbərliyi altında klassik şairlərin, filosofların natiqlərin latın dilindən 

bir çox terminlər alındı: ange, apôtre, bénédiction və s. Uzun müddət köhnə fransız dili ilə 

provansal dil arasında fərqi Luara çayı təşkil edirdi.  Ölkənin şimalı dəyişikliklərə daha meylli idi. 

Qədim fransız dilinin saitləri çoxu ön saitləri idi, boğazda əmələ gəlirdi. Arxa saitlərin ancaq 

açıq və qapalı [o]   iştirak edirdi. 

XI əsrdə fransız dilində kifayət qədər yazılı abidələr meydana gəldi. Bu yazılı abidələr dilin  

köhnə vəziyyətini yaxşılığa doğru irəliləməsinə səbəb oldu. Onlar əsasən cəmiyyətin hegemon qatı 

olan dini, feodal-zadəgan təbəqəsini əks etdirirdi, zadəgan ədəbiyyatı inkişaf etməyə başladı. Bu 

dövrdə ədəbi dil xalq dili əsasında inkişaf edirdi. Fransız yazı dili XIII əsrdə genişlənməyə başlayır. 

O, administrasiya, hüquqi sənədlər, rəsmi yazışma dili formasını alır. 

Fransız dilinin digər  qaynağı  “Reyxenaus duaları” adlanır.  Bu tarixi abidə də bibliyaya aid 

sözlərin izahı verilmişdir. Amma bəzi ictimai-siyasi leksikada işləyən terminlər tapmaq olar. 

Məsələn, carcatus (charge, qədim fransız dili chargie), ficato (foie, qədim fransız dili feie). Bu 

qaynaq Fransanın şimal-qərbində tətrtib olunub və kopiya halında Reyxenau monastırında 

saxlanılır. 

XI-XII əsrdə Fransanın cənubunda güclü feodal-monarxiya dövləti ingilis-normand-anjuy 

krallığı var idi.  

XIV əsrdə Fransada monarxiyanın iqtisadi-siyasi mərkəzi Pris İl-dö-Frans regionu oldu. 

Danışıq fransız dili rəsmi dövlət dilinə, parlament dilinə və dəftərxana dilinə daxil olur. Latın dili 

məcburiyyət qarşısında öz sırasını fransız dilinə verir. XIV-XV əsrdə antik əsrlərin fransız dilinə 

tərcüməsi zamanı milli dildə terminlər və yeni sözlər yaranmışdır. Fransanın 100 illik (1337-1453) 

müharibədə uğurundan sonra dövlət daha da gücləndi. Dövlətin siyasi və ərazi bütövlüyü XI-cü 

Lüdoviqin dövründə zirvə nöqtəsinə çatmışdır. 

Fonetikada da bu dövrdə dəyişikliklər baş verməyə başladı. Bu dövrdə vurğusuz saitlərin  

düşməsi və zəifləməsi baş verdi. İctimai-siyasi leksikadan dəyişiklik yan keçmədi. Zəif “e” iki sait 

arasında yox olmağa başladı (contrerole – controle – nəzarət). Amma bu stabilolmayan səs qaldı. 

Bəzi hallarda o öz funksiyasını saxlayır [ə] kimi qaldı. –Cion sonluğu revolicion, decepcion – tion- 

ilə əvəzləndi, (revolucion < revolution, decepcion<deception). 

Brüno bu dövrdən (XIV-XV) dövrümüzə gəlib çatan terminləri commerce, examen, ruine, 

barbare, complexe, absent qeyd edir. XV əsrdə bu latinizmlər Brünonun qeydinə görə “un ornement 
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littéraire” ədəbi norma formasına daxil olur. Bu dördə cəm kateqoriyası itmişdir: contes – conte, 

barons – baron və s. 

XVI əsrdə Fransanın bir millət altında birləşdirilməsi başa çatırdı. Kral hakimiyyəti təkcə 

dövlətin daxilində deyil, hətta sərhədi aşırdı. Fransanın siyasi-iqtisadi gücü onu nəhəng 

monarxiyaya çevirdi. Yüzillik müharibələr fransız xalqını bir millət kimi formalaşmasında böyük 

rol oynamışdır. Bu dövrdə fransız ədəbi dili vahid dil tendensiyasının olmasına böyük təsir göstərdi. 

Fransız dili latın dilini sıxışdırmağa başladı və vahid fransız dilinin yaranmasına dəlalət etdi.  

 

1539-cu ildə I Fransis (1515-1547) fransız dilini dövlətin, administrasiyanın rəsmi dili elan 

edilməsi haqqında  (Ordonnance de Villers Cotterêts) – Ordonans Ville Kotre fərmanını imzaladı. 

Bu fərman latın dilinin fransız dilindən ayrılmasına həm də, regional dialektlərə ciddi zərbə endirdi. 

Konservativ qrammatiklər fransız dilinin inkişafını XVI-cı əsrdə fransuz Rablenin “Qargantua və 

Pantagruel” şedevri ilə göstərilir. Qargantua və Pantagruel əsərinə görə bütün Dirçəliş epoxasının 

ensiklopediyasını tərtib etmək olardı. Fransız dilinin normalarını Jak Dübua özünün “İn linguam 

gallicam İsagoge”, Megre “Tretté de la grammere françoeze”, əsərlərində əks etdirmişlər. Dü Belle 

bu dövr üçün leksikanın zənginləşməsini müxtəlif yollarla həyata keçməsini qeyd edirdi: 1) 

neologizmlərin yaranması, 2) klassik dillərdən və müasir dillərdən alınmalar, 3) ən parlaq 

dialektlərin istifadəsi, 4) arxaizmlərin istifadəsi. 

 

1636-cı ildə kardinal Rişelyönün rəhbərliyi ilə Fransa Akademiyası yaradıldı. Bu 

akademiyaya milli dilin normaya salınması tapşırılmışdır. Akademiyanı tərkibinə Parisin 

konservativ nümayəndələri daxil idilər. Hərəkata purist Klod Vojla rəhbərlik edirdi. Klod Vojla des 

artiklinin de artikli ilə əvəz olunmasını təlıb edirdi (əgər sifət ismin qarşısında cəm halında idisə). 

Nitqin təmiz, düzgün  variantlarını Vojla savadlı şəhər aristokratlarının nitqindən götürürdü. 

Rişelyönün siyasətinin əsasını IV Henrinin proqramı təşkil edirdi: 

1.dövlətin möhkəmlənməsi, onun mərkəzləşməsi; 

2. ali hakimiyyətin kilsə üzərində nəzarətini gücləndirmək və mərkəzin əyalətlər üzərində 

nəzarətini gücləndirmək; 

3. ispan-avstriya hegemonluğuna Avropada müqavimət. 

 

Bu dövrü Fransanın yekun absolyut monarxiyası adlandırırdılar. Burjuaziya zadəganlıqla üz-

üzə idi. Onların mübarizəsi dövlətin inkişaf etdirilməsi idi. Rene Dekartın fəlsəfəsi də dil 

nəzəriyyəsinə təsir edirdi. Fransua Malerbin dil haqqında nəzəriyyəsi də diqqəti çəkir.  

1. dil təmiz və saf olmalıdır; 

2. Pleada yazıçılarının inkarı; 

3. dilin adi sözlərdən təmizlənməsi; 

4. fransız dilinin öz norması var və o, latın dilindən fərqlənir; 

5, fransız dilinə mürəkkəb konstruksiyalı latinizmlər yaddır; 

 

Fransua Malerb dildə neologizmlərin yaranmasına qarşı çıxırdı. Onlar dilin saflığını pozur. O, 

arxaizmlərin də işlənməsini rədd edirdi. Onun “dégasconner la cour” ifadəsi, IV  Henrinin sarayında 

qasqon zadəganlarının çoxluğu ilə əlaqədar çox məşhur idi. O, bununla demək istəyirdi ki, doğma 

dilin sözləri istifadə dairəsində olmalıdır. Böyük Fransa inqilabı purist fikirlərə leksika sahəsində 

zərbə endirdi, milli dillə bağlı Milli İnstitut yaradıldı, fransız milli dilinin formalaşıb bitməsinə təsir 

etdi. Yerli dil işğallara baxmayaraq öz özülünü qoruyur gəlmə dilin xüsusiyyətlərini sisteminə salır 

və sonda fundamental struktura malik olur. 
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Xülasə 

Bu məqalə qədim Fransanın ərazisində yaşayan milli azlıqların leksikasına həsr olunmuşdur. 

Tədqiqat zamanı başqa dillərdən alınan sözlərin quruluşu və fonetik tərkibi təhlil olunur. 

 

Sevil Adigozalova 

NATIONAL MINORITIES LIVING IN THE TERRITORY OF ANCIENT FRANCE AND 

STATE SECURITY IN SUPPORT OF LANGUAGE 

Summary 

This article examined vocabulary of national minorities in the territory of ancient France. As 

part of the study words adopted from other languages, their structure and phonetic structure were 

identified. Works of French enlighteners was studied step by step. State support in favor of national 

language was depicted.  
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Одной из наиболее дискуссионных проблем в англоязычной историографии является 

этническое происхождение азербайджанской династии Сефевидов. Наряду с тюркским 

нередко можно встретить утверждения англоязычных исследователей о персидском, 

курдском и даже арабском происхождении династии. Как маркер этнической 

принадлежности, тюркоязычность Сефевидов также подвергается сомнению. Отчасти столь 

неоднозначная характеристика этнолингвистической принадлежности Сефевидов связана как 

с отсутствием критического анализа средневековых источников, главным образом 

интерполированных рукописей агиографического сочинения Ибн Беззаза «Саффат ас-сафа», 

являющегося первым и, пожалуй, наиболее полным источником по генеалогии Сефевидов, 

так и с предвзятым отношением некоторых англоязычных исследователей, вызванным 

этнополитической ангажированностью. Превалирующим на сегодняшний день является 

гипотеза персидского происхождения династии. Как следствие, ряду англоязычных 

исследователей свойственно «иранизировать» династию Сефевидов, игнорируя приведенные 

в источниках неопровержимые факты и доказательства ее тюркоязычности и тюркского 

происхождения. К примеру, даже на официальном сайте всемирно известной британской 
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общественной телерадиовещательной организации BBC родоначальник и эпоним Сефевидов 

шейх Сефиаддин представлен «персидским националистом» [16]. В старейшей англоязычной 

универсальной энциклопедии Британнике Сефевиды представлены иранской династией, 

установившей шиитский ислам государственной религией Ирана, который в свою очередь 

стал основным фактором в появлении единого национального самосознания среди 

различных этнических и лингвистических элементов страны [15]. Выдающийся ориенталист, 

автор фундаментальных исследований по Сефевидам Р.Сейвори отмечает, что Сефевиды 

происходят из «аборигенного иранского рода», но не тюркского, как об этом иногда 

утверждают. Исследователь предполагает, что семья происходила из Персидского 

Курдистана, откуда позже переселилась в Азербайджан, где и переняла азербайджанскую 

форму тюркского языка, в итоге поселившись в XI в. в маленьком городе Ардебиле. К тому 

же, оценивая создание государства Сефевидов в 1501 г. как переломный момент в иранской 

истории, Р.Сейвори отмечает, что впервые со времен арабского завоевания Ирана, спустя 8,5 

столетий вся территория, исторически являвшаяся сердцевиной Ирана, была воссоединена 

под властью одного персидского царя (шаха Исмаила I – Л.К.), хотя и говорившего на 

диалекте Азери тюркского языка. К слову, тот факт, что Исмаил I писал стихи не на 

персидском или каком-нибудь другом языке, а именно на тюркском, Р.Сейвори «объясняет» 

политической целью шаха – дабы сделать эффективнее проповедь сефевидской da᾽wa 

(пропагандистской идеи) для тюркманских племен – кызылбашей, он обращался к ним 

посредством своих простых стихов на их же родном тюркском диалекте [17, с. 258-259; 18, с. 

186]. Другой выдающийся иранист Э.Йаршатер указывает, что Сефевиды, являвшиеся 

первоначально ираноязычным (курдским) кланом, впоследствии тюркизировались и 

переняли тюркский язык как свой родной [22]. Причем, как и Р.Сейвори, Э.Йаршатер 

пытается скрыть явный, неоспоримый факт тюркского происхождения и тюркоязычности 

Сефевидов «практическими целями», хотя какими именно исследователь не указал [23]. 

Дж.Перри же предполагает, что тюркоязычная Сефевидская семья из Ардебиля была 

тюркизированного иранского (по предположению исследователя, курдского) 

происхождения, которая захватила Иран и установила тюркский язык языком двора и 

военщины, языком широко распространенного общения, придав ему высокий общественный 

статус, в то время как персидский – язык высокой литературы и гражданской администрации 

– фактически остался не тронут по статусу и содержанию [13]. К.Босворт также отмечает, 

что, хотя Сефевиды и говорили по-тюркски, по происхождению они, вероятнее всего, были 

курдами [3, с. 172-4]. Идентичного мнения придерживается Ф.Дафтари [4, с. 147]. Как видно, 

англоязычным исследователям свойственно игнорировать, иногда даже открыто отрицать 

тюркское происхождение и, соответственно, тюркоязычность Сефевидской династии, хотя 

их утверждения слабо аргументированы и носят лишь декларативный характер.  

Однако необходимо отметить, что в самом сочинении Ибн Беззаза «Саффат ас-сафа», на 

сегодняшний день являющемся первым источником, содержащим сведения о далеких предках 

Сефевидов, есть неопровержимые доказательства тюркского происхождения династии Сефевидов. 

Так, к примеру, при встрече Шейха Сефи со своими мюридами на земле персов Ширазе к нему 

обращались именно как к тюрку: «Эй, тюркский святой («пир-и тюрк»)…» [цитирую по: 24, c. 41]. К 

тому же, село Ардебиля, где жил Шейх Сефи, в сочинении характеризуется как «тюркское село» 

(«дех-и тюрк»). Кроме того, отметим, что, несмотря на внесенные по указаниям шаха Исмаила I и 

шаха Тахмасиба I текстуальные изменения в поздние рукописи «Саффат ас-сафа», аналогичные факты 

тюркского происхождения династии Сефевидов есть даже в них. 

На сегодняшний день существует множество неопровержимых доказательств, причем, 

содержащихся в самих средневековых источниках, того, что тюркский язык на протяжении 

всего существования государства Сефевидов был не только разговорным языком членов 

правящей династии, придворной клики, военщины, государственных фирманов, но и 

дипломатической переписки, о чем свидетельствуют изученные как турецкими, венгерскими, 

так и отечественными исследователями письма шаха Сефи (1629-1642) к императору 

Австрии и королю Венгрии Фердинанду II (1619-1639), шаха Султана Хусейна (1694-1722) – 

принцу Саксонии и королю Польши Фридриху Августу (1694-1733), шаха Тахмасиба I (1524-
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1576) – османскому принцу Селиму II (1566-1574) и английской королеве Елизавете Тюдор 

(1558-1603), русского царя Михаила Романова (1613-1645) – шаху Аббасу I (1587-1629), а 

также свидетельства европейских путешественников и послов (к примеру, Пьетро Делла 

Валле, Жан Шарден, Жан-Батист Тавернье, Адам Олеарий, Энгельберт Кемпфер и др.) 

[подробнее см.: 2, c. 184-190; 7, с. 38-44; 21]. Известный немецкий тюрколог и филолог 

Г.Дёрфер, особо отмечая продолжительный ирано-азерийский симбиоз (как видно, язык 

Азери исследователь не относит к персидскмому), утверждает, что с тех пор, как начиная с 

XVI в. Ираном стали управлять азербайджаноязычные правители и солдаты, около 1200 

азербайджанских (тюркских) слов вошли в персидский язык, причем, азербайджанский язык 

исследователем причисляется к огузским тюркским языкам [6]. К тому же, шейх Сефиаддин 

и шах Исмаил I писали стихи именно на тюркском языке (к примеру, «Диван» последнего). 

Кроме того, в указанный период на тюркском языке не только сочинялись литературные, 

религиозные, исторические и др. сочинения, но и стали переводиться на тюркский язык 

сочинения, ранее написанные на самом персидском [11, с. 540-541]. Как отмечают 

Х.Джавади и К.Буррилл, период правления Исмаила I и его сына Тахмасиба I считается 

самым ярким периодом в истории развития азербайджанского тюркского языка и литературы 

[9]. Х.Стейн отмечает, что в XVI – XVII вв. в Сефевидской Персии был засвидетельствован 

характерный тюркский язык, который европейцы часто называли персидским тюркским 

языком («lingua turka agemica»), являвшимся любимым языком двора и армии ввиду 

тюркского происхождения династии Сефевидов. Исходным названием языка, по сообщению 

исследователя, был «türki», который может быть определен как средневековый 

азербайджанский язык [20, c. 228]. Вряд ли будь Исмаил I персом, движимым идеей 

«национализма», как о том утверждает большинство англоязычных исследователей, стал бы 

говорить и сочинять стихи по-тюркски (тем более, в период, когда персидский язык был 

языком политики и показателем благовоспитанности в самой Османской империи и даже в 

Индии), использовать в дипломатической переписке не свой «родной» персидский, а 

тюркский язык, и дал бы всю полноту власти в своем государстве тюркам, нежели персам. К 

тому же, по сообщению Пьетро Делла Валле, единственным языком, на котором говорили и 

обучались гуламы – военный институт при шахе Аббасе I, комплектовавшийся из не тюрков, 

– был именно тюркский. Он, как и Адам Олеарий, сообщает, что шах Аббас I приветствовал 

его во время приема тюркскими словами «Xoş gəldin», «Səfa gəldin», а челядь во дворце 

обращалась к шаху с выражениями «гурбан олум» [21]. Интересные сведения о языке, на 

котором говорил шах Аббас 1, приведены Адамом Олеарием. Так, по сообщению…, после 

пира, устроенного в честь приема шахом иностранных гостей, «…Великий Маршал (шах 

Аббас I – Л.К.) возгласил по-турецки: 

"Suffre Hakine Schahe doevvletine, Kasiler kuwetine. Alla dielum" ("Вознагради, Боже, 

этот обед, умножь Царское добро и сделай Сильными его воинов (или cлуг)! Боже, я желаю 

этого!"). 

Затем все другие запели: «Alla, Alla!» («Боже, Боже!»)» [12]. 

Петро Делла Валле также сообщает, что аристократия, желающая добиться 

расположения шаха, специально говорила на тюркском [21]. Кроме того, согласно списку 

«Тарихи аламараи Аббаси» Искендер бека Мюнши 1576 года, из 72 поименно известных 

эмиров, общее количество которых составляло 114 человек, 56 были именно кызылбашами, а 

в целом тюркоязычных эмиров было 61. Таких фактов тюркоязычности Сефевидов в самих 

источниках уйма. 

Итак, как видно из вышеизложенного, гипотеза о начале «иранизации» Сефевидского 

государства при шахе Аббасе I не соответствует исторической действительности. Бесспорно, 

Сефевидская империя не была мононациональной (в средневековом понятии этого термина). 

Следовательно, влияние не тюркских этнолингвистических элементов на жизнь тюркского 

населения было одновременно и естественным, и неизбежным.    

Тем не менее, несмотря на неоднозначное отношение англоязычных исследователей к 

определению этноязыковой принадлежности Сефевидов, изученные нами работы позволяют 

сделать вывод, что все же в англоязычной историографии преобладают сторонники 
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тюркского происхождения династии Сефевидов. Среди них можно указать таких 

авторитетных исследователей, как Р.Фрай, М.Маззаоуи, М.Прайс, Т.Сонн, Д.Айалон, 

А.Гольдшмидт, Л.Дэвидсон и др. [1, c. 109; 5, c. 143; 8; 10, c. 86-87; 14, c. 66; 19, c. 94].  
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РЕЗЮМЕ 

 Изучение материалов англоязычной историографии показал, что неоднозначная 

характеристика этнолингвистической принадлежности азербайджанского государства 

Сефевидов связана как с отсутствием критического анализа средневековых источников, так и 

с предвзятым отношением некоторых англоязычных исследователей, вызванным 

этнополитической ангажированностью. Как следствие, ряду англоязычных ученых 

свойственно «иранизировать» династию Сефевидов, игнорируя приведенные в источниках 

неопровержимые факты и доказательства ее тюркоязычности и тюркского происхождения. 

 

Lamiya Gafar-zada 

AZERBAIJANI STATE OF THE SAFAVIDS: ETHNO-LINGUISTIC PORTRAIT (BASED 

ON MATERIALS OF ANGLOPHONE HISTORIOGRAPHY) 

Summary  

Studying the materials of Anglophone historiography revealed that ambiguous characteristics 

of ethno-linguistic identity of Azerbaijani State of the Safavids is connected both with the lack of 

critical analysis of the medieval sources and preconceived attitude of some Anglophone researchers 

induced by ethno-political bias. As a result, a number of Anglophone scientists “iranize” the 

Safavid dynasty, ignoring irrefutable facts and proof of their Turkic origin and being Turkophone in 

medieval sources.    
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Açar sözlər:  тенденции, культурное разнообразие, мультикультуральное общество, 

мировая культура 
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Прошлое столетие стало переломным этапом в истории человеческой цивилизации, 

ознаменовавшим собой экзистенциальный поиск новой плюралистической реальности, 

переосмыслением мирового порядка, национальных идентификаций в условиях 

глобализирующегося культурного пространства. Современный  период отмечен 

актуализацией  проблематики культурной саморефлексии, разнообразием культурных 

дискурсов, теорий и практик. Этому способствуют интеграционные процессы в различных 

сферах, в особенности, в культурной области, в сфере национальной литературоведческой 

традиции, стимулирующие, в свою очередь, межкультурное взаимодействие, взаимовлияние 

и взаимообогащение, национально-эстетическое самовыражение. Наряду с процессами 

взаимоинтеграции, современный период отмечен и проблемами сохранения идентичностей, 

разграничения, а порой и противопоставления своего и чужого. Присущее каждому этносу 

национальное самосознание, специфика национального самовыражения определяют уровень 

развития, место каждого культурно-исторического образования в системе межкультурных 
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взаимосвязей. В национальной идентичности заключены духовные ценности, традиции, 

образ жизни, особенности исторического пути развития того или иного народа.  

В  основе любой национальной культуры утверждена мораль, нравственность, как 

главное условие ее востребованности, действенности, исторического долгожительства, и в 

тоже время как возможность сохранения традиционного, специфического.  Так, морально-

нравственные посылы находят согласование в таких идеях и принципах, формах и 

направлениях, как  толерантность, рациональность, диалог, свобода, справедливость, 

равноправие, приверженность к планетарным, общечеловеческим ценностям, наряду с 

защитой национального достояния, духовно-культурного наследия. [1, с.126]   

Актуальность проблемы культурного разнообразия, плюрализма культур и, в свете 

этого,  политики мультикультурализма имеет закономерное объяснение, которое диктуется 

традиционным включением национальных культур в глобальное культурное пространство, 

вместе с  сохранением национального своеобразия и неординарности. В этом плане  

азербайджанская литературная традиция на всем протяжении исторических культурных 

взаимосвязей отмечена стремлением определить сущность национальной, гражданской, 

культурной идентичности, собственного места в межкультурных, литературных 

коммуникациях.  

Несомненно, мультикультуральный аспект литературного взаимодействия, являясь 

популяризацией достояния национальных литератур, основывается на обеспечении 

взаимопонимания между национально-культурными образованиями, на взаимодействии, 

взаимообогащении, взаимовлиянии литературных школ, сюжетов, жанров, традиций. В этом 

смысле, опирающаяся на богатый духовный опыт прошлого, азербайджанская литература 

отличается не только передовыми просветительскими идеями, духовно-нравственными 

традициями, специфичными для нее, но также и обращением к мировому культурному 

потенциалу, как источнику общечеловеческого объединения и гармоничного взаимодействия 

различных, а в некотором смысле коренным образом отличных друг от друга, культур, Не 

случайно, "если М.Ахундов ориентировался на Мольера, Гоголя, Островского , то Г.Джавид 

- на Лермонтова, Байрона, Гюго". [2, с.280]    

В литературоведении касательно проблемы культурной ассимиляции и 

межкультурного взаимодействия присутствуют различные воззрения, спектр рассмотрения 

которых включает как диаметрально противоположные монокультурный и плюралистичный 

подходы, также и мультикультуралисткую теорию. С позиции культурного плюрализма,  

проблема мультикультурализма, как основы обеспечения равного отношения к различным 

идентичностям, равноправия этнокультур, культурного многообразия, в Азербайджане 

обнаруживает условия эффективного межкультурного взаимодействия, достижение 

этнонационального единства, наличие возможности для предотвращения социальных 

катаклизм, преодоления индифферентности и отчужденности. 

Любая национальная литература являет собой источник и результат  общественных 

процессов, определяемый в той или иной степени  деятельностью исторической личности. 

Мультикультурализм, как модель  государственного устройства, нашедшая свое глубокое 

обоснование  в общественно-политическом наследии общенационального лидера Гейдара 

Алиева, потенциально закрепил в себе перспективы гармоничного сосуществования 

различных культур, формирование связей, отношений в контексте общецивилизационного 

единения. 

Феномен общенационального лидера Г.Алиева проявился как в специфике его 

лидерского потенциала, общественно-исторической деятельности,  мудром политическом 

курсе, в понимании главных вызовов эпохи, так и в любви к своей стране, народу, ее 

культурному наследию. Отмеченные аспекты нашли свое выражение в продуманной  

программе национального возрождения посредством, в том числе, и межкультурных 

взаимодействий, межкультурного  взаимообогащения при сохранении духовно-

нравственных, историко-культурных традиций азербайджанского народа, его богатого 

наследия.  
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Необходимо отметить, что значимость азербайджанской культуры, перспективы 

национальной  литературы  в общемировом культурном пространстве  основываются на ее 

достижениях, тысячелетней народной мудрости;  на собственное культурное многообразие, 

вмещающее в себя  литературные традиции народов, этнических меньшинств, населяющих 

нашу страну;  на способствовании диалогу культур на национальном и  международном 

уровне, отметая, таким образом, проводимую некоторыми национальными сообществами, 

политики культурного изоляционизма.  

Как известно, в каждой национальной литературе ярко проявляется национальное 

самосознание: "Каждый почти народ имеет свой собственный характер, особенный образ 

мышления, совершенно оригинальный способ выражения. Климат, правление , религия, 

предания, нравы, образ воспитания, наконец, степень просвещения более или менее 

определяют сие развитие, которое столь видимо проявляется в нравственном характере 

человека, а от сего непосредственно и в искусствах свободных или изящных, где 

преимущественно отражается дух его... " [2, с.49]. Так, текущие тенденции исторического 

развития нашей страны в современности, особенно в характерной для него независимой 

политики в области культуры, религии, искусства, литературы и других направлений, ясно 

показывают прозорливость, снискавшего себе признание как в нашей стране, так и за 

рубежом, великого азербайджанского писателя Г.Джавида в отношении важности 

«единения» человечества, сближения культур, возможности их наднационального 

измерения. [3, с.78]  

С помощью литературных контактов, гуманитарного сотрудничества осуществляется 

процесс эмоционального, эстетического, нравственного воздействия и восприятия идей, 

творческих интерпретаций, посылок, обращений.  

В современных условиях взаимовлияние литератур, коммуникативный ресурс 

межкультурных процессов является той глобальной возможностью налаживания 

межцивилизационного диалога, гармоничного сосуществования различных национальных 

культур, с помощью которой происходит идентификация и универсализация культурных 

традиций и идентичностей. Таким образом, культурное взаимодействие и взаимообмен в 

наши дни, которые опираются на принципы мультикультурализма, толерантности, 

взаимоуважения, равенства выдвинули первоочередной задачей сохранение, защиту, 

популяризацию национальных культур, идейно-художественных традиций, обогащение 

мирового культурного наследия.  Мультикультуральные традиции Азербайджана в качестве 

концептуальной основы международного сотрудничества, сближения культур обнаруживают 

перспективы духовно-нравственного развития, единения всех культур с учетом их 

самобытности.                                 
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Intercultural communications: trends and prospects 

Summary 

The article analyses the trends and prospects of intercultural relations with the account of new 

phenomena in the globalizing world culture. 
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İsviçre'nin sunduğu çokkültürlü toplum modelinin üzerinde durduğu üç sütun vardır: i) 

Federalizm; 2) Dil çeşit1iliği ve özgürlüğü; 3) Azınlıkların, azınlık haklarına değil, çoğunluk (yani 

eşit vatandaşlık) haklarına kavuşturulması için onlarin temsil olanaklarının artırılması. İsviçre bunu 

yasama, yürütme, yargı ve yayım-öğretim dili alanlarında gerçekleştirmek amacıyla yasal-kurumsal 

dayanaklara kavuşturarak başarmıştır (8, s. 165). Yeni İsviçre Anayasası da, din ve vicdan 

özgürlüğünü Md. 15 ile güvence altına almıştır (5, s. 2).  

Bu modelin yanısıra bir de İsveç modelini önemlidir. Azınlıklar politikaları üç ilkeye 

dayandırılmıştır. Seçme, Eşitliktir ve İsveç toplumu ile göçmen gruplar arasındaki işbirliğini 

öngörmektedir. İşbirliği, göçmenlerin kendi geleceklerini kurarken siyasal karar süreçlerine 

katılımını, İsveç toplumu ile karşılıklı anlayış ve dayanışmayı ifade etmektedir (8, s. 163). 

Ayrıca, Avustralya örneği çok kültürlülük politikaları ve sivil bütünleşmenin 

bağdaşabilirliğini (bir arada olabilmesini) ortaya koymaktadır: Avustralya her zaman milli dil 

olarak İngilizcenin öğrenilmesini belirtmiş ve çok kültürlülüğün temel esasları olarak liberal 

değerlere saygı gösterilmesini vurgulamıştır(7, s. 316). 

Bunlardan başka insanların en çok dillendirdiği model yer alır. Kanada modeli en iyi 

“çokkültürlü entegrasyon” olarak tarif edilir (9,S,316). Kanada da Vatandaşlık meselesi bugünkü 

Kanada çokkültürlülüğünün en temel öğelerinden biri olduğu söylenebilir. Buna göre Kanadalıları 

bir arada tutan belli başlı değerler şunlardır: 1. Eşitlik ve hakkaniyet inancı, 2. İstişare ve diyalog 

inancı, 3. Uzlaşma ve hoşgörü, 4. Çeşitliliğin desteklenmesi, 5. Şefkat ve cömertlik, 6. Doğal 

çevreye tutkunluk, 7. Özgürlük, barış ve şiddete dayanmayan değişimdir (6, s. 66;67).  

Almanya’da ise çokkültürlülük üzerine fazla bir yenilik görünmemektedir. Bunu da uyum 

yasalarına yapılan birçok eleştiriden rahatlıkla görülmektedir. Onlarda göçmenlere hak vermek 

yerine göçmenleri Almanlaştırma politikası olduğu birçok ağızdan dillendirilmektedir. Almanya da 

olduğu gibi ABD’de çokkültürlülük değil, halkların Amerikan toplumuna karışmasının farklı 

ırklardan ve cemiyetlerden siyasi milletin formalaşmasına imkân verildiğine şahit oluyoruz. Burada 

temel anlayış beyaz Anglo- Sakson medeniyetidir. ABD modelinde medeniyetin karşılıklı 

prensiplerinin 5 esası önplandadır. Olağanüstü (sıradışı), tehlike hissi, Çatışma, Stereotipi 

düşünceler(klişe) ve farklı toplumlara bakış ve onlara yaklaşım tarzları (4, s. 273).  

Yeni bir model olarak Azerbaycanın çokkültürlülüğe bakışının gözden geçirilmesinde fayda 

vardır. Azerbaycan Respublikası medeniyetlerin çatışması düşüncesine karşı kendinin tarihten gelen 

hoşgörü modelini dünyaya tanıtmak, diyaloğun mekânı olmak arzusunu, XXI asrın diyalog 

feilsefesini ortak çabalarla, birlikte tanıtma amacını benimsemiştir. Azerbaycan’ın 

medeniyetlerarası modelinin özelliklerinden bahsederken üç ana kısım dikkati çeker: bunların 

birincisi Azerbaycan’ın farklı  etnik yapılı halklarla ve farklı ırklarla tarihten gelen somut  bir 

tecrübeye sahip olmasıdır. Bunların ikincisi ise Azad olduğu zamanki hoşgörü ve diyalog adet, 

gelenek ve göreneklerinin korunup ve bunun korunmasına yardımcı olmasıdır (4, s. 279).  

Bu modellerin hepsini kendinde birleştiren Murray Boochin’in Toplumsal ekolojisi modeli 

hem çokkültürlülüğün daha kapsamlı bir analizini sunar hem de sadece göçmenlerin değil bütün 

insanların bir arada yaşayabileceği yeni bir toplum yaratmayı hedefler. Ona göre günümüzde 

yaşadığımız ciddi ekolojik altüst oluşların temelinde ekonomik, etnik, kültürel, toplumsal cinsiyete 

dayalı ve benzeri çatışmalar yatmaktadır (1, s. 48).  

Toplumsal ekolojinin temel ilkeleri şunlardır: Yurttaş anlayışının yeniden ifade edilmesi ve 

bu yurttaşlık anlayışında eğitim kurumlarının yeniden yapılandırılması (3, s. 111), maddi yaşam 

tarzını özgürce seçme, tüketimciliğe tepki olarak  ölçülü olma -Aristotelesin Kızıl Orta- 
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,biyomerkez ya da insan-merkez  değil de ikisinin en iyi yanlarını toplayan üçüncü anlayış olan 

ademimerkeziyetçi bir yapı (2, s. 41), Konfederal Yerel Yönetimler- kent ve kasaba(köy)’nın 

yakınlaştırılması, daha geniş bir çerçeve – ekotopluluklar konfederasyonu- oluşturma,  yüz yüze 

demokrasinin oluşturulması onun temel ilkeleridir (3, s. 353). 
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Özet 

Bu tezisde devletlerin benimsediği çokkültürlülük modellerinin ve aldıkları kararların 

incelenmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda Azınlıkların ve diğer insanların da mutlu olabilecekleri 

daha kapsamlı bir model olarak düşündüğüm Bookchin anlayışı üzerinde durulmuştur. 

Faruk Kurt 

Summary 

This thesis is aimed at the state of the business model adopted by multiculturalism and 

examining their decisions.  At the same time, minorities and other people happy, I think they could 

be more comprehensive understanding of a model Bookchin emphasized. 
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Tarixi boy Azərbaycan Respublikası müxtəlif din və xalqların nümayəndələrinin dost şəkildə 

yaşadığı bir məkan olmuşdur və bu ənənə indi də dəyişməmişdir. Bu gün müxtəlif dini icmaların 

birgə tədbirləri heç bir Azərbaycan vətəndaşında təəccüb doğurmur. Hətta vətənimizin müxtəlif 

yerlərində xristian, müsəlman və yəhudi məzarlıqları yanaşı salınıb. Ölkəmizdə indiyədək heç bir 

sinaqoqa, kilsəyə, qeyri-müsəlman qəbiristanlıqlarına qarşı vandalizm aktı qeydə alınmamışdır. 

Müxtəlif xalqlar öz dillərində sərbəst danışa və mədəniyyətlərini inkişaf etdirə bilirlər. 
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Azərbaycanda mövcud olan tolerantlıq və multikulturalizm mühitini əcnəbi siyasətçilər və 

tədqiqatçılar da dəfələrlə etiraf ediblər. Fransanın tanınmış jurnalları və saytları ölkəmizi dəfələrlə 

“xristian, müsəlman və yəhudilərin bir-biri ilə heç zaman vuruşmadığı ölkə” adlandırıb.  

Multikulturalizm və tolerantlıq anlayışlarına verilən təriflər dövrə və ölkəyə görə dəyişsə də, 

bu 2 anlayış ümumi planda dini, irqi, milli mənsubiyyətləri müxtəlif olan insan fərdlərinin qarşılıqlı 

anlaşma və dostluq şəraitində yaşamasını ehtiva edir. Multikulturalizm termininin tərif verməyin 

çətinliyi isə onun hər ölkədə fərqli şəkildə şərh edilməsidir. Afinanın Panteon Universitetinin 

doktoru Dmitris Parsanoqlu (Dimitris Parsanoglou) “Multikulturalizm(lər)” adlı məqaləsində 

göstərir ki, bu terminə çox sayda təyinedici söz əlavə etmək mümkündür (korporativ, liberal, 

mühafizəkar, maksimalist, demokratik və s.). Alim müxtəlif mənbələrə istinad edərək elmi 

ədəbiyyatda multikulturalizmin 47 formasının göstərildiyini qeyd edib [4, s.4].  

Fransız dilində “tolérance” məfhumu müxtəlif elm sahələrində, xüsusən də dəqiq elmlərdə 

geniş işlənir. Sosial elmlərdə işlənən tolerantlıq termini latın dilindəki “tolerare” sözündən olub, 

insanın qəbul etmədiyi, razılaşmadığı anlayışlara qarşı dözümlülük göstərməsi mənasına gəlir. 

Əvvəlcə sırf mənəvi anlayış olmuş tolerantlıq sonradan siyasi və hüquqi anlayışa çevrilmişdir. 16-cı 

əsrdə maarifçilər də tolerantlığın nəzəri əsaslarını hazırlayarkən məhz bu fakta istinad etmişdilər. 

Bizim məqaləmizdə əsas məqsəd Avropanın qədim dövlətçilik ənənələrinə malik olan 

Fransada multikulturalizm və tolerantlığın tarixi aspektini və müasir vəziyyətini təhlil etməkdir. 

Obyektivlik naminə qeyd etməliyik ki, son illərdə Azərbaycan mətbuatında müxtəlif ölkələrdə 

multikulturalizm və tolerantlıq  barədə çox sayda xəbər yer alıb. Amma təəssüf ki, Fransadakı 

vəziyyət tədqiqatçıların diqqətindən kənarda qalıb. 

Avropa Şurasının 2009-cu il tarixli hesabatında qeyd edilir ki, bütün Avropa ölkələri 

multikulturaldır. Avropa cəmiyyətinə daxil olan hər yeni qrup öz mədəniyyətini də  bura gətirir və 

nəticədə multikultural cəmiyyətlər yaranır. Multikultural cəmiyyətdə müxtəlif mədəni 

mənsubiyyətlər bir –biri ilə toqquşmur, əksinə çulğaşır. 

Fransız sosioloq Kristof Boduinin (Christophe Beaudouin) fikrincə  fransız cəmiyyəti 

Yakobin diktaturası dövründən etibarən əsasən universaldır. Yəni, inteqrasiya prosesində insanların 

dini, dili, dərisinin rəngi çox vaxt ikinci dərəcəli amildir. Başlıca şərt respublika dəyərlərinin qəbul 

edilməsidir. Bununla belə, sosioloq qeyri-fransızların Fransa cəmiyyətinə inteqrasiyası zamanı əsas 

çətinlikləri də qeyd edir. Alimin fikrincə, bir neçə amil Afrika və Şərq ölkələrindən gələnlərin 

Fransa cəmiyyətinə inteqrasiyasını, bəzən qeyri-mümkün edir. Bura dünyəvilikdən imtina, 

poliqamiya, endoqamiya, qadının hüquq bərabərliyini rədd etmə kimi respublika dəyərləri ilə 

daban-dabana zidd olan dəyərlər daxildir. Təhsil səviyyəsi də öz sözünü deyir. Fransızlar bir qayda 

olaraq çoxarvadlılıq və qohumlarla arasındakı nikaha pis baxdıqları halda, müsəlman ölkələrindən 

gələrək Fransa vətəndaşlığı alanlar arasında bu hal ənənəyə çevrilib. [5].   

Bu gün biz müxtəlif mənbələrdə Fransada müsəlmanların sayı barədə  ziddiyyətli məlumatlara 

rast gəlirik. Əfsuslar olsun ki, bu xəta ilə bəzən Azərbaycan mətbuatında da rastlaşırıq. Əminliklə 

deyə bilərik ki, sözügedən ölkədə müsəlmanların sayı barədə bütün məlumatlar qüsurludur.  6 

yanvar 1978-ci il tarixli, 78-17 saylı “İnformatika, azadlıqlar və siyahılar haqqında Qanun”un 8-ci 

maddəsinin 1-ci bəndində göstərilir ki, “şəxsi xarakterli, irqi və etnik mənşə, siyasi, fəlsəfi, dini 

dünyagörüşünü, həmkarlar təşkilatlarına münasibəti.... birbaşa və ya bilavasitə əks etdirən 

məlumatların toplanması və emalı qadağandır”. 

Buradan belə nəticə hasil olur ki, Fransadakı hər hansı dini icma üzvlərinin sayı barədə 

məlumatlar yalnız vəziyyət barədə ümumi təsəvvür yaratmağa kifayət edir və dəqiqlikdən uzaqdır. 

Buna görə də, ciddi araşdırma zamanı bu məlumatların statistika qismində təqdim edilməsi doğru 

deyil. Hətta dini qurumlarla məşğul olan təşkilatlar da, Fransadakı müsəlmanların sayını 

hesablayarkən ötən əsrin 50-ci illərindən etibarən Afrikadan gələnləri və onların övladlarını əsas 

götürürlər. 

2015-ci ilin noyabrında Bakı Multikulturalizm Mərkəzində məruzə ilə çıxış edən Fransanın 

Nis Antipolis universitetinin Hüquq və siyasi elmlər Fakültəsinin dekanı, AMEA-nın fəxri üzvü 

Fransua Vallar da qeyd etmişdi ki, Fransada insanların dini əqidəsinə görə statistikası aparılmadığı 

üçün hansı dinin nə qədər tərəfdarı var sualına da doğru cavab vermək mümkün deyil. O, həmçinin 

qeyd etmişdir ki, Fransada vahid millət anlayışı mövcuddur. 
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Fransız sosioloq Roland Üronun (Roland Hureaux) fikrincə, multikulturalizm son bir-neçə 

ildə ortaya çıxmış fakt kimi səciyyələndirilməməlidir. “Tarixə eksurs etsək görərik ki Roma 

İmperiyası çoxmədəniyyətli idi. Ərəb Xilafətində də xalqlar tədricən müsəlmanlaşdırılırdı. Osmanlı 

imperiyasında isə əhalinin böyük bir hissəsi xristian və yəhudi idi. Fransa isə 1789-cu il inqilabı 

zamanı mədəni və dini baxımdan monolit idi. Yəni, ölkədə müsəlman yox idi, Gözəl Filip və 

V.Karl dövründə ölkədən qovulmuş yəhudilər isə hələ geri qayıtmamışdılar” [6].   

1789-cu ildə qəbul edilmiş “İnsan və vətəndaş hüquqları Bəyannamə”sində bütün insanların 

hüquqi baxımdan azad və bərabər olduğu təsbit edilmişdir. 1791-ci ildə Fransanın Milli Məclisi 

yəhudilərin azadlığına dair qanun qəbul edir. Bundan sonra yəhudilər vətəndaşlıq hüququ əldə 

etdilər, onların bir çox peşə ilə məşğul olmalarına icazə verildi. Lakin bu uğur də heç də asan əldə 

edilmədi. İnqilabdan sonra “Terror dövrü” adlanan müddətdə (1793-1794) xristianlarla yanaşı, 

yəhudilərin də ibadət azadlığı məhdudlaşdırıldı.  

Sonrakı dövrdə, respublikalar bir-birini əvəzlədikcə ölkə əhalisinin etnik və dini tərkibində də 

dəyişiklik baş verdi. 60-cı illərdə müstəmləkəçilik dövrünün başa çatması ilə Afrika ölkələrindən və 

Yaxın Şərqdən Fransaya çox sayda miqrant axını başladı. Bununla da ölkənin həm etnik, həm də 

dini mənzərəsində dəyişiklik baş verdi. Artıq sosioloqlar “Fransada islam” anlayışından istifadə 

etməyə başladılar.  

Ölkənin etnik və dini mənzərəsinin dəyişməsi ümumi abu-havaya da təsir göstərməyə 

bilməzdi. Keçmiş müstəmləkələrdən gələnlərin ucuz işçi qüvvəsi kimi istifadə edilməsi, əmək 

miqrantlarının yaşayış tərzinin fərqli olması istər-istəməz yerli əhali ilə gəlmələr arasında 

ziddiyyətlərin yaranmasına səbəb olurdu. Sonrakı illərdə bu etirazlar nisbətən səngidi. Bunun da 

başlıca səbəblərindən biri miqrantlarla yerli vətəndaşlar arasındakı nikahlar idi.  

Bununla belə, Fransada bütün insanların istisnasız şəkildə tolerant olduğunu düşünmək də 

yanlış olardı. Statistikaya diqqət edək: Fransanın İnsan Haqları üzrə Milli Məsləhət Şurasının 

(CNCDH) 2013-cü ilin mayında keçirdiyi rəy sorğusunda iştirak edən fransızların 35%-i özlərinin 

rasist olduğunu etiraf edib. Rəyi soruşulanların 87%-i qaraçıların, 56%-i isə müsəlmanların 

Fransada mövcudluğundan narahatdır. Fransızların 68%-i gəlmələrin Fransa cəmiyyətinə 

inteqrasiya olunmaq istəmədiyi düşünür.  

Hər hansı bir ölkədə tolerantlığın vəziyyətini ən yaxşı xarakterizə edən amil həmin ölkədə 

dini, irqi, etnik zəmində baş verən hüquqpozmalardır. Fransanın Rasizm və Antisemitizmlə 

Mübarizə üzrə Nazirliklərarası Şurasının (Dilcra) statistikasında göstərilir ki, 2014-cü illə 

müqayisədə Fransada 2015-ci ildə islamofobiya aktları 223% artıb. Ayrıca olaraq, hədə-qorxu və 

təhdidlər 291%, zorakı hərəkətlər isə 125% artıb. İslamofobiya aktlarından ən geniş yayılanları 

məscid və ibadət yerlərinin təhqir edilməsi, qəbirlərin dağıdılması və hicablı qadınlara qarşı 

təzyiqlərdir. Maraqlıdır ki, ibadət yerləri və qəbiristanlıqlara hücumlar adətən cümə günləri baş 

verir. Lakin mətbuatda islamofob davranışlara görə kiminsə məsuliyyətə cəlb olunması faktına 

demək olar rast gəlinmir. 

