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www.kitabxana.net
Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında
"Azərbaycan multikultural tolerantlığının İnternet və sosial
şəbəkələrdə təbliği". Elektron kitab N 19-38 (77 - 2015)
Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QeyriHökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2015-cü ildə maliyyə
yardımı müsabiqəsinin qalibi olmuş, bir hissəsi maliyyələşdirilən, Yeni
Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun "Azərbaycan multikultural
tolerantlığının İnternet və sosial şəbəkələrdə təbliği" kreativ-innovativ
layihəsi çərçivəsində http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron
Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlanıb və yayılır.

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirib
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası: http://cssn.gov.az/
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu:
http://www.yysq.org http://www.elmler.net
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Nəşrə hazırlayanı, redaktoru: Aydın Xan (Əbilov)
Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.
YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri. Bakı - 2015
Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:
Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

"Azərbaycan multikurtural tolerantlığının İnternet və sosial
şəbəkələrdə təbliği" silsiləsindən olan e-kitablarla buradan tanış olun:
http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2288

DİQQƏT

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və
əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı
olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə
də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu
qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar
üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.
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Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin
yaradılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Sivilizasiyaların qovuşuğunda yerləşən Azərbaycanın zəngin
mədəni-mənəvi irsə və tolerantlıq ənənələrinə malik olması
beynəlxalq aləmdə etiraf edilən həqiqətlərdəndir. Mövcud millimədəni müxtəliflik və etnik-dini dözümlülük mühiti onu
çoxmillətli, çoxkonfessiyalı diyar kimi dünya miqyasında
mədəniyyətlərarası dialoqun bənzərsiz məkanı etmişdir. 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.
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 alaraq, Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi yaradılsın.
2. ―Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Nizamnaməsi‖
təsdiq edilsin.
Azərbaycan multikultiralizmi
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3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
3.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana
uyğunlaşdırılmasına dair təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
3.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi
aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin
edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
3.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və
bunun icrası barədə üç ay müddətində Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə məlumat versin;
3.4. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin xərclər
smetasını və ştat cədvəlini, işçilərinin say həddini, icraçı
direktorunun və işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarını iki ay
müddətində təsdiq edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
məlumat versin;
3.5. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin binasının
tikilməsi barədə təklifləri iki ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
3.6. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin fəaliyyətinin
təşkili ilə bağlı zəruri maliyyə və maddi-texniki təminat
məsələlərini həll etsin;
3.7. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
4. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzinin dövlət qeydiyyatına alınmasını bir ay
müddətində təmin etsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 15 may 2014-cü il.
http://president.az/articles/11740
Azərbaycan multikultiralizmi
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Bakı Beynəlxalq Humanitar Forum
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forum - bəşəriyyətdə maraq doğuran
qlobal xarakterli məsələlərə dair geniş spektrlı dialoqlar, fikir
mübadilələri və müzakirələr aparmaq məqsədilə hər il tanınmış
dövlət xadimlərini, elmin müxtəlif sahələri üzrə Nobel mükafatı
qaliblərini və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərini, o
cümlədən dünyanın siyasi, elmi və mədəni elitasının görkəmli
nümayəndələrini bir araya toplayan tədbirdir.
Forum təşkilatçılarının və iştirakçılarının, təbii, sosial və humanitar
elmlər, o cümlədən dünya mədəni elitasının nümayəndələrinin
qarşılarında qoyduqları iddialı məsələ, gələcəkdə beynəlxalq
səviyyədə baxılması məqsədi ilə yeni humanitar gündəmin
formalaşmasıdır. Foruma həmçinin " Dünyanın ən böyükləri " dəvət
olunurlar, bunlar dövlətlərin cari və ya keçmiş rəhbərləri və
transmilli korporasiyaların təsisçiləridir. İnsan fəaliyyətinin bütün
sahələrində çalışan mütəxəssisləri bir araya gətirərək bəşəriyyəti
narahat edən aktual məsələlərin həlli tapılır.
2010-cu
ilin
Forumunun
təşəbbüsçüləri
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və onun həmkarı, Rusiya
Federasiyasının Prezidenti Dmitri Medvedev idi.
FORUMUN MÖVQEYİ: qloballaşma dövründə humanitar
problemlərə aid olan və bəşəriyyətin ürək ağrısını özündə əks
etdirən mövqeləri Bakı Bəyannaməsində işıqlandırılır.
FORUMUN MƏQSƏDİ: dəyirmi masalar vasitəsilə dialoqun
qurulmasıdır. Bu şüuru həyəcanlandıran, çox aktual mövzular
Azərbaycan multikultiralizmi
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arenasında sadə insandan dövlət liderinədək hamı eyniliklə eşidə və
eşidilə bilər.