İslamofobiya faktlarının mediada işıqlandırılması da ayrıca bir problemdir. Bu tip xəbərlər 

nüfuzlu media qurumlarında bir qayda olaraq səthi işıqlandırılır, ya da ümumiyyətlə bu xəbərlərə 

yer ayrılmır. 2012-ci ildə “Amnesti International” təşkilatı da Fransada islamofobiyanın ciddi 

problemə çevrildiyini vurğulamış, hökuməti tədbirlər görməyə çağırmışdı. 

Tolerantlıq baxımından Fransada yaşayan yəhudilərin də vəziyyəti çox da qənaətbəxş sayıla 

bilməz. 2015-ci ildə yəhudilərə qarşı aqressiv davranışlar 17,6% artıb. Qeyri-tolerant davranışa bir 

qayda olaraq milli geyim olan kipada gəzən yəhudilər məruz qalırlar [7]. 

Lakin Fransada multikulturalizmlə bağlı vəziyyəti bütövlüklə qara fonda təsəvvür etmək 

doğru sayılmaz. Ölkədə qeyri-tolerant davranışlar 2015-ci ilədək yüksələn xətlə inkişaf etsə də,  

artıq yaxşıya doğru dəyişdiyi bəzi təşkilatların hesabatında yer almaqdadır. İnsan Hüquqları üzrə 

Milli Məsləhət Komissiyasının (CNCDH) prezidenti Kristin Lazerj (Christine Lazerges) bildirir ki, 

“4 illik geriləmədən sonra 2015-ci ildən etibarən tolerantlıq məsələsində açıq-aşkar yüksəliş hiss 

olunmaqdadır” 

Tolerantlıq və multikulturalizm məsələsinin qanunvericilikdə öz əksini tapması da kifayət 

qədər ciddi məsələdir. Fransa qanunvericiliyində bu 2 vacib məsələyə münasibət kifayət qədər 

aydındır və konkretdir. Fransa Konstitusiyasının 1-ci maddəsinə görə mənşəyindən, irqindən və 
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dinindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlar qanun qarşısında bərabərdir [3, s.1]. Əsas Qanunun 75-

1-ci maddəsində isə göstərilir ki, “regional dillər Fransanın irsinə aiddir” [3, s.29]. bununla belə, 

qanun təhsil alanların tədris müəssisələri daxilində dini simvolları gəzdirməsini qadağan edir. 

11 yanvar 1956-cı ildə qəbul edilmiş Deikson qanuna görə orta məktəb müəllimləri yerli dil 

və dialektlərin öyrənilməsi üçün həftədə 1 saat məşğələ təşkil edə bilərdilər. 90-cı illərdə bu qanun 

ləğv olunaraq müddəalarının çoxu müxtəlif qanunverici aktlara daxil edilib. Təhsil Qanununun 

L111-1-ci maddəsində göstərilir ki, təhsil hüququ heç bir fərq qoyulmadan bütün uşaqlara şamil 

edilir. Qanunda məqsəd sosial və ərazi baxımından bütün qeyri-bərabərlikləri aradan qaldırmaqdır. 

Qanunun L141-1 – 141-6 maddələrində təhsil sisteminin dünyəvi olması ilə yanaşı, göstərilir ki, 

təhsil prosesində bütün inanclara eyni dərəcədə hörmətlə yanaşılmalıdır [2, s.1]. 

Fransa Cinayət Məcəlləsinin 225-ci maddəsində diskriminasiyanın 19 forması göstərilib. Bu 

maddədə insanların irqi, dini, cinsi, etnik, mədəni və milli əlamətlərə görə ayrı-seçkiliyə məruz 

qalması birmənalı şəkildə qadağan edilir. Ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq diskriminasiya cinayəti 

40 min avrodan 75 min avroyadək cərimə, həmçinin 3 ildən 5 ilədək azadlıqdan məhrumetmə ilə 

cəzalandırılır. 

Əmək Məcəlləsinin 3221-ci maddəsi ilə eyni işə görə işçilərə fərqli maaş verilməsi, həmçinin 

qadınlara daha az əmək haqqı ödənilməsi qadağan edilir [1, s.130-141 

Fransa 7 may 1999-cu ildə Regional dillər və ya azlıqların dilləri haqqında Avropa Xartiyasını 

imzalayıb. 

Sonda qeyd edək ki, Fransa konstitusiyası ilə təsbit edilmiş “vahid fransız xalqı” anlayışı 

müxtəlif etnik qrupların və dini konfessiyaların adət-ənənələrini və inanclarını sərbəst şəkildə ifadə 

etməsinə hüquqi baxımdan maneə yaratmır. Artıq Fransada milli müxtəliflik və multikulturalizm 

məfhumları məhdud fəlsəfi kateqoriya olmaqdan çıxaraq sosial elmlərin tədqiqat obyektinə və 

siyasi müzakirə predmetinə çevrilmişdir.  
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Summary 

 

This article analyzes multiculturalism and tolerance in the French Republic from historical 

and present-day aspect. It is noted that multiculturalism was established in France after 1789 

revolution and came a long historical way. The country’s legislation recognizes the rights of 

national and religious minorities. 
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Filosoflar “ədalətli cəmiyyət necə olmalıdır?” sualını cavablandırmağa çalışmışlar və 

fikrimcə, onların sosial utopik dövlət haqqında ideyaları sonda öz əksini multikulturalizm 

siyasətində tapmışdır. Mədəni plüralizm multikulturalizm siyasətinin əsasıdır. Bu elə siyasətdir ki, 

buna əsasən etnik, irqi, dini müxtəliflik hörmətlə qarşılanır, hüquq və azadlıqlar tapdalanmır. Hər 

bir vətəndaş etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq ana dilində təhsil ala, qəzet və jurnal dərc 

elətdirə bilər. Multikulturalizm “qardaşlıq” ideyasının dəyərliliyini qəbul edir. Multikultural 

cəmiyyətdə sosial ədalət ön plandadır [1, s. 25]. Utopik cəmiyyətdə də ədalətsizlik yolverilməzdir. 

Bu cəmiyyətin siyasi quruluşu hər bir vətəndaş üçün əlverişlidir. Utopik dövlətin mümkünlüyü 

əlçatmaz görünsə də, bəlkə bir gün belə bir dövlətin mövcudluğu gerçək olacaq. Yaşadığımız 

cəmiyyətin quruluşu ilə qane olmamaq bizdə utopik dövlət haqqında ideyaların yaranmasına səbəb 

olur. Həm utopik dövlət ideyasına, həm də multikulturalizm siyasətinə əsasən önəmli olan qrupların 

hüquqlarıdır. Hər iki ideya tolerantlığı vacib amil kimi qəbul edir. Demokratiyanın inkişaf dərəcəsi 

multikulturalizmi qəbul etmək səviyyəmizə münasibdir [2]. Mədəni müxtəlifliyin zəruri reallıq kimi 

mənimsənilməsi vacibdir. Rasizmdən multikulturallığa keçid böyük bir nailiyyətdir.  

Tarixi inkişafda fərqli modelli multikulturalizm növləri yaranıb. Kanadanın timsalında 

multikulturalizmi yaşayış tərzinin mühüm xüsusiyyəti kimi görə bilərik. Adını çəkdiyimiz dövlətdə 

hər bir etnik qrupun üzvləri ana dilindən azad şəkildə istifadə etmək, doğma dillərində təhsil almaq 

hüququna malikdirlər. Kanadada ABŞ və Avstraliyadan fərqli olaraq etnik azadlıqlara münasibətdə 

hakim etnik qruplar tərəfindən assimilyasiya siyasəti yeridilmir [2]. 

Multikulturalizm siyasətində əsas rol dövlətindir və bu yolla dövlət etnik münaqişələrin, 

mədəni müxtəliflik əleyhinə etirazların qarşısını ala bilir, həmin dövlətə etimad etnik anlamda artır. 

Yalnız qeyd etməliyəm ki, multikulturalizmin sadaladığımız müsbət keyfiyyətlərini qəbul etməklə 

yanaşı, onu çox təhlükəli utopiya kimi qəbul edənlər də var. Bir çoxları düşünür ki, fundamental 

ziddiyyət qarşısıalınmazdır [3]. 

Bir qəfəsdə dovşan və tülkünü dostcasına yaşamağa məcbur etmək olmaz. Ona görə yox ki, 

tülkü və dovşan pisdirlər, ona görə ki, onlar fərqlidirlər və tülkü onsuz da acanda dovşanı yeyəcək. 

Xalqların çox fərqli mentaliteti, çox fərqli təbiəti var [3].  

İsveçrədə referendum keçirildi, nəticələrə görə isə daha məscidlərin inşası qadağan olundu. 

Görəsən, bu misala əsasən demək olarmı ki, artıq bir çox dövlətlər multikultural siyasət 

çərçivəsində tolerantlıqlarını qoruyub saxlamaq iqtidarında deyillər. Hətta multikulturalizmi utopiya 

adlandıraraq daha kəskin əsaslar gətirənlər var. Məsələn, multikulturalizm təkamül ideyasına, hətta 

həyata belə ziddir. Genetik nöqteyi-nəzərindən ən yaxşı “nümunələr” irqlər arası nikahdan yaranır. 

Əgər hər yerdə həyat şərtləri eyni olsaydı, irqlər olmasaydı insan təkamül etməzdi [4]. 

Multikulturalizm siyasətini tənqid edənlərin fikirləri və əsaslarına nəzər salaq. 2010-cu ildən A. 

Merkel, D. Kemeron, N. Sarkozi iddia etdilər ki, multikulturalizm siyasəti onların ölkələrində baş 

tutmadı.  

2011-ci ildə D. Roqozin səkkiz sentyabrda milli məslə ilə bağlı məruzəsində multikulturalizm 

siyasətini tənqid etdi. Onun fikrincə, multikulturalizm əsl vəzifəsini yerinə yetirə bilmədi. Belə ki, 

sosial şərtlər və “gözəl həyat” arzusu ilə Avropaya immiqrasiya edənlər öz mənsubiyyətlərini 

saxlayaraq avropalılara məsafəli davrandılar. Onun fikrinə əsasən, müsəlmanlar dini baxımdan daha 

həmrəydirlər və onlar etnik qəsəbələr yaradaraq köklərinə sadiq yaşayırlar.  
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T.Sarrasinin fikrincə, müsəlman immiqrantlar intellektual və professional səbəbləri 

dərəcəsindən Almaniya cəmiyyətinə və iqtisadiyyatına yalnız zərər verirlər və onların davamlı 

immiqrasiyası “Almaniyanın tamamilə axmaqlaşmasına” gətirib çıxaracaq.  

Multikulturalizmə irqi, dini və dil baxımından yanaşsaq, bu bir utopiyadır. Əsl 

multikulturalizm yalnız o dünyada mövcuddur ki, orada hamı bir-birinə bənzəyir, hamı demək olar 

ki, eyni üz rəngindədir, hamı bir dildə danışır, demək olar ki, eyni yeməyi yeyir, eyni musiqini 

dinləyir və hamının arzuları birdir.  
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Multiculturalism and the idea of social utopia. 

Summary 

There were mentioned the features of multiculturalism in this report and included the idea of 

the multicultural society as a social utopia. 
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После падения СССР, Азербайджан вступил на путь независимого национального 

развития. Будучи тоталитарным государством, Советский Союз не мог представлять ту 

модель государства, в котором отмечалось наличие свободного, демократичного 

гражданского общества, полностью обеспечена защита прав и свобод граждан, защита их 

достоинства.  

Общенациональный лидер Г.Алиев определил новый курс суверенного Азербайджана, 

одним из главных фиксаторов, обеспечивающим претворение в жизнь внешней и внутренней 

политики, явилось создание независимой правовой системы. Продуманный и выверенный 

политический курс президента Г.Алиева, юридически оформленный в Основном законе 

государства - Конституции [1] способствовал созданию той структуры государственного 

устройства, в которой правовая защищенность послужила фактором справедливого и 

гармоничного взаимодействия личности, общества и государства. Так, в ст. 12 Конституции 

Азербайджанской Республики была определена основная цель государства - обеспечение 

прав и свобод личности и гражданина, достойного их проживания. В Конституции были 

внесены также новые поправки (ст.-ст.27, 28, 29,49, 50) Из Процессуального кодекса была 

извлечена статья в отношении смертной казни. [1]  
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Политика общенационального лидера Г.Алиева, основанная на демократических, 

общечеловеческих ценностях, была направлена на гармоничное развитие общества и 

личности. Эти фундаментальные усилия способствовали становлению в Азербайджане 

правового государства и, как следствие, закреплению в этом понимании приоритета прав и 

свобод личности, независимо от ее этнической, национальной, религиозной, 

конфессиональной, культурной, социальной, групповой принадлежности, ее 

безопасности.[2,s.48-50]  

Известно, что основными принципами общественных отношений в правовом 

государстве выступают принципы законности, равенства и справедливости. Будучи 

основными категориями морали, они в то же время являются и юридическими и социально-

политическими принципами. Принятие новой Конституции стало обоснованием 

действенности этих принципов. В Основном Законе были закреплены такие основные 

положения, как верховенство закона, примат личности, ограничение вмешательства 

государства в общественную жизнь. В свою очередь, общечеловеческие, планетарные, 

гуманные ценности и идеи выносились в качестве основы правового дискурса. [1,с.24-72] 

Так, эти задачи способствовали масштабным преобразованиям, реформам и в правовой, и в 

социально-политической, и в духовной сферах. Иными словами, в Азербайджане был 

обозначен процесс либерализации и демократизации, оформлен переход к рыночной 

экономике, частной собственности, обеспечено создание независимой судебной власти, 

правовое фиксирование наличия гражданского общества. Особо нужно отметить повышение 

статуса и роли судебных органов в формировании новой общественно - государственной 

системы в стране, так как без независимой судебной власти представляется невозможным 

построение правового государства и функционирование государственных властных структур 

и институтов.  

В Азербайджанской Республике, согласно Конституции, были обеспечены права и 

свободы граждан, как неотъемлемое обязательное условие создания и укрепления 

гражданского общества, так как право на деятельное участие личности в общественной 

жизни и есть одно из основных прав граждан в зрелом гражданском обществе (напротив, 

ограничение прав личности в любой из общественных сфер приводит к кризисным 

последствиям). [3, с.21] В этом плане знаменательными являются слова общенационального 

лидера Г.Алиева, который указывал на то, что создание гражданского общества и его 

укрепление, основательность процесса демократизации, построение правового государства 

не просто декларируемые лозунги или намерения, а первостепенные задачи 

Азербайджанского государства. [4,s.145] Выдвинутое в качестве приоритетного 

направления, правовое закрепление социальных преобразований определило целью защиту 

прав и свобод личности, независимо от ее национальной, этнической идентичности; 

социальные изменения, направленные на улучшение условий проживания, экономическое 

благосостояние, равное участие государства и гражданского общества в построении 

суверенного, развитого, демократического, мультикультурного, стабильного и 

процветающего Азербайджанского государства.  

Показательно, что правовое государство опирается на общественные законы, правовые 

принципы. Правовой фактор выступает регулятором общественных отношений в различных 

сферах, будь то экономическая, политическая, культурная сфера; помогает противостоять 

внешним и внутренним вызовам и проблемам. Закономерным выступает совокупное 

рассмотрение в отечественной и зарубежной юридической литературе правового государства 

и гражданского общества, потому что их обоюдная включенность в процесс демократизации 

предполагает как равноправное представительство, так и взаимодействие, которые 

фиксируются в таких основных положениях, как право на контроль государства со стороны 

гражданского общества, верховенство закона, следование нормам, закрепленным в 

Конституции, защита прав и свобод гражданина и личности и др. Иначе, построение 

демократического государства предполагает обязательное участие всех граждан в 

общественно-государственном строительстве, независимо от их идентичности и культурной 

принадлежности.  
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Демократия в мультикультурном обществе представляет собой правовое оформление 

гражданской солидарности, взаимного сотрудничества государственных органов и общества, 

его граждан; основывается на принципах гармоничного взаимодействия. Именно так 

характеризовал конечную цель структурных преобразований в стране общенациональный 

лидер Г.Алиев.[4,s.146] Процесс демократизации, вынесенный в качестве основного 

направления национального развития, с учетом богатого исторического и культурного 

наследия этносов, национальных меньшинств, населяющих нашу страну, определил 

важность идей мультикультурализма, плюрализма, способствовал формированию 

национального самосознания. В отличие от современных мировых тенденций, отторгающих 

мультикультуральную модель взаимного проживания наций, этносов вследствие наличия 

конфликтных, деинтеграционных процессов, в Азербайджане плюрализм культур, 

гармоничное взаимное существование народов, стали основой стабильности правового 

государства, источником национального единства и согласия. Проводимая Азербайджанским 

государством мультикультуральная политика, послужила культурному возрождению, 

сформулировала основные положения национального законодательства в качестве правовых 

норм по обеспечению национального развития, защиты исторического материального и 

духовного наследия. 

Таким образом, восстановление государственной независимости и процесс построения 

новой государственности, в первую очередь, обусловлены созданием соответствующей 

современным вызовам, национальной правовой системы. В формировании национальной 

правовой системы Азербайджанской Республики, основными показателями выступили 

социально-экономические преобразования, оформление рыночной экономики, новый 

политический курс на интеграцию в глобальное политическое, экономическое и 

социокультурное пространство с сохранением национальной специфики; политические 

трансформации, выраженные в переходе от тоталитарного государственного устройства к 

правовому государству. Укрепление демократических традиций, вопросы защиты прав и 

свобод граждан заложили основу всех осуществляемых реформ, кардинальных 

преобразований. Иначе, был избран путь на формирование демократического, правового, 

светского государства. На пути демократизации и либерализации, укрепления правового 

государства, Азербайджанская Республика успешно перенимает мировой опыт 

государственного строительства, внедряет новейшие технологии, укрепляет свой 

инновационный потенциал, создает благоприятный инвестиционный климат, чему в 

значительной степени способствует правовое представительство действующих механизмов 

государственного функционирования. Именно гармоничное взаимодействие гражданского 

общества и государства, мирное сосуществование представителей различных идентичностей 

и культур в общегражданском формате стоит в основе перспективного позиционирования 

азербайджанской национальной модели в качестве эффективной государственной модели в 

мировом правовом пространстве. 
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The present paper focuses on the question of lawful state as an essential characteristic of 
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“Bu gün multikulturalizm Azərbaycanda dövlət siyasətidir və eyni zamanda, həyat 

tərzidir.”  

İlham  Əliyev 

 

Son onilliklərdə qloballaşma şəraitində aktiv siyasi-iqtisadi və mədəni inteqrasiya 

proseslərinin baş verməsi müşahidə olunur. Belə bir şəraitdə cəmiyyət qarşısında bir sıra məsələlər 

baş qaldırır ki, onların da həlli ciddi problemlərə səbəb olur. Mədəniyyətlərarası dialoqun təşkili 

beynəlxalq əlaqələrin uğurlu inkişafı üçün əsas şərt kimi daha qabarıq şəkildə nəzərə çarpır. 

Mədəniyyətlərarası kommunikasiya problemi yalnız dünya səviyyəsində deyil, etnomədəni 

müxtəlifliyə malik ayrı-ayrı ölkələrdə də meydana çıxır. Müasir dövrdə Azərbaycan da bu 

proseslərdən kənarda qalmır. Azərbaycan Respublikası polietnik dövlətdir. Xalq dövləti təşkil edən 

etnosdan – Azərbaycan türklərindən və avtoxton milli azlıqlardan – udinlərdən, ingiloylardan, 

qrızlardan, xınalıqlardan, buduqlardan, tatlardan, talışlardan, ləzgilərdən və b. təşkil  olunmuşdur. 

Bu millətlərin tarixən Azərbaycandan başqa vətənləri olmamışdır və buna görə də Azərbaycan 

türkləri ilə birlikdə vahid polietnik Azərbaycan millətinin nümayəndələri hesab olunmaqda 

haqlıdırlar. Onlardan başqa respublikada ruslar, ukraynalılar, belaruslar, kürdlər, yəhudilər, 

yunanlar, almanlar və tatarlar yaşayırlar. Bu milli azlıqların hər birinin müvafiq olaraq tarixi vətəni 

vardır və Azərbaycan ərazisində yaşayan alloxton milli azlıqlara aid edilirlər. Təkcə Bakıda 

iyirmidən yuxarı müxtəlif mədəni icmalar fəaliyyət göstərir. Bunların arasında: rusların, 

ukraynalıların, kürdlərin, lakların, ləzgilərin, slavyanların, tatların, tatarların, gürcülərin, 

ingiloyların, talışların, avarların, axıska türklərinin, Avropa və dağ yəhudilərinin, gürcü 

yəhudilərinin, alman və yunanların cəmiyyətləri vardır. Ümumiyyətlə, etnik azlıqların kompakt 

şəkildə yaşadıqları bütün rayonlarda belə icmalar mövcuddur. Azərbaycan Respublikasında 

kompakt şəkildə müxtəlif etnosların nümayəndələri yaşayır və onların hər biri öz maddi və mənəvi 

mədəniyyətini, dilini, tarixi yaddaşını, mentalitetini, etnik özünüdərketmə və etnopsixologiyasını 

qoruyub saxlayan unikal xüsusiyyətlərin daşıyıcılarıdır [1]. Məhz Azərbaycanda dağ yəhudilərinin 

məskəni – Qırmızı Sloboda, Molokan kəndi İvanovka, udin kəndi Nic, öz dili, özünəməxsus adət və 

ənənələri ilə məşhur olan Xınalıq kəndi və başqa milli azlıqların yaşadığı onlarla belə məskənlər 

mövcuddur və onların hamısı Azərbaycan ictimaiyyətinin ayrılmaz hissəsidir. Etnik azlıqlara yerli 

əhali ilə bərabər mədəni hüquqlar və ölkənin mədəni irsindən istifadə hüququ verilmişdir. 

Azərbaycanda mövcud olan mədəni simbioz (müştərək yaşama) və müxtəlif ənənələr maddi 

və mənəvi mədəniyyətin tarixi abidələrində həkk olunmuşdur. Belə ki, maddi mədəniyyət 

abidələrinin qorunması çərçivəsində Astara, Qax, Quba, Zaqatala və digər rayonların tarix-

ölkəşünaslıq muzeylərində, həmin ərazilərdə yaşayan etnik azlıqların irsini və ənənələrini əks 

etdirən ekspozisiyalar təşkil olunur. Bu sahədə kitabxanalar da səmərəli fəaliyyət göstərir; burada 

milli azlıq nümayəndələrinin kitablarının təqdimatı keçirilir və bu kitablar kitabxananın fonduna 

daxil olur. Ölkə daxilində, eləcə də beynəlxalq arenada mədəniyyətlərarası ünsiyyətin tarazlı şəkildə 

qurulmasında, üç dini dövrdən – zərdüştlük, xristianlıq və islamdan keçən və öz şüuruna bunları 

həkk etdirən Azərbaycan xalqının tarixi yaddaşı vacib rol oynayır. Azərbaycanda dinlərarası dialoq 

və tolerantlığın dünyanın bir çox polietnik regionları üçün nümunə olan xüsusi modeli qurulmuşdur. 

Dövlət-din münasibətlərinin müasir Azərbaycan modeli çərçivəsində, bütün dinlər qanun qarşısında 
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bərabər status almışlar. Ölkə vətəndaşlarının böyük əksəriyyətini təşkil edən müsəlmanların 

hüquqlarını təmin etməklə yanaşı, dövlət respublika ərazisində yayılan bütün ənənəvi dinlərə qayğı 

göstərir. [1] 

 Hazırda bu mövzuda mövcud olan nəzəri işlər sözsüz ki, bu cür mürəkkəb və ziddiyyətli 

mədəniyyətlərarası kommunikasiya prosesinin təşkilinə mühüm təsir göstərir. Ancaq təəssüf ki, 

nəzəri ədəbiyyatda təcrübi məsləhətlər çox azdır. Təcrübi fəaliyyətə keçmək üçün millətlərarası 

ünsiyyət probleminin həllində bilavasitə iştirak edən strukturları müəyyən etmək lazımdır. 

Mədəniyyətlərarası əlaqələrin qurulması və dəstəklənməsi, millətlərarası münasibətlərin 

nizamlanmasında sosial-mədəni institutların, əsasən də kitabxanaların yeri və rolunu müəyyən 

etmək qarşıya qoyulan əsas məqsəddir.  

İlk əvvəl mədəniyyətlərarası kommunikasiyanın nə demək olduğuna nəzər yetirmək lazımdır. 

Sinonim kimi, “mədəniyyətlərarası dialoq”, “mədəniyyətlərarası ünsiyyət” terminləri istifadə oluna 

bilər. Bu zaman onların daxili xüsusiyyətləri nəzərə alınmır. “Mədəniyyətlərarası dialoq”  anlayışı 

müxtəlif mənalarda istifadə olunurdu. Mədəniyyətlərarası kommunikasiyalara istənilən yanaşma 

müəyyən prinsiplərə əsaslanmalıdır. Fəlsəfi konsepsiyalara, həmçinin humanizm, obyektivlik, 

tolerantlıq ideyalarına əsaslanaraq, L.Q.Poçebut və S.P.Beznosov təklif edirlər ki, 

mədəniyyətlərarası kommunikasiyaların qurulmasında aşağıdakı müddəaları nəzərə almaq lazımdır: 

Mədəniyyətlərarası ünsiyyət və qarşılıqlı əlaqə mədəni müxtəlifliyin dərk edilməsindən 

ibarətdir. İnsan sadəcə mədəni müxtəlifliyin varlığı ilə razılaşmır, o həm də, bu müxtəlifliyin 

mahiyyətini anlamalı, başqa mədəniyyətlərin xüsusiyyətlərini qəbul etməli, bu xüsusiyyətləri öz 

davranışında nəzərə almalıdır. 

Mədəniyyətlərarası kommunikasiya prosesində keçmişə deyil, gələcəyə istiqamətlənmək 

vacibdir. 

Mədəniyyətlərarası kommunikasiyaların məqsədi öz mədəniyyətində öz maraqlarının 

gözlənilməsi prioriteti, başqa mədəniyyətlərin nümayəndəsinin maraqlarının onun mədəniyyətində 

gözlənilməsi prioriteti və sairədir. 

Əgər başqa şəxsin mədəniyyətində qəbul olunmuş dəyərlər sisteminə təcavüz olunsa, milli 

heysiyyətə toxunulsa, milli qürur alçaldılsa, mədəniyyətlərarası kommunikasiya uğursuzluğa düçar 

olmuş olur. [5.] 

Mədəniyyətlərarası dialoqun təşkili sahəsində M.Y.Popov təcrübi məsləhətlər verməyə 

çalışıb. O, bu istiqamətdə aşağıdakı hərəkətlər məcmusunu həyata keçirməyi vacib hesab edir: 

müxtəlif tədbirlər keçirmək, məşhur musiqi, teatr kollektivlərini (Mədəniyyətlərarası dialoqun 

yayılmasına tərəfdar olan) cəlb etmək, imkansızlara kömək üzrə sosial proqramı, müxtəlif 

etnosların, xalqların vahidliyini nümayiş etdirən müştərək könüllü proqramlarını təşkil etmək, 

müştərək mədəni, maarifləndirici xarakterli (kino, rolik, cizgi filmi) məhsullar hazırlamaq, bu 

məhsulları İnternet, sosial şəbəkələr, forumlar, bloqlar vasitəsilə yaymaq, mədəni birlik şüarı altında 

idman tədbirləri keçirmək və s [5.]. 

Bu tədbirlərin təşkili və keçirilməsində sosial institutlar, əsasən də kitabxanalar (müxtəlif 

milli mədəniyyətlərin nümayəndələrinin qarşılıqlı əlaqə mərkəzinə çevrilərək) əsas rol oynayır. 

Kitabxana müəssisələrinin fəaliyyətinin bu istiqamətdə səmərəli həyata keçirilməsinə beynəlxalq 

səviyyəli rəsmi sənədlərin qəbulu mühüm təsir göstərir. Buna misal olaraq, 2008-ci ildə qəbul 

olunan “Çoxmədəniyyətli kitabxana haqqında ” İFLA-nın (İnternational Federation of Library 

Assosiations and İnstitutes) manifestini göstərə bilərik. Bu manifestdə mədəniyyət və dil 

müxtəlifliyi şəraitində əhaliyə kitabxana xidmətinin prinsipləri, çox mədəniyyətli kitabxananın 

xidmət zamanı ortaya çıxan problemlər,  mədəniyyət və dil cəhətdən eyni olmayan əhaliyə 

kitabxana xidməti məsələlərinə dair digər aspektlər əhatə olunmuşdur [6]. 2009-cu ildə İFLA-nın 

“Multikultural əhaliyə kitabxana xidməti bölməsinin 2006-1010- cu illərdə fəaliyyətinin strateji 

planı”na uyğun olaraq, çox mədəniyyətli əhaliyə xidmət üzrə təlimatın III nəşri “Multikultural 

Cəmiyyətlər: Kitabxana xidməti üzrə təlimat” çap olundu [7]. Şübhəsiz ki, beynəlxalq təşkilat olan 

İFLA-nın rəsmi sənədləri çoxmədəniyyətli əhaliyə kitabxana xidmətində plüralizmin inkişafına 

təkan verir. Bununla yanaşı Azərbaycanın da multukultural icmalara, cəmiyyətlərə kitabxana 

xidmətinin standartları və təlimatlar hazırlanmalıdır. Həmçinin Azərbaycan kitabxanalarında 

müxtəlif milli etnik qrupların nümayəndələrinə kitabxana xidməti üzrə metodik tövsiyələr işlənib 
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hazırlanmalıdır. Müxtəlif kitabxanaların nümayəndələrində ibarət işçi qrup yaratmaq lazımdır ki, 

Azərbaycanda multikultural əhaliyə xidmət üzrə standartlar hazırlaşın. Söhbət Milli Kitabxanaların, 

o cümlədən böyük kütləvi kitabxanalardan (sahəvi, diyarşünaslıq) gedir. Yuxarıda deyilənlərə əlavə 

etmək olar ki, müxtəlif etnik qrupların yaşadığı bir şəraitdə kitabxana işi üçün multikulturalizm 

konsepsiyası xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır. 

“Multikulturalizm və ya mədəni plüralizm bir çox mədəniyyətin bir yerdə, regionda hər hansı 

vahid mədəniyyətin qəbulunu tələb etmədən, birgə mövcudluğunu təsvir edən bir termindir. [9] 

Multikulturalizm konsepsiyasına müasir mütəxəssislərin münasibəti birmənalı deyil. Alimlər 

multikulturalizmlə əlaqədar problemin həllinə çalışaraq, onun müəyyənləşməsi üçün yeni 

yanaşmalar axtarırlar.  Onu da qeyd edək ki, multikulturalizm getdikcə problematik və geniş 

müzakirə ediləcək bir mövzuya, bir sahəyə çevrilir. Belə ki, məsələn, multikulturalizm 

tərəfdarlarının əksəriyyəti onu mədəniyyətlərarası tolerantlığı dəstəkləmək və etnomədəni qrupların 

harmonik qarşılıqlı əlaqələri və onların milli topluluğa inteqrasiyası hesabına sosial anlaşmanın 

qorunub saxlanması istiqamətində fəaliyyət göstərmək bacarığına görə onu tamamilə liberalizm 

kontekstində qiymətləndirir. Öz növbəsində azlıq təşkil edən konservativ tədqiqatçılar 

multikulturalizmdə marksist-siyasi ideologiyasını görürlər, çünki, o, bütün mədəniyyətlərə, onların 

adət-ənənə və institutlarına bərabər şəkildə baxan multikulturalizm inqilabi hərəkat sayılır [10.]. 

XXI əsrin əvvəllərindən çoxmədəniyyətli cəmiyyət bir sıra dünya ölkələrində norma hesab 

olunmağa başlayıb. Kitabxanaçılardan müəyyən krossmədəni əlaqələrə dair bacarıq və 

qabiliyyətlərin mənimsənilməsini tələb edən multimədəni xidmətin təşkilində kitabxanaların sosial 

institut kimi əsas rol oynaması faktı nəzərə alınmalıdır. [9] Bu məqsədi həyata keçirmək üçün əsas 

tələb kitabxanaçılar üçün multimədəni təhsilin təşkilidir. [6.] Bir .çox dünya ölkələrinin təhsil 

müəssisələrində məqsədli tədris kursları təşkil olunmuşdur ki, bu kurslarda tələbələri müxtəlif 

kateqoriyalı istifadəçilərə xidmətin nəzəri və təcrübi aspektləri ilə tanış edirlər. Rus tədqiqatçısı İ.V 

Çadnova qeyd edir ki, belə tədris proqramları və kursları bir sıra yeni məxsusi bilik və bacarıqlar 

formalaşdırır. 

məqsədli qruplar (etnik qruplar), onun tarixi, statistik məlumatlarını axtarıb tapa bilmək; 

verilən qrup haqqında lokal informasiyanın onun yaşayış tərzi, demoqrafik xüsusiyyətləri 

haqqında informasiyanı tapmaq, onların informasiya tələbatını öyrənmək; 

çap və digər informasiya resurslarından istifadə edərək qrup haqqında informasiya tapmaq; 

məqsədli qruplara xidmət üçün mövcud nəşrlər külliyyatını inkişaf etdirmək; 

bu qruplar üçün böyük olmayan, ancaq mobil ədəbiyyat külliyyatını inkişaf etdirmək bacarığı; 

etnik qruplara məlumat xidmətinin yeni üsullarını tətbiq etmək; 

kitabxana proqramlarını inkişaf etdirmək, bu qrupların oxucu, mədəni və təhsil tələbatlarının 

ödənilməsi üçün kitabxana menecmentini həyata keçirmək; 

bu qrupların üzvlərindən (onlar peşəkar kitabxanaçı olmaya da bilər) işçi heyətin seçilməsi 

planının tətbiqi və s [6.]. 

Bütün bunlar çoxmədəniyyətli mühitdə kitabxanaçılıq üzrə əsas və əlavə təhsil çərçivəsində 

formalaşmalı olan iş bacarıqlarının hamısı deyil. Azərbaycan təhsil məkanı üçün multikultural 

kitabxana xidməti üzrə tədris proqramı innovativ istiqamət hesab olunur. Təəssüf ki, Azərbaycanda 

Kitabxanaçılıq ixtisası üzrə təhsil verən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində belə tədris 

proqramları yaradılmayıb.  

Beləliklə, müasir cəmiyyətdə baş verən qlobal mədəniyyətin formalaşması prosesi və eyni 

zamanda etnomədəni inkişafın əhəmiyyətinin artması kitabxanaların fəaliyyətinə də böyük təsir 

göstərir. Kitabxanalardan çoxmədəniyyətli məkanda fəaliyyətin təşkilinə innovativ yanaşmaların 

axtarılması tələb olunur. Kitabxana müəssisələri milli mədəniyyətlərin öz ərazilərində inkişafı və 

fəaliyyətinə böyük töhfələr verir, müxtəlif etnosların, xalqların nümayəndələri arasında vasitəçi 

rolunu oynayır. Bu fəaliyyətə kitabxana ictimaiyyəti, xüsusilə də çoxmillətli regionlarda əsas 

kitabxana xidmətinin bir tərkib hissəsi kimi baxmalıdırlar.  

Çoxmədəniyyətli kitabxana dialoqda olan multikultural cəmiyyətə aparan yoldur. 

Çoxmədəniyyətli kitabxana haqqında İFLA-nın manifestində vurğulanır ki,  müasir dövrdə 

insanlar yekcins olmayan çoxmədəniyyətli cəmiyyətdə yaşayır. Dünyada 6000-dən çox müxtəlif dil 

mövcuddur. Beynəlxalq miqrasiyanın səviyyəsi ilbəil artır, bunun da nəticəsində qarışıq tərkibli 
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insanların sayı çoxalır. Qloballaşma, artan miqrasiya, sürətli kommunikasiyalar, yerdəyişmə 

prosesinin asanlaşması və XXI əsrdə fəaliyyətdə olan digər qüvvələr bir çox millətlərin, o cümlədən 

əvvəllər vahidmədəniyyətli olan xalqların mədəni müxtəliflik səviyyəsini yüksəldir. “Mədəni 

müxtəliflik” və ya “Çoxmədəniyyətlilik” terminləri müxtəlif mədəniyyətlərin harmonik 

birgəyaşayışını və qarşılıqlı əlaqəsini əks etdirir. Burada “mədəniyyət”ə cəmiyyət və sosial qruplara 

aid olan fərqləndirici əlamətlərin, ruhi-mənəvi və maddi, intellektual və emosional göstəricilərin 

məcmusu kimi baxılır. İncəsənət və ədəbiyyatdan başqa, o, həyat tərzini, birgəyaşayış bacarığını, 

dəyərlər sistemini, adət-ənənə və imanı əhatə edir. Mədəniyyət və dil müxtəlifliyi bəşəriyyətin 

ümumi mirasıdır və onu ümumi maraqlara uyğun olaraq qoruyub saxlamaq lazımdır. O, 

innovasiyaların, yaradıcılığın və sülh şəraitində birgəyaşayışın mübadilə mənbəyidir. (1.Всеобщая 

декларация ЮНЕСКО о культурном разнобразии) 

Buna görə də bütün növ kitabxanalar mədəni və dil müxtəlifliyini beynəlxalq, milli və 

regional səviyyədə dəstəkləyib inkişaf etdirməyi qarşıya məqsəd qoymalıdır və bununla da 

mədəniyyətlərarası dialoqu və aktiv vətəndaş mövqeyini qoruyub saxlamalıdır. Belə ki, kitabxanalar 

müxtəlif maraqlara və cəmiyyətlərə xidmət edirlər. Onlar təhsil, mədəniyyət və informasiya 

mərkəzləri funksiyasını yerinə yetirirlər. Mədəniyyət və dil müxtəlifliyi aspektində kitabxanalar öz 

fəaliyyətlərində mədəni xüsusiyyətləri və dəyərləri nəzərə almaqla, hamı üçün əsas hüquq və 

azadlıqları, informasiya və biliklərə bərabər əlyetərlilik prinsiplərini əldə rəhbər tuturlar [3]. 

İFLA-nın manifestində multikultural kitabxananın qarşısında duran əsas prinsiplər 

aşağıdakı kimi dəyərləndirilmişdir: 

Qlobal cəmiyyətin hər bir üzvünün kitabxana və informasiya xidmətlərindən tam şəkildə 

istifadə etmək hüququ vardır. Mədəni və dil müxtəlifliyi aspektində kitabxanalar gərək: 

Cəmiyyətin bütün üzvlərinə mədəni və ya dil müxtəlifliyi cəhətdən hüquqlarını pozmadan 

xidmət etməlidirlər; 

onları uyğun dillərdə və rahat şəraitdə informasiya ilə təmin etməlidirlər; 

Bütün icma üzvlərinin informasiya tələbatlarını nəzərə alan geniş çeşidli material və 

xidmətlərə əlyetərliliyini təmin etməlidirlər; 

Cəmiyyətin müxtəlifliyini nəzərə alaraq, öz işçi heyətini elə seçməlidir ki, onlar müxtəlif 

icmalarla işləyə və onların tələbatını ödəyə bilsinlər. 

Mədəniyyət və dil müxtəlifliyi çərçivəsində  kitabxana və informasiya xidmətləri heç bir 

hüquq pozuntusuna yol vermədən bütün istifadəçilərə təqdim edilməlidir. Çoxmədəniyyətli 

cəmiyyətlərdə fəaliyyətləri məhdudlaşdırılmış qruplara: İctimai azlıqlara, köklü  xalqların 

nümayəndələrinə, qaçqınlara, siyasi sığınacaq axtaranlara, müvəqqəti yaşayış yerinə sahib olanlara 

və işçi-miqrantlara  və s. xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.  

Çoxmədəniyyətli kitabxananın qarşısında duran vəzifələrdən danışarkən, informasiya, 

savadlılıq, təhsil və mədəniyyətə aid olan bir sıra məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır. 

Mədəni müxtəlifliyin müsbət tərəfləri barədə məlumatlılığın artırılması və mədəniyyətlərarası 

dialoqun təşviqi; 

Dil müxtəlifliyinin və öz doğma dilinə hörmətin təşviqi; 

Bir neçə dilin harmonik birgə mövcudluğunun asanlaşdırılması; uşaqlıqdan bir neçə dilin 

öyrənilməsinin dəstəklənməsi və təbliği; 

Dil və mədəni irsin mühafizəsi və bütün dillərdə informasiyanın yaradılması və yayılması; 

Şifahi yaradıcılığın və qeyri-maddi mədəni irsin qorunmasının dəstəklənməsi; 

Bütün mədəni qrupların üzvlərinin cəmiyyət həyatında iştirakına dəstək; 

İnformasiya savadlılığının artırılması və informasiya-kommunikasiya texnologiyaların 

öyrənilməsinin təşviqi 

Kiberməkanda dil müxtəlifliyinin dəstəklənməsi; 

Mədəni plüralizm sahəsində biliklərin və qabaqcıl təcrübə mübadiləsinin dəstəklənməsi.[3] 

Sonda onu qeyd edək ki, milli azlıqların qorunması Azərbaycan rəhbərliyinin apardığı 

siyasətin əsas istiqamətlərindən biridir. Belə ki, Prezident aparatında milli siyasət üzrə dövlət 

məsləhətçisinin başçılıq etdiyi xüsusi struktur yaradılmışdır. Analoji struktur Milli Məclisdə də 

mövcuddur. Konstitusiya və qanunların verdiyi bərabər hüquqlar və imkanlardan istifadə edərək, 

müxtəlif millətlərin nümayəndələri cəmiyyətin ayrı-ayrı sahələrində məhsuldar işləyərək ölkənin 
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inkişafına layiqli  töhfələr verirlər. Belə ki, milli azlıqlar Azərbaycan Respublikasının hökumətində 

və digər dövlət strukturlarında təmsil olunurlar. Respublikanın milli parlamenti – Milli Məclisdə 

ölkənin bir sıra etnik azlıqları o cümlədən, rus, ləzgi, tat, talış və b. öz nümayəndələri ilə təmsil 

olunmuşdur. 2010-cu il parlament seçkiləri zamanı ATƏT-in demokratik institutlar və insan haqları 

üzrə bürosu və müşahidə komissiyası göstərdi ki, Azərbaycanda, dövlət ərazisində yaşayan etnik 

azlıqların seçkilərdə iştirakı məsələsində heç bir problem yoxdur. 

Beləliklə, respublikada müxtəlif etnik qrupların mövcudluğu üçün bütün mümkün şərait 

yaradılmışdır. Lakin burada, bir daha qeyd etmək lazımdır ki, bizim ölkəmizdə mədəni müxtəliflik 

etnik azıqların sadəcə cəmlənməsi kimi başa düşülmür, Azərbaycan ümummilli həmrəyliyin inkişafı 

üçün əlverişli mühitdir. Başqa sözlə, etnik, dini və digər mənsubiyyətindən asılı olmayaraq 

ərazisində məskunlaşan hər bir vətəndaş Azərbaycanın sərvətidir.  
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MULTICULTURAL INFORMATION SERVICE AS A PRIORITY DİRECTİON OF 

INNOVATIVE POLICY OF LIBRARIES 

 

Summary 

 

In the article is studied cross-cultural communication problems in contemporary society, and 

supporting the organization of these communications, the role of libraries in the regulation of 

relations between the two nations are determined, examined the importance of the principles of 

multi-ethnic, multicultural libraries that serve a population. 
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Çokkültürcülük politikası, günümüzde bütün dünyada geniş tartışma konusu olmaktadır. 

Birçok Avrupa ülkesinde bu politikalar uygulandığı halde, bazıları buna karşı çıkmaktadır. İster 

siyasi teorilerde, isterse bu politikanın uygulanmasında tek örnek olmadığına göre, bu konuda 

fikirler de çok tartışmalıdır. Cokkültürçülüğü doğru anlamak için, bu politikanın toplumsal 

bağlamını dikkate almak çok önemlidir. Nitekim, dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu tek milletli 

değil, çokmilletli ve çeşitli etnik gruplardan oluştuğunu görmekteyiz. Milli ve etnik cöğulculuk 

tarihin her döneminde mevcut olmuştur. Çokkültürcülük siyaseti de bir anlamda, bu çeşitliliği 

korunması ve geliştirilmesini sağlayan liberal-demokratik siyasettir [7, s. 102]. Buna göre 

cokkültürçülük, etnik ve dini azlıkların haklarının düzenlenmesi siyaseti olarak görüle bilir. 

Çokkültürçülük politikasını, sadece demografik çeşitlilik gibi anlamak doğru değildir. Cünkü 

bu, toplumun özelliği değildir. Yani toplumun çeşitli alt gruplardan oluşması, burada 

çokkültürcülüğün mevcutluğunu göstermez. Çokkültürcülük bu farklılığın tanınması ve devlet 

tarafından teşvik edilmesi politikasıdır [8, s. 16]; [4, s. 263]. 

Kanadalı bilim adamı Will Kimlicka, (1962-) “Multicultural Citizenship” və “Contemporary 

Political Philosophy” adlı kitaplarında azlıkların taleplerine göre çeşitli cokkültürcülük modellerini 

tartışmaktadır. Kymlicka milli azlıklar, etnik azlıklar ve marjinal gruplar olmak üzere üç çeşit 

azınlık haklarından bahseder [10, s. 349-355;11, s. 27-32].  Çokkültürcülük bu hakların sağlanması 

ile igilidir. Kimlicka liberal teori içerisinde kalmakta kararlıdır. Ama diğer Kanada`lı siyaset 

filosofu CharlesTaylor, “tanınma politikası” adlandırdığı cemaatçi çokkültürçülük politikası 

modelinde daha çok grup haklarının önceliğini savunmaktadır. Taylor`a göre kişinin kimliği grup 

içinde oluşmakta ve onu grupdan ayrı düşünmek mümkün değildir [6, s. 55]. 

Azerbaycan`da iktidarda olan Yeni Azerbaycan Partisi(YAP)-nin çokkültürcülük politikası 

söylemini gündeme getirmesi çok yenidir. Hükumet 2010 yıllarından başlayarak Azerbaycan 

devletinin cokkültürcü bir politika yürüttüğünü ve bu politikanın başka devletler için de örnek ola 

bileceğini ileri sürmektedir. Fakat bu konuda söylenenleri yorumladığımızda görmekteyiz ki, 

burada kast edilen durum aslında toplumsal yapının çeşitili etnik gruplardan oluştuğunu ve bunların 

arasında höşgörü ortamının mevcutluğu vurgulanmaktadır. Daha açık söylersek Azerbaycan`da 

çokkültürcü politika değil, çökkültürlü toplum yüceltilmektedir. Bakü Beynelhalk Multikulturalizm 

Merkezi`nin başkanı Prof. Kamal Abdullayev, bir konferansda Azerbaycan`daki 

multikulturalizmden bahsederken şunları söylemektedir: 

“Bugun Zagatala`da 20`ye yakın etnik azınlık yaşamaktadır. Amma hepsi kendini 

Azerbaycanlı olarak görmektedirler. Bu etnik azlıklar biri birine kendi aralarında höşgörülü değil, 

kardeş gibi yaklaşmaktadırlar.” 

Bakü`de 2010 yılında geçirilen II Uluslararası Humanitar Forumu`nun açılış töreninde 

konuşan Azerbaycan Cumhuriyyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şunları söylemiştir: 

“Azerbaycan`da hiçbir zaman dini, milli çatışma yaşanmamıştır ve şuna inanıyorum ki, 

bundan sonra da olmayacaktır. Bu gün multikulturalizmle ilgili dünyada farkı fikirler 

söylenmektedir. Bazıları bu politikanın iflasa uğradığını iddia etmektedir. Ama bize göre ise 

dünyada multikulturalizmin alternatifi yoktur... Azerbaycan`da multikulturalizm devlet siyasetidir 

ve aynı zamanda bir yaşam biçimidir.” 

Bu alanla ilgili Azerbaycan`da Uluslararası Multikulturalizm Merkezi tesis edilmiştir. Bu 

merkezin başka ülkelerde de merkezleri açılmış ve işbirliğini sürdürmektedirler. Ayrıca 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 2016 Ocak ayında Azerbaycan`da çokkültürcülük 
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geleneğinin korunması, daha da geliştirilmesi ve yayılması amacıyla bir Kararname imzalanarak 

2016 senesini multikulturalizm yılı ilan edilmiştir. Günümüzde bu konuda çoklu konferanslar ve 

yayınlar yapılmaktadır. 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ilan olunmuş “Multikulturalizm yılı” kapsamında 

2016 yılı Ocak ayının 15`de Bakü`de Haydar mescidinde “Vehdet Namazı” şiarı ile Sii ve Sünni 

Müslümanlar bir yerde Cüma namazı kılmışlar. Bu tarihten itibaren Haydar Mescidinde cüma 

namazlarının bir yerde kılınması gelenek haline gelmiştir. Azerbaycan Hükumeti bu olayı 

Azerbaycanın Multikulturalizm ve Tolerantlık örneği olarak tüm dünyada yaymanın önemli 

olduğunu ve bu tecrübenin örnek alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Fakat bu durum devlet 

güdümlü bir din yaratmanın ve devletin dine aşırı müdahalesi eleştirilerini de gündeme 

getirmektedir. 

Azerbaycan’da etmik ve dini azınlıkların haklarının sağlanması Anayasa`nın ilgili 

maddelerinde düzenlenmektedir. Burada kısaca din ve devlet ilişkilerinin niteliğine bakmanın 

yararlı olacağını düşünmükteyiz. Azerbaycan`da din-devlet ilişkilerinin hukuki temelleri ve dını 

itikat özgürlüğü hakkında yasama, Azerbaycan Cumhuriyyeti Anayasası`ndan, Azerbaycan 

Cumhuriyyetinin katıldığı uluslararası insan hakları sözleşmelerinden (Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi) ve Azerbaycan Cumhuriyyeti Dini İtikat Hakkındakı Kanundan oluşmaktadır. Dini 

İtikat Hakkında Kanunlarda uluslararası sözleşmelerle örtüşmeyen farklılıklar ortaya çıktıkta, 

mevcut hukuki düzenlemelere göre uluslararası sözleşmelere öncelik tanınmakatadır [2, madde 31].  

Azerbaycan Anayasasında “dinin devletten ayrılığı” ilkesi açıkça ifade edilmiştir.  1995 

yılında kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyyeti Anayasının iligili 18. maddesi dinin devletle 

ilişkisini şu çerçevede düzenlemektedir [3, s. 11]: 

1. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde din devletten ayrıdır. Kanun önünde tüm dini inançlar eşittir.  

2. İnsan onurunu küçük düşüren ve insancıl ilkelerle çelişen dinlerin (dini hareketlerin) 

yayılması ve propogandası yasaktır.  

3. Devletin eğitim sistemi laiktir. 

Azerbaycan Anayasası laiklik ilkesini de prensip olarak kabul etmiştir. Fakat laiklik 

kavramının yerine ise “dünyevilik” kavramını kullanmıştır. Buna göre, “Azerbaycan devletinin, 

demokratik, hukuki, dünyevi ve üniter bir Cumhuriyet" olduğu karara bağlanmıştır [1, mad. 7.1]. 

Anayasada ve diğer kanunlarda laiklik ilkesinin her hangi bir resmi açıklamasa rastlamamaktayız. 

Buna rağmen devletin din politikasını yürüten resmi kurum olan Dini Kurumlarla İş üzere Devlet 

Komitesi tarafından yayınlanan Cemiyet ve Din qazetesi “Dünyevilik nedir? Başlıklı makalede 

söyle bir tanım vermiştir: Dünyevilik, devletin ulusal politikalarda ve yasamada her hangi bir dini 

emir ve yasakları temel almamasıdır.” Bununla beraber devlet yetkililieri çeşitli açıklamalarında, 

Anayasada vurgulanan laiklik ilkesinin dini dışlamadığını, tam aksine devletin vatandaşların milli 

ve manevi gelenek ve değerlerine karşı kayıtsız olmadığını ifade etmişlerdir. 

Buna bağlı olarak hazırlanan “dini itikat özgürlüğü hakkındakı kanundaki düzenlemeler bu 

yapıya uygundu. Günümüz Azerbaycanında din devlet ilişkilerinin son şeklini bu kanun 

düzenlemektedir. Dini devletten ayrı olduğuna vurgu yapan mövzubahis kanunda, dini değerlerin 

Azerbaycanın tarih boyu şekillenmiş bir değerler mecmuu olduğu da ayrıca vurgulandı. Devletin 

eğitim sisteminin niteliğini tanzim eden anasaya maddesinde de “dünyevilik” prensibi öne 

çıkarılmıştır. Nitekim anayasanın 18. madde (III)’ine göre: “Devletin eğitim sistemi dünyevi 

nitelikte olduğu belirtilmiştir. 

Azerbaycanın bağımsızlığını kazandığı ilk illerde (1992) kabul edilen Din ve İnanç Özgürlüğü 

Hakkında Kanun`da dinler arası eştilik ilkesi yerini bulmuştur. Bu yasanın 5. (III) maddesinde şu 

şekilde ifade edilmektedir: 

Bütün dinler ve dini kurumlar kanun önünde eşittir. Bir din veya dini kurumun, diğerleri 

aleyhinde herhangi bir üstünlük kurmasına izin verilmez. 

Bağımsızlığını ilerleyen yıllarında (1995) kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyyeti Anayasanın 

18. (I) maddesinde “bütün dini inançların kanun karşısında eşit olduğu”, her hangi bir dini kurumun 

özel imtiyaza sahip olmadığı belirtilmiştir. Anayasasının 25. Maddesinde de “Eşitlik hukuku” 

ayrıntılı şekilde ele alınmış ve vatandaşlarının dini yönden de dahil olmak üzere, diğer özelliklerine 

göre de hiçbir ayrımcılığa tabii tutulamamasını güvence altına almaktadır. Eşitlik ilkesi 
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çerçevesinde anayasa`sının söz konusu maddesi, devletin tüm vatandaşlara eşit müamele etmesini 

açık bir biçimde temellendirilmiştir [3, s. 11]: 

1. Herkes kanun ve yargı karşısında eşittir. 

2. Erkek ve kadınların aynı hukukları ve özgürlükleri vardır. 

3. Devlet herkesin ırkına, milliyetine, dinine, diline, cinsiyetine, kökenine, ekonomik ve 

sosyal durumuna, mesleğine, siyasi inancına; siyasal partilere, sendikalara ve diğer sosyal birliklere 

üyeliğine bakmaksızın haklarının ve özgürlüklerinin eşitliğini temin eder. İnsan ve vatandaş 

hukuklarını ve özgürlüklerini ırki, milli, dini, dil, cinsiyet, köken, inanc, siyasi ve sosyal 

mensubiyyetine göre sınırlandırmak yasaktır. 

Azerbaycan’da halkın yüzde 96’nı Müslümanların teşkil olmasına rağmen, devlet tüm dinlere 

aynı tutumu sergilemektedir. Devlet Başkanı, göreve başlarken Anayasayla birlikte Kurani-Kerim 

üzerine yemin etmekle beraber, diğer dinlere karşı da ayrımcılık yapılmamaktadır. Ramazan ve 

Kurban Bayramlarında olduğu gibi diğer din mensuplarını da dini bayramları münasebetiyle tebrik 

etmektedir. 

Eşitlik prensibi, devletin dinle olan münasebetlerinde temel ilke kabul edilmektedir. Devletin 

resmi bir dini yoktur. Bununla birlikte devlet, dinle ilgili konulara, vatandaşların dini taleplerine ilgi 

duymakta, ilgili kurumlar vasıtasıyla dini sorunları çözme yoluna gitmektedir. Devlet çeşitli dini 

kurumların sosyal hizmetler ve dinle bağlı sosyal projelere finansal destek sağladığında da eşitlik 

ilkesine bağlı kalmaktadır. Nitekim devlet, dini kuruluşlara arasında hem islami hem de gayri-islami 

(hıristiyan ortodoks kilisesi ve yəhudi icmalarına) icmalara eşit oranda finansal destek vermektedir. 

İslami olmayan ibadet mekanlarına gelince, 1997 yılında Gürci Yəhudilerinin Sinagogu tamir 

edilmiş, 2003 yılında Bakü`de, Avrupa`nın ün büyük Yəhudi Mabedi adını almış Sinagog açılmış, 

2007 yılında ise Bakü`de Hıristian Pravoslav Kilisesinde onarım restorasyon çalışmaları yapılmıştır. 

Ayrıca Bakü`de yaşayan Yəhudi çocuklar için “Habad-Or-Avner” Eğitim Merkezi “Haydar Aliyev 

Fonu” ve “Or-Avner” Uluslar arası Fonu tarafından inşa edilmiştir [5, s. 71]. 

Azerbaycan Anayasası 21. Maddesi Azerbaycan dilini devlet dili olarak belirlemiştir. Fakat 

bununla beraber Azerbaycan Cumhuriyyetinin, halkın konuştuğu başka dillerin özgürce 

kullanılmasını ve gelişmesini sağladığını da açık biçimde belirtmiştir. Burada devletin başka dillerin 

kullanılmasını ve gelişmesini sağladığını ifade etmesi, “pozitiv özgürlük” olarak liberal 

multikulturalizme uygun altyapını oluşturmaktadır. Anayasanın 45. Maddesi ise vatandaşların 

anadili ile ilgili durumları düzenlemektedir. Buna göre, herkesin anadilini kullanma hakkı ve 

herkesin istediği dilde eğitim alma ve yaratıcı faaliyetlerde bulunma hakkı vardır. Ayrıca bu 

maddeye göre, hiç kimse anadilini kullanma hakkından mahrum edilemez. “Azerbaycan 

Cumhuriyyetinde devlet dili hakkında” Kanunun 5.2. maddesi, Azerbaycan`da başka dillerde 

konuşan azınlıkların kendi ana dillerinde eğitim kurumlarını tesis etmelerine yasal zemin 

yaratmaktadır [9, s. 57]. 

Multikulturalizmin temel ilkelerinden biri de özel kimliklerin tanınması olgusudur. Bu 

kapsamda Azerbaycan Anayasasının (Madde 44. Millî Mensubiyet Hakkı) özel kimlikleri anayasal 

çerçevede teminat altına aldığını görmekteyiz.  

I.Herkes millî mensubiyetini koruma hakkına sahiptir.  

II.Hiç kimse millî mensubiyetini değiştirmeye zorlanamaz.  

Azerbaycan`da dini azınlıklar arasında bulunan Ortodox Hıristiyanlar ve Dağ Yəhudileri 

genellikle Azerbaycan Hükumeti tarafından “geleneksel dinler” kapsamında ele alınmaktadır. Bu 

dinlere mensup olanlar her hangi özel bir dini kısıtlama ile karşılakmamaktadırlar. Çöğunluk 

müslüman dini kurumlar ve dindarlarla aynı yasalara uymakla yükümlüdürler. Daha önce de 

bahsettiğimiz gibi Azerbaycan Hükumeti Hıristiyan ve Yəhudi ibadet evlerinin bakım ve onarım 

çalışmalarına finansal yardım yapmakta ayrımcılık yapmamaktadır. 2007 yılında Hıristiyan 

Pravoslav Kilisesinin restorasyonu, Bakü Yəhudi çocukları için açılan eğitim merkezleri, 1997 

yılında gürcü Yəhudilerinin Sinagogunun devlet bütçesinden karşılanarak tamir edilmesini 

geleneksel azınlık dinlerine gösterilen höşgörünün açık göstergesidir. Azerbaycan bağımsızlığını 

kazandıktan sonra bölgede yaşayan Yəhudi Cemaatleri, uluslar arası Yəhudi Teşkilatları ile  
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ilişkilerini ilerletmiş, kendi dini okullarını, medeniyet merkezlerini, sivil kurumlarını, gazete ve 

dergilerini kurmuşlardır [5, s. 72]. Ayrıca Azerbaycan toplumunda hıristiyan ve ya yəhudi 

düşmanlığının da olmadığını vurgulamak gerekir. 

Milli ve etnik açıdan çeşitliliği olan ve aynı zamanda üniter bir siyasal yapıya sahip olan 

Azerbaycan`da liberal demokratik politikasının uygulanması daha iyi sonuçlar vere bilir. Çünki, 

Azerbaycan bağlamında bunun anlamı milli ve etnik çeşitliliği korumakla beraber Azerbaycan halkı 

kapsamında toplumsal bütünleşmeyi  pekiştirecektir. Aslında Azerbaycanın da yürüttüğü politika 

farklı kimliklerin değil, ortak Azerbaycanlı kimliğinin geliştirilmesi doğrultusundadır. 
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Summary 

 

In this article multiculturalism was examined as a political project provading minoritiy rights. 

Accorting to Will Kymlicka these minorities are a national minorities, an etnic minorities and some 

vulnurable groups. Multiculturalism the political project that rejecting assimilation and recognazing 

national, ethnic and religious differencies as well as promoting these cultural and religious 

differencies. In this article the author is arguing that, the Legislation of the Republic of Azerbaijan 

is providing the multicultural rights of the national, ethnic and religious minorities within the 

framework of liberalism. 
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Multikulturalizm yeni termindir. Lakin əslində, ölkəmiz kimi polietnik cəmiyyətin 

məskunlaşdığı ərazilərdə bu, artıq uzun müddət mövcud olan yaşam tərzidir və onun kökündə 

mənsubiyyətlər arası fərqin nəzərə alınmaması deyil, dərk edilməsi durur. Multikulturalizm müasir 

dövrümüzdə sosial elmlərdə ən çox müzakirə mövzusuna çevrilmiş problemdir. Bu mənada bu gün 

multikulturalizm siyasətini qəbul edən ölkələrdə fərqli baxış tərzləri müşahidə olunur ki, buraya 

fərdi hüquq və kimlik anlamında hüquq bərabərliyini hüququn əsasında görən, C.Raz, U.Kimlika 

kimi filosofların fikirlərində əksini tapan, liberal bərabərçi və milliyyətçiliklə sıx şəkildə bağlı olan, 

qrup halında özünü müəyyənləşdirməni hüququn əsasında görən V.Valzer, Ç.Teylor kimi 

nəzəriyyəçilərin fikirlərinə əsaslanan kommunitarianizm daxildir.  

Bizim yanaşmamız olaraq tədqiqat işində multikulturalizmin məhz postmüstəmləkə 

vəziyyətinin nəticəsi olan kütləvi yerdəyişmə və assimiliyasiya problemlərindən çıxış yolu kimi 

nəzərdən keçirilməsi Frantz Fanon, Eduard Səid, Homi. K. Bhabha, Qayatri Spivak, Mak Leod kimi 

tədqiqatçıların fikirlərində əksini tapan, “biz” və ”onlar ” dualizmindən qidalanan birtərəfli 

yanaşmaya cavab olaraq səslənən nəzəri fikirlərinə əsaslanaraq təhlil edilir. Burada əsas məqsəd 

kollektiv mahiyyət daşıyan bu dualizmdə tərəflərarası mütənasibliyə nail olmaqdır və təəssüf ki, bu 

gün dünyanın sosial-siyasi mənzərəsi bu mənada haqqında danışdığımız ideyanın çox zaman 

təcrübədə görünmədiyini, nəzəriyyədə ilişib qaldığını göstərir. Xüsusi ilə, dini inancların yaratdığı 

təzadlı dünyagörüşləri bu gün siyasi məqsədlərin əlində alətə çevrilərək qlobal səviyyədə təhlükə 

mənbəyinə çevrilmişdir. 

Multikulturalizm siyasətindən danışarkən qarşıya çıxan problemlərdən biri milli mənsubiyyət 

ətrafında gedən mübahisələrdir. Milli mənsubiyyətdən danışarkən onun iki modeli, “Dövlət (mülki-

ərazi) və etnik variantlar” [1, 15] təqdim olunur. Müstəmləkəçiliyin süqutundan sonra müstəqillik 

qazanan Pakistan kimi dövlətlərdə milli kimlik dedikdə, müxtəlif etnik qruplara, icmalara aid olan, 

fərqli dini inanclara malik multikultural bir cəmiyyət nəzərdə tutulur, özünü ifadə siyasi 

mənsubiyyətdən daha çox mədəni və etnik köklərə dayanır və onu ümumilikdən xüsusiləşdirən 

amilə çevrilir. Bu da ondan irəli gəlir ki, ingilis müstəmləkəsinə çevrilənə qədər müxtəlif etnik 

qrupların məskunlaşdığı ərazilərdə milli kimliyin təyinatı mədəni köklər və icmalar idi. Lakin, 

müstəmləkə sisteminin başa çatması ilə yaranan dövlətlərdə bu anlam coğrafi mövqeyə və 

mərkəzləşdirmə siyasətinə dayanmağa başladı. Biz bu məsələni Pakistan İslam Respublikası 

nümunəsində araşdırırıq. Müstəqilliyinin ilk günlərindən başlayaraq Azərbaycanın sıx əməkdaşlıq 

etdiyi ölkələrdən biri olaraq Pakistanın xalqımızla mədəni bağlılığı daha uzunmüddətli tarixə 

malikdir. Bu bir neçə amillə izah oluna bilər. A. İsabəyli qeyd edir ki, “Hər iki dövlətin əlverişli 

geostrateoji mövqedə yerləşməsi, hər iki respublikanın islam dünyasının tərkib hissəsi olması və 

qonşu dövlətlərlə hərbi münaqişə vəziyyətinin mövcudluğu mimi amillər ölkələrimiz arasında 

yaxınlaşmanı və müttəfiqliyi şərtləndirmişdir” [5, 122]. Digər tərəfdən, hər iki ölkə multimədəni 

mühit kimi inkişaf etmişdir və özünəməxsus multikulturalizm siyasi modelini formalaşdırmışdır. 

Nəzərə alsaq ki, müasir dünyada məcazi mənada məsələlərin mahiyyətinin təhlilinin “məkanlar 

dialoqunda” [7, 6] aparılmasına ehtiyac vardır, Pakistan cəmiyyətinin multimədəni xüsusiyyətlərini 

öyrənmək xüsusi maraq doğurur. 

Müstəqil olaraq, 1947-ci ildən bəri, tarixlərinin həlledici anında müstəmləkəçiliyin özündən 

sonra mənsubiyyəti sual altına düşmüş, çaşqın və psixoloji durumu alt-üst olmuş halda buraxdığı 

təhsilsiz kütlə və kolonializmin dağılmış vəziyyətə saldığı iqtisadiyyat üzərində dövlət qurmaq 

tələbi ilə üz-üzə qalmış digər müstəmləkə dövlətləri kimi, Pakistanın da qarşısında duran əsas 

məsələlərdən biri dini, etnik və təriqətçi qruplardan ibarət olan cəmiyyətin idarə edilməsi üçün 
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uyğun siyasətin seçilməsi olub. Yarımadanın bölünməsi ilə fərqli etnik köklərdən gələn, 8 milyon 

müsəlmanın mühacirət etməsi onsuz da polietnik dövlət olaraq yeni qurulan Pakistanı multikultural 

və plüralist bir ölkəyə çevirdi. Tarixi boyu əsasən dörd böyük etnolinqvistik icmadan – pəncabi, 

sindhi, puştu və bəluclardan ibarət olan bu cəmiyyətdə müstəqillikdən sonra köç edərək ölkədə 

ideoloji və demoqrafik zəmində əhəmiyyətli rol qazanan, əsasən urdu və qucarati dilli immiqrantlar 

Pəncab və Sindhdə məskunlaşaraq fərqli icma yaratdılar. Bütün bu icmalar bir-birindən coğrafi, 

linqvistik mənsubiyyətinə və tarixinə görə fərqlənir ki, bu da ölkə daxili siyasətdə öz əksini tapır. 

Bundan başqa, müsəlman, xristian, hindu, əhmədi, parsi kimi müxtəlif dinlərin yaratdığı heç də 

həmişə sülhsevər olmayan mühit və bütün bu etnik və dini icmaların içəridən bölündüyü daha kiçik 

qruplar ölkədə plüralizmi daha da dərinləşdirir. Haqqında danışdığımız bu faktlar və tarixi amillər 

Pakistan cəmiyyətinə ölkənin sosial, siyasi və mədəni həyatında aydın şəkildə özünü büruzə verən 

multikultural xarakter vermişdir. Nəzərə alsaq ki, multikulturalizm dəyərlər sistemi kimi nəinki 

mədəni müxtəlifliyin mövcudluğunu tanıyır həm də immiqrantların qoşulduqları cəmiyyətdə 

tamhüqüqlu inteqrasiyasını və eyni hüquqlu təmsil olunma haqlarının mövcudluğunu dəstəkləyir, 

geniş bir anlayış olan multikulturalizm  Pakistan nümunəsində ilk növbədə immiqrasiya 

təcrübəsinin doğurduğu mənsubiyyət böhranından çıxış yolu kimi qəbul edilir. 

Tədqiqatlarını əsasən Pakistan ədəbiyyatına həsr etmiş Amerikalı ədəbiyyatşünas, Kara 

Kilano yazır: “...İdeya, xalq və dövlət. Pakistan kontekstində bu, bir-biri ilə əlaqəlidir; onların 

arasında sərhəd aydın deyildir ” [2, 1]. Kilano bu fikrini Pakistanın müstəqil bir dövlət kimi 

yaradılmasının arxasında duran, imperiyanın zəiflədiyi dövrdə yarımadada dini mənsubiyyətə 

dayanan “two nations” – “iki xalq ” ideyası ilə əsaslandırır. Bu mənsubiyyət, “Kimlik 

xüsusiyyətlərinin insan və ya insan qrupu ilə paylaşıldığı ortaq mənşə və ya əsasında həmrəylik və 

sədaqət duran ideal əsasında ” [3, 2] formalaşmışdır. Məhz bu ideya imperiya içərisində yaşayan 

müsəlman icmasının əvvəlcə xalqa və son nəticədə dövlətə çevrilməsinə yol açaraq rəsmi milli 

mənsubiyyətin müəyyən olunmasına şərait yaratdı. Mak Loid millətlərin ənənə və tarixin 

qarışımından formalaşaraq yarandığına diqqəti çəkərək yazır: “Xalqlar ağac və ya bitkilər kimi təbii 

hadisə deyil...Xalqlar arasında sərhədlər təsadüfən çəkilmir. Onlar quraşdırılır, müdafiə 

olunur(həddən çox faciəvi hallarda), insan qrupları arasında qanlı rəqabətə gətirir” [6, 68]. Bu 

mənada xalq ilk növbədə ideyadan qidalanır və Pakistan milli mənsubiyyəti haqqında danışarkən bu 

ideyanın ölkənin yaranması ilə birgə yaxın tarixdə yarandığını və hələ də formalaşmaqda olduğunu 

nəzərə almaq lazımdır. Bu məsələyə Məhəmməd İqbalın yanaşması haqqında danışdığımız 

məfhumu tam izah edir. M.İqbal mədəni kimliyin təsdiqi, hifz olunması və Qərb fəlsəfəsinə keçid 

üçün ingilis dilinin mənimsənilməsi kimi ənənəvi düşüncəyə yeni baxış gətirərək İslam fəlsəfəsini 

insan həyatını və cəmiyyətin varlığını təmin edəcək bir bütöv kimi izah etməklə bərabər o zamankı 

Hindistan yarımadası ərazisində yaşayan müsəlmanların bir icma kimi problemlərinin həlli üçün bu 

fəlsəfədən irəli gələn ideyalara sadiq qalmaqla tətbiq oluna biləcək real üsullar təklif edir. Bununla 

da, İslam dinini məhdud mifik dünyabaxışı kimi deyil, məkan və zamandan asılı olmayan, 

imperializm modelindən geniş ideoloji baza kimi təqdim etmiş olur. Bu mənada Məhəmməd İqbalın 

fikirləri pakistanlı mənsubiyyətinin dərk olunmasında və postkolonial ədəbiyyatda tez-tez 

qarşılaşdığımız mənsubiyyət dilemmasının həll olunmasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir: “Mədəni 

hərəkat kimi İslam dünyanı dərk etməkdə köhnə statik baxışı rədd edərək yeni, dinamik baxış 

yaradır. Ruhi birləşmə yolu kimi o, şəxsin dəyərini bununla ölçür və qan qohumluğunu insan 

münasibətində əsas kimi rədd edir. Qan qohumluğu torpaqdan qaynaqlanır. İnsan birliyi üçün əsasın 

xalis psixoloji axtarışı bütün insanlıq həyatının ruhi mənşəyinin dərk olunması ilə mümkündür. Bu 

yaşamlar üçün heç bir mərasim tələb olunmayan sədaqət formalarını yaradan və insanın özünü 

dünya torpağından azad etməsinə yol açan dərketmədir” [4, 63]. 

Beləliklə, İqbal mənsubiyyətini təsdiq etməkdə olan və bunu dəyişilməz tarixi siyasi şəraitin 

tələbi ilə gəlmə dildən istifadə edərək ifadə edən yerli ziyalılar üçün fəlsəfi, elmi planda yeni 

yanaşma təqdim etmiş oldu və bununla da yeni yaranan müsəlman Şərq dövlətində özünəməxsus 

multikulturalizm siyasətinin həyata keçirilməsinə zəmin yaratdı. 

 Multikulturalizm ideyasının duran fikirlərdən biri budur ki, mədəni dəyərlər arasında fərqlərə 

mənsubiyyətin təyin olunması üçün uyğun şəkildə öyrədilə və idarə oluna bilən sistem kimi 

yanaşmaq olmaz və fərqli mədəni ənənələrə rəğmən genetik eyniliyin mövcudluğunun dərk 
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olunması vacibdir. Pakistan timsalında bu eynilik dini ideologiya ilə izah olunur və 

multikulturalizmin dini ideologiyaya əsaslanan modelini formalaşdırmış olur.  
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Multiculturalism and problem of national identity 

 Summary 

 

One of the basic ideas for multiculturalism policy is that, cultural diversity cannot be regarded 

as fixed and controlled value systems to determine identity and it is essential to understand existing 

genetic similar identity underlying in cultural value systems. In case of Pakistan, this identity is 

explained through religious ideology forming unique model of multiculturalism. 
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MULTİKULTURALİZM – HİBRİD İDENTİKLİK SOSİOLİNQVİSTİK 

KORRELYASİYASI VƏ KOQNİTİV DİSSONANS FAKTORU  

(psixolinqvistik aspektdən dəyərləndirmə) 

 

Açar sözlər: multikulturalizm, hibrid identiklik, koqnitiv dissonans, sosiolinqvistika, 

psixolinqvistika 
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Müasir dünyada cərəyan edən qloballaşma tendensiyası özü ilə bərabər, yeni ideya-fəlsəfi 

doktrinanın formalaşmasını qaçılmaz etmişdir. Dekonstruksiya və poststrukturalizmdən sonra 

ortaya çıxan postmodern dünya reallığı mütləq yanaşma, İlahi hakim, Ali güc faktorunun aradan 

qalxması ilə fərqli mədəniyyətlərin, fərqli düşüncə tərzlərinin, fərqli həyat modellərinin 

birgəmövcudluğunu və bu birgəmövcudluqda bir komponentin digərindən üstün tutulmasının 

absurdluğunu ortaya qoydu. Məlumdur ki, strukturalizm, Polan Bartın da haqlı olaraq qeyd etdiyi 

kimi,  öz mahiyyəti, prinsipləri etibarilə, qaydalaşmış təfəkkür əməliyyatlarının ardıcıllığından 

ibarət olduğundan və məntiqi olaraq, “subyekt – fəaliyyət – nəticə” triadasına istinad etdiyindən [1] 

həmin iyerarxik, nizamlanmış qayda mexanizmlərinin, strukturun aradan qalxması yeni ideya-

fəlsəfi eranın, postmodernizmin meydana gəlməsini bəyan etdi. Həmin yeni nəzəri planformda 

öncüllük, iyerarxik sıralanma, hər hansı bir asılılıq format olaraq qəbuledilməz sayılırdı. Məhz bu 

yanaşma da özlüyündə multikulturalizmin ideya rüşeymini təşkil edən ideya qaynağına 

çevrilmişdir. Qaydalaşmış bölgüdən imtinanın əsasında formalaşan poststrukturalizxm postmodernə 

keçidi hazırlamış oldu. P.Barta görə, “Müəllifin ölümü” (daha ətraflı bax: [2, s. 384-391]) və ya 

Nitsşe konsepsiyasını davam etdirən Haydegerə görə “Tanrının ölümü” [3, s. 143-176].  əslində 

mütləq həqiqətdən imtina, tolerant yanaşmanın ən ali və vazkeçilməz doktrina ranqına 

yüksəldilməsinin əsas nəzəri təkanverici impulsları kimi çıxış etdi. Haydegerin əminliklə bəyan 

etdiyi “ideya sferasının, idealların ümumiləşdirilmiş adıdır” və “Tanrı ölmüşdür” – sözləri isə onu 

bildirir ki, .. dünya özünün fəaliyyət gücünü itirmişdir”  [4, s. 146].  kimi düşüncələr əslində 

postmodern eranın loqosentrik yanaşmasının məntiqini ortaya qoyur. Məlumdur ki, dekonstruksiya 

nəzəri konsepsiyasının banilərindən sayılan J.Derridanın kulturoloji konsepsiyası çərçivəsində 

formalaşmış olan loqosentizm bilavasitə insanın daim “Ali Həqiqət” axtarışında olduğunu və bunun 

onun (insanın) təbiətinə xas bir düşüncə konsepsiyası, mövcudluq formatı olduğu məlumdur [5]. 

Başqa sözlə desək, nəyin yaxşı, nəyin isə pis, nəyin doğru, nəyin isə yanlış olduğunu 

müəyyənləşdiən qaydalar toplusunun, Ali Həqiqət, Ali güc mexanizminin mövcudluğuna inam və 

onun ədalətinə sığınmaq insanın təbii ehtiyaclarındandır. Bu mənada həmin mərhələnin adekvat 

qavranılaraq, Ali Fikir, Ali Yanaşma ideyasından imtina cəmiyyətdə hansı dil, irq, din 

dayışıcılarının digərlərindən daha üstün mövqeyə malik  ola biləcəyi, dominantlıq nümayiş 

etdirməyə haqqlarının çata biləcəyi fikrindən də imtinanı mümkün etdi. Nəticədə tolerant 

birgəmövcudluq platformu üzərində nəşət tapan multikultural toplum modelinin formalaşması 

mümkün oldu.Nəticədə meydana çıxan multikulturalizm ideyası fərqli mədəniyyət, fərqli din, fərqli 

dil və ümumiyyətlə istənilən növ fərqlilik daşıyıcılarının bərabərhüquqlu birgəmövcudluğunu təmin 

edən və müasir dünyanınn alternativ inkişaf modeli kimi qəbul edilməkdə olan sosial-siyasi, ideya-

fəlsəfi format kimi öz təsbitini tapdı.  

Məlumdur ki, multikulturalizm ilk növbədə istənilən etnik, irqi, cinsi seçim, dini etiqad və s. 

fərqliliyə malik kəsimlərim ümumi cəmiyyət strukturuna assimilyasiyası inteqrasiyasını mümkün 
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edən mexanizmlər toplusunu ehtiva edir və həmin toplumda hər hansı bir aparıcı din, dil, irq 

fərqliliyinin dominantlığı qəbuledlməz sayılır. [5, s. 25-73]. Bu bərabərhüquqlu birgəmövcudluq 

formatı heç şübhəsiz ki, fərqli dil daşıyıcılarının eyni ortamda tolerant birgəyaşamını təmin etməklə 

yanaşı, onların ortaq məxrəc əsasında birgə inkişafını da labüd edir. Məhz, bu məqam hibrid 

identiklik məsələsinə xüsusi diqqətin artmasını qaçılmaz edir. Belə ki, istənilən polietnik toplumda 

hər hansı bir dil daşıyıcısının digər dil və ya dillərin istifadə edilməsi şəraitində öz identikliyini 

qoruyub saxlamaqla yanaşı, cəmiyyət formatına uyğunlaşma problemi, müvəffəqiyyətli inteqrasiya 

mexanizmləri kimi məsələlər xüsusi aktuallıq kəsb edir. Mədəniyyətlərin dialoji əsasda 

birgəmövcudluğu hayfonalaşma, yəni dil və mədəniyyət sintetikləşməsini labüd etdiyi kimi, bunun 

psixo-emosional fəsadlarının meydana çıxmasını da qaçılmaz edir. Xatırladaq ki, fərqli dil, din 

daşıyıcılarının aid olduqları mədəniyyət “kodlarının daxil edilməsi” ilə yaranan yeni formatlı 

sintetik mədəniyyət hayfonlaşmanı ortaya qoyur. “Bu prosesi sinkretikləşmə də, yəni mədəni  

hibridləşmə praktikası (“hayfonlaşma”) da adlandırma”nın mümkünlüyünü qeyd edən 

S.P.Tolkaçevun da  [6, s. 179] bildirdiyi kimi,  əslində  hayfonlaşma “defis” anlamını ifadə edən 

hyphen sözünə istinad etməklə kross-kultural fenomen vəziyyətini, yəni keçid, marginal, hibrid 

mədəniyyət formatını təcəssüm etdirir. Məsələnin sosiolinqvistik və eləcə də psixolinqvistik 

aspektlərinə nəzər salmaqla, qeyd edə bilərik ki, mədəniyyət kodlarının laylaşması fərqli semantik 

kodlaşma mexanizmlərinin meydana gəlməsini, ən azından həmin ortaq hibrid mədəniyyət 

modelinin formalaşması məqamına qədər fərqli mədəni-mental simvolların birgəmövcudluğunu 

mümkün edir. Məsələn, xoruz ornitoniminin Azərbaycan dilindəki gender frazeologizmlərində 

birmənalı şəkildə kişi cinsini simvolizə etməsi məqamı ilə (Məsələn, Təki mənim xoruzum özgə 

çəpərdə banlasın, Evdə xoruz, çöldə fərə və s.), rus dilindəki peyorativ semantikasının 

qarşılaşdırması, habelə eşşək, qoyun zoomorfizmlərinin ingilisi dilinin ABŞ variantındakı semantiik 

kodlaşması ilə qarşılaşdırması əsasında bunu aydın şəkildə izləmək olar (sonuncu qarşılaşdırma ilə 

bağlı daha ətraflı bax: [7].  

İkidillli və ya çoxdilli multikultural toplumda fərdin sosial yönümlü reallaşması və şəxsiyyət 

olaraq öz psixoloji tamlığına qovuşmasının ən başlıca yolu belə bir çoxrəngli toplum fərdi olaraq 

onun öz milli mədəni identikliyini adekvat şəkildə dərk edib dolğun şəkildə dəyərləndirə 

bilməsindən keçir. Ən görkəmli multikulturalizm nəzəriyyəçilərindən olan Homi K Bhabhanın da 

haqlı olaraq diqqət çəkdiyi kimi,  bu qəbildən polietnik, multikonfessional sosiumlarda  fərqli 

mədəniyyətlərin birgəmövcudluğu yalnız dialoloji əsasda sürdürülə bilər və belə bir ortamda hər 

hansı bir bir mədəniyyət özünü digər mədəniyyət “lokus”u vasitəsilə açıqlaya bilər. Bu səbəbdəndir 

ki, identifikasiya obyekti kimi ayrı-ayrı toplum fərdləri  mahiyyət etibarilə ambivalent xarakterli 

mentallıq daşıyıcılığını təcəssüm etdirir. Bunun da məntiqi davamı kimi, H.K.Bhabhanın qeyd 

etdiyi kimi,  mültikultural toplumda “təmiz” halda, başqa sözlə desək, yalnız bir mədəniyyət 

daşıyıcılığı ilə səciyyələnən identiklik müəyyənləşdirilə bilməz [ 8]. Məhz bu məqamda bilinqvem, 

trilinqvem olan toplum fərdinin koqnitiv mexanizmlərinin özündə həmin ambivalentliyin fəsadı 

kimi, koqnitiv disonans meydana çıxa bilər. Qeyd edək ki, müasir koqnitiv elmin və konkret olaraq 

koqnitiv psixologiyanın ən maraqlı və eyni zamanda təzadlı anlayışlarından biri koqtitiv dissonans 

anlayışıdır.  

Koqnitiv disonans dedikdə “insan təfəkküründə mövcud olan və müəyyən obyekt və ya hadisə 

ilə bağlı meydana çıxmış ziddiyyətli anlayış, inanc, davranış yönləndirmələrinin qarşıdurması ilə 

səciyyələnən vəziyyət nəzərdə tutulur. Koqnitiv dissonans nəzəriyyəsinə görə (Leon Festinger), belə 

bir durum insanı məmnun etmədiyindən insanda öz bilik və inanclar sisteminin uyarlı və qeyri-

ziddiyyətli vəziyyətə gətirməklə bağlı təhtəlşüuri istək və həvəs yaradır ” [ 9].  1956-cı ildə 

Festinger tərəfindən irəli sürülən koqnitiv dissonans nəzəriyyəsi iki qrup koqnitiv elementlər 

(koqnisiyalar) arasında, konkret olaraq, düşüncə, təcrübə, informasiya və s. elementləri arasındakı 

uyarsızlığın aradan qaldırılması üslu və vasitələrinin müəyyənləşdirilməsinə xidmət edir [10 ]. 

Konkret olaraq, polietnik multikultural toplumda bilinqvem və ya trilinqvemin öz milli identikliyinə 

sadaqət və digər tərəfdən ortaq (və ya vahid) cəmiyyət modelinə uyğunlaşma tendensiyaları 

arasında qarşıdurma yaşamasının koqnitiv dissonans yaratması danılmazdır. Xatırladaq ki, dil 

əlaqələri sahəsində ən görkəmli mütəxəssislərdən sayılan U.Vaynrayx da öz tədqiqatın geniş şəkildə 

araşdırmış olduğu bilinqvizm problemi kontekstində məhz bu məqama – ikidilliliyin milli 
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identikliyin dərki baxımından müsbət və ya mənfi hadisə kimi dəyərləndirlə biləcəyi məsələsinə 

xüsusi olaraq toxunmuş və fərqli tədqiqatçıların problemə yanaşmasındakı ziddiyyətli məqamları 

diqqətə almışdır. Dilçi hətta bəzi araşdırmaçılarınm bilinqvizmin bəla olması qənaətinə gəlməsi 

məqamını vurğulamaqla bu kimi situasiyaların identiklik zəminində müəyyən problemə yol açması 

faktını qeyd etmişdir [11]. Maraqlıdır ki, multikulturalizm nəzəri konsepsiyasının müasir Dünya 

cəmiyyətinin, qlobal anlamda bəşər inkişafının alternativsiz tolerant bigəmövcudluq modeli kimi 

qəbul edilməsi və yaşam standartının istər Azərbaycan, istərsə də inkişaf etmiş Qərb toplumlarında 

aparıcı doktrina səviyyəsinə qaldırılması onun (multikulturalizmin) təkcə dilçi, psixoloq, 

siyasətçünas, sosioloq alimlərin deyil, eləcə də müxtəlif sahələrə aid yaradıcı şəxslərin xüsusi maraq 

dairəsinə daxil olmasını qaçılmaz etmişdir. Məhz, həmin problemə, yəni hibrid identiklik və 

multikultural toplum ideyalarının müştərəkliyinin doğurduğu psixoloji situasiya Buker mükafatı 

laureatı H.Kureyşi, Nodbel mükafatçısı V.Naypol və bir çox başqa fərqli identikliyi Qərb 

yazıçılarının əsərlərində əsas təhlil hədəfinə çevrilmişdir. Koqnitiv dissonans və bilinqvemin 

multikultural topluma adaptasiyası baxımından həmin əsərlərin qəhrəmanalrının psixoloji obrazı və 

nitq özəlliklərinin təhlili burada məhz hibrid identiklik probleminin kəskin şəkildə durduğunu, fərqli 

dəri rəngli, fərqli dini etiqad  daşıyıcı olan başqa dildə danışan mühacirlərin Qərb toplumunda 

adaptasiyasında koqnitiv dissonaslıq məqamının mühüm mane kimi çıxış etdiyi ortaya qoyur. 

Məlum olur ki, belə bir ortamda fərdlər öz nitq özəlliklərini aparıcı ünsiyyət vasitəsi kimi seçilmiş 

konkret dilə (haqqında bəhs etdiyimiz əsərlərdə söhbət ingilis dilindən gedir) uyğunlaşdırmağa 

üstünlük verir, “koloritli aksentlər”dən imtina və qaçınma tendensiyası nümayiş etdirirlər. Bir çox 

halda bu məqam, yəni özündən, öz milli kimliyindən qaçınmaq məqamı fərddə psixoloji çıxmazlıq 

situasiyasına yol aça bilir ki, yalnız zamanla, müvafiq psixoloji, linqvopsixoloji müdaxilələr və 

eləcə də şəxsiyyət inkişafı zəminində koqnitiv dissonaslığın aradan qaldırılması və hibrid 

identikliyə malik şəxsin real situasiyada öz həqiqi milli kimliyilə sosial kimliyi arasında barış 

məqamına çatması mümkün olur. Bununla da qazanılma, yəni yeni və adekvat identiklik 

formalaşmış olur. Xatırladaq ki, multikulturalizmin ideya nəzəriyyəçilərindən sayılan görkəmli 

sosikulturoloq alim hesab edilən S.Hollun da qeyd etdiyi kimi, iki növ identiklik mövcuddur: 

“mövcudluq identikliyi” (identity as being) və “formalaşma identikliyi” (identity as becoming ) [12, 

s.222-237]. Multikultural toplum öz ideya nüvəsində fərqli dil daşıyıcılarının tolerant birgəyaşamını 

təmin etdiyindən istənilən multukultural topl fərdi üçün mahiyyət etibarilə artıq “ formalaşma 

identikliyi”n qazanılması ən təbii zərurət kimi ortaya çıxır. Bu zaman milli azlıq və ya dominant 

kəsim qarşılaşdırmasından deyil, sərbəst və uyumlu birgəmövcudluqdan söhbət gedə bilir. 
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Xülasə 

 Məruzədə multikultural toplumlarda hibrid identiklik probleminin yaratdığı koqnitiv 

dissonans vəziyyətinin psixolinqvistik aspektdən dəyərləndirməsi aparılır. Məlum olur ki, əslində 

həm sosiolinqvistik, həm də psixolinqvistik problemlərin çuğlaşmasından törəyən bu problem 

müasir koqnitiv elmin ortaya qoyduğu yeni təhlil metodları ilə dəyərləndirilə bilər. 