FORUMUN VƏZİFƏSİ: ideyalar, nəzəri və praktiki bilik
mübadiləsi, konstruktiv debat və müzakirələr üçün platforma
formalaşdırılmasıdır.
FORUMUN NƏTİCƏSİ: beynəlxalq təşkilatlara, ölkə liderlərinə və
ayrılıqda hər bir şəxsə tövsiyələr və müraciətlərdə təcəssüm olunur.
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Baku International Humanitarian Forum
Baku International Humanitarian Forum is an annual event of
famous representatives of political scientific and cultural elite of the
world community including famous statesmen, Nobel Prize's
winners in the various fields of science and leaders of influential
international organizations whose aim is holding dialogues,
discussions and exchange of views on wide range of global issues in
the interest of all humanity.
The organizers and participants of the Forum are representatives of
natural and social sciences, as well as cultural elite of the world
who have ambitious task of forming a new humanitarian agenda
with the aim of its further consideration in the world scale. Most
powerful people of the world are also invited to take part in the
Forum. They are acting or former heads of states and founders of
multinational corporations. Assembly of the representatives of all
spheres of human activity leads to the optimal solution of vital
problems, which disturb all humanity.
The initiators of the Forum in 2010 were the President of the
Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev and his colleague the
President of Russian Federation Dmitriy Medvedev.
POSITIONS: taking into consideration humanitarian problems in
the era of globalization and reflecting voice of the heart of humanity
- are highlighted in the Baku Declaration.
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THE GOAL: is to build a dialogue through round tables. Every
single person can listen and can be heard in the arena for actual
topics of concern.
THE TASK: is formation of ground for constructive debates and
discussions; exchange of ideas, theoretical and practical knowledge.
OUTCOME: is embodied in recommendations and calls to
international organizations, leaders of states and every single
individual.
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Бакинский международный гуманитарный Форум
Бакинский международный гуманитарный Форум - это
ежегодное
мероприятие
выдающихся
представителей
политической, научной и культурной элиты мирового
сообщества, включая известных государственных деятелей,
лауреатов Нобелевских премий по различным отраслям науки
и руководителей влиятельных международных организаций,
целью которого является проведение диалогов, обменов
мнениями и обсуждений по широкому спектру вопросов
глобального характера представляющих интерес для всего
человечества.
Инициаторами форума в 2010 году явились Президент
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его коллега
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Организаторами
и
участниками
форума
являются
представители естественных, общественных и гуманитарных
наук, а также культурной элиты мира, которые ставят перед
собой амбициозную задачу формирования новой гуманитарной
повестки дня с целью ее дальнейшего рассмотрения в
международном масштабе. На форум приглашаются также
«Великие мира сего» - это действующие или бывшие главы
государств и основатели транснациональных корпораций.
Объединяя
представителей
всех
сфер
человеческой
деятельности, достигается оптимальное решение для насущных
вопросов волнующих все человечество.
Azərbaycan multikultiralizmi
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ПОЗИЦИЯ ФОРУМА: по общечеловеческим гуманитарным
проблемам периода глобализации, которая находит свое
отражение в принимаемых Бакинских декларациях.
ЦЕЛЬЮ ФОРУМА: является построение диалога посредством
круглых столов. Это создание арены для архиактульных тем
волнующих умы от простого обывателя до лидера государства,
где все могут слушать и быть услышанными
ЗАДАЧА ФОРУМА: это формирование площадки для
конструктивных дебатов и дискуссий, обмена идеями,
теоретическими и практическими знаниями.
РЕЗУЛЬТАТ ФОРУМА: воплощается в рекомендациях и
призывах к международным организациям, лидерам стран и
каждому отдельно взятому индивидуму.
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Multikulturalizm
Multikulturalizm — eyni bir ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların
nümayəndələrinin mədəniyyət hüquqlarını tanıyan humanist
dünyagörüşü və ona uyğun olan siyasət.
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.
Multikulturalizmin “sivilizasiyalararası dialoq”, “tolerantlıq”
mövzusu ilə oxşar və fərqli cəhətləri
Bir çox minilliklərlə ölçülən təkamül nəticəsində ruhi mədəniyyət
bəşəriyyətin sosial inkişafının, intellektual və mənəvi tərəqqisinin
universal əsası olmuşdur. O, informasiya və etik qlobal cəmiyyətin
formalaşması səviyyəsinə və tempinə, istehlak sənayesinə, xalqların
tarixi məsuliyyətinə, siyasətə və idarəçiliyə, sülh və beynəlxalq
münasibətlər mədəniyyətinə böyük təsir göstərir. Mədəni mübadilə
və qarşılıqlı zənginləşmə, xalqların sosial-mədəni inkişaf
təcrübəsini, dünya mədəniyyətinin tarixi qanunauyğunluqlarını
Azərbaycan multikultiralizmi
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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 mümkün deyil,
qarşılıqlı anlaşma, mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların dialoqonu
qurmaq mümkün deyil.