 

A.Hajieva 

Multiculturalism- Hybrid Identity Sociolinguistic Correlation and Cognitive Dissonance 

Factor (The Study from Psycholinguistic Aspect)  

Summary 

In this article the cognitive dissonance condition in the multicultural societies created by the 

hybrid identity problem is studied from the psycholinguistic point of view. Here is notified as a 

matter of fact this problem which appears from the combination of both sociolinguistic and 

psycholinguistic problems may be analyzed with the new methods of study formed by the modern 

cognitive science. 
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Müxtəlif xalqları öz qoynuna doğma ana kimi  yerləşdirə bilən Azərbaycan müstəqil, siyasi- 

iqtisadi və mədəni cəhətdən inkişaf etmiş multikultural ölkədir. Belə ki, Prezident İlham Əliyev 

Nazirlər Kabinetinin 10 yanvar toplantısında 2016-cı ildə Bakıda bir neçə mötəbər tədbirin, o 

cümlədən BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunun keçiriləcəyini bildirərək, 

2016-cı ili Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” elan etmişdir [10]. Multikulturalizm başqa sözlə 

desək çoxmədəniyyətlilik bir məkanda, bir toplum daxilində, yəni bir cəmiyyətdə yaxud da  bir 

dövlətdə, ölkədə  yaşayan və çalışan bir çox millətlərdən,  xalqlardan ibarət olan mədəni müstəvidir. 

http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Bhabha-LocationofCulture-chaps.pdf
http://www.psychologos.ru/articles/view/kognitivnyy_dissonans
http://www.psychologos.ru/articles/view/teoriya_kognitivnogo_dissonansa
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Multikulturalizm xalqların mədəniyyət səviyyəsinin təkmilləşməsində, dünyəvi görüşlərinin 

formalaşmasında və bunların da nəticəsi olaraq həmin xalqların həyat və yaşayış səviyyəsinin 

yaxşılaşmasında başlıca rol oynayır. Belə ki, kiçik saylı xalqlar mədəni inteqrasiya şəraitində böyük 

xalqların mədəni sərvətindən  xəbərdar ola və bəhrələnə bilirlər. Bu da özlüyündə kiçik xalqların 

ruhunu, bilgilərini zənginləşdirir. Multikulturalizm generilizasiya təminatçısı kimi çoxlu sayda 

xalqların yaşam tərzini, adət-ənənələrini, vərdişlərini ümumiləşdirir. Çoxmillətlilik sayəsində 

çoxmədəniyyətlilik təzahür edir ki, bu da ayrı- ayrı şəxslərin etik, estetik, mədəni və dünyəvi 

görüşlərinin, şəxsiyyətlərinin, xarakterlərinin və milli kimliklərinin formalaşmasına gətirib çıxarır. 

Milli kimliyin formalaşması dil amili nəticəsində  gerçəkləşir ki, dil də öz növbəsində baza tanıtım 

rolunu icra edir, yəni həmin dilin daşıyıcısı olan xalq öz dili vasitəsilə həyata baxışlarını, adət- 

ənənələrini, milli və mədəni keyfiyyətlərini əks etdirir. Xalqın ünsiyyət vasitəsi olan dil həm də 

həmin xalqın tarixi keçmişinin, linqvocoğrafiyasının güzgüsüdür. Belə ki, hər bir dildə aid olduğu 

xalqın keçmişini, yaşam tərzini, yanaşı yaşadığı  xalqlardan əxz olunan elementləri əks etdirən 

cizgilər öz əksini tapır. Dillərin tarixində baş verən hadisələr, dillərin hər hansı bir tarixi hadisənin 

nəticəsi olaraq bir- birinə uzun müddət təsiri həmin dillərin strukturunda öz izlərini qoymuş olur və 

o dillərin daxili quruluşunda müəyyən dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Dilçilik mənbələrində dillərin 

kontaktı [11] nəticəsində dillərin daxilində struktur dəyişməsinə səbəb olan proses dillərin 

`çarpazlaşması adlandırılır. Bu mövzuda bəhs edən tədqiqatlarda çarpazlaşmasının üç növü 

fərqləndirilir: substrat, superstrat və adstrat [7, 489; 2, 109; 6, 163].  Tədqiqatımız superstrat və 

adstrat kimi dillərin çarpazlaşması növlərinə həsr olunduğu üçün burada biz “çarpazlaşma zamanı 

məğlub olan yerli dilin qələbə çalan gəlmə dildəki izləri” [2, 10] olan substrat hadisəsindən bəhs 

etməyəcəyik. Substart hadisəsinin tam əksi olan superstrat [6, 171] termini latın mənşəli termin 

olub, latın  dilindəki super – üstündə, üzərində, stratum – qat, təbəqə, lay sözlərindən yaranmışdır 

[12]. A. Axundov dillərin çarpazlaşmasının növü olan superstart hadisəsini yad ərazidə məğlub olan 

gəlmə dil kimi səciyyələndirir [2, 110]. Belə ki,  superstrat -  istila nəticəsində gəlmə əhalinin 

dilinin yerli əhalinin dilinə təsiridir, fəth edilmiş, yaxud da tabe edilmiş yerli əhaliyə assimilyasiya 

üçün yetərli çəkisi olmayan hər hansı etnik azlıqların dilinə təsirdir. Bu halda yerli dil ənənəsi 

qırılmır, ancaq həmin dildə müxtəlif səviyyələrdə və müxtəlif dərəcələrdə xarici  elementlərin 

təsirləri hiss olunur [13]. Bu iqtibasdan dillərin çarpazlaşmasının növlərindən olan superstratın 

“gəlmələrin dili olduğu, zaman keçdikcə yerli dilin əsaslarına toxunmadan ona qarışdığı” [7, 489] 

bəlli olur. Tarixən dillərin təmasından, çarpazlaşmasında qaynaqlanan superstrat hadisəsinə dünya 

dillərində yetərincə rast gəlmək olur. Belə ki, bugünkü dünyanın qlobal dili səviyyəsinə qədər çatan 

ingilis dili VIII- IX əsrlərdə skandinavların, XI əsrdə normandların işğalından sonra skandinav və 

normanların fransız dillərinin təsirinə məruz qalmışdır və bu gün dünya əhalisinin əksərinin 

ünsiyyət dilinə çevrilən ingilis dilinin leksik bazasının 70 faizə qədəri bu dillərdən və başqa 

dillərdən alınma sözlərdir [5, s. 67]. Ancaq bu dillərin daşıyıcıları olan xalqlar öz dillərinin 

qrammatik, fonetik və leksik cizgilərinin ingilis dilində qoysalar belə ingilislərin həyatından və 

torpaqlarından çəkilib getmişlər. Eyni vəziyyəti müasir Azərbaycan  dilində  də görmək olar. Digər 

xalqlarda olduğu kimi Azərbaycan tarixinin səhifələri də qansız, itkisiz ötməmiş, tarixin ayrı- ayrı 

dönəmlərində yurdumuz yadelli işğalçıların istilasına məruz qalmış və bu istilalar nəticəsində həmin 

qəsbkar xalqların dillərindən dilimizə müəyyən təsirlər olmuş və dilimizin fonetika, qrammatika və 

leksikasında superstrat hadisəsi təzahür etmişdir.  Belə ki, VII əsrdən başlayaraq XIII-  XIV 

əsrlərədək  dilimizə ərəb və fars dillərindən, XIX əsrdən isə rus dilindən sözlər keçmişdir. VII 

əsrdən başlayan ərəb istilası zamanı ərəblər tərəfindən işğal olunan xalqların dilləri ərəblərin dilinin 

təsirinə məruz qalırdılar, çünki ərəblər ərəb dilini islam dininin müqəddəs kitabı olan Quranın dili 

kimi təbliğ edərək yayırdılar. Bu səbəbdən də müqəddəs dil kimi təbliğ olunan ərəb dilindən 

Azərbaycan dilinə dinlə, mövhumatla, ilahiyyat elmi ilə bağlı çoxlu sayda mücərrəd mənalı sözlər, 

antroponimlər keçmişdir [3, s. 48] və bu gün də bu sözlər dilimizin fonetik və orfoqrafik 

xüsusiyyətlərinə və qanunauyğunluqlarına müvafiq olaraq müəyyən dəyişikliklərə məruz qalmış, 

assimilyasiyaya uğramış və müasir Azərbaycan dilinin lüğət fondunda kimlik vəsiqəsi qazanaraq 

ümumişlək sözlərə çevrilmişlər. Farslarla xalqımızın müxtəlif sahələrdə olan münasibətləri fars 

dilinin Azərbaycan dilinə olan təsirini həm ədəbiyyat inciləri, həm də şifahi nitq vasitəsilə mümkün 
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etmişdir və eləcə də ərəblərin fars dilinə olan təsiri nəticəsində də dilimizə ərəb – fars mənşəli 

sözlər, şəkilçilər, söz birləşmələri keçmişdir [3, 48- 59]. Məsələn:  

Ərəb leksik superstartları: sahə, maddə, namus, qanun, qərar, məktub, məhkum, inkar, idrak, 

zirvə, ibrət, ölkə, lövhə, dünya, ünvan, eyham, alim, dahi, hakim, qürur, kainat, təmənna, səliqə, 

vəzifə, ziyafət, mətbəə, ittifaq və s. 

Fars leksik superstratları: atəş, badə, arzu, ahu, fəda, əfsus, girdab, ördək, laləzar, pərzad, 

şagird, aşina, cəngavər, mərdanə, bəstəkar, güzəran, xiridar və s. 

Ərəb və fars dillərinin Azərbaycanda uzun müddət hakim dairələrin dili olduğundan, elmdə və 

kargüzarlıqda   istifadəsi üstün tutulduğundan [2, 111], bədii   ədəbiyyat nümunələrinin, əsərlərin bu 

dildə yazıldığından Azərbaycan dilində ərəb və fars superstartlarının çoxlu sayda leksik izləri 

dəyişikliklərlə də olsa qalmışdır. Məsələn, ərəb dilində flektiv dillərə xas olan daxili fleksiya ilə 

cəmlənən Azərbaycan dilinə keçmiş leksik  superstartlar cəm formasını ərəb dilində olduğu kimi  

daxili fleksiya vasitəsilə deyil, Azərbaycan dilinə məxsus şəkildə kəmiyyət kateqoriyasının 

göstəriciləri olan -lar, -lər cəm şəkilçiləri vasitəsilə düzəlir: şəxs- şəxslər (əşxas), alim- alimlər 

(üləma), ədib- ədiblər (üdəba), tərəf- tərəflər (ətraf), xəbər- xəbərlər (əxbar) və s. 

Müasir Azərbaycan ədəbi dilində rus dilinin xeyli sayda superstartları müşahidə olunur ki, rus 

dilinin superstarlarının dilimizdəki təzahürü bir tərəfdən  tarixi faktor kimi Azərbaycanın Rusiyanın 

tərkibinə keçməsi ilə şərtlənirsə, digər tərəfdən də Azərbaycanın Rusiya dövləti ilə yaranmış siyasi, 

iqtisadi və mədəni əlaqələri əsasında gerçəkləşmişdir.  Rus dilinin superstartları təkcə xalis rus 

sözlərindən ibarət olmayıb, həm də Avropa dillərindən rus dilinə keçmiş və rus dilinin fonetik 

xüsusiyyətlərini qazanmış leksik vahidlərdir. Rus dilindən dilimizə keçən superstartlar bəzi fonetik 

dəyişmələrinə məruz qalırlar ki, bu da çox vaxt özünü vurğunun yerinin dəyişməsində, sözlərin 

artikulyasiyasında və orfoqrafiyasında  göstərir. Məsələn: qlobus, pero, stəkan, stol, vaz və s. 

Leksik superstartları alınma sözlərdən ayırmaq, fərqləndirmək çətindir, burada əsas fərq kimi 

yalnız superstart sözün xalqın tarixinin daha dərin qatlarına aidliyi ilə şərtləndirmək hesab etmək 

olar. 

Dillərin çarpazlaşmasının növlərindən olan adstrat latıncadan ad- “yaxın, yaxınlıqda” və 

stratum- “təbəqə, qat” sözlərindən yaranmışdır. “Adstrat hadisəsi yanaşı mövcud olan, qarşılıqlı 

əlaqələrə və təsirə malik iki dilin bir- birində buraxdığı izə deyilir” [2, 110]. Dillərin 

çarpazlaşmasının substrat və superstrat növlərində olduğu kimi adstrat hadisəsində qalib dil və 

yaxud məğlub dil olmur.  Bu terminin mənası bu dillərdə danışan xalqların uzun müddət birgə, 

yaxud da yanaşı mövcudiyyəti, ünsiyyəti və əlaqəsi şəraitində bir dilin digər dilə təsirinin nəticəsi 

kimi anlaşılan dil sisteminin xüsusiyyətlərin məcmusudur. Adstrat etnik assimilyasiyanın və bir 

dilin digər dilin içərisində  əridiyinin baş vermədiyi dillərin qarşılıqlı təsirinin neytral tipidir. 

Adstrat hadisəsi iki müstəqil dil arasında təbəqə yaradır. Bəzən adstrat terminini qarışıq bilinqvizm 

də adlandırırlar [14]. Adstrat eyni bir ərazidə iki dilin uzun müddət mövcudiyyəti ilə əmələ 

gətirilmiş ikidilliliyin variantıdır. Adstrat  gəlmələrin aborogenlərin dilinə təsiri ilə meydana gəlir, 

bu vaxt birinci dil qonşu dil kimi saxlanılır [15]. Adsrat ərazicə qonşuluq şərti əsasında başqa bir 

dilin bəzi xüsusiyyətlərinin mənimsənilməsidir və dillərin çarpazlaşmasının bu növünə nümunə 

kimi türk  adstratı balkan dillərində, türk dillərinin adstratı tacik və fars dillərində,   Azərbaycanda 

yaşayan azsaylı xalqların dillərində Azərbaycan dilinin adstratı, Gürcüstan respublikasında 

Azərbaycan- gürcü dillərinin bir- birində buraxdığı izləri, qonşu rus və fars dillərinin adstratlarının 

Azərbaycan dilindəki izlərini göstərmək olar. Məsələn Azərbaycanda   hind-avropa dillərinin İran 

dilləri qrupuna daxil olan talış dilinin fonetik tərkibində [ö], [u] və [g] səsləri olmadığı halda bu gün 

bu dildə danışanlar öz nitqlərində bu səsləri işlədirlər ki, bu da talış dilində Azərbaycan adstratının 

izidir. Daha bir Azərbaycan və türk adstratının izini talış dilinin indiki zaman I şəxs tək sonluğunda 

görmək olar [4]. Belə ki, ulu türk dilinin sintaktik quruluşundan bəhs edən K.Abdullayev türk 

dillərinə mübtəda + ikinci dərəcəli üzv + xəbər + mübtəda çərçivəli quruluşunun [1, 202] səciyyəvi 

olduğunu və mübtədanın xəbərin sonunda təkrar olduğunu göstərir. Talış dilində: Mı omedəm- Mə 

gedirəm. Bu cümlədə xəbərin sonunda -əm I şəxs sonluğu talış dilinə keçmiş Azərbaycan türk dili 

adstratıdır.  Başqa bir nümunə: Talış dilində: “Mi tini pidəm.- Mən səni sevirəm.”  nümunəsində ti- 

sən II şəxs tək əvəzliyi  Azərbaycan türk dilində II tək  şəxs əvəzliyi təsirlik hal şəkilçisini qəbul 

etdiyi kimi (səni- tini) dəyişir və burada Azərbaycan dilinin adstratının izi aydın görünür. 
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Azərbaycan dilinin talış dilində leksik adstratları ya olduğu kimi, ya da bu dilin fonetik 

qanunauyğunluqlarına uyğun şəkildə deformasiya olaraq ümumişlək sözlər kimi talış xalqının 

dilində işlənməkdədir: zolım- zalım, zomin- zamin, zılm- zülm, izah, izzət, iqlim, yelpi- yelpik, 

yarış, yas, yem, kosə- kasa, keçmiş və s. 

Müasir Azərbaycanın linqvocoğrafiyası onun müasir, inkişaf etmiş multikultural ölkə kimi 

azsaylı xalqların Azərbaycan xalqı ilə mehriban bir ailədə çiyin- çiyinə yaşayıb yaratdığını göz 

önünə  qoyur. Belə ki, ölkəmizdə dövlət dilinin Azərbaycan dili olmasına baxmayaraq şəxsiyyətin 

hansı dildə danışması, təhsil alması onun öz seçimidir. Belə ki, azsaylı xalqların dilləri ilə yanaşı 

multikultural ölkə olaraq Azərbaycanda rus, ingilis dilində təhsil almaq imkanı olduğu bəllidir. 

Müasir Azərbaycanda ikidillilik, yaxud da bilinqvizm əhalinin əksəriyyətinin seçimi olaraq qalır. 

Bilinqvizm (ikidillilik) — əhalinin müəyyən qruplarının iki və ya daha çox dildə danışa bilməsidir. 

İki dil bilən insanlar bilinqvlər, iki dildən çox bilənləri polilinqvnlər, altı dildən çox bilənlərə 

isə poliqlotlar adlanırlar. Dil müəyyən sosial qruplaşma rolu oynadığına görə, bilinqvlər eyni 

zamanda iki sosial qrupa məxsus olurlar [16]. Dilçilikdə bilinqvizmin qarışıq və koordinativ növləri 

fərqləndirilir ki, qarışıq bilinqvizm iki dilin bir sistemdə qovuşuğu, koordinativ bilinqvizm isə iki 

dil sisteminin ayrılıqda mühafizə edildiyidir [8, 194]. İkidildə danışanın, yəni bilinqvin nitqində 

bəzən müəyyən normadan kənara çıxma halları, sapmalar baş verir ki, belə sapmalar dil kodlarının 

qarışdırılması ilə izah olunur. “İkidillilikdə danışan insanların birdən artıq dil bilməsi nəticəsində, 

yəni dil kontaktı, ünsiyyətinə görə nitqlərində baş verən hər hansı bir dilin normalarından kənara 

çıxma halları .interferensiya hadisəsi adlanır. Məhz bu nitq hadisəsi və onun ünsiyyətdə iştirak edən 

hər hansı bir dilin normalarına təsiri dilçilərin diqqətini cəlb edir.” [9, s. 22 ].  İkidilliliyin birtərəfli 

və ikitərəfli olmaqla iki forması fərqləndirilir [7, s. 356]. Birtərəfli ikidillilik zamanı azsaylı xalqlar 

içərisində yaşadıqları dövlətin dilini ana dili ilə yanaşı olaraq mənimsəyirlər və bu zaman ikinci dil 

fonetik, leksik və sintaktik səviyyədə onların nitqində ana dilinin normalarının bəzən pozulmasına 

səbəb olur.  İkitərəfli ikidillilikdə isə hər iki tərəf bir- birinin dilini öyrənir. Məsələn, müasir 

Azərbaycanda talışların, ləzgilərin, tatların və digər azsaylı xalqların nümayəndələri öz ana dilləri 

ilə yanaşı Azərbaycan dilini də birtərəfli ikidillilik formasında öyrənirlər, çünki, onların əhatəsində 

yaşayan azərbaycanlılar onların dilində danışmaq məcburiyyətində qalmırlar. Eyni zamanda 

Azərbaycanda yaşayan ruslar, gürcülər Azərbaycan dilini bildikləri kimi, onların əhatəsində 

yaşayan azərbaycanlılar da onların dilini mənimsəyirlər. 

Beləliklə, yuxarıda söylədiklərimiz müasir Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və mədəni cəhətdən 

yüksək səviyyədə inkişaf yolunda olan müxtəlif xalqların və millətlərin ünsiyyət qurduğu və 

yaşadığı multikultural bir ölkə olduğunu bir daha göz önünə qoyur. 
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The Sociolinguistic Reality of the Modern Azerbaijan Multiculturalism in the Context of 

Bilingualism, Adstrat and  Superstrat 

Summary 

This article deals with the  sociolinguistic reality of the modern Azerbaijan multiculturalism 

in the context of bilingualism, adstrat and  superstrat. As Azerbaijan is a highly- developed 

multicultural country the representatives of the various smaller  peoples and ethnic groups live here 

together with the Azeris. The interrelation of the languages of these smaller peoples with the other 

nations influences their languages in different ways. Here is distinguished three types of language 

crossings and the causes formed these language phenomena are studied.  
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FRAZEOLOGİZMLƏRİN LEKSİK-QRAMMATİK TƏSNİFİ HAQQINDA 
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Nitqin dəqiqliyi və ifadəliliyi sözlərin, ifadələrin qanunauyğun şəkildə cümlələrdə 

işlədilməsindən asılıdır. Biz nitqimizi müəyyən qrammatik qaydalar əsasında formalaşan söz və 

ifadələr əsasında qururuq. Azərbaycan və rus dillərinin lüğət tərkibi sabit söz birləşmələri ilə 

zəngindir. Belə ifadələr daha çox milli səciyyəlidir. Dilimizdə sözlər frazeoloji vahidlərlə yanaşı 

yaşayır və hərəsi bir sərbəst dil olaraq, ünsiyyət vasitəsi kimi nitqdə istifadə edilir. Frazeoloji 

vahidlər dil mədəniyyətinin yüksəldilməsində mühüm rol oynayır. Dilçilik elmində frazeologiyanı 

müəyyən etmək mübahisəli olsa da, frazeoloji material iki anlayışda dar çərçivədə və geniş 

miqyasda qəbul edilmişdir. 

Ünsiyyət prosesində söz və frazeoloji vahid struktur cəhətcə müxtəlif olsalar da, eyni funksiya 

daşıyırlar. Söz tək leksemdən, frazeoloji vahid isə iki və daha artıq mənalı sözdən ibarət olur. 

Frazeoloji vahid bir məfhum ifadə edərək, bir sözlə əvəz edilə bilər və yaxud bir söz birləşməsinin 

yerində işlədilərək, analitik anlayış ifadə edər. Məsələn: dabanını qırmaq – ləkələmək – бросать 

тень – омрачать; iki cüt bir tək – раз два и обчелся – слишком мало; adda-budda – 

qarmaqarışıq – с пятого на десятое – беспорядочно; elə belə – əhəmiyyətsiz – так себе – не-

важно və s. 

Frazeoloji vahid yalnız genetik cəhətdən, mənşəcə söz birləşməsi hesab edilə bilər. Çünki o 

konkret söz birləşməsinin və yaxud cümlənin mənasının dəyişdirilməsi nəticəsində yaranmışdır [2, 

s. 34]. Həqiqətən də frazeoloji vahidlərin yaranması və dildə tətbiq edilməsi mənbələri konkret 

olaraq söz birləşməsinin başqa cür dərk etmə prosesi ilə bağlıdır. 

Onların əsl orijinalı ilk əvvəl öz həqiqi mənalarında işlədilirdi. Məsələn: Vəzifə onun üçün 

yağlı tikədir cümləsində frazeoloji vahid yağlı tikə genetik cəhətdən öz prototipi ilə uyğun gəlir. 

Götürək rus dilində cматывать удочки balıq tutmaq  peşəsindən birləşməsini. Bu cür söz 

birləşməsinin frazeoloji vahid sırasına keçməsi məqsədəuyğun hesab edilir. 

Lakin frazeoloji vahidlərin sxem və model formada yaranmasına da rast gəlirik. Məsələn: 

zəhər tuluğu, başı uca, iki cüt bir tək; браться за ум, закручивать мозги, раз-два и обчелся və s. 
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Frazeologizmin komponentlərinin variantlaşması, daha doğrusu, komponentlərin 

dəyişdirilməsi xüsusiyyəti formaca müxtəlif olur. Bəzən forma dəyişikliyi frazeologizmin bir 

komponentini, bəzən də, bütün komponentləri əhatə edir. Prinsip etibarilə frazeoloji vahiddə 

komponentlərin hər biri variantlaşa, bu və ya başqa dəyişikliklərə məruz qala bilər. Frazeoloji 

vahidlərdə komponentlərin dəyişməsi müxtəlif olur. Məsələn: formal dəyişiklik ağlını başına 

yığmaq – toplamaq; dünya başına dolanmaq – fırlanmaq və s. Frazeoloji vahidlərin 

komponentlərinin leksik dəyişikliyi əl-ayağı soyumaq – süstləşmək; əl atmaq – açmaq; можно 

словно аршин проглотил. Tərkib və forma üzrə frazeoloji vahidlərin komponentlərinin dəyişikliyi-

qarışıq variant – gününü başa vurmaq – vermək – gününü axşam etmək; проливать – бросать 

свет на что л. və s. 

Frazeoloji söz birləşməsində komponentlərin mənaları dəyişib bir yerə axaraq, ümumi bütöv 

bir məna yaradır. Bütöv bir mənaya keçmə prosesi bəzi birləşmələrdə asanlıqla aşkar edilir, 

başqalarında isə qaranlıqda qalaraq heç də gözə çarpmır. Birləşmə nəticəsində əmələ gəlmiş yeni 

məna ilə real əhvalatlarla bağlı sərbəst söz birləşmələri arasında yaranan təsəvvür əsas şərtlərdən 

biridir. Təsəvvürün yaranması dilin inkişafında mühüm amildir. O, sözlərin çoxmənalılığını-

polisemiyanı zənginləşdirir, çoxlu mənalar yaradır və bəzən bu prosesdə sözlər arasında olan 

fərqlərin itməsi kimi hallar da müşahidə edilir. Bu assosiativ amil sayəsində müəyyən birləşmələr 

sərbəst söz birləşməsi sırasına keçir. Məsələn: ayağa qalxmaq ifadəsinin hərfi tərcüməsi встать на 

ноги. Buradan da yeni məna ayağa qalxmaq – восстать sözü yaranmışdır. Azadlıq uğrunda qalx 

ayağa, ey millət! Mücərrədlik və ümumiləşmə prosesi söz birləşməsinin varlığı-yanaşması üçün 

mühüm bir amildir. Bu problemin daha dərindən öyrənilməsində mücərrədlik və ümumiləşmənin 

xarakterində olan müxtəliflik dərəcəsi açıqlanır. Məsələn: imana gəlmək hərfi mənada islamı qəbul 

etmək funksiyasında mənası ağıllı, kamallı, tədbirli, ehtiyatlı, soyuqqanlı  olmaq; əl basmaq – 

Qurana əl basmaq funksional mənası and içmək, şəhadət gətirmək, İslam dininə ibadət məqsədilə 

kəlam söyləmək, namaz qılmaq, ibadət etmək mənasındadır. İmana gəlmək, əl basmaq neytral 

mənadadır. Onların dini mənaları hiss edilmir. Bu da onların ümumiləşdirici mənada olmasını 

göstərir. Şəhadət gətirmək, namaz qılmaq isə dinlə bağlı olan sahədə işlədildiklərinə görə zəif 

abstraksiya və ümumiləşdirmə funksiyasındadır. Frazeoloji söz birləşməsində əsas mənadan başqa 

əlavə məna çalarları mövcuddur ki, onlar üslubi mənalardır. Bu məna çalarları parlaqlıq, əyanilik, 

emosionallıq, obrazlılıq üçündür. Məsələn: gözdə qulaqda olmaq – gərgin surətdə, diqqətlə güdmək 

mənasındadır. Göründüyü kimi, eyni bir məna adi prozaik vasitələrlə emosional obrazlı ifadələrin 

frazeoloji vahidlərə daxil olan nitq vasitələri ilə reallaşa bilər. 

Frazeologizmləri leksik-qrammatik təsnifinə görə səkkiz kateqoriyaya bölmək olar. Bu da 

leksikləşmiş frazeoloji ehtiyyatı tam əhatə edir. 1. Substantiv (ismi) frazeoloji vahidlər; 2. Feili 

frazeoloji birləşmələr; 3. Adyektiv frazeoloji vahidlər; 4. Zərfi (adverbial) frazeoloji vahidlər; 5. 

Statual frazeoloji vahidlər; 6. Komparativ frazeoloji söz birləşmələri; 7. Köməkçi modal frazeoloji 

söz birləşmələri; 8. Nida frazeoloji söz birləşmələri. 

İsmi frazeoloji birləşmələrə adtərkibli frazeoloji birləşmələr və eləcə də, substantivləşmiş 

ifadələr daxil edilmişdir. İsmi frazeoloji söz birləşmələrini iki planda araşdırmaq olar. a) idiomlar; 

b) terminoloji ifadələr; c) düzəltmə adlar. Mühüm əlamətlərdən birinin fərqli olması terminoloji 

vahidlərin elmi cəhətdən təyin edilmiş və formalaşmış frazeoloji vahidlərin içərisindən çıxarmağa 

imkan yaradır. Ona görə də yeni tipli frazeoloji lüğət terminoloji söz birləşmələrini kənarda 

qoyaraq, yalnız frazeoloji vahidləri öz tərkibinə daxil edə bilər. Hər bir ixtisasın özünəməxsus 

terminoloji lüğəti olması da məqsədəuyğun hesab edilir. İsmi frazeoloji birləşmələr hər iki dildə 

ismi təsəvvür birləşmələrilə izah edilməlidir. Məsələn: gec gəlib tez öyrənən - из молодых да 

ранных; aləmin çox bilmişi – гусь ланчатый və s. 

Feili frazeoloji söz birləşmələri Azərbaycan və rus dillərində çoxluq təşkil edir. Feillə əvəz 

edilən sabit söz birləşmələri feili frazeoloji vahidlər hesab edilir. Feili frazeoloji birləşmələri iki 

yerə bölmək olar: a) metaforik idiomatik ifadələr. Məsələn: tanrısına təpik atmaq; başının altına 

yastıq qoymaq; ağ eləmək və s. b) adla feilin birləşməsindən, komponentlərinin frazeoloji cəhətdən 

leksikləşmiş, tək bir sözlə əvəz edilən, bir məfhum ifadə edən, hazır vəziyyətdə təqlid edildiyinə 

görə frazeoloji və sintaktik vahidlərə yaxınlaşan sabit söz birləşmələri. Dildə sayı çox olan bu 

birləşmələr Azərbaycan dilində nominal feili sabit söz birləşmələri də adlandırılır [5, s. 11]. Rus 
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dilində A.R.Mordvilko [1, s. 108] bu birləşmələri «глагольно-именное сочетание» adlandırır. 

Çünki Azərbaycan dili modelində ad komponenti əvvəldə, feil komponenti ondan sonra gəlir. 

Məsələn: risqə getmək, rus dilində isə əksinə feil+ad. Məsələn: идти на риск. Bu birləşmələr hər 

iki dildə predikativ semantikalı vahidlərdir. Feili frazeoloji söz birləşmələrinin mənalarının 

açıqlanması hər iki dildə məsdər birləşməsinin təfsiri və ya tərcümə olunan dildə ona adekvat 

ekvivalent tapılması üsulu ilə izah edilir. Məsələn: böhtan atmaq – обливать грязью. 

Adyektiv frazeoloji vahidlərin leksik mənaları müxtəlif formalarda izah edilir: a) atributiv 

sifət və ya feili-sifət birləşmələrinin təsviri formasında. Məsələn: ağlı başında; dillərə düşmək; ağıl 

dəryası; yerə-göyə sığmamaq. Rus dilində müqayisə edək: Не ахти какой; с головой; звезды на 

небе хватает və s.; b) predikativliyi bilinmək şərti ilə atributiv sifət və ya feili sifət birləşmələrinin 

təsviri formasında. Məsələn: sən (siz) deyən olsun; dilini şirin eləmək; sərçəyə dönmək və s. Rus 

dilində müqayisə edək: без царя в голове; на ходу подметки рвет; боек на язык və s. Adyektiv 

frazeoloji vahidlərin sayı hər iki dildə azdır. Bəzən adyektiv frazeoloji vahidlərin izahı 

atributivpredikativ sinonim sayılan komponent vasitəsilə həyata keçirilir [6, s. 71], hətta feili 

birləşmə ilə də əvəz edilə bilər. Məsələn: elə bil arşın udub; yerində quruyub qalmaq. Rus dilində 

müqayisə edək: гол как сокол; тяжел на подем və s. Adyektiv frazeoloji vahidlərin mənalarının 

açıqlanması frazeologizmin predikativ formasını ifadə edən atributiv sifət və feili sifət 

birləşmələrinin təsviri formasında izah etmək yolu ilə. Məsələn: gor əzabı çəkmək – как 

смертельные муки; xoruz səsi eşitməmiş – с иголочки və s. 

Adverbial frazeoloji söz birləşmələri zərf kimi hərəkətin və ya əlamətin əlamətini bildirir. 

Konstruksiya üzrə adverbial frazeoloji birləşmələr müxtəlifdir: a) Feili bağlama ilə ismi 

birləşmələrdən yaranan frazeoloji vahidlər. Məsələn: əlini ağdan qaraya vurmamaq – сидеть 

сложа руки; canını dişinə tutmaq – делать скрепя сердце və s. b) müqayisə və güzəşt bildirən 

bağlayıcılar vasitəsilə yaranan frazeoloji vahidlər. Məsələn: elə bil suya batdı – словно в воду 

канул; elə bil zəncir qırıb qaçıb – словно с цепи сорвался; elə bil ovucunun içindədir – как на 

блюдочке və s. 

Statual frazeoloji vahidlər insanların halını və əhvalını təbiət hadisələrinin vəziyyətini ifadə 

edir, cümlədə xəbər rolunda çıxış edir. Rus dilində bu «категория состояния» adlanır. Məsələn: и 

без тебя тошно; стыдно у кого видно və s. Statual frazeoloji vahidin tərkibində şəxssiz 

predikativ sözlər durur. Məsələn: baş gicəllənir – голова кружится; mənə çox xoşdur – мне очень 

приятно; ovqatı təlx olmaq – быть в испорченном состоянии; ürəyim darıxır – тяжело на 

сердце və s. Statual frazeoloji birləşmələrin mənalarında insanların əhvalı-ruhiyyəsi ifadə edildiyi 

üçün izahı cümlədə daşıdıqları funksiyaya görə aydınlaşır. Məsələn: ağacı əlindən düşmək – 

потерять опору; ağzından od yağdırmaq – метать громы и молнии və s.  

Komparativ sabit söz birləşmələrinə müqayisə semantikalı təqlid olunan sabit birləşmələr də 

daxildir. Onlar sərbəst söz birləşmələri ilə sabit birləşmələr arasında xüsusi bir mövqe tutduğuna 

görə yarımqrup kimi semantik-qrammatik təsnifə daxil edilmişdir. Bu qrup söz birləşmələrinin 

tərkibinə guya – словно; sanki – как-будто; elə bil – хоть; hərçənd, madam ki güzəşt 

bağlayıcıları, kimi, təki, təhər ədatları daxil olur. Rus dilində həmin ədatlar подобно bağlayıcısı ilə 

əvəz edilir. Komparativ frazeoloji vahidlərdə həmişə birinci komponent əsaslandırılmış olur [4, s. 

76]. Onun mənası müqayisənin mənası ilə uyğun gəlir və sabit frazeoloji söz birləşməsinə aid etmək 

imkanı yaradır. Öz mənalarına görə müstəqil, məsələn, qar kimi ağappaq – белый как снег; nar 

kimi qıpqırmızı – красный как рак və məcazi mənada, məsələn, elə bil iynə üstündə oturub – 

сидеть как на иголках; elə bil göydən düşüb – словно (как) с небы свалился (упал) və s. olurlar. 

Komparativ sabit söz birləşmələri istehza mənasında da işlənə bilər. Məsələn: dəvənin boynu 

kimi düz, ac-susuz bəy balası kimi, elə bil divara deyirsən və s. 

Digər frazeoloji birləşmələrdən fərqli olaraq sabit müqayisə söz birləşmələri son dərəcə milli 

xarakter daşıyır. Məsələn: dəvəsi ölmüş ərəb – моряк с разбитого корабля; yarğan tükü çəkən 

kimi – как блины печь və s. 

Komparativ söz birləşmələri mətn ilə sıx surətdə bağlı olur. Ona görə də mətnin xarakterindən 

asılı olaraq, onlar semantik qrammatik təsnifdə əsas kateqoriyalardan, yəni feili, zərfi, adyektiv, 

statual qruplardan birinə daxil olurlar və cümlədə onlara uyğun  analoji sintaktik rolda çıxış edirlər. 



 
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 437 

 

 

 

Köməkçi və modal frazeoloji birləşmələr heç bir əşya, əlamət və onlar haqqında məfhum 

ifadə etmir. Ona görə də semantik anlayış kimi deyil, qrammatik planda funksiya yerinə yetirirlər. 

Bu tip frazeoloji birləşmələr cümlə üzvü olmur və müxtəlif münasibət yaratmaq məqsədilə işlədilir 

[7, s. 81]. Onlar çox zaman mətndən kənarda heç bir məna bildirməyən köməkçi söz birləşmələri 

kimi çıxış edirlər. Məsələn: onun müqabilində, bununla bərabər, ümumiyyətlə desək, onun ardınca, 

bununla belə və s. Köməkçi və modal frazeoloji birləşmələr Azərbaycan və rus dillərində eyni 

funksiya daşıyırlar və dildə tətbiq edilmə dairəsində onların arasında heç bir fərq yoxdur. 

Nida frazeoloji vahidləri Azərbaycan və rus dillərində nidanı əvəz edirlər. Lakin onları 

adlandıra bilmirlər və bununla da əsas kateqoriyalardan fərqlənir. Nida frazeoloji vahidləri başqa 

sabit söz birləşmələri kimi iki və daha artıq komponentlərin birləşməsi nəticəsində yaranırlar. 

Məsələn: buna bax!, başına söz qəhətdir!, eləcə də söz cümlələr sabahın xeyir!, sağ ol!, lənət 

şeytana! və s. 

Frazeoloji vahidin leksik mənası onun ən əsas təyinedici əlamətidir. Müxtəlif tipli 

frazeologizmlərin leksik mənasının izahı, əvvəla, hər bir frazeoloji vahidin təklikdə mənasının 

açıqlanmasına, ikinci, yəqin ki, sözdən fərqli olaraq, frazeologizmin özünün leksik mənasının təyin 

edilməsində düzgün təsəvvür yaranmasına yardım edir. 

Frazeoloji vahidlərin leksik birləşmə meyarı qrammatik meyardan fərqli olaraq tamam başqa 

mənada tətbiq edilir. Bu onunla izah edilir ki, frazeologizmin əlamətlərindən başlıcaları obrazlılıq, 

təsirlilik, ifadəlilik naminə komponentlərinin məcazi mənada olmasıdır. Söz hər hansı bir müəyyən 

mətndə təsirli ifadə vasitəsi kimi işlədilə bilər, lakin frazeoloji vahidlər obrazlı vahidlərdir. 

Frazeologizmin tərkibində söz ümumi mənaya qaynayıb qarışaraq, söz vahidliyini itirir, lakin 

sintaktik əlaqəni saxlayır, çünki onsuz heç bir birləşməni – nə sərbəst, nə sabit, nə də frazeoloji söz 

birləşmələrini təsəvvür etmək olmur və əksinə, leksik ayrılığın saxlanması ona sərbəst söz 

birləşmələrindən, yaxud frazeoloji vahidlərin komponentlərinə gəlib çıxanadək genişlənmə imkanı 

yaradır. Sözün leksik mənası itir, digər sözün köməyi olmadan məna ifadə etmək qabiliyyəti olmur. 

Sözün sərbəst və sabit söz birləşmələri yaratmaq bacarığını və ikincinin qarşılıqlı münasibətini 

əmələ gətirir [3, s. 16]. Burada frazeologizmin sözlə ekvivalentliyi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Frazeologizmləri sözün ekvivalenti hesab etməklə çoxlu mühüm şərtlər unudulur. Məsələn: 

başdansovdu yanaşmaq frazeoloji birləşməsini – diqqətsiz və yaxud kələfin ucunu itirmək – çaşmaq 

mənalarında işlətsək həmin frazeoloji vahidlərin xarakterizə etdikləri ifadəliliyi itirmiş olarıq. Rus 

dilində müqayisə etsək bu небрежно, неаккуратно sözləridir. Darmadağın etmək, pozmaq, 

uçurmaq sözləri ilə əvəz etsək təsirli ifadələri itirmiş oluruq. 

Ümumiyyətlə, bədii söz ustaları nitqin canlı təsirli və obrazlı olması üçün frazeologiyanın 

incilərindən istifadə etməyi seçirlər və işlətdikləri üslub çalarlarına uyğun ifadələrdə müəyyən 

dəyişmələr aparır və ya yeni hikmətli ifadələr yaradırlar. 
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Xülasə  

Məqalə leksikanın aktual bir  mövzusuna həsr olunmuşdur. İlk dəfə olaraq Azərbaycan və rus 

dillərinin materialları əsasında frazeologizmlərin yaranma xüsusiyyətləri, hər iki dildə onların oxşar 

və fərqli cəhətləri, leksik-qrammatik fərqləri təhlil edilmiş, qarşılıqlı-müqayisəli təhlili aparılmış, 

oxşar və fərqli cəhətləri tədqiq olunmuşdur. 
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Aliyeva G. A 

ABOUT THE LEXICO-GRAMMATICAL INVESTIGATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS 

Summary 

This paper is dedicated to one of the basic problems of lexics. In this paper phraseological 

units have been investigated in comparison with the forms in the unrelated languages. For the first 

time comparative-confrontative analysis of phraseological units have been carried out both in the 

Azerbaijani and Russian languages. In this paper have been also defined lexical and grammatical 

distinctions and similar forms of phraseological units in both languages. 
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ÇAĞDAŞ AZƏRBAYCAN BƏDİİ DİLİNİN İNKİŞAF ÖZƏLLİKLƏRİ VƏ 

PROBLEMLƏRİ 

 

Açar söz: leksik özəlliklərin dəyişməsi, subdillərin formalaşması, interferesiyanın təsirinin 

artması, qrammatik qanunların kobud inkarı, Azərbaycan dilinin təkmilləşdirilməsi 

Keyword: lexical features change, sublanguage formation, interference of effect, increasing 

the gross denial of grammatical laws, improvement of Azerbaijani language 

 

Müasir Azərbaycan dilinin inkişafı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

həyata keçirdiyi siyasətlə əlaqəlidir. Bir sıra təhlükələrə məruz qalan Azərbaycan dili məhz dövlət 

tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində inkişafını davam etdirmişdir. Lakin Azərbaycan 

dilinin bir əsr çərçivəsində dörd dəfə əlifba dəyişməsı, ədəbi dildə dialektizmlərdən geniş istifadə 

olunması, Azərbaycan dili haqqında bir sıra qanunların arxaizm xarakter daşıması, müasir ictimai 

düşüncənin dəyişməsi, qloballaşma prosesləri, internet ədəbiyyatının yayılması nəticəsində müxtəlif 

nəsillər arasında irsi fasiləliyin yaranması, Azərbaycan dili daxilində subdillərin formalaşması, 

Azərbaycan bədii dilinin leksik özəlliklərinin dəyişməsi, Azərbaycan bədii dilinə interferensiyanın 

təsirinin artması, qrammatik qanunların kobud inkarı kimi proseslərin fəallaşması müşahidə olunur. 

Azərbaycan dili rəsmi dövlət dili kimi XVI əsrdə Şah İsmayıl Xətai tərəfindən ilk dəfə 

istifadə edilmişdir. XX əsrin əvvəlində Azərbaycan Demokratik Respublikası, Araz Respublikası və 

Azadıstanda, XX əsrin ortasında Azərbaycan Milli Hökumətində dövlət dili elan edilmişdir. 

Azərbaycanın müstəqilliyi bərpa edilməklə Azərbaycan dilinə dövlət dili statusu verilmişdir. 12 

noyabr 1995-ci il tarixində isə Müstəqil Respublikamızın Konstitusiyasının 21-ci maddəsi ilə 

Azərbaycan dili Azərbaycan Respublikasının Dövlət dili kimi təsbit olundu. Azərbaycan 

Respublikasının rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycan dilinin qorunmasına və təkmilləşdirilməsinə daim 

diqqət yetirilir. Belə ki, 2001-ci ildə Azərbaycan dili rəsmi olaraq latın qrafikasına çevrildi. 2004-cü 

ildə latın qrafikası ilə bədii və elmi ədəbiyyatın kütləvi nəşri başlandı. 2007-ci ildə “Azərbaycan 

dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına 

dair Dövlət Proqramına” təkan verildi. 2012-ci və 2013-cü illərdə Dövlət Proqramı ilə bağlı 

tədbirlər genişləndirilmişdir. Dövlət Proqramının əsas normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, 

dilin tədrisinin və tətbiqinin genişləndirilməsi, millətin maddi - mənəvi göstəricilərindən biri olan 
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Ana dilinin geniş təbliğinə, xarici ölkələrdə Azərbaycan dili mərkəzlərinin açılmasına 

yönəldilmişdir. Bu fonda qonşu ölkələr də Azərbaycan dilinin istifadə sahəsinin məhdudlaşdırılması 

istiqamətində addımlar atılır. İlk növbədə ana dil də təhsilin alınması çətinləşdirilmiş, regional 

səviyyədə Azərbaycan dilinin rəsmi və kargüzarlıq dili kimi istifadəsi qadağan edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası ali rəhbərliyin dövlət siyasətinin tərkib hissəsi olan Azərbaycan 

dilinə hissəli diqqəti təsadüfi deyil. XX əsrdə Azərbaycan dili bir sıra ciddi problemlərlə 

toqquşmuşdur. Ziddiyyətli axtarışlar nəticəsində Azərbaycan dilində latın qrafikası təsdiqini 

tapmışdır. Azərbaycan latın əlifbasının yaranması yolunda Mirzə Fətəli Axundov, Mirzə 

Əliməhəmməd, Firudin bəy Köçərli, Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə və digər tarixi şəxsiyyətlərimiz 

cəsarətli addımlar atmışdılar. 1991-ci ildə latın əlifbasına keçməsi haqqında atılan addımlara 

baxmayaraq, yeni əlifbaya keçid 2001-ci ildə Heydər Əliyevin iradəsi nəticəsində baş vermişdir. 

Əlifba dəyişdirilməsi nəsillər arasında fasiləsiz nəsillik problemini yaradır. “Azərbaycan dilinin 

qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair 

Dövlət Proqramı” bu problemi aradan qaldırmış olur. Eyni zamanda, Azərbaycan xalqı tərəfindən 

iki əlifbanın – Azərbaycan Respublikasında latın, Cənubi Azərbaycanda isə ərəb əlifbasının faktiki 

istifadəsi Azərbaycan dilində subdillərin formalaşmasına təkan verir. Belə ki, XVIII əsrin 

əvvəllərindən XX əsrin əvvəllərinədək Cənubi və Şimali Azərbaycanda vahid mədəni mühit 

müşahidə olunur, o cümlədən, eyni söz fonduna malik, eyni fonetik, orfoqrafik, morfoloji, sintaktik 

dil qanunları istifadə edilirdi. Bu gün isə Azərbaycan Respublikasında və Cənubi Azərbaycanda 

Azərbaycan dilindən istifadə edildikdə bir sıra ciddi fərqli xüsusiyyətləri diqqəti çəkir. Oxşar 

prosesin Gürcüstanda da başlandığını iddia etmək olar. Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında 

və Cənubi Azərbaycanda bir - birindən asılı olmayan bədii ədəbiyyatın inkişafını da müşahidə 

edirik. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının geniş oxucularına Səhər xanım Rəsizadə, Ülkər Ucqar, 

Elyad Musəvi, Rəsul Yunan, Məhəmməd Rza Ləvayi, Rüqiyyə Kəbiri, Əlirza Zihəq və digər yazar 

və şairləri tanış deyil, Cənubi Azərbaycanda isə Qan Turalı, Mübariz Örən, Pərvin, Vəfa 

Mürsəlqızı, Aqşin Yenisey, Vüsal Nuru, Emin Piri, Elemdar Cabbarlı, Nuranə Nur və digər gənc 

yazar və şairlərimizin əsərləri yayımlanmamışdır. Lakin vaxt var idi, “Əkinçi” qəzeti, “Molla 

Nəsrəddin” və “Füyuzat” jurnalları Arazın iki tərəfində də oxunurdu. Arif Rəhimoğlu “Azərbaycan 

türkcəsinin düzgün yazı qaydaları (Azərbaycan türkcəsi ədəbi dilində düzgün yazmağı öyrənənlər 

üçün yardımçı vəsait)” [2] adlı yardımçı vəsaitdə bu problemə xüsusi diqqət yetirir: “Bu gün 

Azərbaycan türkcəsi ədəbi dilində bütövləşmə sorunu (problemi) ilə üz-üzəyik. Kimlərsə bu önəmli 

sorunu düşünmür, kimlərsə özünü görməməzliyə vurur, kimlərsə sorunun varlığını danır, kimlərsə 

də daha çox Azərbaycanın güneyində özümlü ədəbi dil quruculuğundan söz açır. Bizi isə 

ilgiləndirən Bütöv Azərbaycanda, yəni Azərbaycanın həm quzeyində, həm də güneyində eyni bir 

ədəbi dilin işlədilməsi və buradan irəli gələn Azərbaycan türkcəsi ədəbi dilində bütövləşmə 

sorunudur.” [2] 

Dialektizmlərin müasir Azərbaycan bədii dilinə geniş nüfuz etməsi prosesi subdillərin 

yaranması məsələsini yeni amillərlə zənginləşdirir. Bu baxımdan, “Azərbaycan” jurnalında (№ 11, 

2015) yazıçı Anarın nəşr olunmuş “Göz muncuğu” əsəri diqqəti cəlb edir. Anar əsərində ədəbi dilə 

xas olmayan “hoyutqayıb” sözünü işlədir: “Varlığına birdən-birə dözülməz ağrıyla bir yerdə 

çökmüşdu bu qaranlıq və indi ağrı hoyutqayıb canından çıxandan sonra, o qısa anın xatirəsi ağrının 

özü qədər göynədirdi...”. Aydın Tağiyevin “Varislər” hekayəsində Azərbaycan ədəbi dilində 

işlənməyən bir çox sözlərdən istifadə edilməsi diqqətdən yayınmır. Kamil Əfsəroğlunun “Kuklalar 

güləndə” hekayəsində yerli Bakılara xas danışıq tərzini  müşahidə edirik: “Qədeş! Bura bulvardı, 

camaat dincəlməyə gəlir, nöş pozursuz millətin kayfını? Şəhəri voyenni poliqona çöndəriblər...” 

Kamil Əfsəroğlunun bu hekayəsi dialekt və şivələr əsasında qurulmuşdur. Elçinin “Baş” romanında 

da belə sözlərə rast gəlinir: “Otaq isti idi, manqalda közərən kömür arabir cırtalıyırdı və o 

cırtacırdan, elə bil, məşvərətə toplanmış bu adamlar yox, tez-tez otağa çökən o sükutun özü 

diksinirdi.” [3, s.6] 

Şair Orxan Paşanın “Özümlə könül söhbəti” [7, s.202] şeirində “mağıl” sözü ədəbi dildə 

işlənməməsi, dialekt söz kimi diqqəti cəlb edir: 

Gedim, sonra gəlim demə, 

Yaşa mağıl, Orxan Paşa. 



 
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” 

adlı beynəlxalq konfransın materialları: Bakı – 8-9 sentyabr 2016 - səhifə 440 

 

 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, “mağıl” sözü Tovuzda “layiqli” mənasındadır. Müəllif burada dialekt 

sözdən bədii üslub üçün yararlı ifadə və təsvir vasitəsinə çevirməyi bacarmışdır. 

Elmi ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycan dilinin bir sıra qanunlarının arxaizm xarakter 

daşımasına diqqət yetirilir. Akademik İsa Həbibbəyli ədəbi dildə müşahidə edilən dil hadisələrinin 

tənzimləməsini həyata keçirə biləcək qrammatik qanunvericiliyin hazırlanmasının tərəfdarı olaraq 

qeyd edir: “... Müstəqillik dövrü Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydalarına bütövlükdə yenidən 

baxmaq, keçmişdən mövcud olan qaydalarda yaxşı olan nə varsa, hamısını saxlamaq, varisliyi 

qorumaq, lakin dilimizin müasir inkişafı, hazırda və dilçilik elmində gedən proseslərlə bağlı olan 

yeniləşmələr yeni qaydalarda öz əksini tapmalıdır.” [4] Akademik İsa Həbibbəylinin irəli sürdüyü 

qoşa y samitinə dair təklifi xüsusi maraq doğurur. Akademik İsa Həbibbəyli müasir dövrdə qoşa 

eyni samitli (qoşa y samiti) sözlərin yazılışı və tələffüzünü eyniləşdirmək üçün iki “y” samitindən 

birinin ixtisar edilməsi məqamının yetişməsini vurğulayaraq qeyd edir ki, “tələffüzdə qoşa y 

samitlərindən biri qaldığı üçün yazıda hər ikisini saxlamağa ehtiyac yoxdur. Qoşa yazılan iki y 

səsindən birinin atılması sözün mənasını dəyişmir, sadəcə olaraq, tələffüz normalarına 

uyğunlaşdırır.” [4] Akademik İsa Həbibbəylinin irəli sürdüyü təklif Azərbaycan dilinin 

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı atılan ciddi addımdır. 

Müasir cəmiyyətdə düşüncə tərzinin dəyişməsi nəticəsində dil də dəyişir. Qələmə alınmış söz 

və ifadələr müasir Azərbaycan ədəbi dilinin leksikasına təsir göstərir, əsasən, ümumişlək, 

köhnəlmiş, əcnəbi, kobud və əxlaqsız sözlərdən istifadə edilməsinə daha çox yer ayrılır. 

Müasir yazarlar tərəfindən ümumişlək sözlərə daha çox müraciət edilməsi faktı danılmazdır. 

Cəmiyyət və kainata aid əşya, hadisə, əlamət və s. anlayışları əks etdirən ümumişlək sözlər hamı 

tərəfindən eyni dərəcədə və eyni mənada başa düşülür. Məsələn, Qan Turalının “Kafka” 

hekayəsində bunu müşahidə etmək olur: “Məktub yazanda o sözü işlətmək istəmədim. Amma heç 

cür tapa bilmirdim o sözü. Gecə idi, jurnallar da balkonda. Gedib mətbəxdən kibrit götürdüm, gedib 

o jurnalı tapdım.” [5, s.33] 

Yüksək obrazlılığa, emosianallığa və ifadəliliyə malik olan poetik sözlərin nitqə incəlik 

verməsi, onu bədiiləşdirilməsi diqqəti cəlb edir. Məsələn, 

Hə, balam, doğrusu, ay dadaş mən dəxi 

Məsləhət ondan o yana bilmərəm. (M.Ə.Sabir) 

 

Bu misradakı dadaş sözü poetik sözdür. 

Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində köhnəlmiş sözlər kifayət qədərdir. Azərbaycan 

ədəbiyyatında köhnəlmiş sözlərə aid həm tarixizmlərdən, həm də arxaizmlərdən istifadə edilir. 

Lakin arxaizmlərin daha geniş yayıldığının şahidi oluruq. Arxaik sözlərin təkrar dilə gətirilməsi də 

müəyyən ehtiyaclardan doğur. Bu sözlər bədii əsərlərin üslubi relevantlığının yüksək olmasına 

şərait yaradır. Elçinin “Baş” romanında sərdar, xanlıq, padşah, xan, knyaz, infanteriya generalı, 

leşgərnevis və s. köhnəlmiş sözlərdən istifadə edilir. Romanda “Leşgərnevis Rza ayağa qalxdı” [3, 

s.10] cümləsində “leşgərnəvis” sözü tarixizmdir. 

Qloballaşma və internet ədəbiyyatının yayımı Azərbaycan ədəbiyyatının mövzu və janr 

sistemlərinə təsir göstərməklə yanaşı, əcnəbi dillərə xarakterik olan elementlərin Azərbaycan bədii 

dilinə nüfuz etməsində də özünü göstərməkdədir. Qloballaşma proseslərinin təsiri Azərbaycan 

dillinin digər dillərlə (ingilis, rus, türk və s.) interferensiyası prosesində özünü fəal göstərir. Bu 

proses özünü son dövrlərdə Azərbaycan dilinə daxil olmuş texniki və ictimai-siyasi həyatla bağlı 

olan alınma yeni söz və söz birləşmələrində əksini tapmışdır. Məsələn, “plazma televizor”, 

“planşet”, “sosial şəbəkə”, “sensor”, “selfi”, “onlayn”, “feysbuk” və s. Bu cür söz və söz 

birləşmələrinin dilə daxilolma zərurəti müəyyən anlayışları ifadə etmək üçün yaranır. Bu cür sözlər 

hesabına ədəbi dilin ifadəlilik imkanları genişlənir. Təbii ki, bu tip sözlər müasir şair və yazıçıların 

əsərlərində də müşahidə olunur. Qan Turalının “Bir-birini sevməkdən qorxan iki adamın hekayəsi” 

əsərində bu tip sözlərə rast gəlirik: “Dünən Twitterdə yazdım”, “8 adam favladı...”, “Twitterə qalsa, 

hekayələr 140 işarə olar, artıq olmaz” [5, s.23] və s. 

Qeyd etmək lazımdır ki, interferensiya yeni fenomenləri əhatə edən sözlərlə kifayətlənmir. 

Bəzi hallarda əcnəbi dillərdə uzun dövr istifadə edilən sözlərin də bədii Azərbaycan dilinə nüfuz 

etməsini müşahidə edirik. Məsələn, Elçinin “Baş” romanında rus mənşəli sözlərin istifadə edilməsi 
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diqqətdən yayınmır. Belə ki, hörmətli yazar “panika”, “soldat”, “serjant” və s. qeyri Azərbaycan 

sözlərindən istifadə edir: “ONUN hissiyyatı qavrayırdı ki, ONU heç kim görmür və  ONUN yavaş-

yavaş, elə bil, cücərməyə başlayan və cücərdikcə də oyanan yaddaşında ani bir panika yarandı ki, 

güzgüyə baxsa, ÖZÜNÜ görməyəcək, çünki ONU görmək mümkün deyildi və o panika da yox 

oldu, çünki O, - yox idi.” [3, s.4] 

Müasir Azərbaycan bədii ədəbiyyatında Türkiyə türkcəsində söz və söz birləşmələrinə 

müraciətin daha çox olması diqqətdən yayınmır. Yazılı nümunələrdə müəlliflərin şu, şöylə, əvət, 

əfəndi, ifrat, talib, kalite, yani, tatlıya bağlamaq, merak etmek, rəsmən, eline sağlık, haqqını halal et 

və ya haqqınızı halal edin, keçmiş olsun, üzgünəm, hakk etmək, hüzur, zatən və s. söz və söz 

birləşmələrindən tez-tez istifadə etmələri daha çox müşahidə olunur. 

Bu baxımdan, Mübariz Süleymanlının “Milli şüurun meyarı: dil və kültür birliyi” 

məqaləsində “kültür” sözündən istifadə etməsi ilə diqqəti cəlb edir: “Dünyanın bir çox elm, 

mədəniyyət və siyasət xadimləri dil və kültür birliyini milli şüurun və özünüdərkin əsas amili hesab 

etmişlər.” [6] 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan bədii dilində Türkiyə türkcəsində söz və söz 

birləşmələrinə müraciət özünü həmişə göstərmişdir. Hələ XX əsrin əvvəllərində Hüseyn Cavidin, 

Abdulla Şaiqin, Məhəmməd Hadinin və digər ədiblərimizin yaradıcılıqlarında bu prosesi izləmək 

mümkündür. Məsələn, Hüseyn Cavidin “Qız məktəbində” adlı poetik nümunədə daha çox Türkiyə 

türkcəsində sözlərin işlənmə bolluğu diqqətdən yayınmır: 

–Quzum, yavrum! Adın nədir? 

–Gülbahar. 

–Pəki, sənin anan, baban varmı? 

–Var. 

–Nasıl, zənginmidir baban? 

–Əvət, zəngin, bəyzadə... 

–Öylə isə, geydiyin geyim neçin böylə sadə? 

Yoxmu sənin incilərin, altun bilərziklərin? 

Söylə, yavrum! Heç sıxılma... 

 

Təəssüf ki, Azərbaycan ədəbi dilində, həmçinin qələmə alınmış bədii nümunələrdə kobud və 

əxlaqsız sözlərin artması müşahidə olunur. Bu baxımdan, kobud və əxlaqsız sözlərin işlənməsi bədii 

əsərin estetik dəyərini aşağı salır. Bu cür sözlər, xüsusilə “çirkli realizm” üslubunda qələmə alınmış 

əsərlərdə daha çox qabardılır. 

XX əsrin 80-ci illərinin sonlarında çirkin və dəhşətli həqiqətləri oxucuya çatdırmaq və 

etirazını bildirmək istəyən yazarlar “çirkli realizm” cərəyanının əsasını qoyurlar. “Granta” 

jurnalında Bill Buford “dirty realism”in yəni “çirkli realizm”in “məhəlli xırdalıqlar yerli yerində, 

dildə, mimika və jestlərdə” əksini tapdığını vurğulamışdır. 

Son dövrlərdə Azərbaycan ədəbiyyatında “çirkli realizm”ə meyl və maraq güclənməkdədir. 

Misal kimi gənc nəslə aid Səxavət Sahilin “İsanın qadını” və Əli Əkbərin “Artuş və Zaur”, Eyvaz 

Zeynalovun “Bələdçi” romanlarına müraciət etmək olar. Romanlar oxucu və ədəbiyyatşünaslar 

tərəfindən birmənalı qəbul edilməmiş, diskussiyalara səbəb olmuşdur. Azərbaycan ədəbi dilində, 

həmçinin qələmə alınmış bədii nümunələrdə kobud və əxlaqsız sözlərin qadın yazarları tərəfindən 

işlənilməsi təəssüf doğurur. Sevinc Pərvanənin “Atamın xatirəsinə” adlı əsərinin adı bizi 

düşünməyə vadar edir və ilk növbədə ağıla gələn o olur ki, xanım yazar Ataya olan məhəbbət və 

ehtiramını əks etdirən elegiya qələmə almışdır. Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, elə ilk sətirdəcə 

nəzərdə tutduğumuz, xəyal etdiyimiz mükəmməl ata obrazının tam əks qütbündə dayanan miskin 

atanı müşahidə edirik. Müəllif Ata obrazını bütün mənfilikləri ilə oxucusuna çatdırır. Sevinc 

Pərvanə bu şeirində əxlaqi dəyərlərin olmaması, əxlaq dəyərlərinin təkzib edilməsini önə çəkir. 

Gənc yazarlardan fərqli olaraq, yaşlı nəslin nümayəndələrinin yaradıcılığında kobud və 

əxlaqsız sözlərdən istifadə özünü göstərir. Lakin yaşlı nəsildə “çirkli realizm” özünü az və fərqli 

prizmadan göstərmişdir. Məsələn, Tahir Kazımovun “Qırmızı rəng” [8] romanında hadisələr 

Azərbaycan məkanı və mentalitetindən uzaq bir yerdə, Avropa dövlətlərindən biri olan 
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Hollandiyada nəql edilir. Yazıçı mövzunu adi həyat hadisəsindən qopardıb ədəbiyyat hadisəsinə 

çevirməyə cəhd edir. 

Kobud və əxlaqsız sözlərin yaranması Azərbaycan bədii dilinə xas yeganə mənfi təzahür 

deyil. Son zamanlar Azərbaycan dilinin qrammatik qanunlarının inkar edilməsinə tez-tez rast 

gəlmək olur. Məlumdur ki, hər bir dil cümlə üzvlərinin etnokulturoloji və tarixi məntiqi kateqoriya 

olan normativ düzülüşü ilə səciyyələnir. Anarın “Göz muncuğu” əsərində cümlə üzvlərinin 

normativ düzülüş prosesinin pozulması faktlarına tez-tez rast gəlinir: “Sonra ləzzətin zirvəsi - birgə 

boşalma və rahatlıq anı. Sanki qaranlıq bir dərinliyin içinə yuvarlanmışdı, qəşş etmiş kimiydi sanki. 

Yuxu bir neçə an içində aparmışdı onu.” 

Müəllifin tələffüzü əsas tutaraq, qələmə aldığı sözü necə eşidirsə, eləcə də qələmə alır. 

Məsələn, Orxan Paşanın Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimova həsr etdiyi “Şəhid köynəyi 

lalələr” [7, s.147] şeirində tələffüz əsas tutulur. Söz necə eşidilir və ya deyilirsə, eləcə də qələmə 

alınmışdır: 

Nola balam gələydi, 

Gözlərim dincələydi! 

Burada “nola” sözünü müəllif fonetik prinsipə əsaslanmayaraq söz və qrammatik formaları 

tələffüzə uyğun, səsləndiyi kimi qələmə alır. Müasir dildə işlənməyən və ya mənaca dəyişib işlənən 

sözlərin əsərlərdə bədii ifadə vasitəsinə çevrilərək üslubi əhəmiyyət daşıması diqqəti cəlb edir. 

Qan Turalının “Darıxanlar” [5, s.26] hekayəsinin elə ilk sözündə hərfburaxma diqqəti cəlb 

edir: “Burda nə var, nə yox?” “Burada” sözünün vurğusuz hecasında zəif tələffüz olunan sait səs 

buraxılmışdır – “burda”. Qan Turalı “burda” sözünü “O qız və oğlanın hekayəsi” [5, s.7] əsərində 

də işlədir: “Burda yuxarıdakı hissəni də silmək olar?” Ümumiyyətlə, sözün vurğusuz hecasında zəif 

tələffüz olunan saitlərin buraxılması faktları mövcuddur: yubley (yubiley), məktəbmiz 

(məktəbimiz), xalqmız (xalqımız), öznü (özünü), əsəbləşmək (əsəbiləşmək) və s. 

Sonda qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan bədii dilinin inkişaf özəllikləri və problemləri 

ciddi elmi araşdırmaların aparılmasını tələb edir. Bu sahədə müəyyən tədqiqatlar var. Məsələn, 

Xalidə Quliyevanın “Azərbaycan dilinin leksikoqrafiyasi (1990 - 2000-ci illər)”, Natəvan 

Hacıyevanın “Müstəqillik dövrləri Azərbaycan ədəbiyyatının dil və üslub xüsusiyyətləri”, Aysel 

Ələkbərovanın “Müsahibə televiziya janrları sistemində: proqramlarda yeri və inkişaf 

xüsusiyyətləri”, Əfsanə Quliyevanın “Müasir Türk və Azərbaycan dillərində iqtisadiyyat 

terminləri”, Sədaqət Əsədovanın “Azərbaycan dilinin Borçalı şivələri (fonetik və qrammatik 

xüsusiyyətləri)” və sair. Lakin bu araşdırmalar mövcud problemləri ayrılıqda tədqiq edir. Təəssüf 

ki, Azərbaycan bədii dilində subdillərin yaranması, Azərbaycan bədii dilinin əcnəbi dillər ilə 

qarşılıqlı nüfuzun artması, Azərbaycan bədii dilinın estetik dəyərinə xələl gətirən təzahürləri 

sanballı dissertasiya işlərinin obyektinə hələ də çevrilməmişdir. 
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Xülasə: 

Müasir cəmiyyətdə düşüncə tərzinin dəyişməsi nəticəsində dil də dəyişir. Söz və ifadələr 

müasir Azərbaycan ədəbi dilinin leksikasına təsir göstərir. Ədəbi dildə müşahidə edilən dil 
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hadisələrinin tənzimləməsini həyata keçirə biləcək qrammatik qanunlar hazırlanır. Qloballaşma və 

internet ədəbiyyatının yayımı ədəbiyyatın mövzu və janr sistemlərinə təsir göstərməklə yanaşı, 

əcnəbi dillərə xarakterik olan elementlərin Azərbaycan bədii dilinə nüfuz etməsində də özünü 

göstərir. 

Salide Sharifova 

Summary: 

As a result of the change of thinking in modern society is changing language. Words and 

phrases in the vocabulary of modern Azerbaijani literary language impact. The language of the 

events will be able to observe the literary language of the regulation is made grammatical laws. 

Globalization and the Internet, literature, broadcasting systems, the impact of literature topic and 

genre, as well as to penetrate into foreign languages in the characteristic elements of the art speaks 

for itself. 
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SOSİOLİNQVİSTİKADA MƏTNLƏRİN TƏHLİLİI PROBLEMİ VƏ 

MULTİKULTURALİZM 

 

Açar sözlər: dil, mədəniyyət , xalq, müəllif, mətn 

Key words: language, culture, people, author, text 

 

Mətnlərin təhlili kontekstində multikulturalizm özünün yeni xüsusiyyətlərini üzə çıxarır və 

yeni meyarlar əsasında humanitar biliyi ümumiləşdirir.  Məlumdur ki, mədəniyyət özünün tərkib 

hissələrini öz içində əritməyə və bütövə çevrilməyə cəhd göstərir. Xalqın mədəniyyəti deyəndə 

onun ədəbiyyatının, musiqisinin, adət-ənənələrinin və sairənin qovşağını, görüş yerini, bir-birinin 

içinə girməsini, bir-birini şərtləndirməsini –sintetik  vəhdətini nəzərdə tuturuq. Lakin 

mədəniyyətlərin təması, yəni multikulturalizm kontekstində  hər bir mədəniyyət bir tərəfdən bütöv 

şəkildə, digər tərəfdən onun hər bir sahəsi özünü büruzə verməyə, nümayiş etdirməyə cəhd göstərir: 

Ədəbiyyat ədəbiyyatla, musiqi ilə, təsviri incəsənət təsviri incəsənətlə dil tapıb ünsiyyətə girməyə 

çalışır, multikulturalizm kontekstində yenidən birləşib müxtəlif kombinasiyalarını yaradır və öz 

rəngarəngliklərini nümayiş etdirir.  Universal mətn kontekstində  fransız filosofu  Derrida qeyd 

edirdi: “Mətnin özündən kənarda heç bir həqiqət yoxdur” [1,128]. 

 Dil faktoru  multikulturalist  düşüncənin müxtəlif aspektlərini bir araya gətirən vasitədir. Bu 

baxımdan, hər şeyi sözün və mənanın üzərinə yükləndiyi bir semiotika dünyasında 

mədəniyyətin tərkib hissəsi  olan dil mənaları, simvolları yaradan bir həqiqətdir. Bu imkanları ilə o 

mədəniyyətdə, tamamilə, yeni sahələr yarada bilər. Dilin içindəki həmin multiçalarlı düşüncəni 

aşkarlamaq, insani münasibətlərin konteksində bir üst-dilin yaranmasına rəvac verə bilər. Üst-dil 

klişelərin təmizlənməsinə əsas köməkdir. 

Müxtəlif dillərin şifahi ifadə tərzindən yazı tərzinə keçidi prosesində bir ümumi 

qanunauyğunluq özünü büruzə  verir: dil daşıyıcıları  yazıda özgə dildə danışmağa üstünlük 

verirdilər: qədim dövrlərdə akkadlar  şumer dilində,  orta əsrlərdə türklər ərəb və fars dilində, 

Avropa xalqları latın dilində danışmağı üstün tuturdular.  Bu bir növ mədəniyyətin elitar 
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səciyyəsindən xəbər verirdi, onun say-seçmələrə ünvanlandığını göstərirdi. Lakin tədricən yazı 

kahinlərin nəzarətindən çıxıb mədəniyyətin müxtəlif sahələrini ehtiva etməyə başladı. Bu yazının 

müxtəlif ziddiyyətli meyllərlə rastlaşmasını, onun özünün daxili ziddiyyətlər meydanına 

çevrilməsinə səbəb olur. Yazı mətnində baş verən bu müxtəlif yönümlü tendensiyalar vahid 

mədəniyyətin içində müxtəlif sahələrin mövcudluğu ilə bağlıdır. Belə ki, məsələn, din cəmiyyətdən 

təcrid olunub onun fövqündə dayanmağı və buna görə də yad dildə danışmağı və bununla özü ilə 

nəzarətdə saxlamağa çalışdığı kütlə arasında məsafə saxlamağı üstün tutur. Ədəbiyyat isə öz 

mahiyyəti etibarilə dil daşıyıcıları ilə məsafəni maksimum qısaltmaqla, onlarla bilavasitə təmas 

yaratmaqla özünü təsdiq edə bilir. Bu halda yazının ikinci qanunauyğunluğu özünü büruzə verir:  

ədəbi dil ardıcıl şəkildə danışıq dilinə yaxınlaşır və son nəticə etibarilə ədəbi-bədii fikir öz doğma 

dilində özünü ifadə etməyə üstünlük verir. 

Ferdinand dö Sossür nitq fəaliyyətində (le langage) dili (la langue) və nitqi (la parole) bir-

birindən fərqləndirirdi. Dil sosial bütöv tərəfindən qəbul olunmuş razılıqlar (sazişlər) sistemidir. Bu, 

nitq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün əsas şərtdir. Sazişlər əsasında formalaşmış dil 

subyektlərin danışması üçün meydan açır. Bir-biri ilə bağlı olan və eyni zamanda fərqli dil 

komponenti hermenevtika üçün vacib üç qayda ortaya qoyur: 1) Danışan subyektlərdən təcrid 

olunmuş dil işarələr sistemidir; 2) Dilin əsasını təşkil edən fərqlər sinxronik linqvistikanın 

yaranması şərtidir; 3) Linqvistik qanunlar şüursuz səviyyə ilə bağlıdır. Dil yalnız ünsiyyət vasitəsi 

deyil, dünya haqqında təsəvvür yaradan təbii intellektual sistemdir. Hər bir dil ayrılıqda dünya 

haqqında bilik, dünyanı görmək və anlamaq üçün vasitədir. 

Dilin öyrənilməsi, mahiyyəti dilçiləri və filosofları həmişə düşündürən bir mövzu olub. 

Qədim yunanlar insanı öz həmcinsləri ilə ünsiyyətə girən sosial varlıq kimi başa düşürdülər. Fəlsəfə 

və təbiət elmlərinin inkişaf etməsi dilin mahiyyəti ilə bağlı çoxlu dəyərli fikirlər meydana gəlməsi 

ilə müşayiət olunur. Bəziləri dili təbiətlə bağlayır, bəziləri isə onun ilahi qüvvə tərəfindən insanlara 

bəxş edildiyini iddia edirlər . Dilçiliyin tarixinə nəzər salsaq, müşahidə edərik ki, V.fon Humboldt 

və F.de Sössürün önəm verdiyi əsas məsələlərdən biri dilin mahiyyəti ilə bağlı olmuşdur. F.de 

Sössür dil haqqındakı elmin elmlər arasında yerini göstərməklə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. 

O, dilin ayrılıqda tərifini verməyə çalışmışdır. O yazır: “Dil danışıq fəaliyyətinin yalnız müəyyən 

hissəsini, lakin əsas hissəsini təşkil edir. Kollektiv tərəfindən qəbul edilmiş zəruri şərtiliklərin 

məcmusu olan dil elə bir sosial məhsuldur ki, hər bir dil daşıyıcısında mövcud olmaqla, danışıq 

fəaliyyətinin reallaşmasını, funksiyadaşıma qabiliyyətini təmin edir”[2.78]. Bütövlükdə, danışıq 

müxtəlif fəaliyyət sahələrində özünü fərdi şəkildə büruzə verir. Ayrı-ayrı sahələrə yayılaraq eyni 

zamanda fiziki, fizioloji və psixoloji olmaqla, həm fərdi, həm də sosial sferaya aiddir; onu insanın 

həyat hadisələrinin heç bir kateqoriyasına aid etmək olmaz, çünki burada bütövlük yaratmaq üsulu 

məlum deyil. Bunun əksinə olaraq, dil özlüyündə bütövdür. Bir qədər sonra o qeyd edir ki, danışıq 

fəaliyyətinin öyrənilməsi iki hissədən ibarətdir ki, birincisi, əsas olan dildir; ikincisi isə ikinci 

dərəcəli hesab edilə bilər ki, o da danışıqdır. Onun yazdığına əsasən aydın olur ki, dil mahiyyətcə 

sosial, fərddən asılı olmayan bir alətdir və o tamamilə psixi səciyyə daşıyır. F.de Sössür dil barədə 

yazır: “Dil ona görə lazımdır ki, danışıq anlaşıqlı olsun, bununla da səmərə versin” [2,82]. F. de 

Sössürün dil haqqında fikirlərinə münasibət bildirən L.Yelmslev yazır: “F.de Sössürün əsas xidməti 

ondadır ki, o, dili kəşf etmişdir. Dil insana öz davranışını və başqalarının davranışını öyrənməyə 

kömək edir”[3.98] . N.Xomskinin də dil haqqında maraqlı fikirləri vardır. O yazır ki, dil səriştədir 

(kompetensiya) və bu səriştəni həyata keçirmək vasitəsidir.[4] N.Xomskiyə əsaslanaraq alimlər 

müasir dilçiliyi səriştə (kompetensiya) haqqında elm, əsrin birinci yarısındakı dilçiliyi dil strukturu, 

XIX əsr dilçiliyini isə dil tarixinin linqvistikası adlandırırlar. F.de Sössür dil fəaliyyəti (language), 

konkret dil sistemi (langue) və danışıq (parole) konsepsiyasından çıxış edirdisə, N.Xomski səriştəni 

(kompetensiyanı) və onun bilavasitə tətbiqini (performance) əsas götürür. Birincisi dildə danışa 

bilmək üçün tarixən əldə edilmiş müəyyən bilgidirsə, ikincisi həmin biliklərin bilavasitə danışıqda 

öz əksini tapmasıdır. N.Xomski biliklə, yəni adamın biliyi və bu biliklər səriştəsi ilə həmin biliyin 

danışıqda həyata keçirilməsini aydın fərqləndirir. 

Dil və mədəniyyət arasındakı əlaqə ilə bağlı bir çox fikir ayrılıqları mövcuddur. Bəzi 

tədqiqatçılar hesab edirlər ki, dil və mədəniyyət öz funksiyası və mahiyyətinə görə bir-birindən 

kəskin fərqlənir: əgər mədəniyyət insanın əldə etdiyi nailiyyətidirsə, dil özünü bu formada əks 
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etdirmir. Görkəmli rus alimi V. A. Maslova isə dil və mədəniyyət haqqında yazaraq qeyd edirdi ki, 

mədəniyyət və dil  dialoq şəklində mövcud olduqları kimi onların subyekti hər zaman şəxsiyyət və 

ya cəmiyyətdir [5]. 

Dil mürəkkəb struktura malikdir. Lakin eyni zamanda onu özündən daha mürəkkəb, lakin ona 

analoji strukturları qurmaq üçün təməl qismində nəzərdən keçirmək olar. Bu baxımdan 

mədəniyyətlə dil arasında mövcud olan qarşılıqlı əlaqə dilin mədəniyyətdə oynadığı universal rolu 

vurğulamaqla kifayət qədər əsaslandırılmır. Dillə mədəniyyətin struktur modallığı arasında 

paralelliyi əsaslandırmaq üçün Levi-Stross üçüncü anlayışa müraciət edir: "Biz hələ özümüzə 

hesabat verə bilmirik ki, dil və mədəniyyət daha əsaslı fəaliyyətin iki paralel növüdür. Mən heç 

kimi müzakirələrimizə dəvət etməyə ağlına gəlməyən, amma bununla belə yanımızda olan qonağı 

nəzərdə tuturam: bu insan ruhudur. Ruh ruhu yalnız struktur oxşarlığına görə deyil, həmçinin xüsusi 

dirskusların bərpası və aramsız hərəkəti nəticəsində dərk edir". Bu baxımdan dil mədəniyyətin 

təməlidir, əks-əlaqə prinsipi əsasında mədəniyyət dilin tərkibinə daxildir və dildə öz əksini tapır. Dil 

mədəniyyəti əks etdirməklə yanaşı, həm də mədəniyyəti formalaşdırır. Bu anlamda dil mədəniyyət 

kontekstində özü də  zənginləşərək inkişaf edir.  

Dillər bir-birlərindən fərqləndiyi kimi, eyni zamanda müəyyən mənəvi, mədəni ideoloji 

dəyərlər əsasında bir-biri ilə təmasa girir, bir-birlərini zənginləşdirirlər. Bu baxımdan fərqlərin və 

oxşarlıqların dialektikasına əsaslanan dillər sistemi mədəniyyətlərin münasibətlər sisteminin 

təkrarlayır. Bu baxımdan multikulturalizm  bir növ dillərin münasibəti strukturuna bənzəyir.  
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Multiculturalism in the context of the analysis of texts  

 

Summary 

 

The article deals with the place of the language factor in the multiculturalist thought, its 

specific qualities and the universal role of language in culture. Here is referred to the works of  

thinkers have written about it. Revealing new facts about the incident, specification, relationship of 

the reader's notion system with the time held the main theme of the article. 
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FELİ SİFƏTLƏRDƏ ZAMAN ANLAYIŞI 
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Sosial linqvistika dillə cəmiyyət arasındakı bütün əlaqələr sistemini öyrənir. Cəmiyyətin 

müxtəlif sosial təbəqələrinin bir dil ətrafında birləşməsi, əsas ünsiyyət vasitəsi kimi ədəbi yaxud 

danışıq dilinin aparıcı rol oynaması problemi müxtəlif regionların dillərində müxtəlif səviyyədə 

özünü büruzə verir və dilçiliyin bütün sahələrini əhatə etdiyi kimi zaman kateqoriyasından da yan 

keçməmişdir.  

Zaman bizim şüurumuzdan asılı olmayaraq  obyektiv aləmdə daim mövcuddur. Biz zamanı 

dərk etmək üçün yaşadığımız, şahidi olduğumuz hadisələri şüurumuzda dərk edir və dəyərləndiririk. 

Dünyanın bir çox tədqiqat obyektinə çevrilən zaman məfhumu olduqca mürəkkəb bir anlayışdır. 

Kainatda zaman anlayışı iki anlamda təzahür edir. Birincisi, obyektiv aləmdə bizdən və 

şüurumuzdan kənarda mövcud olan fəlsəfi anlamda zaman, digəri isə insan şüuru ilə dərk edilərək 

dildə ifadəsini tapan qrammatik anlamda zaman.  

İlk dəfə olaraq Azərbaycan dilçiliyində obyektiv və qrammatik zamanları səciyyələndirərək 

onların  qarşılıqlı vəhdətini müəyyənləşdirən akademik A.A.Axundov qeyd edir ki, “Zaman 

birölçülüdür. Bu o deməkdir ki, obyektiv zaman üç zamanı; keçmiş, indiki və gələcək zamanı əhatə 

edir. Zaman dönməzdir, yəni o yalnız bir istiqamətdə davam edir; zaman yalnız irəliyə doğru gedir; 

o keçdiyi yola heç bir zaman qayıtmır, geri dönmür. Zaman sonsuzdur, çünki onun nə əvvəli vardır, 

nə də sonu olacaqdır” [1, s. 4].  Müəllif eyni zamanda qrammatik zamanın da tərifini verir. “ 

Qrammatik zaman bizdən asılı olmayaraq obyektiv aləmdə mövcud olan zamanın insan 

təfəkküründəki təzahürünün dildəki ifadəsidir. Qrammatika özündən zaman yaratmır. O yalnız 

insan şüurunda əks olunan obyektiv zamanı qeyd edir və bununla yanaşı onu konkretləşdirir” [1, 

s.4]. Lakin fəlsəfi anlamda bütün insanlar tərəfindən eyni cür dərk edilən zamanın qrammatik 

təzahürü müxtəlif istiqamətlərdə  inkişaf edir. İnsanlar müxtəlif dil sistemlərinə malikdirlər. Bu dil 

sistemlərinin müxtəlif  leksik-qrammatik, funksional-üslubi xüsusiyyətləri vardır.  Məsələn, 

müxtəlif dillərdə müxtəlif qrammatik zamanlar  vardır.  Odur ki, artıq bir dilin semantik 

imkanlarından çıxış edərək qrammatik zamanın digər dildəki qarşılığını vermək mümkündür. 

Çünki, semantik  cəhətdən zaman kateqoriyası bütün dillər üçün eyniyyət təşkil edə bilər. Hər hansı 

bir qrammatik zamanın məna baxımından  istənilən dildə öz qarşılığı bu və ya digər şəkildə 

olmalıdır. Məsələn, Azərbaycan dilinin bəzi qrammatik zaman formaları rus, ingilis və ərəb 

dillərində yoxdur. Lakin, həmin zaman formalarının analitik və ya təsviri yolla qarşılığını vermək 

mümkündür. Beləliklə, müxtəlif təzahür formalarının olmasına baxmayaraq zaman kateqoriyası 

demək olar ki, bütün dillərdə mövcuddur. “  Qrammatik zamanın təzahüründəki müxtəliflik, 

mürəkkəblik, variativlik hər bir konkret dilin qrammatik və semantik imkanlarından , bu dilin 

semantik potensialından  asılıdır.” [3, s. 9] Bu təzahür formaları müxtəlif  ictimai, siyasi və mədəni 

təkamül yolu keçmiş xalqların dilində özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir. 

Müasir dilçilik tipologiyasında dillərin qrammatik quruluşuna görə ənənəvi morfoloji bölgüyə 

əsasən bütün dillər dörd müxtəlif qrupa ayrılır:  

1. Kök- amorf dillər 

2. Aqqlütinativ dillər 

3. Flektiv dillər 

4. İnkorporlaşan dillər 

Kök dillərə, şəkilçisi olmayan, qrammatik vahidi yalnız leksik vahidlərdən, yəni köklərdən 

ibarət olan dillər aiddir. Bu qrup dillərə çin dilini nümunə göstərmək olar. 

Aqqlütinativ dillərə iltisaqi, şəkilçili dillər də deyilir. Bu dillərdə bütün leksik-qrammatik və 

qrammatik əlaqələr şəkilçi  morfemlər vasitəsilə həyata keçirilir. Bu dillərdə kök və şəkilçi 

morfemləri ayrılıqda öz müstəqilliyini qoruyub saxlayır. Burada kök qrammatik vahid olmaqla 
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yanaşı eyni zamanda öz leksik və fonetik tərkibini də mühafizə edərək şəkilçidən kənarda da 

mövcud ola bilir. Aqqlütinativ dillərə Azərbaycan və digər türk dillərini misal göstərmək olar. 

Üçüncü qrupa aid olan flektiv dillərdə söz tərkibi fonetik dəyişikliklərə məruz qalır. Sözdə bu 

dəyişiklik xarici və ya daxili fleksiya yolu ilə baş verir. Fleksiya özü yunan sözü olub hərfi mənası 

“əyilmək” deməkdir. “ Daxili fleksiyanın əsas olduğu flektiv dillərdə daxili fleksiya formaları 

müəyyən sistemə malikdir, möhkəm modellər şəklində mövcuddur.” [2, s. 196] Sami dillər qrupuna 

aid olan ərəb dili üçün daxili fleksiya daha səciyyəvidir.  Burada dəyişikliklər sözün daxilində baş 

verir.  Flektiv dillərə rus, ingilis, ərəb və bir sıra dilləri aid etmək olar. 

Dördüncü tipi təşkil edən inkorporlaşan dillərdə ünsiyyət vasitəsi kimi çıxış edən xüsusi növ 

sintaqmatik vahidlər müxtəlif köklərin birləşməsindən əmələ gəlir. Dillərin bu tipinə çukça, koryak 

dilləri misal ola bilər. 

Beləliklə, Azərbaycan dili aqqlütinativ, ərəb dili isə flektiv dillərə aiddir. Odur ki, iki müxtəlif 

dil sisteminə aid olduqları üçün həmin dillərdə ümumi, oxşar cəhətlərlə yanaşı, spesifik 

xüsusiyyətlər də mövcuddur. Azərbaycan və ərəb dillərinin qrammatik quruluşları arasındakı əsas 

fərq təkcə sözlərin ifadə vasitələrində, söz birləşmələri və cümlə strukturunda özünü göstərmir. O 

həmçinin feilin zaman kateqoriyasında da öz əksini tapır. Feil hər iki dildə həm leksik, həm də 

qrammatik cəhətdən ən zəngin nitq hissəsidir. Ərəb dilində digər əsas nitq hissələri ad qruplu sözlər 

adı altında cəmlənsə də, feil ayrıca bir nitq hissəsi kimi təqdim olunur. Ümumiyyətlə, feil ərəb 

dilində ən aparıcı nitq hissəsi sayılır, digər sözlər isə onun ətrafına toplaşaraq əsasən ondan 

törəmələr hesab olunurlar.   

Akademik A. A. Axundov feilin zaman kateqoriyasının tərifini verir: “ feilin zaman 

kateqoriyası obyektiv zamanın inikası olub, hərəkətin danışıq vaxtına və yaxud zaman əlaqələrinin 

əsası kimi qəbul edilmiş hər hansı başqa danışıq vaxtına münasibətini bildirir .” [1, s. 6] Bu tərifi 

bütün dil sistemlərinə, o cümlədən də flektiv dillərdən olan ərəb dilinə də şamil etmək olar.  

Zaman sistemində indiki zaman formaları gələcək və keçmiş zaman arasında keçid 

mövqeyində durduğu üçün semantik cəhətdən hər iki zamanın xüsusiyyətlərini özündə birləşdirə 

bilir. Gələcəkdə nəzərdə tutulmuş iş indiki zamanda icrasına təkan verərək keçmişə doğru yol alır. 

Eyni zamanda da konkret zaman zərfi ilə işlədilərkən indiki zaman gələcəyə aid edilə bilər. 

Məsələn, “ Sabah biz Moskvaya yola düşürük .” – “.غدا نسافر إلى موسكو” cümləsində morfoloji 

cəhətdən  indiki zamanda verilmiş feil semantik cəhətdən gələcəyə aid edilir. 

Feilin zaman kateqoriyası təkcə feillərdə deyil, eyni zamanda feilin digər növlərində o 

cümlədən də, feili sifətlərdə özünü göstərir. Bu da əsasən feili sifətlərin feillər kimi hərəkət anlayışı 

bildirməsindən irəli gəlir. Lakin feili sifətlərin zaman bildirmə xüsusiyyəti ilə feilin zaman 

bildirməsi müxtəlif səviyyələrdə baş verir. Belə ki, feildə hökm olduğu üçün onun zaman bildirməsi 

daha konkret şəkildə baş verir. Feili sifətlərdə isə bu konkretliyin səviyyəsi onun cümlədəki 

mövqeyindən asılı olur. Əgər o cümlədə feili xəbəri əvəz edə bilirsə onun funksiyalarını da icra 

etməyə qadirdir. Bu xüsusiyyət ərəb dili üçün daha çox xarakterikdir. Ümumilikdə isə feili sifətlər 

konkret şəkildə zamanı deyil aid olduğu sözün zamanla bağlı əlamətini bildirir. Buna görə də feili 

sifətlərdə zaman anlayışı ümumi xarakter daşıyır. Hansı şəkilçidən yaranmasına baxmayaraq onu 

hər hansı bir zamana aid edilməsi kontekstdən asılıdır.  

Bir sıra dilçi alimlər kimi H.Mirzəyev də öz əsərində feili sifətin zaman bildirməsini vacib 

sayır və onu şərtləndirən başlıca əlamət hesab edir. O bildirir ki, “Feillərə şəkilçilər artırmaqla 

əmələ gəlib sifət xüsusiyyəti daşıyan sözlər, demək olar ki, zaman bildirmədikdə feildən düzələn 

düzəltmə sifət olur." [5, s. 259] 

Azərbaycan dilində feili sifətlər aid olduqları sözlərin üç zamanını ifadə edir; keçmiş, indiki 

və gələcək. 

Zaman bildirmə baxımından ən çox müxtəliflik təşkil edən şəkilçi – an2 şəkilçisidir. “Bu 

şəkilçi ilə düzələn feili sifətin hansı zamanı ifadə etdiyini, əsasən, onda olan qrammatik zaman 

məzmunu ilə müəyyən etmək lazımdır.” [5, s.263] Odur ki, bu feili sifətlərdə zaman müxtəlifliyinin 

əsas səbəbi həmin feili sifətlərdəki zamanın digərlərinə nisbətən daha ümumi olmasıdır. Bu feili 

sifətlərin məhz hansı zamanı əlamətləndirməsini onun cümlədəki mövqeyi dəqiqləşdirir. Məsələn,  

“ Gələn adam bundan bir az tutuldu.” , “ O gələn qadını görürsənmi? “  və s. . Misallardan da 
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göründüyü kimi eyni feili sifət birinci cümlədə keçmiş zamanı, ikinci cümlədə isə indiki zamanı 

ifadə edir. 

Həmçinin  -an2 şəkilçili feili sifətlərdə əlamət və keyfiyyət məzmunu daha qabarıq şəkildə 

ifadə olıunduqda zaman anlayışı tamamilə ümumiləşmiş olur. Bu tip feili sifətlərə əsasən atalar 

sözləri və zərbi-məsəllərdə rast gəlinir. Məsələn: Daldan atılan daş topuğa dəyər; Axtaran tapar, və 

s. Buradakı feili sifətlərdə daha çox şərtilik hiss olunur, konkret zaman çərçivəsi isə yoxdur. 