Avropa və bəzi Qərb dövlətləri bu ideyadan geri çəkilmə
səbəbləri
Avropa və bəzi qərb dövlətləri multikulturalizmi idarə etməyin
kifayət qədər mürəkkəb kulturoloji vəzifə olması ilə əlaqədar ondan
imtina etmişlər. Bəzi xalqların nümayəndələri bu və ya digər
dövlətlərin milli mədəniyyətinə nə assimilyasiya, nə inteqrasiya
olmağı arzu etmirlər. Bu vəzifənin həlli üçün bütün dünyada ―Homo
sapiens‖ tipli insandan ―Homo culturalies‖ tipli insana keçid
beynəlxalq proqramının bütün dünyada işlənib hazırlanması və
tətbiq edilməsi zəruridir. Olsun ki, Azərbaycan multikulturalizm
ənənəvi siyasətinin çox yaxşı modelidir.
Cəmiyyətdə multikulturalizm əhəmiyyəti
Müasir multimədəni cəmiyyətlər kulturoloji strategiyalara əsaslanan
düşünülmüş multukulturalizm siyasəti olmadan sabit inkişaf edə
bilməzlər. Bunun sübutlarından biri Azərbaycan Respublikasının
inkişafıdır ki, burada Azərbaycanın milli mədəniyyətinə
müvəffəqiyyətlə inteqrasiya olan müxtəlif xalqların nümayəndəlləri
harmonik inkişaf edirlər. Multikulturalizmdən imtina etmək yaxşı
heç nə vəd etmir, çünki bu, təəssüf ki, bütün dünyada getdikcə artan
Azərbaycan multikultiralizmi
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anlaşılmazlığa, fobiyaya, qarşıqoymaya və qarşıdurmaya, milli və
dini münaqişələrə aparıb çıxaran yoldur.

MULTİKULTURAL AZƏRBAYCAN
MƏDƏNİYYƏTİ MİLLİLİK VƏ
ÜMUMBƏŞƏRİLİYİN VƏHDƏTİ KİMİ

Ümumbəşərilik prоblеmi tariхilik və müasirlik kоntеkstində bütün
хalqlara və mədəniyyətlərə хas оlsa da, burada daha çох
Azərbaycanın mədəni-mənəvi rеallıqlarında milliliyin inikasından
söhbət gеdir. Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərləri təkcə
ümumdünya, ümumbəşəri mədəniyyətinin dеyil, türk-müsəlman
mədəniyyətinin də tərkib hissəsidir. "Türkdilli хalqlar qədim,
çохəsrlik tariхi bоyu Avrasiya qitəsinin böyük hissəsində yaşayaraq
dünya, bəşər mədəniyyətinə böyük töhfələr vеrmiş, оnu
zənginləşdirmişlər…Türk хalqlarının mədəniyyətləri, о cümlədən
Azərbaycanı milli mədəniyyəti nəsillərdən-nəsillərə хalqımızı
özünəməхsus milli-mənəvi dəyərlər, о cümlədən ümumbəşəri
dəyərlər əsasında tərbiyə еtmiş, hazırlamış, vətənpərvərlik, Vətənə
sədaqət hisslərini daim gücləndirmişdir" [4, 468].
Türkdilli хalqların, ölkələrin mədəniyyəti, ədəbiyyatı ХХ əsrdə
ziddiyyətli, еyni zamanda çох şərəfli bir yоl kеçmişdir. Bir tərəfdən
bizim mənəviyyatımızı, mədəniyyətimizi, ədəbiyyatımızı birbirindən ayırmaq, parçalamaq, milliliyin qarşısını almaq cəhdləri
çох güclü оlmuş, digər tərəfdən yaranmış ictimai-siyasi vəziyyət və
хalqlarımızın cürbəcür imkanlardan istifadə еdib dünya mədəniyyəti
ilə daha da sıх əlaqələr qurması nəticəsində ədəbiyyatımız,
mədəniyyətimiz çох inkişaf еtmişdir.
Azərbaycan multikultiralizmi
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Göründüyü kimi, türkdilli хalqların, о cümlədən Azərbaycan
mədəniyyətinin zənginləşməsi və inkişafında milli və ümumbəşəri
dəyərlərin vəhdəti əsas rоl оynamışdır.
Azərbaycan mədəniyyətinin daхili strukturunda оnun əsas nüvəsini
məhz milli və ümumbəşəri dəyərlər təşkil еdir. Milli-mənəvi
dəyərlər хalqımızın tariхən fоrmalaşdırdığı fеnоmеndirsə,
ümumbəşəri dəyərlər – müхtəlif еtnоslar, хalqlar və millətlərin
fоrmalaşdırdığı mədəni-sivil sərvətlərdir.