Feillərdə olduğu kimi konkret gələcək zaman zərfindən istifadə edərək -an2 şəkilçili feili 

sifətləri gələcək zamana aid edərək –acaq2  şəkilçisinin sinonimi kimi işlətmək mümkündür. 

Məsələn: “ Budur bu da  sabah Moskvaya uçan təyyarənin bileti.”   

Feili sifətlər “deyil” sözü ilə birlikdə işlədilərkən qəti gələcək zamanın inkarını bildirir. 

Məsələn,  “Mən daha sizə gələn deyiləm.” cümləsində  “gələn deyiləm” ifadəsi “gəlməyəcəm” 

mənasında işlədilir.  

Feillərə qoşularaq daima mənsubiyyət şəkilçiləri ilə birlikdə işlənən –dıq4 şəkilçili feili 

sifətlərdə də zaman anlayışı özünü büruzə verməkdədir. Burada zaman çərçivəsi keçmiş və indiki 

zamanları əhatə edir. Məsələn, “ Yazdığım məktubu hələ də göndərməmişəm; Əhmədin yaşadığı 

kəndə gedirəm; və s.. Burada  “yazdığım” feili sifəti keçmiş “yaşadığı” sözü isə indiki zaman 

mənasında işlədilən feili sifətdir. Bu tip feili sifətlər tərkib daxilində feili sifət- təyin kimi fəaliyyət 

göstərirlər tərkibdən xaricdə müstəqil şəkildə işlədildikdə isə substantivləşirlər. Məsələn; “Hələ 

gördüklərimin hamısını danışmadım.”   

Feil köklərinin sonuna –mış4 şəkilçiləri artırılmaqla keçmiş zamanı ifadə edən feili sifətlər 

yaranır. Məsələn, deyilmiş söz, sökülmüş ev və s.. Bunun əksi olaraq –acaq2, –ası2 şəkilçiləri ilə 

düzələn feili sifətlər isə gələcək zamana aid edilir. Məsələn, görüləcək işlər, alınası əşyalar və s..  

Digər feili sifətlərdən fərqli olaraq –malı2 şəkilçili feili sifətlərin zaman bildirmə xüsusiyyəti 

nisbətən fərqlidir. Belə ki, bu feili sifətlərin bir qismi zaman bildirmə xüsusiyyətinə malik olsa da, 

bəzilərində əlamət və keyfiyyət məzmunu daha üstün olduğundan sifətin xüsusiyyətlərini əks 

etdirirlər. Bu da onları zaman bildirmə xüsusiyyətindən uzaqlaşdırır.  Məsələn: Görülməli işlərimiz 

hələ çoxdur; Bağımızda yeməli meyvələr çoxdur; və s.. Verilmiş misallarda “görməli” feili sifəti 

hərəkətlə bağlı olduğu üçün zaman mənalıdır. “Yeməli” feili sifəti isə keyfiyyətlə bağlı olduğu üçün 

zaman mənalı olmayıb daha çox sifətlərə yaxındır. Bu baxımdan da bunların bir qismi feili sifət, 

digər qismini isə feildən düzələn düzəltmə sifət hesab olunur. Formal olaraq bu şəkilçilər feili sifət 

şəkilçiləri olsa da, şərti olaraq keçid xarakteri daşıyırlar.  

Flektiv dillər sisteminə aid olan ərəb dilində feili sifətlər təbii ki, daxili fleksiya yolu ilə 

yaranır. Yəni, affekslərin hər üç növü – prefikslər, infekslər və suffikslər  söz yaranışında iştirak 

edir. Ərəb dilində feili sifətlər aid olduqları sözləri iki münasibətdə əlamətləndirir. Biri subyektə 

olan münasibətdə, digəri isə obyektə olan münasibətdə. Lakin burada əlamətləndirmə xüsusiyyəti 

deyil, daha çox adlandırma xüsusiyyəti vurğulanır. Odur ki, “ ismi fail” ( işi icra edənin adı) və “ 

ismi məful”   (üzərində iş icra olunanın adı) adı altında birləşir.  Ərəb dilində feili sifətlərin ifadə 

etdiyi mənalara gəlincə bu mənaların heç birində konkret zaman  göstərilmir. “Burada hərəkəti 

əlamət daimi və ya keçid xarakterinə malikdir. Eyni zamanda  feili sifətlər aid olduqları sözlərdə hal 

və vəziyyət mənasını ifadə edirlər. Lakin onlar kontekstdən və verdiyi mənadan asılı olaraq 

istənilən zamana aid ola bilər, hətta tamamilə zaman anlayışından uzaqlaşa da bilərlər” [4, s. 185].  

Bu baxımda  ərəb dilinin feili sifətləri feildən düzələn sifətlərə daha yaxındırlar. Lakin bu oxşarlığı 

eyni dərəcədə isimlərə də aid etmək mümkündür. Ərəb dilində mənasına görə tamamilə isimləşmiş 

feili sifətlər var ki, onlar həm leksik həm də morfoloji baxımdan ad bildirmə xüsusiyyətinə 

sahiblənmişlər. feili sifətlərin isimləşməsi xüsusiyyəti onlarda feildən sözyaratma qabiliyyətini 

inkişaf etdirir  və məfhum ad bildirmə xüsusiyyətinə keçid edir. Məsələn, Azərbaycan dilinə də isim 

kimi keçmiş “tələbə” sözü əslində ərəb dilində “talabə “ – tələb etmək kökündən yaranmış ismi feil 

- tələb edən deməkdir. Lakin artıq leksik mənasına görə də isimləşmiş və türk dillərindəki öyrənən 

deyil, öyrənci mənasında işlənməkdədir. Göründüyü kimi ərəb dilində feili sifətlərin 

substantivləşmə xüsusiyyəti təkcə sintaktik anlamda deyil, həm də leksik anlamda da baş verir 

Ərəb dilində feili sifətlərin zaman bildirmə xüsusiyyəti müxtəlif cür özünü büruzə verir. 

Birinci ondan başlayaq ki,  burada feili sifətlər cümlədə feili xəbəri tam şəkildə əvəz etmə 

qabiliyyətinə malikdirlər.  Yəni o hərəkət baxımdan əlaməti deyil, hərəkətin özünü əvəz edir. Bu 
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zaman ismi feillər indiki zamanı, ismi məfullar isə keçmiş zamanı bildirirlər. Məsələn; “ مستعجل إلى أنا 

”.Mən məktəbə tələsirəm ( tələsənəm ) “ – ”المدرسة.  .  Bu məktub dünən “– " هذه الرسالة مكتوبة أمس. "”

yazılıb.” Göründüyü kimi, hər iki cümlədə feili sifətlər feili xəbərləri əvəz etmişdir. Birinci cümlədə 

tələsənəm ismi feili indiki zamanı, ikinci cümlədə isə “ yazılmış ” ismi məfulu keçmiş zamanı ifadə 

etmişdir. Hər iki cümlədə feili sifətlər təkcə əlaməti deyil cümlədə hökmü də ifadə etdiyi üçün biz 

onları Azərbaycan dilinə  artıq feili sifət kimi deyil, feili xəbər kimi tərcümə edirik. 

İşi icra edənin yəni, subyektin hərəkət və ya icra baxımından əlamətini keçmiş zamana aid 

etmək istəsək, bunun ərəb dilindəki qarşılığını feili sifətlərlə vermək mümkün olmayacaq. Bu 

zaman artıq təyin budaq cümləli mürəkkəb cümlə strukturundan istifadə olunacaq. Məsələn, “ 

məktəbə gedən şagird” ifadəsini tərcümə edərkən gedən feili sifətinin qarşılığını "ذاِهب" {zə:hibun} 

ismi faili ilə vermək olar. Lakin “ məktəbə getmiş şagird” ifadəsində isə getmiş feili sifətinin ərəb 

dilində feili sifət qarşılığı yoxdur. Bu halda zamanı dəqiq ifadə etmək üçün “hansı ki, gedib” 

strukturundan istifadə edilir: 

 ميذُ الذاِهُب إلى الَمد َرسةِ ( التِل  ١

 ( التِل ميذُ الذي قد ذََهَب إلى الَمد َرسةِ ٢

1) məktəbə gedən şagird 

2) məktəbə getmiş şagird ( şagird hansı ki, artıq getmişdir məktəbə) 

Müasir ərəb dilində feili sifətlərin iki zamanı – ismi feillə indiki zamanı, ismi məfulla isə 

keçmiş zamanı verilir. Azərbaycan dilində isə bundan fərqli olaraq feili sifətlərin  üç zamanı verilir. 

1) indiki zaman feili sifəti, 2) keçmiş zaman feili sifəti, 3) gələcək zaman feili sifəti. Ərəb dilində 

feili sifətin hər iki növündəki zaman məhdudiyyəti  şərti xarakter daşıyır.  Azərbaycan dilində 

demək olar ki, feili sifətin hər üç zamanı özünəməxsus müəyyən şəkilçilər vasitəsi ilə düzəlir. 

Bəzən, məsələn, indiki zaman feili sifət şəkilçisi gələcək zamanı ifadə edə bilsə də, ərəb dilindən 

fərqli olaraq, Azərbaycan dilində zaman adları şərti xarakter daşımır. 

Ərəb dilində feili sifətin gələcək zamanı ifadə edən konkret model forması yoxdur. Odur ki, 

gələcək zamanı ifadə edən  feili sifət ərəb dilində təyin budaq cümləsi ilə əvəz olunur. Məsələn, “ 

tərcümə olunacaq əsərlər” ifadəsi ərəb dilində “ المؤلفات التي ستترجم” – “ ( hərfən) əsərlər hansı ki, 

tərcümə olunacaq”  kimi  tərcümə olunur. 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi fərqli dil sistemlərinə mənsub olan ərəb və Azərbaycan 

dillərinin feili sifət xüsusiyyətləri də müxtəlifdir.  Bu müxtəliflik digər xüsusiyyətlər də özünü 

büruzə verdiyi kimi zaman anlayışının ifadəsində də özünəməxsus özəllikləri ilə tədqiqat obyekti 

olmaqda davam edir.  
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Laleh Hasamaddin Aliguliyeva  

TENSE FORMS OF THE PARTICIPLE 

Summary 

Category of tenses of the verb manifests itself not only in tenses of the verb, but also in other 

types of the verb as well as in the participle. And this basically comes from that the participle, like 

the verb, expresses the concept of action. But pecularities of expression of tenses of the participle 

and the verb happen in different levels. For the Arabic and Azerbaijani languages belong to the 

different language systems, pecularities of the participle  are different. Like this differentiation 

manifests itself in other pecularities it has also been being the object of the research to express the 

consept of the verb. 
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДРАМАТУРГИИ 
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В различных культурах  художественное произведение представляет собой слепок с 

социальной картины мира. Перевод, заключающий в себе познавательную, 

коммуникативную нагрузку, способствует воспроизведению национальных культурно-

исторических реалий  в другой языковой среде, приспосабливает читателя, а в случае с 

драматургией и зрителя, к иной реальности. Иными словами, перевод оказывается 

посредником во взаимном пересечении двух социальных реальностей. В данном случае, 

социальная норма, как важная и необходимая слагаемая  переводческих практик, объясняет 

те требования, согласно которым каждый переводчик может и должен добиться адекватной и 

эквивалентной передачи авторского замысла, идеи произведения, его стиля, атмосферы 

происходящего, то есть всех особенностей, которыми отмечен текст подлинника. 

Немаловажным оказывается осторожное отношение переводчика к различным вольностям, 

«нововведениям», наносящим урон ценности оригинала, также как и к буквализму, 

влекущему за собой смысловые ошибки. В этом плане социальное существо перевода в 

качестве средства межъязыкового взаимодействия и взаимообогащения,  адекватной подачи 

социальных реалий, формулирует общественную значимость переводов [1, с.3].  Перевод, 

являясь  источником и носителем информации об инокультуре, приводит к углублению и 

распространению знаний об этой культуре, способствует осваиванию иноязычного 

культурного пространства,  формирует творческое взаимодействие. Отсюда и некоторые 

сложности при передаче иноязычного контекста, национальной специфики переводимого 

текста, связанные с тем, что переводчик должен достичь  полного слияния  текста 

подлинника и его иноварианта на всех уровнях (фонетическом,  морфологическом, 

лексическом, синтаксическом, ритмическом), чтобы у читателя и зрителя не возникало 

ощущения недопонимания, чуждости социально-культурной атмосферы. В этом и состоит 

специфика перевода как социально детерминированного концепта и переводчика, 

заключающего в себе национального и индивидуалистического компонента [2, c.5 ].  

При этом следует особо остановиться на особенностях перевода произведений 

азербайджанских драматургов, насыщенных функциональными стилями, специфичными для 

данного литературного рода коммуникативными стратегиями. В азербайджанской 

драматургии, и шире – национальной  литературе советского периода, в отображении 

происходящего  присутствуют образцы классических сюжетов, художественных приемов, 

сочетающих в себе  разнообразие смысловых акцентов, методов создания эпических 

художественных полотен. В то же время в ней учитываются   особенности жанра и стилевые 

особенности, охватывающие сюжетный конфликт, происходит раскрытие  положительного и 

отрицательного образа героев; отмечается  характер социального конфликта, идеологический 

подтекст, вытекающий из мировоззренческого понимания  метода социалистического 

реализма [3,c. 23- 37]. Сочетание описательных приемов традиционной драматургии с 

новаторскими средствами воплощения, творческими заявками обрисовывали своеобразные 

конфликтные положения, которыми была отмечена историческая эпоха в произведениях 

азербайджанских драматургов советского периода. Так, именно в этот период утверждаются 

новые концепции, жанры, приемы, методы, идейно-художественные особенности в показе 

национальных характеров (отметим, концепцию личности в плоскости социальной 

проблематики в творчестве писателей-драматургов,  закрепленность ее в исторических, 
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революционных, реалистичных, лирико-психологических произведениях), сформировавших 

новые тенденции литературного процесса.  

Художественное воплощение создаваемых образов в драматургии советского периода, 

столкновение характеров, отображение внутреннего мира сквозь восприятие реализма, 

атмосферы, формирующей персонажи и события, отображающей  социальный конфликт, 

реализовываются  посредством внутреннего диалога, внешних символов; путем 

психологических характеристик персонажей, психологического анализа (в особенности 

прием интроспекции), которые и послужили благодатной почвой для закрепления  

реалистической  сути традиционной поэтики и обнажения внутренней темы, 

психологической природы изображаемого [4,c.11-14]. 

Творчество азербайджанских драматургов, представляющих советский период, было 

неразрывно связано с творческими посылками представителей русской и мировой  

литератур, отмечалось проработкой общей архитектоники пьес посредством душевных 

подвижек героев, внутреннего монолога персонажей,  связанных с  новым восприятием 

идейных задач, наличием авторских ремарок; в общей партитуре пьес, сочетающих 

общечеловеческие и национальные особенности характеров персонажей (в этой связи можно 

отметить огромное влияние сложного художественного мира чеховской драматургии на 

представителей мировой литературной среды).   Азербайджанская литература также 

испытывала на себе влияние классической русской, советской литературы, которое 

выражалось как в тонком, «изощренном» реалистичном отображении характеров героев, их 

внутреннего мира, социальных коллизий, формирующих общее понимание  произведения, 

так и в приемах раскрытия внутренней темы, идейного замысла (получило распространение 

сочетание реализма с тонким психологизмом, которое зафиксировалось в жанровом 

своеобразии, в наличии новых литературных направлений: «психологическая драма», 

«психологическая проза», «психологический роман» и т.д.) И если раньше, например, 

драматургия характеризовалась большим лиризмом, наличием внешних эффектов, большей 

интригой подачи семантических доминант в качестве проживаемых событий, то в этот 

период наиболее характерными   становятся  глубокие внутренние переживания, 

размышления;  поиски смысла жизни, духовный рост человека,  противоборство добра со 

злом, состояние глубокого конфликта в результате  жизненных вызовов, осмысление героем 

своего места в окружающем мире, оценка себя в процессе соприкосновения с внутренним 

миром других, с природой, с обществом и с Высшими силами. Востребованным оказывается 

прием внутреннего монолога в качестве сильного эмоционального средства показа  

нравственных коллизий, потрясений, их ситуативной оценки. [5, c.123-155] Значимость 

темпорального аспекта обосновывало положение, при котором  герой совмещал в себе 

стороннего наблюдателя, познающего себя с точки зрения общественного мнения, 

отчуждающего себя; в то же время, с учетом  внутренних убеждений, с вынесением 

персонажем самому себе приговора,  разрешающего функциональное напряжение. Таким 

образом, жанровое многообразие, темпоральная семантика,  идейные ценности  составляли  в 

пьесах азербайджанских драматургов основу концептуального разрешения нравственного 

противостояния персонажей, как с самими собой, так и с внешним миром.  Понятно, что 

гуманистический компонент литературных изысканий того периода диктовался 

требованиями времени, отношением писателя, драматурга к происходящему,  

обусловливался вызовами социально-культурных эпох, традициями, общественными, 

личностными факторами. Нравственный конфликт, переживаемый героями различных 

возрастных групп, различных психологических типов, взаимоотношения социальных групп 

послужили питательной средой для расстановки  смысловых акцентов, актуализации 

категории нравственности, попыток преодоления интенциональных переживаний. 

В драматургии этого периода находят выражение и лирические обращения  героев, 

любовные переживания, исторические вкрапления, формирующееся под воздействием 

исторически недавнего революционного прошлого. В контексте показа национальных 

характеров становится ясно, что в общественных трансформациях смыслообразующую роль 
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играют как определенные люди, личность сама по себе, так и объективные реалии, которые и 

создают общий исторический фон внешней описательности. 

В этой связи необходимо отметить, что представителями драматургии советского 

периода являются такие ярчайшие мастера слова, как Сулейман Сани Ахундов, Гусейн 

Джавид, Джафар Джаббарлы, Ильяс Эфендиев,  Шихали Курбанов, Мирза Ибрагимов, Самед 

Вургун, Сабит Рахман  и другие писатели-новаторы. Являясь  частью «думающего», 

новаторского  пласта общества, они отмечали  не только то, что было на поверхности, и что 

открыто  подавалось в качестве непреложно-оптимистических заявок существующего строя, 

но и то, что было скрыто в самих глубинах человеческого естества, душевных закоулках. 

Исторические события, идеологическая ангажированность в отношении  представителей 

интеллигенции, репрессии, которыми отмечались советские времена, годы нахождения 

Азербайджана в составе советской империи  привнесли немало горьких ноток в общее 

осмысление советского периода. С помощью  физического истребления были сделаны 

попытки уничтожить национальный дух, свободу самовыражения и творчества; 

преследовались и пресекались попытки пробуждения в народе ростков самосознания, 

национального осознания;  попытки возврата к исторически закрепленным национальным 

основам в  виде национального духа, традиций, обычаев, языка, истории, культуры, 

психологии, менталитета. Сознавая силу недосказанного, драматурги ставили себе целью 

показать в рамках литературного сюжета столкновение ценностей, идентичностей, 

объективные противоречия и вызовы времени. Создавая произведения на национальном 

языке, соотнося  идейные задумки с национальным духом и описывая нравственные 

коллизии посредством близких народу форм изложения, писатели-драматурги советского 

периода, такие как Г.Джавид, Ю.Чеменземинли, Микаил Мушфиг и многие другие 

обрисовывали внутреннее и внешнее проблемное пространство, решали моралистические 

задачи, задачи социальной этики.[6] 

Литературное творчество советского периода были сопровождено строгими 

идеологическими директивами, определяющими рамки творческого поиска, творческого 

самовыражения. Часто использующие в своих творениях эзопов  язык в качестве средства 

донесения основных идей человечеству, собственному народу, выдающиеся драматурги 

совершали прорыв в художественных отображениях национального духа, характеров, 

национальных особенностей, народной героики, сочетая тонкую поэтичность, богатство 

семантики, палитры и образности, присущей национальному языку и искусству.  

Представители азербайджанской литературной среды, драматурги-новаторы Г.Джавид,  

Дж.Джаббарлы, С.Вургун, И.Эфендиев и др., сформулировали новые жанровые отличия, 

тематические сюжеты, глобальные идеи, которые  проявлялись в большей включенности в 

национальные реалии общечеловеческих ценностей, в показе конфликтов глобального 

масштаба, в демонстрации особого типа героев, озабоченного поисками смысла жизни и  

отличающегося глубинным характером самопознания (пьесы «Шейх Санан», «Демон», 

«Пророк», «Сиявуш», «Мать»; «Невеста огня», «Севиль», Алмаз»; «Айгюнь», «Муган», 

«Вагиф», «Человек» и др. ) 

Так как в указанное время в литературной среде присутствовал и был строго 

зафиксирован в качестве единственно верного художественного приема метод  

социалистического реализма,  и как следствие наблюдалось строгое  взыскание за попытки 

отклонения от навязанного литературного стиля и направления, пресекалась художественная 

самодеятельность, становится понятной героическая роль этих выдающихся мастеров слова 

в демонстрации  народного духа, характера, языка, национальной идентичности, сохранении 

традиций и ценностей, пробивающихся сквозь идеологическое  пространство советского 

театра; значение творчества драматургов советского периода, подспудно выступающих и 

критикующих политическую ангажированность посредством символом, характеров, эзопова 

языка. Прослеживая динамику  развития и формирования жанров, приемов, методов, 

новаторскую линию художественной самореализации и самоидентификации  в проекции 

переводов азербайджанской драматургии советского периода нужно отметить важность 
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творчества выдающихся новаторов-драматургов в качестве смыслообразующих контентов  

национального и общечеловеческого, человеческой многомерности и целостности. 
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Резюме 

В статье исследуются социолингвистические аспекты перевода и особенности 

художественного перевода на примере азербайджанской драматургии. Образ нового 

человека, национальный характер стоят в центре литературного поиска драматургов.  

 

    Sociolinguistic aspects and features of the translation of the Azerbaijani drama 

Summary 

The article examines the sociolinguistic aspects of translation and features of literary 

translation as an example of the Azerbaijani drama. The image of the new man, national characters 

were in the centre of literary search playwrights. 
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«Всегда сохраняй меру и в речи, и в молчании». Публий Сир 

 

Любой конфликт  имеет языковую и речевую репрезентацию с конфликтогенными 

свойствами, которые вызывают у пользователей языка разногласия. Эти свойства 

поддерживаются социально-психологическими и лингвистическими факторами, которые 

формируют устойчивые типы личностей, вступающих в коммуникацию по тем или иным 

моделям общения. Существуют различные определения конфликта, но все они 

подчеркивают наличие противоречия, которое принимает форму разногласий. В основе и 

скрытых, и явных конфликтов  имеется отсутствие согласия. Неудовлетворительная 

коммуникация тоже является причиной и следствием конфликта. Плохая передача, 
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искажение информации затрудняет взаимопонимание, а конфликт усугубляет эти 

затруднения. Это может действовать как катализатор конфликта. Общение между 

партнерами не вкладывается по причине внешних ограничений и внутренних противоречий. 

Подобные ограничения контакта, по мнению известного психолога Д. С. Парыгина, создают 

«психологические барьеры между людьми», заменяя подлинное общение стереотипами и 

стандартными поведенческими реакциями. (1) 

Несогласие обусловлено наличием разнообразных мнений, взглядов, идей, интересов. 

Это выливается в конфликт тогда, когда стороны для преодоления разногласий и 

противоречий вступают в открытое конфликтное взаимодействие. Любой конфликт 

представляет собой  противоречие и воплощенные в столкновении ценности, установки, 

мотивы сторон-участников конфликтной ситуации. Индивиды, вступая в общение, начинают 

его, как правило, с разными установками, целями и начало взаимодействия и его ход 

характеризуются разной степенью вовлеченности коммуникантов в общение, их 

неодинаковой заинтересованностью. Кроме того, кто-то владеет коммуникативной 

инициативой и именно его ходы в общении определяют и направляют пути развития 

конфликтного диалога. Под речевым конфликтом понимается особый вид коммуникативной 

ситуации, в которой разногласия интересов, целей, взглядов приводят к столкновению - одна 

из сторон сознательно действует в ущерб другой, а вторая сторона предпринимает ответные 

действия. В речевой деятельности важную роль играют коммуникативные барьеры. (5) Если 

при передаче информации вдруг появляются какие–то затруднения, психологические 

препятствия, то говорят о коммуникативном барьере. Эти барьеры имеют социальный или 

психологический характер и возникают через особые социально-психологические 

отношения, которые сложились между партнерами (антипатии), а также через «фильтр» 

доверия или недоверия. Причем фильтр действует таким образом, что абсолютно верная 

информация не допускается в сознание, а ошибочная, наоборот, считается приемлемой. 

Информация при этом или вообще не допускается  в сознание слушателя, или искажается, 

ведь  по своей психологической природе коммуникативный барьер является механизмом 

защиты от нежелательной информации. Психологическая преграда, которую человек 

устанавливает, может быть разной.  Барьеры  в общении бывают трех типов:1. Барьеры 

понимания: они могут возникнуть по причине психологического или фонетического 

непонимания – в результате невыразительной быстрой речи, речи–скороговорки или речи с 

большим количеством неологизмов. Сюда входят и  семантические барьеры понимания, 

связанные с тем, что участники общения используют различные значения слов (жаргоны, 

свойственных людям определенных возрастных групп или социального положения); 

стилистические барьеры, возникающие при несоответствии стиля речи говорящего и 

ситуации общения или стиля слушателя (фамильярное поведение, когда, не учитываются 

психологических особенности людей и их психологическое состояние); логические барьеры,  

когда логика рассуждений говорящего либо слишком сложна для понимания слушающего. 2. 

Барьеры социально–культурного различия  это социальные, политические, религиозные и 

профессиональные различия. Они приводят к различному объяснению тех или иных 

понятий. 3. Барьеры отношения – связаны с возникновением чувства неприязни, недоверия к 

говорящему, которое распространяется и на передаваемую информацию. Взаимоотношения 

во многом предопределяются первым впечатлением. Это  эмоциональный барьер, при 

котором манеры говорящего раскрывают его воспитание, социальный статус, культуру, а 

иногда и профессию. Если отрицательное первое впечатление переносится на предмет 

обсуждения, то формируется барьер первого впечатления.  

Интересное и оригинальное понимание тех социально-психологических механизмов, 

которые создают барьеры на пути коммуникативного воздействия, предложил советский 

психолог Б.Ф. Поршнев. Он считал, что речь самый сильный механизм воздействия в 

арсенале человека, так как говорящий не только передает информацию, но и внушает. 

Однако чаще всего наблюдается встречная психологическая активность, называемая 

контрсуггестией или противовнушением, из-за которой возникают  барьеры общения. Это 

барьеры диалогического общения - предубеждение, недоверие, отсутствие чувства юмора. 
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Из трех форм коммуникативных барьеров, самым сильным является  избегание. Убежать от 

информации и ее пагубного воздействия можно как физически(исключение контакта с 

носителем информации), так и психологически (забывание информации или «уход в себя» во 

время слушания). (4) Другой барьер – авторитет. Информация попадает в сознание, по пути 

обесцениваясь за счет субъективного снижения авторитетности ее источника. Она 

становится ненадежной, а значит, малозначимой. Барьер общения тем меньше, чем выше 

авторитетность говорящего в глазах слушающего. Действие авторитета как вида 

контрвнушения заключается в том, что, разделив всех людей на авторитетных и 

неавторитетных, человек доверяет только первым, а остальным, кому в авторитетности 

отказано, нет доверия, и их слова не имеют никакого значения. Таким образом, доверие и 

недоверие как бы персонифицируются, они зависят не от особенностей передаваемой 

информации, а от того, кто говорит. Наконец, третья форма – непонимание. Снизить ее 

неблагоприятное воздействие можно, исказив ее до неузнаваемости, придав ей понятный или 

нейтральный смысл. Жизненный опыт человека также предопределяет позицию человека в 

общении. Часто до начала разговора человек бывает убежден в неправоте своего 

собеседника. Излишне переменчивые установки создают в общении впечатление, что у 

человека вообще нет собственного мнения, а устойчивые установки говорят о том, что 

собственные принципы данному собеседнику дороже всякой реальности. Барьер 

несоответствия самооценки и оценки окружающих тоже  один из наиболее 

распространенных источников конфликтов и обид. Подчеркивание собственных достоинств, 

надменность всегда раздражают окружающих. Недопустимо вместо замечания по 

конкретному поводу давать общую отрицательную оценку личности.(4)  

Еще одной преградой для эффективной коммуникации, приводящей к искажению 

сообщения, является шум. В целом, шумом называют все, что мешает процессу общения: 

установки, предрассудки, точки зрения и пр. При внешнем шуме в неправильном понимании 

другого человека виноваты не участники коммуникации, а посторонние звуки, которые не 

дают правильно услышать и понять сообщение. Шум окружающей среды не является 

психологической преградой, но  в сочетании с другими серьезно вредит отношениям. 

Примером психологического шума может быть настроение, от которого зависит способность 

человека принять или передать сообщение. Если нет желания общаться, человек неадекватно 

воспринимает действительность и переваривает информацию. Ошибочные интерпретации, 

неорганизованные и случайные мысли, неумение слушать и различный культурный уровень 

также приводят к  непониманию.  Невербальные преграды коммуникации это жесты, 

мимика, позы, движения, интонации и скорость речи. Обратная связь важна, так как дает 

возможность установить, действительно ли сообщение истолковано в том смысле, в каком 

оно передано. Социальный психолог Г.М. Андреева выделяет коммуникативные 

барьеры социального и психологического характера, которые сперва препятствуют 

взаимопониманию, затем уже осложняющих взаимодействие. Отсутствие 

понимания ситуации общения может быть вызвано различным языком говорящих и 

различиями более глубокого плана. Это - социальные, политические, религиозные, 

профессиональные различия, которые порождают разную интерпретацию понятий. 

Естественно, что процесс коммуникации осуществляется и при наличии преград, например, 

даже  противники ведут переговоры. С другой стороны, барьеры при коммуникации могут 

носить и более чисто выраженный психологический характер: вследствие индивидуальных 

психологических особенностей общающихся (застенчивость или скрытность)  или в силу 

сложившихся между ними особых психологических отношений: неприязнь друг к другу, 

недоверие. (5) Также имеются вторичные неосознанные проблемы в общении, которые 

возникают при взаимодействии с напряженными, скованными людьми. Общение может идти 

«на разных языках» из-за различия культурно обусловленных норм общения при 

взаимодействии представителей разных культур, или же вследствие разницы в возрасте, 

когда каждый собеседник является носителем культуры и идеалов, норм своего поколения. 

Могут влиять и такие факторы, как ошибки в понимании смысла, непринятие во внимание 

подтекста и т.п.  
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Исходя из того, что носитель языка - языковая личность, обладающий собственным 

набором средств и способов достижения коммуникативных целей, развитие коммуникации 

может быть гармоничным,  дисгармоничным, конфликтным. Выбор того или иного варианта 

зависит  от коммуникативного опыта участников конфликта, психологических установок, 

культурно-речевых предпочтений и установившихся в лингвокультуре норм речевого 

поведения. Не всякая коммуникативная неудача вырастает в конфликт. Конфликт под-

разумевает столкновение сторон, состояние противоборства партнеров в процессе общения 

по поводу несовпадающих интересов, мнений, коммуникативных намерений, которые 

выявляются в ситуации общения. В конфликтологии употребляется термин 

«конфликтогены» – «слова, действия, которые могут привести к конфликту, вызывают 

возмущение, ярость, злость и другие отрицательные, эмоциональные состояния». Дословный 

перевод слова  «конфликтоген»— «рождающий конфликт», так как окончание «ген» в 

сложном слове означает «рождающийся». Основными конфликтогенами в деловом 

(светском, семейно-бытовом и другом) общении являются: слова, выражающие недоверие, 

например «я вам не верю», «вы не разбираетесь»; слова, выражающие категоричность; слова-

оскорбления; слова-угрозы; слова-насмешки; слова-сравнения; слова-обвинения и пр.(4) Еще 

одна важная особенность, объясняющая природу конфликтогенов, заключается в том, что мы 

более чувствительны к словам других, нежели к своим словам. Конфликтогеном может 

являться любой предмет, вещь, идея, взгляд, выявляющие различия, отношения, слова, 

действия (или бездействие), которые могут привести к конфликтной ситуации и 

перерастанию ее в конфликт. Словосочетание «могут привести» является здесь ключевым, т. 

к. оно раскрывает причину опасности конфликтогена и уменьшает бдительность по 

отношению к нему. Разрушительные конфликтогены субъективного типа опасны тем, что 

они провоцируют эскалацию других, т. е. на конфликтоген  ответчают более сильным 

конфликтогеном среди всех возможных. Поэтому провоцирующие конфликтогены, 

приводящие к раздору, надо уметь распознавать. Не случайно римский мимический 

поэт Публий Сир любил повторять «В излишних спорах теряется истина». 

Наиболее общими и часто используемыми в специальной литературе терминами для 

обозначения конфликтного типа речевого общения являются термины "языковой конфликт" 

и "коммуникативная неудача». Поиск желательных форм взаимодействия сводится чаще 

всего к выявлению неуместных речевых актов, к так называемой «лингвопатологии». 

Известно, что правила взаимодействия относятся к сфере молчаливых соглашений между 

членами сообщества, и задача лингвистов - их обнаружить и сформулировать, поскольку 

само существование этих негласных правил становится заметным тогда, когда они 

нарушаются и создают предконфликтную ситуацию. Установки влияют на формирование 

целей общения, которые влияют на выбор речевой стратегии. Речевые стратегии, являясь 

речевой реализацией цели, четко соотносятся с установками, например, речевые стратегии 

подчинения и дискредитации соотносятся с установкой на конфликт, конфронтацию. Все эти 

компоненты конфликтного общения - неречевые факторы, установки, цели, речевые 

стратегии - регулируют выбор тактик речевого поведения: от прямого оскорбления до 

унижения чести и достоинства собеседника (недомолвки, намеки, двусмысленности). В 

теории речевых актов конфликт рассматривается с позиции участников — говорящего и 

слушателя, а также противоречий, которые между ними существуют. С позиции принципов 

общения конфликт может рассматриваться как явление, противоположное «вежливому 

поведению», «кооперации». Тип речевого взаимодействия можно определить по его исходу. 

Результат общения обычно связывают с целью общения - достигнута ли коммуникативная 

цель. Некоторые ученые эффективность общения связывают с его качеством (под 

эффективностью понимается воздействие на слушающего, посредством которого он 

опознает намерение говорящего) Если учесть, что конфликт - парный поведенческий акт, его 

необходимо рассматривать с позиций обоих сторон.(1)   

Важна также эмоциональная характеристика конфликтной ситуации, поскольку эмоции 

предопределяют вербальное сопровождение конфликта. Человек совершает поступки под 

воздействием определенных эмоций. Так, например, эмоция гнева в различных степенях ее 
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проявления - от раздражения и злости до негодования и ярости - сопровождает вступление в 

конфликт. При этом оппонент тоже втягивается в конфликт, пребывая в определенном 

эмоциональном состоянии. Именно поэтому развитие конфликта и исход конфликта зависят 

от эмоциональных реакций общающихся и избираемых ими тактик для защиты своих 

интересов. Общими причинами плохой коммуникации, вызывающих конфликт, являются: 1. 

стереотипы – упрощенные мнения относительно отдельных лиц или ситуации 2. предвзятые 

представления – склонность отвергать все, что противоречит собственным взглядам. 3 

отсутствие внимания и интереса со стороны собеседника. 4. пренебрежение фактами, 5. 

ошибки в построении высказываний: неправильный выбор слов, сложность сообщения, 

нелогичность 6. неверная тактика общения.(2) В основе речевого поведения участников 

конфликта лежат речевые стратегии: тип диалогического взаимодействия по исходу общения 

- гармония или конфликт. При стратегии гармонии происходит реализация диалога с 

сохранением баланса отношений а если  общение не налаживается, речь идет о стратегии 

конфронтации( агрессия, насилие, дискредитация и пр.) Говорящий должен знать о 

возможности неадекватного толкования высказывания, прогнозируя реакцию собеседника на 

свои слова, т.е. адаптировать свою речь по разным параметрам: учитывать языковую и 

коммуникативную компетенцию адресата. Таким образом, говорящий выполняет двойную 

работу: высказываясь, учитывает возможные недоразумения со стороны воспринимающего. 

Это максимальное приближение к нормальной речевой ситуации, т.е. ситуации 

коммуникативного сотрудничества. Так, непонимание может быть вызвано 

неопределенностью или двусмысленностью высказывания, которые появились случайно, а 

может быть вызвано и невниманием оппонента, отсутствием у него интереса к предмету 

речи. И в том, и в другом случаях действуют психологические помехи: неготовность 

собеседника к общению, отношения партнеров друг к другу и т.п. К психолого-

прагматическим факторам также относятся следующие: интенсивность ведения речевого 

общения и особенности восприятия контекста общения. Одним из факторов гармоничного 

общения является самораскрытие, т.е. добровольное открытие другому собственного «Я», 

когда содержанием сообщения выступает информация о себе. Это целенаправленное 

сообщение, которое характеризуется  правдивостью, предоставляется в вербальной форме и 

может быть дополнена информацией из невербальных источников в результате наблюдения 

за поведением  и эмоциональным состоянием субъекта. Самораскрытие выполняет в 

общении различные функции. 1. эмоциональная разрядка: потребность рассказать другому 

человеку о пережитых эмоциях. 2. самопонимание: мы можем прояснить собственные 

взгляды, мысли, установки, чувства, рассказав о них другим. 3.стимулирование взаимности: 

самораскрытие накладывает психологические обязательства на другого, побуждая его к 

взаимности. 4.формирование впечатления- информация о себе создает нужный образа. 5. 

воздействие на развитие отношений: сообщение о намерениях используется как способ 

продвижения отношений.(6) 

Таким образом, правильное определение статуса, позиции партнера по общению 

позволяет установить цели его общения, стратегию поведения. Достаточно точно 

спрогнозировать его поведение и своевременно принять меры: либо подстроиться к 

партнеру, либо попытаться изменить его позицию, если она неприемлема, либо завершить 

общение.   
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Xülasə 

 Tərəflərdən birinin digərinə şüurlu və fəal şəkildə danışıq hərəkətlərini ziyan, təhdidlər, 

təhqirlər, ittihamlar, iradlar, etirazlar və s. bir formada ifadə edən zaman, nitq münaqişəsi  yaranır. 

Subyektin nitqi digər tərəfin  danışıq davranışını müəyyənləşdirir. Bu əks istiqamətləndirici 

interaksiya nitq münaqişəsidir. İnsanın kommunikativ davranışının xarakterini kompleks şəkildə 

linqvistik və psixofizioloji faktorlar    müəyyən edir. 

G.Ismailova 

PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS OF STUDYING SPEECH 

ACTIVITY IN ESCALATION OF THE CONFLICT  

SUMMARY 

Verbal conflict occurs when one party to the detriment of other consciously and actively 

performs a verbal action, which can take the form of rebuke, comments, objections, accusations, 

threats, insults, etc. Speech of the subject determines the verbal behavior of the addressee. This 

opposite interaction is verbal conflict. Linguistic and psychophysiological factors in combination 

determine the nature of the communicative behavior of man in verbal conflict.  
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СТЕРЕОТИПНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ 
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Сoвременнaя лингвистикa нaпрaвленa нa изучение  взaимoсвязи челoвекa с языкoм, 

изoбрaженнoй oбъективнoй прaвды в идеaле, кaк нaивысшей фoрмы челoвеческoгo сoзнaния, 

интеллектa, нaциoнaльнoгo пoзнaния, дуxoвнoгo бoгaтствa и внутреннегo сaмoпoзнaния. 

Язык является не только понятием вещественных названий, но и служит показателем 

развития народной культуры, плодом жизненных традиции. Язык может выражать черты 

культурно-национального самосознания народа.Cтереотипные представления 

«мужественности» и «женственности» в аспекте культуры и языка мало изучены, и их 

осмысление требует тщательного анализа гендерного фактора в языке. Кроме того, 

сопоставительное исследование гендерных отношений в лингвокультурологическом аспекте 

является одним из перспективных направлений современного языкознания. В современной 

лингвистике стали актуальны исследования языка в плане его взаимодействия с человеком и 

его  культурой. Антропоцентрическая парадигма современного языкознания обусловила 

актуальность лингвистических исследований, посвященных национально – культурному 

своеобразию языка. Системa oбрaзoв, зaкрепленныx вo фрaзеoлoгическoй системе языкa, 
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нерaзрывнo связaнa с мaтериaльнoй, сoциaльнoй и дуxoвнoй культурoй дaннoй языкoвoй 

oбщнoсти, a пoтoму мoжет свидетельствoвaть o ее культурнo-нaциoнaльнoм oпыте и 

трaдицияx.  

В. Н. Телия пишет, что фразеологический состав языка – это «зеркало, в котором 

лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное самосознание», именно 

устойчивые сочетания как бы навязывают носителям языка особое видение мира, ситуации. 

[1, с.264]. 

Лексический фонд русского языка представляет собой сокровищницу русской 

народной мудрости, из которой можно почерпнуть немало полезной информации об 

особенностях культуры и народного быта. 

Исследование проводилось на материале «Современного русско-английского 

фразеологического словаря» Д. И. Квеселевича (103 единицы) [2] и «Словаря русских 

пословиц и поговорок» В. П. Жукова (89 единиц) [3, с.408]. 

В анализ вовлекались гендерно релевантные устойчивые сочетания, полученные путем 

сплошной выборки. Гендерно релевантными считаем устойчивые единицы, в семантике или 

внутренней форме которых содержится указание на лицо определенного пола. Таким 

образом, для анализа было отобрано 410 устойчивых выражений. 

В ходе исследования мы выделили устойчивые выражения, которые красноречиво 

изображают весьма разнообразные, по некоторым критериям даже противоречивые, 

стереотипы мужчин и женщин. Наиболее распространенные стереотипы можно 

продемонстрировать в таблице 2. 

Гендерные стереотипы в русских устойчивых единицах 

 

Критериистереотипиза

ции 

Мужчина Женщина 

Внешность Крепкоетело Красивое белое лицо с 

румяными щеками, 

длинные волосы, стройная 

березка 

Черты характера, 

манера поведения, 

привычки 

Мужественный, сильный, 

умный, глупый и неумелый 

(чаще всего, если красив), 

трудолюбивый 

Глупая, ворчливая, 

болтливая, но шустрая и 

хозяйственная, чрезмерно 

эмоциональная 

Одежда, 

предметыгардероба 

Рубаха, галстук Юбки, серьги, каблуки 

Роль в 

родственныхотношени

ях 

Муж, брат, отец (также 

батюшка), сын 

Жена, сестра, мать, дочь, 

вдова 

Профессия, положение 

в определенно сфере 

деятельности 

Солдат, поп, извозчик, 

пастух, жнец, моряк 

Домохозяйка (шьет, варит, 

печет, прядет, гладит), 

гадалка – ворожея 

 

В таблице видно, что внешность русского мужчины оценивается не по красивому лицу. 

Как было отмечено при анализе устойчивых сочетаний с описанием мужских внешних 

данных, красивые миловидные «молодцы» вызывают сомнения относительно своих умений 

и интеллектуальных способностей: Видом хорош, а на дело не гож; Личиком беленек, да 

умом простенек; Личиком гладок, да делами гадок. 

Следовательно, в первую  очередь русский мужчина славится сильным и крепким 

телосложением, ловкостью и трудолюбием и умом. 

Трудолюбие русского мужчины проявляется в устойчивых единицах, содержащих 

номинации различного вида занятий, что также дает представление о том, каковы наиболее 
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распространенные области труда в русской культуре. Мужик умирать собирайся, а земельку 

паши; И в поле жнец, и на дуде игрец.  

Подобные примеры отражают особенности быта русского народа. На основе 

стереотипа «мужчина – жнец» мы можем сделать вывод о том, что в русской культуре 

важная роль отводится работам в поле, посевам. Среди мужских «обязанностей» по 

хозяйству встречаются также заготовка дров (семь топоров вместе лежат, а две прялки 

врозь), ловля рыбы (на одном конце червяк, а на другом  – дурак, рыбак рыбака видит 

издалека). 

В русских устойчивых выраженияхтакже находит свое отражение ассоциация мужчины 

с такими сферами деятельности как: военное дело (7 единиц) – забрить лоб, держать порох 

сухим; 

церковная служба (1 единица) – что ни поп, то батько; пастьба (в двух случаях 

упоминается связь с пастьбой, но используется с другим смыслом) – куда Макар телят не 

гонял; морское дело (1 единица)  – морской волк. 

При анализе родственных отношений и роли в них русского мужчины нами были 

выделены следующие мужские номинации: муж, брат, отец (также батюшка), сын. 

Образ мужа самый распространенный в русских устойчивых выражениях, отражающих 

семейные связи, и он тесно связан с образом жены. Мужчина в образе мужа воспринимается 

необходимым женщиной для приобретения хотя бы минимальной защищенности, 

отсутствующей у женщин вне брака: За мужа завалюсь, всем насмеюсь, никого не боюсь; 

Птица крыльями сильна, жена мужем красна; Мужнее добро, как зимнее тепло; Муж жене 

отец, жена мужу венец. 

Иногда в паремиях констатируется абсолютная необходимость наличия любимого 

человека, который представлен номинацией «милый»: С милым рай и в шалаше; Бранится, а 

за милого держится. 

Компонент «брат» используется для выражения не только кровного родства, но и для 

того, чтобы указать на крепкую связь, тесные отношения внутри какой-то группы людей, 

объединенных чем-то общим: ващ брат – вы и вам подобные. 

Образы мужчины- сына и мужчины- отца обнаружены всего лишь в двух единицах: С 

сыном бранись – за печку держись, с зятем бранись – за дверь держись; Прежде отца в 

петлю не суйся. 

Как было нами отмечено в ходе анализа, ум для женщины в русских устойчивых 

сочетаниях не основная характеристика, умом обладает мужчина: Бабьи умы разоряют 

домы; Мужичий ум говорит: надо, бабий ум говорит: хочу; Бабий ум – бабье коромысло, и 

криво, и зарубисто, и на оба конца; Волос долог, ум короток.  

В ряде исследуемых единиц мы сталкиваемся с образом женщины, которой присуще 

непостоянство в своих суждениях и решениях. Такой образ нашел отражение в пословицах 

таких как: Пока баба с печи летит, семьдесят дум передумает; Женские умы, что 

татарские сумы. 

Также одной из самых ярких особенностей женского мышления  в русском фольклоре, 

признается нелогичность:  Меж бабьим «да» и «нет» не проденешь иголки. 

В ходе анализа было отмечено, что в русских устойчивых выражениях довольно много 

единиц с негативной окраской женщины. Пренебрежительное отношение к женской 

половине проявляется в том, что устойчивые единицырусского народа высмеивают разные 

женские пороки, такие как: чрезмерная слезливость: женский обычай – слезами беде 

помогать; болтливость:  бабий язык  – чертово помело; неверность: наставить рога, 

трепать юбки; лживость: не всякая жена мужу правду сказывает; ворчливость: 

стараякарга; вспыльчивость: баба, что горшок: что ни влей – все кипит. 

Однако, несмотря на то, что многие примеры изображают женщину с отрицательной 

стороны, мы не имеем никаких оснований считать, что русская женщина играет 

второстепенную роль в обществе. Более того, в ряде устойчивых выраженийженщина 

наделяется такими характеристиками, которые ставят ее наравне с мужчиной. Например, 
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некоторые единицы фиксируют наличие воли, самостоятельности женщин и своего взгляда 

на мир:  Утро вечера мудренее, жена мужа удалее.   

Но, как нам удалось заметить в некоторых устойчивых сочетаниях, сильный характер в 

женщине может быть только от мужчины. Таков стереотип русского человека, поэтому 

мужской ум (об умной женщине), мужская хватка (об удачливой женщине), мужской 

характер (о женщине с твердым характером). Это положение лучше всего 

проиллюстрировать на следующих примерах: коня на скаку остановит; в горящую избу 

войдет.  

Однако есть ряд пословиц, которые отражают образ женщины стойкой, готовой к 

любым трудностям жизни. И эта выносливость присуща именно женщине, здесь не 

прослеживается мужского влияния или превосходства [4]. Эти пословицы объединены 

общей идеей: женщина всегда справляется с любой домашней работой: Баба – не квашня, 

встала да пошла; Не наряд жену красит – домоустройство; Не столько муж пешком, 

сколько жена горшком;  

Большое внимание в русских устойчивых сочетаниях уделяется внешности женщины. 

В сознании представителей русской культуры внешние качества женщины, прежде всего, 

ассоциируются с красотой, нежностью, обаянием, грацией. Привлекательная внешность 

женщины рассматривается как необходимый атрибут, который поможет ей устроиться в 

жизни. Этому стереотипу соответствуют следующие пословицы: Хороша, как писаная 

миска; Баба как клюква.  

В представлении русских, красивая девушка должна обладать длинными густыми 

волосами, что видно на примере пословицы: Коса –  девичья краса. 

Внешняя  красота женщины является одним из главных ее достоинств. Большая часть 

мужчин обращает внимание именно на лицо и фигуру женщины. В русском языке 

женственность ассоциируется, прежде всего, с нежностью, обаянием, изяществом, грацией 

[5].  

Богатырский идеал продолжает доминировать именно в физическом идеале русской 

молодой или зрелой женщины: русская красавица  – женщина статная, в теле. Она должна 

быть стройной (талия в рюмочку), но не худощавой, о чем помогает судить такой 

фразеологизм как драная кошка, который относится к худой некрасивой женщине.  

Согласно русским устойчивым выражениям, красивая женщина бела и румяна и  ее 

сравнивают с маком и молоком: как маков цвет или кровь с молоком; бела, румяна ровно 

кровь с молоком; девка в хороводе как маков цвет в огороде. 

Нами было выявлено немало пословиц, которые открыто, провозглашают женскую 

глупость, черную душу именно по внешним данным, и показывают негативные стороны 

женщины. Отмечается, что именно красивая женщина является обладательницей подлой 

души и низким уровнем интеллекта. В общем можно сказать, что человек приходит в 

заблуждение, оценивая только внешние качества женщины, не делая акцента на других 

достоинствах женщины: Красивая как елка; колючая как иголка; Родилась пригожа да по 

нраву не гожа; Бела, румяна, да нравом упряма 

Как нам удалось заметить в ходе нашего исследования, в русской языковой картине 

мира иронических и отрицательных  высказываний о внешности женщины значительно 

больше, чем положительных. Возможно, причиной является то, что, прежде всего в русской 

женщине ценится ум, смекалка, хозяйственность. Для подтверждения  этого утверждения мы 

приведем некоторые факты, такие как: На красивую глядеть хорошо, с умной жить легко; С 

лица воду не пить, умела б пироги печь; Не будь красна да румяна, а чтобы по двору прошла 

да кур сочла; 

В этих примерах четко выделены домашние обязанности русской женщины, уклад 

жизни. Она и шьет, и щи варит, и пироги печет. В примерах можно проследить, что все 

обязанности женщины-хозяйки связаны с домом, поэтому мы можем сделать вывод, что в 

русской языковой картине мира утвердился стереотип женщины-домоседки. Об этом также 

свидетельствуют такие примеры как: Мужик да собака всегда на дворе, а баба да кошка – в 

избе; На прилежной жене дом держится. 
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В последнем примере стереотип хозяйки представлен эквивалентной номинацией 

«жена». 

Женщина в браке должна быть умной женой, её семейное счастье и положение в 

обществе зависит только от ее поведения. Имеется в виду, как она сможет себя поставить 

перед мужчиной, женщина является кузнецом своего счастья. Это утверждение 

прослеживается в следующих примерах:  Умная жена, как нищему сума; Холостому 

помогай боже, а женатому мудрая жена поможет; 

Мы видим образ женщины, а именно прекрасной женщины, умудренной опытом 

замужней жизни.   Образ идеальной жены, это образ женщины, которая сидит дома и 

почитает своего мужа, где обретает спокойствие и, конечно же,  уют:  В спокойном море 

каждый мужчина может быть лоцманом. 

В русской языковой картине мира нормой является подчинение женщины мужчине. 

Семья, где управляет жена, осуждается в следующих пословицах: Худо мужу тому, у 

которого жена большая в доме; Жена верховодит, так муж по соседям. 

В пословицах и поговорках русского народа отражена не только зависимость жены от 

мужа, но и обратное. Данное положение можно проиллюстрировать на следующих 

примерах: Мужик без бабы пуще малых деток сирота. 

Социальные роли супружества и семьи рассматриваются не как изолированные части 

общества, а в тесном взаимодействии с остальными членами рода [6, с.95]. В целом жизнь 

женщины представлена подробно и не ограничивается лишь деятельностью в домашнем 

хозяйстве (хотя эта область весьма представительна).  

В русской языковой картине мира  всегда превалировал материнский   тип женщины, и 

четко разделялись функции женщины и мужчины. Женщина-мать – это лицо, 

противоположное мужчине по полу; та которая рождает и кормит детей грудью. 

Пословицы и  поговорки, содержащие слово «мать» и «матушка» в русской картине 

мира отражают всю ответственность, всю трудность, связанную с воспитанием и заботой о 

детях. Детушек воспитать — не курочек пересчитать; Огонь горячо, а дитя болячо; Не 

устанешь детей рожаючи, а устанешь на место сажаючи. 

В русской картине мира мать выступает как источник комфорта, тепла и заботы; мать 

играет главную роль в жизни ребенка, и нельзя не заметить, что детей судят по матери, так 

как она вкладывает в них всю свою душу. Сердце матери лучше солнца греет; Родная мать, 

хоть и высоко замахивается, да не больно бьет; 

Мы видим, что залог счастья женщины зависит от её молчания, целомудренности и 

повиновения супругу.  Послушная жена в доме начальник. 

В целом анализ русских устойчивых выражений показал, что стереотипы отражают 

традиционные ценности и идеалы. Женщина должна быть, прежде всего, красивой, хорошей 

хозяйкой, послушной женой и примерной матерью, а мужчине подобает быть умным и 

сильным. Однако образы мужчины и женщины неоднообразны, так как гендерные 

стереотипы, несмотря на свою устойчивость, не являются неизменными во времени.  

Социальные сдвиги, трансформация общества вызывают перемены в гендерных 

стереотипах, которые сегодня становятся менее отчетливыми и полярными, что идет на 

пользу как самим мужчинам и женщинам, так и всему обществу.  
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Резюме: 

В статье рассматривается, как на современном этапе развития лингвистической науки 

все очевиднее становится необходимость комплексного изучения языковых, 

социокультурных процессов в их функциональном взаимодействии в ходе исторического 

развития общества в лингвокультурологических и антропоцентрических аспектах. 

 

S.Qulieva 

Summary 

The article discusses how at the present stage of development of linguistic science is 

becoming increasingly evident the need for a comprehensive study of the language, socio-cultural 

processes in their functional interaction in the course of historical development of society in 

anthropocentric and linguacultural aspects. 
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Tarixən insanların dil vasitəsilə ünsiyyət forması meydana gəlmişdir. Nəticədə dildən istifadə 

edərək  öz fikirlərini, istək və arzularını bir – birinə çatdırmaq imkanına malik olmuşlar. Bu  proses 

nitq prosesi adlandırılmışdır. Nitq insanlar arasında dil vasitəsilə həyata keçirilən ünsiyyət 

prosesidir. Dil verbal ünsiyyət üçün vasitə, nitq isə həmin prosesin özü hesab olunur. İnsanlar dilə 

yiyələnməklə onun vasitəsilə ünsiyyət saxlaya bilirlər. Başqa sözlə, onlar nitqə yiyələnmiş olurlar. 

Dil və nitq eyni bir hadisənin nitq fəaliyyətinin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan iki cəhətidir. Dil 

həcm etibarı ilə nitqdən çox genişdir. Çünki dil ümumiyyətlə xalqa məxsusdur, nitq isə ayrıca bir 

fərdə aiddir. Nitqin aydınlığı və təsirli ola bilməsi üçün dil, öz növbəsində dilin mövcudluğu üçün 

isə – nitq zəruridir. 

Nitq – şəxsin müəyyən kollektiv üzvləri ilə qarşılıqlı əlaqə saxlamaq məqsədilə dildən istifadə 

etmək fəaliyyətidir. Nitqin əsas məqsədi informasiya (məlumat, xəbər) mübadiləsi yaratmaqla 

informasiyanın ötürülməsi və qəbul edilməsidir. Lakin bununla yanaşı nitq informasiyanın qeydə 

alınması və saxlanılması məqsədinə də xidmət edir [1, s.22].  Nitq bilavasitə təfəkkür ilə bağlı 

olduğu üçün psixologiya ilə də bağlıdır. Təfəkkür insanın dili ilə psixologiyasının birləşdiyi bir 

nöqtədir. İnsan düşünəndə və danışanda onun bütün beyni fəaliyyətdə olur. Nitqin fizioloji əsasını 

beyinin təcrid olunmuş bir sahəsinin (nitq mərkəzləri) fəaliyyəti deyil, bütövlükdə beyin fəaliyyəti 

təşkil edir. Bu zaman nitq mərkəzi xüsusi fəaliyyətdə olmalıdır ki, səs siqnallarını təhlil edərək onu 

mənalandıra bilsin. Bu proses həm dinləmə, həm də danışma zamanı fəal surətdə davam edir. 

İnsanın danışıq zamanı hansı psixi prosesin təsiri altında olması həlledici rola malikdir. Belə ki, 

əgər o, müsbət emosiyaların təsiri altındadırsa, onda onun psixolinqvistik mexanizmləri açıq olur, 
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nəticədə nitqi gözəl alınır. Əksinə, mənfi emosiyaların təsiri altında olduqda psixolinqvistik 

mexanizmləri sanki bağlanır. Bu zaman insan bildiyini də ifadə edə bilmir. Nitqin formalaşıb 

kommunikativ funksiya daşımasında bir sıra fizioloji, psixoloji və ictimai amillər iştirak edir. Dilin 

nitqə çevrilməsi çox mürəkkəb bir proses olub, insanın sosial həyatla, onun fiziologiyası və 

psixologiyası ilə əlaqədardır. Bunların qarşılıqlı əlaqəsi əsasında nitq axını fəaliyyətə başlayır. Hiss 

üzvləri eşitmə, görmə orqanları, danışıq üzvləri, xüsusən səs aparatı və baş beyin normal inkişaf 

etməyibsə, dinləyib anlama, danışma, oxu və yazı formalarında mütləq qüsurlar meydana 

çıxacaqdır. Əgər insan hər hansı bir dildə danışıb yazırsa, obyektiv və subyektiv tələbləri nəzərə 

alaraq onun bu dildən istifadə etmə üsulu nitq fəaliyyətini təşkil edir. Hər hansı bir dilin sistemini 

yalnız nitqdəki təzahürünə görə müəyyənləşdirmək olur. Nitq nəinki dili təzahür etdirir, həm də onu 

inkişaf etdirir, formalaşdırır. Nitq dilin konkret ünsiyyət şəraitində realizə olunması, informasiyanın 

ötürülməsi və əldə edilməsidir. Nitqdə sözlərin mənasının köməyi ilə müvafiq məzmunu 

çatdırmaqla yanaşı danışdıqlarımıza öz emosional münasibətimizi da bildiririk.  

Nitq vasitəsilə düşünmənin tədqiqi zamanı müəyyən edilmişdir ki, psixologiya və dilçilik elmi 

daima əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlığın elmi şərhi ilk dəfə məhz V.Humboldtun əsərlərində 

müşahidə olunmağa başlanmışdır. Nitq vasitəsilə düşünmənin mahiyyətini şərh edərkən 

V.Humboldt bəzi fikirlər irəli sürmüşdür ki, həmin fikirlər psixologiyada L.Vıqotski, dilçilikdə isə 

A.Potebnya tərəfindən davam və inkişaf etdirilmişdir. V.Humboldt yazır: “Dil fikri formalaşdıran 

orqandır (Die Sprache ist das bildende Organ des Gedanken). İntellektual fəaliyyət tamamilə 

ruhidir, dərin daxilidir və müəyyən mənada izsiz yox olandır, nitqdə səsin köməyi ilə materiyalaşır 

və hiss orqanları vasitəsilə qəbul edilə bilir. Bu səbəbdən intellektual fəaliyyət və dil vəhdət təşkil 

edir.  Subyektiv fəaliyyət təfəkkürdə obyekt yaradır. Təsəvvürlərin heç biri əvvəlcədən verilmiş 

əşyaların tam mənimsənilməsi deyil. Hiss orqanlarının fəaliyyəti ruhi fəaliyyətlərin daxili prosesləri 

ilə sintetik əlaqədə olmalıdır. Məhz bu əlaqə nəticəsində obyektə çevrilərək subyektiv qüvvəyə 

qarşı qoyulan təsəvvür yaranır və o da yenidən mənimsənilərək subyektə çevrilir. Bütün bunlar dilin 

yardımı ilə baş verir” [2, s.32].  

Azərbaycan dilinin müxtəlif inkişaf dövrlərində ünsiyyətin hansı şəraitdə (rəsmi, qeyri-rəsmi 

yerlərdə, bir nəfərlə və ya kollektivlə, savadlı və ya savadsızla, uşaqla və ya böyüklə, tanışla və ya 

yadla və b. ilə) baş verməsi onu (nitqi) şəraitə uyğun formalarda qurmaq, dil vasitələrindən 

məqsədəuyğun şəkildə istifadə edə bilmək tələbatından (ünsiyyətin məqsəd və şəraitə 

uyğunluğundan) dilin (nitqin) üslubları yaranmışdır. Üslubun yaranması və çoxlu üslubların 

meydana gəlməsi dilin inkişafı ilə bağlıdır. Bütün dil üslubları dilin inkişaf səviyyəsindən asılıdır. 

Üslub çox geniş anlayışdır. Bu gün artıq akademik üslub, arxaik üslub, dialoq üslubu, monoloq 

üslubu, janr üslubu, realist üslub, romantik üslub, funksional üslub, bədii üslub, elmi üslub və s. 

üslub növləri vardır ki, bunların hamısı dilin öz inkişafı və tarixi durumu ilə bağlıdır. Bundan əlavə, 

poetik üslub – ayrı-ayrı sənətkarların fərdi üslubu da vardır ki, onlar da bilavasitə dilin tarixi 

inkişafından asılıdır. Üslub anlayışının tarixi çox qədimdir. Hələ yunan dilçiliyində Aristotel insan 

nitqi və onun fəlsəfi problemlərindən danışarkən üslub məsələlərinə toxunurdu. Sonra romalılar 

üslub anlayışını nitqə tətbiq etdilər. Həm yunanları, həm də romalıları üslub məsələsində bir ümumi 

cəhət birləşdirirdi. O da hər iki ölkə alimlərinin üslub (stil) terminini ritorika, bəlağətli nitq, geniş 

mənada natiqlik sənəti kimi başa düşmələri idi.  

Dil və nitq üslublarından bəhs edərkən bir cəhəti xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, dilin 

funksional üslubları ilk növbədə ümumi-obyektiv xarakter daşıyır, bu dildə danışan ayrı-ayrı 

fərdlərin iradəsindən asılı olmayaraq bir potensial şəklində mövcud olur. Nitq üslubları isə fərdi 

subyektiv xarakter daşıyaraq müvafiq dil üslubunun danışanın dünyagörüşü, savadı, nitq 

qabiliyyəti, məqsədi, eyni zamanda nitq şəraiti və auditoriyanın xarakterinə uyğun realizə 

edilməsindən ibarət olur. Nitqin funksional üslublarından bəhs edərkən bir amili həmişə nəzərdə 

saxlamaq lazımdır ki, onlar məhz fərdi üslubun hüdudları çərçivəsində fəaliyyət göstərir və bu 

mənada obyektiv şəkildə mövcud olan müvafiq dil üslublarından fərqlənirlər. Nitqin üslub 

baxımından müvafiqliyi ayrı-ayrı nitq üslublarında uyğun ifadə formalarına (söz, söz birləşməsi, 

qrammatik kateqoriya, sintaktik quruluşlar və s.) və qanunauyğunluğa riayət olunmasını tələb edir. 

Bu tələbin gözlənilməməsi, məzmuna uyğun gəlməyən ifadə formasının işlədilməsi nitqin effektini 

və təsir gücünü azaldır [3, s.83]. 
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Liderologiya sahəsində tədqiqat aparan alimlər belə hesab edirlər ki, müxtəlif situasiyalarda 

qrup üzvləri  lider kimi müxtəlif insanları irəli sürə bilər. Əgər bu insanın fərdi xüsusiyyətləri, onun 

göstərdiyi birgə fəaliyyət və qrupun digər üzvləri ilə ünsiyyəti həmin situasiyanın tələblərinə 

uyğundursa, onda bu vəziyyətdə o lider olur. Yaranmış situasiyadan asılı olaraq qrupun vəzifə və 

tələbləri dəyişdirildikdə lider başqası ola bilər. Onlar belə hesab edirlər ki, həqiqət bu iki mövqe 

arasında yerləşir və onların inteqrasiyasını nəzərdə tutur. Daha çox lider o insan olur ki, onda 

qrupun üzvləri tərəfindən qiymətləndirilən və insanlarla ünsiyyət zamanı şəxsiyyətlərarası 

münasibətləri qurmağı bacaran, başqalarının diqqətini özünə yönəldə bilən, müxtəlif təkliflər irəli 

sürməyi bacaran, tərəfdarlarının "dilində danışmağı" bacarmaq kimi xüsusiyyətlərə malik olan 

insanlar ola bilir. Lider bir qayda olaraq qrupun daim mərkəzində olur - ona bir başa müraciət 

etmək, onun nitqini eşitmək, onun danışıq tərzinə diqqət yetirmək olar və s. Beləliklə, liderin 

birbaşa təsiri altında təşkilatın üzvləri onunla ünsiyyətdə olurlar.  

Məlum olduğu kimi, daim ünsiyyətdə olan insan, xüsusilə liderlik keyfiyyətlərinə malik olan, 

özünü fəal insan kimi təqdim edir. Yəni, yaxşı təsir bağışlamağa və xoşa gəlməyə çalışır. Bununla 

da, öz müsbət obrazını-üslubunu daxilən formalaşdırır. Üslub anlayışının mənasını dəqiqləşdirdikdə 

"üslub" sözünün ən sadə izahı "sima", “görünüş” – kimi izah olunur. "Üslub" dedikdə daha çox 

insanın müəyyən situasiyada hər hansı bir davranış və ünsiyyət tərzinin uyğunluğu nəzərdə tutulur. 

Rusiya tədqiqatçıların əksəriyyəti (A.S.Kovalçuk, V.M.Şepel) üslub anlayışının öyrənilməsinə söz 

birləşməsini daxil edirlər. Onların qeydlərinə görə " Üslub - insanların yaddaşında onların obrazları 

haqqında qalan bütöv bir təsəvvürdür”. Beləliklə, onu üslubun xarici elementlərinin harmoniyası və 

uyğunluğu kimi başa düşmək olar. Üslub istənilən insanın ictimai "Mən"ini qavrayan zaman digər 

insanların olmasını mütləq şəkildə nəzərdə tutur. Bizim "Mən"nin digər tərəflərindən fərqli olaraq 

bu sanki xarici “mən”dir: o bir növ insanın ətrafındakılara necə təsir bağışladığını müəyyənləşdirir         

[5, s.56]. Nə qədər insanlara xoşa gəlmək üçün səy göstərilirsə, bir o qədər də aydın şəkildə şəxsin 

intellektual, mədəni və ünsiyyətçilik qabiliyyətləri özünü büruzə verir. Xüsusilə də buna ünsiyyətə 

və liderliyə təbiətən meyllik qabiliyyəti də imkan yaradır. Üslub bütöv mürəkkəb bir sistemdir. 

Onun əsas komponentləri isə nitq, davranış, şəxsi keyfiyyətlər, xarici görünüş hesab olunur.   

Tarixi qaynaqlardan məlumdur ki, lap qədim zamanlardan məzmunlu, obrazlı, aydın, yığcam, 

təsirli nitqə malik olan liderlər cəmiyyət tərəfindən həmişə yüksək qiymətləndirilmişdir. Bugünkü 

müasir lider "müsbət nitq üslubunu formalaşdırmaq” üçün müəyyən kommunikativ və danışıq 

qabiliyyətinə malik olmalıdır. Nitqin xüsusiyyətlərini öyrənən xarici və yerli tədqiqatçıların 

əsərlərində nitqin liderlik ilə bilavasitə əlaqəsi aşkar olunmuşdur. İlk növbədə, buraya nitqin 

sürətliliyi, linqvistik qabiliyyətlər, ünsiyyətçillik, həmsöhbətə maraqlı olma qabiliyyəti, nitqin 

ifadəliyinin aydın və orijinallığı, məlahətli səsə malik olma aid edilir. Bütövlükdə isə verbal 

qabiliyyətləri başqalarına təsir göstərə bilmək qabiliyyəti ilə əlaqələndirirlər. Liderologiya 

sahəsində aparılan tədqiqatların nəticələrə görə qədim zamanlardan natiqlik qabiliyyəti liderlərə aid 

edilirdi.  Belə ki, liderlər verbal ünsiyyət vasitəsilə insanları inandırmaq bacarığı ilə yanaşı, həm də 

fikrini düzgün, aydın, məqsədəuyğun ifadə etməyi, onu cazibəli, təsirli, emosional bir formada 

verməyi, dinləyicinin qəlbinə, zehninə nüfuz edə biləcək inandırıcı dil vasitələrindən istifadə etməyi 

də bacarmalıdır. Parlaq, kəskin, orijinal, ifadəli nitq dinləyicilərin hisslərinə təsir edir, onların 

marağını artırır, diqqətini cəlb edir, fikrin məzmununu yaxşı dərk etməyə kömək göstərir. Nitqin 

təsir qüvvəsini, mənasını dinləyicilərə daha yaxşı çatdırmaq üçün liderin davranışı da az rol 

oynamır. Lider nitqini şərh edərkən özünü elə aparmalıdır ki, onun nitqi ilə davranışı uyğun gəlsin. 

Liderin ən yüksək mədəniyyəti odur ki, o, həm özünə, həm də qarşıdakı dinləyicilərə böyük hörmət 

göstərib nitqi başa düşdüyü şəkildə, öz sözləri ilə sadə, aydın, düzgün şəkildə şərh etsin. Belə 

olduqda, dinləyicilərlə öz arasında möhkəm bir əlaqə, bir növ, körpü yaradan lider auditoriyanı ələ 

alır və istədiyinə nail olur. Mövzunun ideyasını dinləyicilərə təlqin edir. Liderin mədəniyyəti onun 

nitqi ilə ölçülür. Hər bir lider nitqi hazırlayıb şərh edərkən bir növ öz xarakterini yazıya köçürür. 

Liderin nitq üslubu ümumi üslubun əsasını və başlıca tərkib hissəsini təşkil edir. Belə ki, lider öz 

peşəkar səriştəsini nümayiş etdirmək məqsədilə öz üslubunu seçir və yaradır. Tədqiqatçılar iddia 

edirlər ki, insanın necə görünməsi və danışması onun haqda yaranan təəssüratın 92 %-ni təşkil edir. 

[4, s.78].  Bu halda dil işarələr sistemi kimi "insanın ünsiyyət vasitəsi, düşüncəli fəaliyyət və 

şəxsiyyətin özünüdərkinin ifadəsi üsulu olaraq" qarşılıqlı fəaliyyətin başlıca vasitəsi hesab olunur. 
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Şübhəsiz ki, verbal ünsiyyət prosesində qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı təsirin xüsusiyyətlərinin düzgün 

seçilməsi liderin müsbət nitq üslubunun yaradılmasında həlledici rol oynayır. Bu gün uğurlu 

ünsiyyət üçün nitq mədəniyyətinin əsaslarına yiyələnmək olduqca vacibdir. Bu zaman nitq 

qabiliyyətinin olması, öz fikirlərini dəqiq ifadə edə bilmək və onları sadə dillə ifadə etmək nəzərdə 

tutulur Şəxsiyyətin daxili keyfiyyətlərinin  və xarici təzahürlərinin harmoniyası nitq üslubunun 

formalaşması üçün bünövrə hesab olunur. Ünsiyyət problemlərini həll etmək və nitq 

stratergiyalarını müəyyənləşdirmək üçün lider müxtəlif elm sahələri tərəfindən yaradılan (fəlsəfə, 

üslub psixologiyası, liderologiya, İşgüzar ünsiyyət, nitq mədəniyyəti, ritorika, üslubiyyat, etika, 

estetika) bilik, bacarıq və vərdişlərə malik olmalıdır. 

Nitq mədəniyyəti insanlara məxsus ümumi mədəniyyətin ən vacib və aparıcı tərkib 

hissələrindən biridir. Dilçilik nöqteyi-nəzərindən nitq mədəniyyəti, nitqin düzgünlüyü, yəni müasir 

ədəbi dilin normalarını bilməyi və ona möhkəm, həm də sərbəst yiyələnməyi nəzərdə tutur. O, 

nitqin üslubca gözəlliyini, yəni hazırda istifadə etdiyimiz üslublara əsaslanaraq, fikri ifadə edən dil 

vasitələrinin xüsusiyyətini nəzərə almalıdır. Bu anlayışa danışıq mədəniyyəti ilə yanaşı, yazı 

mədəniyyəti də daxildir.  Belə yüksək keyfiyyətə yiyələnən şəxs cəmiyyətin ictimai həyatında, onun 

hər hansı bir sahəsində fəal və məhsuldar iştirak etmək imkanına malik olur. Xüsusən də, liderlərin 

nitq mədəniyyətinə yiyələnməsi vacib sayılır.  Nitq mədəniyyəti – nitqin ədəbi dil normalarına 

uyğunluğu, dilin ifadə vasitə və imkanlarından nitqin məqsəd və məzmununa müvafiq surətdə 

istifadə etmək bacarığı; dil səviyyələrinin və onlara daxil olan vahidlər sisteminin 

formalaşdırılması, təkmilləşdirilməsi problemlərini, dil hadisə və proseslərinin inkişaf xəttini, 

üslubiyyat məsələlərini araşdıran dilçilik bəhsidir [3, s.98].  

Nitq mədəniyyətinin normativ aspektləri ilə yanaşı (orfoepik sözdüzəldici, leksika, sintaksis, 

intonasiya, morfoloji) həmçinin kommunikativ keyfiyyətlərinə riayət edilməsi vacibdir. Mədəni 

nitqə yiyələnməkdə təkcə ədəbi dilin normalarına riayət etmək kifayət deyildir, belə bir keyfiyyətin 

yaranması üçün dilin üslub normalarını, çalarlarını da gözləmək lazımdır. İlk növbədə lider özünün 

müsbət nitq üslubunun formalaşdırması üçün nitqin göstərilən əsas kommunikativ keyfiyyətlərini 

bilməlidir: 1. nitqin dəqiqliyi (fikrin ifadəsi üçün birbaşa tələb olunan söz və ya ifadənin seçilməsi); 

2. nitqin anlaşıqlığı (nitqin səlis, aydın olması, yersiz ibarələrlə yüklənməməsi, dilin qrammatik 

qayda və qanunlarına uyğun olması); 3.nitqin aydınlığı (dinləyici və oxucunun nitqi asanlıqla 

anlaması, başa düşməsi); 4. nitqin zənginliyi (nitqdə işlənən dil ünsürlərinin müxtəlifliyi, 

rəngarəngliyi və çoxluğu); 5. nitqin düzgünlüyü (həm yazılı, həm də şifahi nitqdə qrammatik 

qaydalara əməl etmək); 6. nitqin orijinallığı (nitqdə özünəməxsusluqdur, bir şəxsin başqalarından 

fərqli danışması və yazması). Bütün bu sadalanan keyfiyyətlər liderin qrup üzvləri ilə asan ünsiyyət 

qurmasın da mühüm rol oynayır.     

Qrupda insanlar arasında ünsiyyət mürəkkəb sosial-psixoloji prosesi hesab olunur. Buna görə, 

məqsədlərindən asılı olaraq liderlər qrupda ünsiyyətin növlərinin və üsullarının seçimində 

auditoriyanın bəzi xüsusiyyətlərini - qərarların kəskinliyini, güzəştə getməməyi, avtoritetlərin 

tanınmaması kimi xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdırlar. Auditoriyanın deyilənləri qəbul etməsi üçün 

dinləyicilərlə fərdi əlaqə qurmaq lazımdır. Şübhəsiz ki, həmsöhbətlərlə ilə münasibətləri xeyirxah, 

hörmətli və diqqətli tərzdə olan qrup lideri, bir qayda olaraq, qrupda  qarşılıqlı cavab hissləri 

doğurur. Bu zaman isə qrup üzvləri birgə söhbətə və düşüncələrə səbəb olan etimadlı ünsiyyət və 

rahat danışıq tərzinə də biganə qalmırlar. Qrup üzvləri ilə ünsiyyət zamanı əsas diqqət liderin 

danışıq tərzinə yönəlir. İnandırma, emosionallıq və ifadə edə bilmək bacarığı ilə lider yalnız 

dinləyiciləri diqqətdə saxlamağı deyil, həm də aparılan söhbətin predmetinə öz münasibəti ilə 

sirayət etməyi bacarır.  

Beləliklə, lider verbal və qeyri-verbal ünsiyyət vasitələrindən düzgün istifadə etdikdə və 

həmin ünsiyyət vasitələrini nəzərdə tutulan kommunikativ məqsədlərə uyğun olaraq öz nitq 

praktikasında həyata keçirdikdə özünü nitq mədəniyyətini təkmilləşdirir. Bu isə öz növbəsində 

liderin müsbət nitq üslubunun formalaşmasında əsas üsullardan biri hesab olunur və ünsiyyət 

məqsədlərinə nail olmağa kömək edir. 
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PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS OF FORMATION OF SPEECH  

STYLE OF THE LEADER  

Summary 

Image is difficult complete system which the leader for himself chooses, creates and supports, 

showing the professional competence. Speech image of the leader forms a basis and to the main 

components of general image. The leader who in the course of speech communication with group 

performs conscious selection and the use of language means creates ability of use them in speech 

practice of leadership according to the set communicative tasks, enhances the general standard of 

speech. 
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Təbiət və cəmiyyət qanunlarının qarşılıqlı münasibəti və bir-birinə təsiri dil üçün də yad 

deyildir. Buna görə də hər hansı bir dilin səlisləşməsi, obrazlı və bədii cəhətdən rəngarəng ifadə 

təzahürlərinə malik olması üçün əsrlər dolanbacında yeni-yeni imkanlar yaranır. Bu yeni yaranan 

imkanlardan biri də təfəkkür prosesinin sadədən mürəkkəbə doğru inkişafı ilə əlaqədardır[4, s.6].  

Qrammatik zaman hər hansı bir dilin spesifik üsul və vasitələri ilə xarakterizə olunur. 

Qrammatik zamanın bir növü də sintaktik zamandır. «Sintaktik zaman müxtəlif səviyyələrdə, 

müxtəlif konstruksiyalarla əmələ gəlir. Bu, feili tərkiblər hesabına genişlənmiş sadə cümlələr, 

tərkibində ismi birləşmələr olan sadə cümlələr, zaman budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə və 

zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə, zaman zərfliyinə görə aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz 

mürəkkəb cümlə səviyyələrində baş verir» [2, s.42]. Sintaktik zamanın zaman budaq cümləsi ilə 

ifadə olunması temporallığın  təzahür başlıca formalarından biridir [7, s.272]. 

Zaman budaq cümləsi ilə baş cümlə arasında zaman uyuşmaları və münasibətləri 

Budaq və baş cümlədə icra olunan iş biri digərindən əvvəl, ya da eyni zaman müddətində baş 

verə bilər. Bu məqamda zaman budaq cümləsi ilə baş cümlə arasında müxtəlif zaman münasibətləri 

və uyuşmaları yarana bilir. Bu baxımdan zaman münasibətlərini iki yerə ayırmaq olar: 

A) müxtəlif zaman münasibətləri 

B) eyni zaman münasibətləri 

Ə. Abdullayevə görə müxtəlif zaman münasibətləri dilimizin sintaksisində 60 %, eyni zaman 

münasibətləri isə 40% təşkil edir [1, s.261]. 
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Müxtəlif zaman münasibətlərinin formalaşması. Bu münasibətin formalaşması budaq cümlədə 

işin icrasının eyni zamana düşməməsi ilə bağlıdır. Belə ki, budaq cümlədəki iş baş cümlədəki işə 

nisbətən əvvəlcə görülür. Zaman münasibətləri müxtəlifləşir. Yəni növbəli şəkildə əvvəlcə budaq 

cümlədəki iş icra olunur, sonra isə baş cümlədəki bu vəzifə yerinə yetir. Və ya əksinə. Məsələn:  

O gün ki öz doğma evini tərk etdi, faciəli həyat tərzi başladı (S.Rəhimov), Elə ki universitetin 

Şərq fakültəsinə daxil oldu, günləri qiraətxanalarda keçdi (N.Nərimanov)  

After he had built his house, he bought a car. 

Bu misallar göstərir ki, birinci hissədə iş tamamilə görülüb qurtarandan sonra, ikinci hissədəki 

iş icra olunur. Bu icra prosesi “budaq cümlə+baş cümlə” ardıcıllığında baş verir.  

Nümunələr göstərir ki, həm Azərbaycan dilində, həm də ingilis dilində budaq cümlələrdəki iş 

əvvəlcədən görülsə də, onunla baş cümlədəki işin icrası arasında qısa bir zaman kəsiyi olsun. “Bir 

işin icrası ilə digər işin icrası arasındakı müddəti yaxınlaşdırmaq daha çox ya budaq cümlənin, ya 

baş cümlənin, ya da, ümumiyyətlə, onların qarşılıqlı mənalarının hesabına olur” [1, s.262].  

Budaq və baş cümlələrdəki iki işin icrası arasındakı müddət, qarşılıqlı məna köməkçi 

vasitələrin iştirakı ilə də öz həllini tapır.  

1.budaq cümlədəki işin zamanını baş cümlədəki işin zamanına yaxınlaşdırmaq üçün budaq 

cümlədə yenicə, təzəcə qəbildən olan sözlərin iştirakı vacib sayılır. İngilis dilində isə no sooner 

birləşməsi işlənir. Məsələn:  

Hürü nənə yenicə dəstəmaz alıb namaz qılmaq istəyirdi ki, bayırdan güllə səslərini eşitdi 

(N.Vəzirov), Yeməyini təzəcə yeyib qurtarmışdı ki, o biri evdən körpənin səsini eşitdi (S.Vəliyev)  

He had no sooner entered the room that the telephone rang.  

Tədqiqat göstərir ki, Azərbaycan dilində bu tip budaq cümlələrin xəbəri bir çox hallarda nəqli 

keçmişin hekayəsində, baş cümlənin xəbəri isə şühudi keçmiş zamanda olur. İngilis dilində isə baş 

cümlədə keçmiş bitmiş zaman forması, budaq cümlədə isə sadə keçmiş zaman işlənir. 

2. Köməkçi leksik vasitələrin (təzəcə, yenicə sözləri) iştirak etdiyi budaq cümlələrin feili 

xəbəri təsdiqdə olur. Qeyd edək ki, feili xəbəri inkarda olan belə budaq cümlələr Azərbaycan 

dilində yox dərəcəsindədir.  

3. budaq cümlədəki işin zamanını baş cümlədəki işin zamanına yaxınlaşdırmaq üçün budaq 

cümlədə e l ə ədatının işlənməsi vacib sayılır. Bu zaman yuxarıdakı leksik vasitələrdən birinin 

(yenicə, təzəcə) budaq cümlədə müşahidə oluna da bilər, olunmaya da. Məsələn:  

Elə təzəcə yuxuya getmişdi ki, üstünə ağır bir şeyin düşdüyünü hiss etdi (S.Vəliyev), Elə 

hörmət qazanırdı ki, xəbislərin güdazına getdi (S.Rəhimov)  

baş cümlənin zamanını budaq cümlənin zamanına yaxınlaşdıran leksik vasitələr arasında 

“birdən, o saat” sözlərinin də müəyyən rolu vardır. Bu leksik vasitələr baş cümlədə gəlir. Budaq 

cümlədə isə təzəcə, yenicə sözlərinin işlənib-işlənməməsi mümkündür. Məs.:  

Bədir yenicə stansiyaya çatmışdı ki, b i r d ə n qardaşını gördü (S.Vəliyev), Elə ki direktor 

otaqdan çıxdı, o   s a a t şagirdlər sinfə dağıldılar (danışıq dilində)  

4. baş cümlənin zamanı ilə zaman budaq cümləsinin sintetik tipinin münasibətlərində çox 

yaxınlıq olur. Məsələn: Bir dəfə anlatdınmı, o saat yaddaşında həkk olunur (danışıq dilində)  

baş və budaq cümlənin komponentlərinin məzmunu göstərir ki, bunlar arasında çox qısa bir 

zaman münasibəti vardır. Məs.: Biçinçilər otu biçib qurtarmışdı ki, Əşrəf böyürdən çıxdı (I.Şıxlı)  

5. Baş cümlədəki iş budaq cümlədəki iş bir qədər görüldükdən sonra icra olunur. Işin icrasının 

bu cür ardıcıllığı bir sıra məna variantlarını əmələ gətirir.  

Baş və budaq cümlələrdəki işin icra vaxtını bir-birinə yaxınlaşdıran vasitə qeyri-müəyyən 

(azca, xeyli) sözləridir. Məsələn:  

Karvan üç yol ayrıcından azca uzaqlaşmışdı, birdən atlılar göründü (“Qaçaq Nəbi” 

dastanından), Əsgərlər xeyli irəliləmişdi ki, birdən düşmən meşəlikdən onları atəşə tutdu (Tiqana)  

Baş cümlədəki iş budaq cümlədə işin icrası müəyyən həddə çatmağa az qaldığı şəraitdə 

görülür. Məsələn:  

Qaradonlu stansiyasına çatmağa az qalmışdı ki, təxribatçıları tuta bildilər (S.Vəliyev)  

Baş cümlədəki iş budaq cümlədə qeyri-müəyyən bir müddət və ya məsafə qət ediləndən sonra 

icra olunur. Məsələn:  
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Bir müddət keçmədi ki, o, əlaqələri istədiyimiz səviyyədə möhkəmlətdi (S.Vəliyev), Bir həftə 

keçmədi ki, sağalıb ayağa qalxdı (S.Rəhimov)  

Azərbaycan dilində elə zaman budaq cümlələri də vardır ki, bu konstruksiyanın baş 

cümləsindəki iş budaq cümləsindəki işdən qabaq icra olunur. Əvvəlki tip zaman budaq 

cümlələrindən fərqli olaraq bu tip budaq cümlələrin xəbəri inkarda olur. Bunlar da semantik 

cəhətdən bir neçə qismə bölünür.  

Baş cümlədəki iş budaq cümlədə qabaqcadan nəzərdə tutulan bir iş icra olunmadan əvvəl 

görülür. Məsələn:  

Hələ stola içki gətirilməmişdi ki, polislər içəri daxil oldu (danışıq dilində), Ovçular tələləri 

hələ qurmamışdılar ki, meşəbəyinin acıqlı səsini eşitdilər (Ə. Vəliyev)  

When they returned home, the doctor had already left.  

Baş cümlədəki iş budaq cümlədə icrası başlanan, amma hələ başa çatmayan bir iş barəsində 

informasiya çatdırıldığı təqdirdə görülür. Məsələn:  

Məşğələlər hələ başa çatmamışdı ki, RTŞ-nin müdiri məktəbə gəldi (danışıq dilində), Palazı 

yuyub qurtarmamışdılar ki, suyun kəsilməsi haqqında xəbər verdilər (danışıq dilində) . 

Eyni zaman münasibətlərinin formalaşması.  

Zaman budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə baş və budaq cümlələrdəki işlərin icra 

müddəti eyni bir vaxtda təsadüf edəndə eyni zaman münasibətləri və uyuşması yaranır. ”Aydın olur 

ki, budaq cümlə ilə baş cümlənin zaman münasibətlərində, az da olsa, ikili xüsusiyyət vardır; yəni 

budaq və baş cümlələrdəki işlər ya mütləq, ya da nisbətən eyni zamanda icra olunur. Buna əsasən də 

komponentlər arasındakı zaman münasibətlərini iki qismə ayırmaq olar: mütləq eyni zamanlılıq, 

nisbi eyni zamanlılıq [1, s.266].  

Budaq cümlədə müəyyən zaman həddi, baş cümlədə isə həmin zamanda bir işin görülməsi 

barədə informasiya verilir. Məsələn: Günorta saat 12 olardı ki, Səlim kişi ömrünü balalarına 

bağışladı (S.Əmirli), Gecənin tən yarısı olardı ki, toy qurtardı (S.Əmirli)  

 Elə zaman budaq cümlələrinə də rast gəlirik ki, baş cümlədəki iş budaq cümlədəki işin 

görülməsi müddətində icra olunur. Ikili əlamətə malik olan işlər bir-birilə şərtlənir və məhdudlaşır. 

Hər iki işin icrası eyni şəraitdə davam edir. Belə olmazsa, baş cümlədəki işin icrası dayana bilər. 

Məsələn:  

Nə qədər ki erməni var, bizə rahatçılıq olmayacaq (danışıq dilində), Nə qədər ki, ermənilərin 

burnu ovulmayıb, Qarabağ geri qaytarılacaq (danışıq dilində)  

After she opened the door, her mother entered the room. 

Baş və budaq cümlələrdəki işin icrası eyni zamanda olsa da, komponentlərin birindəki iş, 

qismən də olsa, o birisindən əvvələ gəlir. Məsələn:  

Müəllimin suallarına şagird cavab vermək istəyirdi ki, tədris hissə müdiri içəri daxil oldu 

(danışıq dilində)  

Baş cümlədəki işin icrası budaq cümlədəki işin icrasından asılı vəziyyətə düşür. Buna görə də 

budaq cümlədəki iş ardıcıllığına görə əvvələ keçir. Məsələn: Bəxtimiz o vaxt gətirəcəkdir ki, 

qaçqınlar doğma el-obalarına qayıdacaqlar (“Yeni Azərbaycan” qəzeti)  

Baş cümlədəki iş görülür, budaq cümlədəki iş müəyyən şərait və situasiyada davam edir. Bu o 

deməkdir ki, budaq cümlədəki iş baş cümlədəki işə nisbətən tez başlanmışdır. Məsələn:  

Səhər yenicə açılırdı ki, carçı elçilərin gəlməsə xəbərini verdi (Ə. Cəfərzadə)  

While the sun was shining, the peasants were gathering the harvest. 

 Müxtəlif zaman uyuşmaları. Zaman münasibəti mürəkkəb cümlə tiplərində özünü müxtəlif 

şəkildə göstərir. Budaq cümlə baş cümlədəki situasiyanı (işi, hadisəni) zamana görə də 

konkretləşdirir.  

Komponentlər arasında zaman uyuşmaları tabeli mürəkkəb cümlədə fikirlərin əlaqəsini, 

qarşılıqlı münasibətini, sintaktik-semantik qanunauyğunluğu ifadə etmək üçün böyük elmi- nəzəri 

və təcrübi əhəmiyyətə malikdir.  

Komponentlər arasında zaman uyuşmaları dillə təfəkkürün vəhdəti qanunundan doğan 

semantik- qrammatik prinsipin öyrənilməsini sürətləndirir, xarici dilləri öyrənənin idrak fəaliyyətini 

də artırır.  
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 Komponentlər arasında zaman münasibətləri baş və budaq cümlələrin transformasiya 

uğraması prosesinin qanunauyunluğunu da aydınlaşdırır.  

Baş və budaq cümlələr arasında məntiqi- semantik əlaqənin mövcudluğunu tədqiqatçılar haqlı 

olaraq həmin tip cümlələrin bir-biri ilə sıx bağlılığında görürlər. Həmçinin komponentlər arasında 

əsas məntiqi- semantik münasibətdən başqa, bir neçə müşayiət edən mənaların da varlığını 

göstərilər [4, s.9].  

Tabeli mürəkkəb cümlələrin formalaşması və komponentlər arasındakı zaman münasibətləri 

tarixən birdən-birə yaranmamışdır. Bu insan təfəkkürünün müəyyən mərhələsində sadə cümlələrin 

mürəkkəb cümləyə doğru inkişafı nəticəsi olmuşdur.  

İngilis dili tədqiqatçısı M.Bloxun fikrincə, sadədən mürəkkəbə doğru inkişaf müəyyən bir 

zərurət nəticəsində baş vermiş, dilin qrammatik quruluşunun aşağı qatı olan sadə cümlə mürəkkəb 

qata doğru, yəni mürəkkəb cümləyə doğru inkişaf edə bilmişdir. Bu proses əvvəlcə sadə müxtəsər 

cümlə, sadə geniş cümlə, üzvləri genişlənmiş sadə cümlə, tabesiz mürəkkəb cümlə və tabeli 

mürəkkəb cümlə xətti üzrə inkişaf etmişdir [3, s.54].  

Eyni inkişaf xətti Azərbaycan dilinin cümlələrində də özünü göstərmişdir ki, tədqiqatçıların 

fikrincə, insan təfəkkürünün müəyyən inkişaf dövrü tabeli mürəkkəb cümləyə olan ehtiyacı 

doğurmuş, bunun nəticəsində sadə cümlələrin bir-biri ilə birləşməsi lazım gəlmiş, bu məqsədlə də 

dilin öz materialından bağlayıcı elementlər kimi istifadə olunmuşdur [1, s.370].  

Sadədən mürəkkəbə doğru inkişaf xəttini aşağıdakı qarşılaşdırmadan görə bilərik:  

Azərbaycan dilində: Bulud dağıldı (sadə müxtəsər cümlə) - Bulud səhər-səhər dağıldı (sadə 

geniş cümlə) - Bulud səhər açılanda dağıldı (üzvləri genişlənmiş sadə cümlə) - Səhər açıldı, bulud 

daıldı (tabesiz mürəkkəb cümlə) - Səhər açılırdı ki, bulud dağıldı (tabeli mürəkkəb cümlə).  

İngilis dilində: He left home. He left home in the evening. When he left home in the evening, 

it was raining heavily. 

Bu cümlələrdən sonuncusu zaman budaq cümləsidir. Göründüyü kimi, ikinci- sadə geniş 

cümlə və üçüncü- zaman zərfliyi genişlənmiş sadə cümlələrdə zərflik rolunda çıxış edən üzvü, 

beşincidə- zaman budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədə (Səhər açılırdı ki, bulud dağıldı) budaq 

cümlə (Səhər açılırdı) əvəz edir. Ona görə ki, sadə cümlə daxilindəki cümlə üzvlərinin daşıdığı 

funksiyanı tabeli mürəkkəb cümlədə budaq cümlə yerinə yetirir. Buna görə də budaq cümlələrin 

böyük bir qismi istənilən vaxt feili sifət, feili bağlama və məsdər tərkibləri ilə cümlə üzvlərinə 

çevrilir və onların suallarına cavab verir. Bu fikrə əsaslanaraq bəzi hallarda budaq cümlələrin feili 

sifət, feili bağlama və məsdər tərkiblərindən əmələ gəldiyi qeyd olunur. Z.Tağızadə yazır ki; 

“…budaq cümlələr birdən-birə yaradılmamışdır, budaq cümlə halına keçməzdən əvvəl o, sadə 

cümlənin feili sifət və feili bağlama birləşməsi şəklində olmuşdur ki, biz indi də asanlıqla belə 

budaq cümlələri sadə cümlə tərkibində birləşmə halında işlədə bilərik” [8, s.33].  

İngilis dilində zaman budaq cümləsinin işlənmə tezliyinin 100 faiz üzrə 0,8 faiz olduğu qeyd 

olunur [6, s.127].  

İngilis dilindən fərqli olaraq, Azərbaycan dilində baş və budaq cümlə arasındakı zamanca 

eynilik leksik və morfoloji vasitələrin köməyilə yaranır. Leksik vasitə kimi Azərbaycan dilində 

«yenicə», «təzəcə» və s. sözlər budaq cümlədə iştirak edir. Zaman budaq cümlələri üzərində 

aparılan müşahidələr göstərir ki, yenicə, təzəcə tipli sözlər, xəbəri inkar feillərlə ifadə olunan budaq 

cümlələrdə işlənmir. 

Sitatın təsdiqi üçün aşağıdakı cümlələrə diqqət yetrək: Bayraməli təzəcə soyunub yerinə 

girmişdi ki, bayırdan tüfəng səsi eşidildi (N. B. Vəzirov), Yenicə bağa gəlmişdi ki, bağbanın ağacın 

başında meyvə yığdığını gördü (danışıq dilindən).  

 İngilis dilində zaman budaq cümləsi budaq cümlədə göstərilən situasiyanın (iş və hadisənin) 

vaxtının matrisadakı budaq cümlədə göstərilən situasiyanın vaxtı ilə əlaqəsini, münasibətini ifadə 

edir. Bu əlaqə Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, ingilis dilində özünəməxsusdur. Belə ki, 

matrisadakı budaq cümlənin vaxtı zaman budaq cümləsindəki vaxtdan əvvəl, sonra və ya eyni ola 

bilər. Həmçinin budaq cümlələrdəki situasiyaların bir dəfə və ya təkrar baş verən situasiyalar kimi 

nəzərdən keçirilməsi də mümkündür. Ingilis dilində zaman əlaqəsi əlavə olaraq hər iki situasiyadakı 

vaxtın davametmə müddətini və eyniliyini ifadə edə bilir. Zaman əlaqələrinin bir çoxu ingilis 

dilində yalnız bağlayıcıların seçilməsi ilə deyil, həm də hər iki budaq cümlədəki digər mümkün 
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vasitələrlə də ifadə olunur. Bu vasitələrə daxildir: zaman, tərz, feilin semantik kateqoriyaları, zərf 

və vaxtı bildirən sözönlü ifadələr, sifətlər və isimlər.  

İngilis dilində qarşılaşdırılan və ya müqayisə edilən budaq cümlələr arasındakı zaman 

əlaqələri onların semantik əlaqələri kimi nəzərdə tutula bilər. Burada, əsasən, zaman bildirən 

bağlayıcılar nəzərdə tutulur.  
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Asadova R. T. 

Summary 

These article deals with the  adverbial clauses of time as a means of expression of the categoty 

of time in the sosial atmosphere. The different moments of time are expressed by the adverbial 

clauses of time in the Azerbaijani and English languages. Here is analysed the moments of time 

which happen in the subordinate clause at the same time, prior and after the actions done in the 

principal clause. 
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Потребность индивида передать другому индивиду необходимую для совместного 

действия информацию привела к возникновению коммуникации в человеческом обществе. 

Первыми коммуникативными средствами были самые простые - указательные жесты, 

одобряющая или неодобряющая мимика - невербальные (лат. verbalis "устный, словесный") 

знаки. Правильное понимание этих знаков было возможно лишь в их устойчивой 

соотнесенности, чаще по признаку противоположности - указание налево, вверх, указание 

направо, вниз. Параллельно с невербальными средствами homo habilis - "человек умелый" 
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стал использовать для передачи информации и вербальные средства - слова и фразы и 

превратился в homo loquens "человека говорящего" [7]. Известно, что существует гипотеза 

происхождения языка и из кинетической речи. Сторонниками этой гипотезы являются 

В.Вундт, Н.Я. Марр, Д. Кудрявский и др. [9, 130]. Следовательно, «жесты, телодвижения, 

двигательная символика были первичным слоем духовной культуры, на котором и 

складывались специфически человеческое общение, начало мышления, сознания и трудовой 

деятельности. У языка должен иметься первоисточник, не основанный на соглашении» [5, 

400].  А. Т. Хроленко и В.Д. Бондалетов отмечают родство жеста и языка, указывают, что 

центры жеста и языка находятся в одном полушарии и в одной зоне головного мозга [14, с. 

150 и с. 158]. 

Невербальные средства коммуникации и их функционирование изучаются специальной 

дисциплиной - паралингвистикой (греч. para "около" + фр. linguistique. лат. lingua "язык").  

«Параязык же – это язык мимики и жестов, взглядов и фонаций, которым человек владеет 

инстинктивно как биологическое существо» [14, 149].  

Невербальные аспекты коммуникации начали активно изучаться с конца 60-х годов ХХ 

века. Это работы И.Н. Горелова [4], Т.А. Ладыженской [12], Е.Н. Зарецкой [6], Дж. К. Бергун 

[17], Г.Е. Крейдлин [8], Р.К. Потаповой [10], В.А. Пронникова [11] и других. Австралийский 

предприниматель и ученый Аллан Пиз выпустил книгу «Язык  телодвижений», которая в 

США с 1961 по 1991 гг. переиздавалась 14 раз общим тиражом свыше миллиона 

экземпляров. Русский язык – это двадцать седьмой язык, на который она переведена [2]. 

Английские специалисты Г. Калеро и Дж. Ниренберг написали популярную во всем мире 

книгу для деловых людей под названием «Читать человека - как книгу» [15]. Здесь 

излагаются основы Body Language – языка жестов, мимики и телодвижений человека.  

Психологами установлено, что в процессе общения людей от 60 до 80% коммуникации 

осуществляется за счет невербальных средств выражения. А. Т. Хроленко и В.Д. Бондалетов, 

ссылаясь на автора книги «Правда о жесте» Ф. Сулже, даже указывают, что в процессе 

коммуникации люди придают словам только 7% значимости, интонации – 38%, а мимике и 

жестам – 55% [14, 164]. Эти данные доказывают значение невербальных средств для 

психологии общения, риторов, журналистов, актеров и т.д. 

Значимое движение тела предшествует речи и сопровождает ее. Система невербальных 

(несловесных) знаков называется паракинесикой и включает в себя жесты, сопровождающие 

речь, и мимика лица.  

«Невербальная коммуникация включает в себя такие движения и особенности 

человека при передаче им вербального сообщения, которые истолковываются как имеющие 

смысл и одинаково интерпретируются в данной культуре или данном речевом сообществе» 

[17, 229]. Другими словами, «невербальная коммуникация — движения и особенности 

голоса человека при передаче им вербального сообщения» [3, 59]. 

Когда мы говорим, что невербальные сообщения интерпретируются как имеющие 

смысл, мы имеем в виду, что люди действуют так, как будто у них есть определенное 

намерение, хотя они подают невербальные сигналы бессознательно или непроизвольно. Так, 

когда человек громко произносит «С меня хватит» и хлопает книгой по столу, мы 

интерпретируем громкость его голоса и хлопанье книги как намеренное подчеркивание 

смысла сказанного. 

Точно так же, «когда мы ссылаемся на общеизвестные интерпретации тех или иных 

действий в данной культуре или данном речевом сообществе, мы признаем, что хотя во всем 

мире используются, по большей части, одни и те же невербальные сигналы, они могут 

восприниматься по-разному» [3, 59]. Например, улыбка может означать положительные 

переживания или удовольствие от контакта или же просто служит для «сохранения лица» в 

неприятной ситуации. 

Кроме движений и голоса, которые сопровождают вербальные сообщения, 

невербальная коммуникация также включает в себя сообщения, переданные с помощью 

организации окружающего нас физического пространства, предпочтений в одежде, мебели, 

освещении, температуре и цветовом оформлении интерьеров. 
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Поскольку каждая культура предписывает свои стандарты невербального поведения, 

мы приведем примеры того, как отличается интерпретация невербального поведения в 

разных культурах и сообществах. 

Движения. Из всех видов невербального поведения лучше всего знакома кинесика, 

или движения, к которым относятся зрительный контакт, выражение лица, жесты и 

изменение позы в процессе общения. «Кинесика — наука, изучающая движения и жесты, 

использующиеся в коммуникации» [3, 59]. 

Зрительный контакт — прямой взгляд на человека или людей, с которыми мы 

разговариваем [3, 60]. Зрительный контакт характеризуется тем, как и сколько времени мы 

смотрим на другого человека или людей во время общения. Зрительный контакт выполняет 

многочисленные функции в нашей коммуникации. Он указывает на то, что мы внимательно 

слушаем собеседника. То, как мы смотрим на человека, также отражает такие эмоции, как 

любовь, гнев или страх. Кроме того, интенсивность зрительного контакта выражает 

доминирование [19]. Так, мы говорим о «взглядах, сражающих наповал» или о ком-то, кто 

«смотрит в упор». Помимо этого, когда мы смотрим на другого человека, то проверяем, 

какой эффект вызвали наши слова, то есть определить прагматику высказывания. 

Поддерживая зрительный контакт, можно определить, обращают ли люди на вас внимание 

или нет, интересен ли им разговор и вызывает ли у них сказанное вами какие-либо чувства. 

Степень зрительного контакта зависит от индивидуальных особенностей человека и 

ситуации. Хотя, как правило, человек смотрит на другого во время разговора, исследования 

показывают, что люди, которые говорят сами, в течение 40% времени поддерживают 

зрительный контакт, а слушатели поддерживают этот контакт в течение 70% времени беседы 

[17, 229]. 

Мы в целом чаще поддерживаем зрительный контакт, когда обсуждаем темы, приятные 

для нас, если мы искренне заинтересованы в комментариях и реакции человека или когда 

пытаемся влиять на другого человека. Наоборот, мы избегаем прямых взглядов, когда 

говорим на темы, вызывающие у нас дискомфорт, когда нам недостает заинтересованности в 

теме или человеке, когда мы впадаем в замешательство, нам стыдно или мы пытаемся что-то 

скрыть. Зрительный контакт имеет большое значение при произнесении публичной речи. 

Большинство людей в США и в других западных культурах ждут от собеседника, что 

он будет смотреть им прямо в глаза, а во многих других культурах, наоборот, когда человек 

старается не смотреть в глаза собеседника, это означает почтение и уважение [3, 61]. 

Например, в Японии люди во время разговора стараются направить взгляд в точку на уровне 

адамова яблока и избегают прямого взгляда. Китайцы, индонезийцы и мексиканцы в 

деревнях опускают глаза в знак почтения: для них слишком прямой взгляд — это признак 

плохих манер. Арабы, наоборот, напряженно смотрят прямо в глаза человека, с которым они 

разговаривают, для них прямой взгляд — проявление живого интереса.  

«Выражение лица — организация лицевых мышц, которая передает эмоциональное 

состояние или реакцию на сообщение» [3, 60]. Выражение лица имеет большое значение в 

общении, так как оно передает шесть основных эмоций, легко узнаваемых в любой культуре: 

радость, печаль, удивление, страх, гнев и отвращение. Формы выражения эмоций также 

различны. Например, в некоторых восточных культурах люди в процессе социализации 

учатся сдерживать эмоции, а представители других культур, наоборот, стараются быть более 

экспрессивными. Культурные различия, которые связаны с проявлением эмоций, часто 

выражаются и в интерпретации выражений лица [20]. 

«Жесты — это движения рук и пальцев, используемые при рассказе о чем-то или для 

привлечения внимания собеседника» [3, 60]. Так, когда человек говорит «вот такой высоты» 

или «вот такой круглый», мы ждем, что человек еще и покажет, о чем он говорит. 

Точно так же, когда человек говорит «оставь это» или «послушай меня», он указывает 

пальцем, стучит кулаком или как-то иначе подкрепляет свои слова жестикуляцией. Люди 

отличаются по интенсивности жестикуляции, сопровождающей их речь. Некоторые люди 

«говорят руками» гораздо больше других. Жестикуляция, сопровождающая речь, у лиц 

разной национальности неоднородна по интенсивности. Например, А. Т. Хроленко и В.Д. 
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Бондалетов приводят такие данные: в одну минуту финн делает 1 жест, итальянец – 80 

жестов, француз – 120, мексиканец – 170 [14, 153]. Жесты различаются и семантикой. 

Показательно, что появляются специальные учебные словари национальных жестов. 

Например, словарь А. Акишиной [1], есть подобный аналогичный словарь и итальянского 

языка.  

Однако ряд психологов считают, что создать «словарь», «алфавит» невербальной 

коммуникации невозможно, так как «невербальная коммуникация – это проявление 

смысловой сферы личности. Она представляет канал передачи личностных смыслов» [13]. 

Поза — положение тела.  Изменения в позе могут о многом говорить. Например, если 

человек внезапно выпрямляется на стуле и наклоняется вперед, то это означает, что он 

усиливает внимание, если встает, то это означает «я закончил», а когда поворачивается 

спиной к другим, это означает, что человек отвлекся и перестал обращать внимание на 

собеседников. Движения в целом и жесты в частности во многом помогают нам передать 

смысл того, что мы хотим сказать [18]. «Главное для исследователя — выделить такие позы, 

которые действительно что-то значат в данной культуре, т. е. являются знаками. Их 

называют изолятами. Каждая пара поз имеет структурные различительные признаки. После 

того как изоляты выявлены, надо описать ограничение их встречаемости, т.е. провести 

принцип эквивалентности. Необходимо описать ситуации (контексты), в которых они 

появляются» [6, 290]. 

1. Движения и жесты могут заменять слово или фразу. Например, большой палец 

руки поднят вверх: это означает «все нормально»; когда второй и третий пальцы подняты в 

форме знака V, это означает «порядок» или «победа» (с буквы V начинается английское 

слово victory — победа). Когда человек качает головой из стороны в сторону, это означает 

«нет», а когда кивает, это означает «да»; пожимая плечами, человек как бы говорит «может 

быть» или «мне все равно», или «я не знаю». 

Хотя в большинстве культур знак V понятен людям, другие жесты, такие как ОК, в 

некоторых культурах имеют иное значение. Например, это знак ОК в США, а во Франции 

этот же жест означает ноль или ничего не стоящее дело, в Германии, Бразилии и Австралии 

— это вульгарный и непристойный жест [16], в Японии обозначает – деньги, а в Тунисе – «я 

тебя убью» [14, 153].  

Во многих контекстах используются только символические жесты. Язык жестов — 

наборы движений, предназначенные для передачи сообщений [3, 61]. Такие наборы движений 

включают в себя язык жестов глухих и альтернативный язык жестов, использующийся 

монахами-траппистами в Европе (Трапписты — группа католических монахов, живущих по 

очень строгим правилам. Эти монахи всегда молчат) и женщинами-аборигенами в 

Австралии. 

2. Жесты и движения иллюстрируют то, что говорит человек. Жесты выполняют 

около пяти функций: 1) Привлечение внимания к самой речи: человек может ударить кулаком 

по столу, когда он говорит: «Не приставай ко мне». 2) Иллюстрация наших мыслей: 

преподаватель в аудитории говорит: «Есть очень хорошие и очень плохие письменные 

работы», — и при этом движением руки указывает границы континуума, как бы показывая 

разный уровень работ. 3) Указание на определенное место: официантка может указать в 

каком-то направлении и сказать: «Займите вон тот столик». 4) Описание: люди могут 

использовать свои ладони, чтобы указать на размер, когда говорят: «Этот шар около 7,5 

сантиметров диаметром». 5) Подражание: человек кивает головой и говорит: «Вы заметили, 

как он кивнул?». 

3. Движения могут служить для невербального выражения чувств. Люди 

автоматически выражают эмоции, и эти эмоции легко узнать. Скажем, если, вылезая утром 

из постели, вы заденете носком ноги об стул, то скорчите гримасу боли. Иногда люди 

обманываются, если человек пытается скрыть чувство или, наоборот, реагирует слишком 

сильно. Так, игрок в бейсбол будет стоять с каменным выражением лица, делая вид, что не 

чувствует боли от удара мяча, и даже не потрет место удара; а малыш, наоборот, «завопит от 

боли», если старшая сестра случайно толкнет его. 
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4. С помощью жестов и движений мы управляем ходом разговора или других 

взаимодействий. Мы слегка изменяем взгляд, двигаем головой, принимаем другую позу, 

поднимаем брови и киваем человеку, сообщая ему, когда продолжать, повторять, яснее 

выразиться или поспешить и закончить разговор. Люди, умеющие эффективно общаться, 

объединяют смысл сказанного и то, как это выражается при помощи таких жестов и 

телодвижений. 

5. Движения и жесты используются для снятия напряжения. Наблюдая за людьми, 

можно заметить, как они порой почесывают затылок, постукивают ногой или сжимают кисти 

рук во время беседы. 
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Резюме: 

В статье рассматриваются средства невербальной коммуникации. Здесь даются 

определения жестам, мимике, зрительному контакту, позам. Указываются семантика и 

функции невербальных средств коммуникации. Различие их сущностей показывается на 

примере разных культур. Отмечаются контексты, в которых используются жесты.  

 

Summary: 

Means of the nonverbal intercourse are looked through in the article. Definition of the some 

gestures, mimicry, looks, poses are given here. It is shown semantics and  functions of the 

nonverbal means. Their different essence is shown by examples in the different cultures. It  has 

been marked the context what of the gestures use.  
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DİL SİSTEMİNDƏ FRAZEOLOJİ BİRLƏŞMƏLƏRİN YERİ 
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Frazeologiyaya aid elmi ədəbiyyatın təhlili və aparılan müşahidələr göstərir ki, dilin frazeoloji 

sistemində vahidlərlə yaranmış frazeoloji birləşmələr əhəmiyyətli yer tutur. 

Bu məqalə ingilis və Azərbaycan dillərində frazeoloji birləşmələrin müqayisəli tədqiqinə həsr 

olunmuşdur  Bununla əlaqədar olaraq, biz frazeoloji birləşmələr məsələsinin hər iki dilçilikdə- 

ingilis və Azərbaycan dilçiliyində tədqiqi məsələsi üzərində dayanmağı, bizdən əvvəl deyilmiş 

fikirləri öyrənməyi, onları təhlil etməyi məqsədəuyğun hesab edirik. 

Həm ingilis, həm də Azərbaycan dilində insanın bədən üzvlərinin adlarını bildirən sözlər 

leksikanın ən qədim nüvəsini təşkil edir. Onların özünəməxsusluğu linqvistik ədəbiyyatda dəfələrlə 

işıqlandırılmışdır. Frazeoloji birləşmələr, ilk növbədə, semantik dönüşlərin klassik nümunələri  kimi  

maraq  doğurmuşdur.  Lakin  bu  leksik  vahidlər  müqayisəli  semantik tədqiqatların ( o cümlədən 

ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında ) obyekti olmamışdır. Qohum olmayan dillərin 

materialları əsasında tədqiqi ilə bağlı E.M.Sendravitsin fikri diqqəti cəlb edir: “ Qohum olmayan 

dillərdə insanın bədən üzvlərinin adlarının obrazlı tərəfini müqayisə etdikdə aydın olur ki, belə 

sözlərin çoxu ayrı-ayrı dillərdə eyni daxili formaya malikdir. Bu nöqteyi-nəzərdən dillərin 

qruplaşması sərbəst səciyyə daşıyır, özü də  ayrı-ayrı bədən üzvlərinə münasibəti planda müxtəlif 

dillər birləşdirə bilər”. 

Bu  baxımdan ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları müqayisəli tədqiqat üçün olduqca 

maraqlıdır. 

Frazeoloji birləşmələrlə bağlı N.V.Pertsovun da fikri maraq doğurur: elə görünə bilər ki, 

insanın bədən üzvlərinin adından konkret söz yoxdur, lakin bu sözlərin semantikasını diqqətlə 

araşdırdıqda, onların məzmunlarının nə qədər mürəkkəb olduğu aydınlaşır. Birləşmələrin heç də 

hamısı frazeoloji birləşmələr yaradılmasında eyni dərəcədə iştirak etmir. Bədən üzvlərinin 

funksiyaları bütün xalqlarda eyni olsa da, müxtəlif xalqlarda frazeoloji birləşmələr müxtəlifdir. Bu 

birləşmələrdə jest, mimika, simvol, metaforlaşma baxımından müəyyən fərqlər mövcuddur. 

Bununla bağlı F.Vakk yazır 

“ Frazeologizmlərdə funksiya və məna aydın görünən bədən üzvlərinin adları daha tez-tez 

işlənir, məsələn, baş, göz, ağız, diş, əl, ayaq və s. Müvafiq frazeologizmlər qrupunun sayı və 

tematik rəngarəngliyi bədən üzvlərinin əsas funksiyasının vacibliyi və aşkarlığından asılıdır”. 

A.O.Karmışakov “ Rus və qırğız dillərində frazeologizmlər” adlı namizədlik dissertasiyasında 

frazeoloji birləşmələrin komponentləri arasındakı münasibətləri müəyyənləşdirmişdir. Onun 

araşdırmaları göstərir ki, rus və qırğız dillərində frazeologizmlər analoji mənaya malikdir. Lakin rus 

dilində bəzi frazeologizmlər fəallığı qırğız dilindəki birləşmələrin fəallığından xeyli fərqlidir. 

Məsələn, rus dilinin frazeologiyasında “ciyər”, “kirpik”, “böyrək” “bel”, “göz qapağı”, “çənə”, 

“damaq”, “baldır”, “içalat”, “qabırğa”, “qara  ciyər” mənalarında işlənən birləşmələr, ümumiyyətlə, 

frazeoloji birləşmə yaratmır, yaxud da qeyri-fəaldır. Əksinə, türk dillərində onlar frazeoloji birləşmə 

yaratmaqda çox məhsuldardır. Digər tərəfdən, rus dilində “bədən”, “sinir”, “dirsək”, “burun deşiyi” 

mənalarında işlənən birləşmələr saysız-hesabsız frazeoloji birləşmələr yaradır. Qırğız dilində bədən 

üzvlərinin adlarında aşkar detallaşma müşahidə olunur, həm də müvafiq adlar təkcə gündəlik 

danışıqdakı sərbəst söz birləşmələrində deyil, frazeologizmlərin komponenti kimi çıxış edir. Bu 

dildə “əl” mənası verən söz 75, “bilək” - 5, “qol” - 11, “ ayaq” - 36, “bel”- 5, “diz buğumu” - 3, 

“diz” - 2, “baldır” - 2 frazeoloji birləşmə yaratmışdır. 
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Dildəki leksemlərin sinonim cərgəsində heç də bütün üzvlər fraza yarada bilmir. Məsələn, rus 

dilində лицо, физиономия, морда, рожа sözləri frazeoloji birləşmələrin komponenti kimi çıxış edə 

bilsə də, onların sinonimləri olan murlo, mosğka, rəşka sözləri belə birləşmələrdə iştirak etmir. 

Bu dillərdə birləşmələr frazayaratma fəallığına görə də fərqlənir. Məsələn, rus dilində ruka, 

noqa, pleço, qorlo, paleü birləşmələri qırğız dilindəki eyni mənalı birləşmələrdən daha fəaldır. 

İ.İ.İbrahimova ingilis və tatar dillərində olan mouth - ağız, foot - ayaq, head - baş, hand - əl, 

eye - göz komponentli frazeologizmləri ekvivalentlik/ qeyri - ekvivalentlik və lakunarlıq nöqtəyi-

nəzərindən təhlil edir. 

O yazır:“ Bu işdə ekvivalentlik frazeologizmlərin strukturlarının dillərarası eyniliyi kimi 

nəzərdən keçirilir. Bu  zaman strukturun leksik dolğunluğu və vahidin üslubi səciyyəsi nəzərə 

alınır”. Müəllif ekvivalentliyin müəyyənləşdirilməsinə belə yanaşmada semantik, leksik və struktur 

amillərini əsas götürür və ekvivalentliyin aşağıdakı növlərini ayırır: tam frazeoloji ekvivalentlər, 

qismən frazeoloji ekvivalentlər və frazeoloji analoqlar. Tədqiqatçı belə nəticəyə gəlir ki, somatik 

komponentli tatar və ingilis frazeologizmləri bu  müxtəlifsistemli dillərin daşıyıcısı olan xalqların 

milli - mədəni dünyagörüşünü əks etdirir. 

İngilis və tatar dillərindəki somatik komponentli frazeologizmlərin çox hissəsinin 

semantikasını formalaşdıran somatizmlərin semantikası universal xarakterli olsa da, onlar arasında 

tam və qismən ekvivalent olanlar çox azdır. Ən böyük qrupu analoqlar və lakunar frazeologizmlər 

təşkil edir. Bu isə müxtəlifsistemli dillərin spesifikası və həmçinin bu dillərin daşıyıcıları arasında 

bilavasitə əlaqənin olmaması ilə izah olunur. 

L.İ.Kozerev özünün namizədlik dissertasiyasında “əl” və “ayaq” bildirən komponentlər ilə 

frazeologizmlər yaranması ilə bağlı geniş məlumat vermişdir. O, “əl” və “ayaq” komponentli 

frazeologizmlərin yaranma və inkişafının öyrənilməsini aşağıdakı məsələlərin həllində görür: “əl və 

ayaq” somatizmləri tərkibinə daxil olduqları frazeoloji birləşmələrin, adətən, struktur, bir çox 

hallarda isə semantik mərkəzləri olurlar. Belə frazeologizmlər yüksək dərəcəli tipoloji oxşarlığa 

malikdir. Əl və ayaq somatizmləri çox qədim dövrlərə aiddir, onların fraza yarada bilmək 

qabiliyyətləri uzun müddət ərzində formalaşmışdır. 

Frazeoloji birləşmələrinin müqayisəli təhlilini aparmış M.D.Xanqereyev göstərir ki, bu dillər 

üçün somatik komponentlərin və qrammatik strukturun oxşarlığı səciyyəvidir,  çünki onlar qohum 

dillərdir. O, frazeoloji birləşmələr komponentlərinin əlaqəsi baxımından aşağıdakı semantik 

qruplara bölür: 

-komponentlərinin və sintaktik strukturunun oxşarlığı, fonetik-morfoloji cəhətdən isə 

müxtəlifliyi, struktur-sintaktik təşkilində tam oxşarlığı, komponentlərində isə qismən eyniliyi olan 

frazeoloji birləşmələr; 

-tam leksik oxşarlığı və qismən struktur eyniliyi olan frazeoloji birləşmələr. 

M.D.Xanqereyev mənfi emosiya ifadə  edən frazeoloji  birləşmələrdə “ürək” somatizminin 

daha məhsuldar olduğunu göstərir. Müəllif onlara həyəcan, məyusluq bildirən frazeoloji 

birləşmələri aid edir. 

Frazeoloji birləşmələri tədqiq etmiş dilçilərdən biri də qazax dilçisi  M.X.Abilqaliyevadır. 

Alman və qazax dillərindəki frazeologizmləri kontrastiv şəkildə araşdıran  tədqiqatçı haqlı olaraq 

göstərir ki, frazeologizmlərin struktur təhlilini aparmadan onların semantikasını müəyyənləşdirmək 

mümkün  deyil. O, frazeoloji birləşmələri iki qrupa bölür: söz birləşməsi (feli birləşmə, ismi 

birləşmə, sifətlərlə və zərflərlə düzələn birləşmələr) şəklində olan frazeoloji birləşmələr və cümlə 

modelində olan frazeoloji birləşmələr (sadə və mürəkkəb). Müəllif cümlə modelində olan frazeoloji 

birləşmələrə tərkibində somatik komponent olan atalar sözləri və cümlələr də daxil edir. Müəllifin 

fikrincə, alman və qazax dillərində frazeoloji birləşmələrin struktur cəhətdən fərqi onların oxşar 

cəhətindən üstündür. O müəyyənləşdirmişdir ki, bu dillərdə 22 məhsuldar modeldən cəmi 5 model 

uyğundur. Şübhəsiz, bu, həmin dillərin morfoloji cəhətləri ilə bağlıdır. Müəllif yazır: “Beləliklə, 

frazeologiyanı tam əsasla dilin universal fonduna aid etmək olar. Belə frazeologizmlər müxtəlif 

dillərdə müstəqil meydana gəlir və işlənir, çünki insanların davranış tərzi, onların bədən üzvlərinin 

və orqanlarının funksiyaları universaldır”. 

Bir çox başqa dilçilər kimi, O.S.Abdikaymova da həmin əsərdə frazeoloji birləşmələrin dilin 

leksikasının qədim qatlarına aid olduğunu göstərir. Onların sadə tərkibə malik olmasını, 
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çoxmənalığını vurğulayan müəllifin fikrincə, müxtəlifsistemli dillərdə frazeoloji birləşmələrin ilk 

baxışda gözə çarpan xüsusiyyətlərindən biri onların eyni komponentlərə və mənaya malik 

olmasıdır. Müxtəlifsistemli dillərdən bu qəbildən olan frazeologizmlərə aid nümunələr gətirərək 

O.S.Abdikaymova onlardakı bir sıra oxşarlıqları göstərir və belə hesab edir ki, bu oxşarlıqlar daha 

çox obrazlılıq baxımından yaxın olan frazeoloji birləşmələri əhatə edir. Məsələn, yaman göz 

Azərbaycan dilində, durnoy qlaz rus dilində, an evil eye ingilis dilində, əman kuz tatar dilində, 

jaman köz qırğız dilində. 

Şübhəsiz, müxtəlifsistemli dillərdə belə çox yaxın birləşmələrin meydana çıxmasının 

təsadüfiliyi olmasından söhbət gedə bilməz. Belə birləşmələrin yaranmasında müəyyən ümumi 

meyllər, qanunauyğunluqlar vardır. 
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Gultakin Salmanova 

Summary 

Phraseological units, or idioms, as they are called by most western scholars, represent what 

can probably be described as the most picturesque, colourful and expressive part of the language’s 

vocabulary. If synonyms can be figuratively referred to as the tints and colours of the vocabulary, 

then phraseology is a kind of picture gallery in which are collected vivid and amusing sketches of 

the nation’s customs, traditions and prejudices, recollections of its past history, scraps of folk songs 

and fairy-tales. Quotations from great poets are preserved here alongside the dubious pearls of 

philistine wisdom and crude slang witticisms, for phraseology is not only the most colourful but 

probably the most democratic area of vocabulary and draws its resources mostly from the very 

depths of popular speech. Our abstract is devoted to the problem of defining the phraseological 

units and to their semantic features. 
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KİV VƏ LİNQVOKULTUROLOGİYA 

 

Açar sözlər: kütləvi informasiya vasitələri, linqvokulturologiya, nitq mədəniyyəti 

Key words: mass media, culture of  language, speech habits 

 

Müasir dilçiliyin antropoloji istiqamətinin koqnitiv və kulturoloji aspektləri var. Bu səbəbdən 

dil və mədəniyyətin əlaqəsi xüsusi tədqiq olunmağa başlanıb. Dil və mədəniyyətin əlaqəsi ilə bağlı 

məsələləri linqvokulturologiya öyrənir. Linqvokulturologiya etnolinqvistika tərəfindən toplanmış 

məlumatları ümumiləşdirir, dil və mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsi mexanizmlərini aşkarlamağa 
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çalışır. Dil və mədəniyyət probleminin əsasında insanların sosial fəaliyyətinin nəticəsi sayılan dil və 

mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsi durur. Dildə mədəniyyətin müxtəlif  təzahür formaları var: 

1) mədəniyyət dilin ifadə planını müəyyənləşdirir. Hər bir mədəniyyət özündə milli və 

ümumbəşəri dəyərləri ehtiva edir. Buna müvafiq olaraq istənilən dildə universal və sırf milli 

xüsusiyyətlər mövcuddur. Bu daha çox leksik səviyyədə  özünü büruzə verir. 

2) Mədəniyyətin milli özünəməxsusluğu gerçəkliyin dildə necə əks olunmasında da özünü 

göstərir. 

3) Dilin milli özünəməxsusluğu dil işarələrinin konnotativ semantikasında, yəni emotiv 

qiymətləndirmədə aşkar olunur.  Dilin milli özünəməxsusluğu məcazi mənada işlənən sözlərdə, 

frazeoloji vahidlərdə özünü göstərə bilər. Dilin milli özünəməxsusluğu ünsiyyətin  tərzində də 

büruzə verir. Dil və mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsi lüğətin milli-mədəni özünəməxsusluğunda, dilin 

normativ-üslubi sisteminin tipoloji xüsusiyyətlərində, nitq davranışının özünəməxsusluğunda üzə 

çıxır. 

Dilin mədəniyyət kontektindən kənar mövcudluğu qeyri-mümkündür, çünki dil mədəniyyətin 

əsas komponentlərindən biri sayılır. “Dil eyni zamanda həm mədəniyyətin məhsuludur, 

mədəniyyətin tərkib hissəsidir, həm də mədəniyyətin şərtidir” [4]. Xalqın mədəniyyətinə yalnız dil 

vasitəsilə mükəmməl şəkildə yiyələnmək mümkündür. Hər bir xalqın dili onun ruhunun və 

mədəniyyətinin ifadəçisidir. “Dili tədqiq edən hər bir dilçi, onun seçdiyi dil hansı mədəniyyətin 

məhsulu hesab olunursa, qəti surətdə həmin mədəniyyətin tədqiqatçısına çevrilir” [2, s. 211]. 

İ.Qerder (1744-1803) və V. fon Humboldt (1767-1831) xalq mədəniyyətinin 

formalaşmmasına təsir edə biləcək dilin fəal və konstruktiv xüsusiyyətləri haqqında qeyd edirdilər. 

V. fon Humboldtun “Dil və mədəniyyətin fəlsəfəsi” [3] adlı əsəri linqvokulturologiyanın əsası 

hesab oluna bilər. V. fon Humboldt dil və təfəkkürün vəhdətini, həmçinin mədəniyyət hadisələrini 

öyrənməyə kömək edə biləcək metodun işlənməsinə çalışırdı.  

Dil və mədəniyyət problemini düşünərkən, ilk növbədə, nitq mədəniyyəti yada düşür, çünki 

nitq insanın sosial və peşə statusunu, təhsil səviyyəsini və s. xüsusiyyətlərini dəqiq səciyyələndirir.  

Məhz bu səbəbdən KİV sahəsində çalışanların dil kompetensiyası, səriştəsi və ünsiyyət 

qurmaq bacarığı uğurlu peşə fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. Mədəniyyətin tərkib hissəsi olan nitqin 

dəyərini  çox yüksək qiymətləndirməliyik. 

KİV-də məlumatın anlamasına təsir edən nitq şəraitinin komponentələrinin  təhlili əsas 

linqvokulturoloji məsələlərdən biridir. Bu təhlildə iki istiqaməti fərqləndirmək lazımdır. Əgər 

adresantın  (nitqin, məlumatın müəllifi) mövqeyi əsas götürülürsə, bu halda ünsiyyətin aşağıdaki 

tərkib komponentləri nəzərdən keçirilir: 

məlumatın məqsədi, 

- bu məqsədə çatmaq üçün istifadə olunan vasitələr (o cümlədən, nitq davranışının tərzi), 

- ünsiyyətin, danışıqların zahiri və daxili aparılma qaydaları, 

- səsləndirilən (və ya yazılan) məlumatın və nəzərdə tutulanların nisbəti (kinayə, eyham, 

işarə),  

- çatdırılan məlumata olan münasibət özünü ifadənin təşkilində tapır. 

Əgər adresatın  (məlumatı alan şəxsin) mövqeyi əsas götürülürsə, bu halda ünsiyyətin 

aşağıdaki tərkib komponentləri nəzərdən keçirilir: 

- mətnin şərhinə yönəlmiş kontektin təsirini aşkarlamaq, 

- dinləyicinin və ya oxucunun sosial-psixoloji  tipini nəzərə almaq, 

- nitq təsirinin müxtəlif  nəticələrini  (idraki, emosional, dünyagörüşü) qiymətləndirmək, 

- dinləyicinin və ya oxucunun təsirlənmələrini şərh etmək. 

Linqvokulturoloji  aspektdə KİV-in hansı şəraitdə keçirilməsi də nəzərə alınmalıdır:  məkanı, 

zamanı, ünsiyyət dairəsi, KİV-in hansı növü ilə məlumat ötürülür və s. Burada həmçinin 

istifadəçilərin (dinləyicinin və ya oxucunun) sayı, onların yaşı, sosial  statusu; cəmiyyətdə qəbul 

olunmuş norma və adət-ənənələr və s. xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır. 

Bütün bu qeyd olunan amillər dil vasitələrinin seçiminə təsir göstərir. 

Fikrin (faktların) və dilin (ifadə vasitələrinin) dəqiqliyi  jurnalistin nitq mədəniyyətinin əsası 

hesab olunur [1, s. 22].  
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Nitq fikirlə dilin vəhdəti olduğu kimi, nitq mədəniyyəti də fikri beyində formalaşdırmaq və dil 

vasitəsilə ifadə etmək mədəniyyətidir. Publisistika üslubuna aid KİV dilini digər üslublardan 

fərqləndirən əsas xüsusiyyət fikrin (informasiyanın) sənədlərə, gerçək hadisələrə söykənməsi və 

sənədli fikrə müvafiq sənədli dil vahidlərinin seçilib məzmuna, fikrə uyğun formaya salınmasıdır. 

KİV-ləri faktları dəqiq əks etdirməyə borcludur. Rus tədqiqatçısı B.S. Muçnik iki növ 

dəqiqliyi qeyd edir: müəllif fikrinin dəqiqliyi və onun söz təcəssümünün dəqiqliyi yaxud niyyətin 

dəqiqliyi  və icranın dəqiqliyi [5, s. 167]. 

Bu iki növ dəqiqliyi aydınlaşdırmaq lazımdır. Müəllifin fikri o zaman dəqiq olur ki, o, dildən 

kənar gerçəkliyin əks etdirilən fakta maksimum uyğun gəlsin. Dil vahidləri o zaman dəqiq olur ki, 

o, müəllifin gerçəklik əsasında düzgün formalaşmış fikrini mümkün qədər tam (çünki fikrin tutumu 

həmişə dilin tutumundan genişdir), düzgün və aydın əks etdirsin.  

Müəllif fikrini ifadə edən sözlər, illüstrasiyalar və s. həmin fikri nə qədər düzgün, aydın əks 

etdirsə, jurnalistin nitqi bir o qədər dəqiq, bir o qədər dolğun və aydın olar. 

“Jurnalistin nitq mədəniyyətinin əsas şərti müəllif fikrinin real gerçəkliyə, fakta və seçilmiş 

ifadə vasitələrinin, sözlərin müəllif fikrinə uyğunluğuna nail olmaqdır”[1, s. 23]. 

Mütəxəssislər bunu faktın dəqiqliyi və kommunikasiya dəqiqliyi kimi izah edirlər [5, s. 167]. 

Burada 4 hal müşahidə olunur: 

1. Fakt dəqiq, kommunikasiya qeyri-dəqiqdir. Yəni müəllifin fikri real gerçəkliyə, fakta 

uyğun formalaşıb, lakin onun seçdiyi dil vasitələri məzmunu dəqiq əks etdirmir (məsələn, 

gerçəklikdə ağ olan bir maddəyə şəffaf, yaxud bəyaz sözünün işlədilməsi). 

2. Fakt qeyri-dəqiq, kommunikasiya dəqiqdir, yəni müəllif gerçəkliyi düzgün qavraya 

bilməyib, beynində səhv fikir formalaşdırıb, lakin həmin səhv fikri dəqiq ifadə edib (məsələn, ağ bir 

maddəni qara kimi görüb və qara sözünü də işlədib). 

3. Fakt da, kommunikasiya da qeyri-dəqiqdir. Belə hallara çox az təsadüf olunur (məsələn, ağ 

bir maddəni qara kimi görüb və qara sözünün əvəzinə, tutaq ki, tünd sözünü işlədib).  

4. Fakt da dəqiqdir, onun ifadə vasitələri də düzgün seçilib. 

Deməli, KİV-də nitq mədəniyyətindən danışarkən mexaniki orfoqrafiya qüsurları, düzgün 

qurulmayan cümlələr, çoxunun normal saydığı yanlışlıqlar nəzərdə tutulur. 

Məsələn, telenitqdə yol verilən üslub xətalarından biri yaxın mənalı sözlərin yerinə görə 

düzgün seçilməməsidir. Verilişin aparıcısı studiyaya zəng etmiş tamaşaçıya deyir: “Buyurun, 

eşidirik Sizi”. Texnikanın nasazlığı üzündən tamaşaçıdan səs gəlmir. Aparıcı bir neçə dəfə təkrar 

edir: “Eşidirik Sizi”. Sonra telefon bağlantısının alınmadığı bildirilir. Sual olunur: “Eşidirsinizsə, 

tamaşaçıya niyə cavab vermirsiniz”? Deməli, bu məqamda “eşidirik” yox, “dinləyirik” sözü yerinə 

düşür. 

Yaxud başqa bir misal [1, s. 122]: “Məbəd XVIII əsrdə uçmuş alban kilsəsinin bünövrəsi 

üzərində ucaldılıb”. Bünövrə üzərində heç nə ucaltmaq olmaz. Məbədi bünövrənin üstündə 

ucaltmaq olar. Bu iki söz arasındakı leksik fərq ondan ibarətdir ki, bir əşya başqa bir əşyanın 

üzərində olanda onlar bir-birilərinə toxunmur, dayaqlanmır (lampa stolun üzərində asılıb), üstündə 

olanda isə onların birbaşa təmas nöqtələri olur (Lampanı stolun üstünə qoy). 
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Reyhan Salahova 

Summary 

The connections of mass media with linguistics and culture are explained in the article. It is 

spoken from the speech habits, that is composition part of lingual culture. Analysis of composition 

part of the communication condition is given. Conception of "speech habits of the journalist" is 

explained. 
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