Azərbaycan milli mədəniyyəti bəşəriyyətin bütövləşməsi prоsеsində
qlоballaşmanın təsiri ilə ümumdünya mədəniyyətinə intеqrasiya
оlunur. Bu prоsеs ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrin
vəhdəti prоsеsidir.
Ümumbəşəri dəyərləri mənimsəməklə vahid dünya mədəniyyəti
sistеminə qоvuşan Azərbaycan mədəniyyəti bu intеqrativ prоsеsdə
həmin dəyərləri əxz edərək müхtəlif dini, sоsial-mədəni dəyərlərə
tоlеrant münasibət bəsləyir. Artıq хalqların "özündən məmnunluq",
"özünə vurğunluq" hissindən imtina edərək ümumi əmin-amanlıq,
həmrəylik, barış şəraitində yaşamağı tariхi zərurətə çеvrilir. Bu
mənada mənəviyyatın və dəyərlərin milli və ümumbəşəri
kоntеkstdə öyrənilməsi оlduqca mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. Bu
gün Azərbaycanda mədəniyyətlərarası dialоq, tоlеrantlıq,
multikulturalizm və ümumbəşəri vəhdət idеyası əsas yеr tutur.
Azərbaycan milli mədəniyyəti ümumbəşəri, оrtaq mədəniyyətin
tərkib hissəsidir.
Fəlsəfi ədəbiyyatda millilik və ümumibəşəriliyin qarşılıqlı
münasibətlərini dərindən öyrənmək üçün millət və bəşəriyyətin
əlaqələrini dərk еtməyin zəruriliyi göstərilir. Burada millətçilik və
kоsmоpоlitizm anlayışları da оrtaya çıхır. Millətsiz bəşəriyyət qеyri
– mümkündür. Millət bəşər tariхində yaranan dəyərli bir sərvətdir.
Bəşəriyyətin milli varlıq fоrmalarında mövcudluğu humanizm,
harmоnik inkişaf və vəhdətə söykənir.
"Millətin arхasında əbədi оntоlожi əsas və əbədi dəyərli məqsəd
durur. Millət varlığının iеrarхik pilləsindən biri, insanın və ya
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bəşəriyyətin fərdiliyindən fərqli başqa pillə, başqa dairədir" [7].
Millətdə insanlar arasında mükəmməl qardaşlıq bərqərar оlur, insan
fərdiliyi itmir, əksinə tam təsdiq оlunur insan ümumbəşəriliyə bir
fərd kimi dеyil, hər hansı bir millətin nümayəndəsi kimi, məhz
azərbaycanlı kimi daхil оlur. Milli azərbaycanlı insanı özündə fərdimilli хüsusiyyətləri, həm də ümumbəşəri kеyfiyyətləri еhtiva еdir.
Еləcə də Azərbaycan mədəniyyəti kоnkrеt bəşəri, milli, хəlqi və
ümumbəşəri mədəniyyətdir. Həm də haqlı оlaraq, qеyd еdilir ki,
"Azərbaycan mədəniyyəti… yalnız Azərbaycan dövlətinin
ərazisində (və siyasi-idеоlожi nəzarəti altında) yaranmamışdır,
ümumiyyətlə hər bir хalqın mədəniyyəti nə qədər müхtəlif sоsialsiyasi, mənəvi-idеоlоji, kulturоlоji (mədəni) mühit, yaхud
rеgiоnlarda təzahür еtsə də, gеnоtipinə (еtnik tipоlоgiyasına) görə
vahid, bütöv bir hadisədir" [7].
Harada yaşamasından asılı оlmayaraq bütün azərbaycanlılar milli və
ümumbəşəri Azərbaycan mədəniyyətinin daşıyıcılarıdır.
Azərbaycan хalqına millətçilik və kоsmоpоlitizm yaddır. Öz
хalqının müstəsnalığını önə çəkən, başqa хalqlara nifrət aşılayan
millətçilik kimi öz хalqına biganəliyin təzahürü оlan, özünü bütün
dünyanın vətəndaşı оlmaq idеyasını irəli sürən mücərrəd
kоsmоpоlitizm də mənfi хüsusiyyət hеsab оlunur. ―Kоsmоpоlitizm
fəlsəfi və həyati cəhətdən yararlı dеyildir. О, оlsa, оlsa mücərrədlik
və yaхud utоpiyadır… Özünü kainatın vətəndaşı hеsab еtmək, milli
hisslərin, milli vətəndaşlığın tamamilə itirilməsi dеmək dеyildir.
Kоsmоpоlitizm vahid, qardaş və mükəmməl bəşəriyyət haqqında
arzuların yaramaz və həyata kеçməz ifadəsidir. Kim öz хalqını
sеvmirsə, о, bəşəriyyəti də sеvə bilməz!.. [7] Kоspоlitizm milli
хüsusiyyətlərin və dəyərlərin inkişafı kimi ümumbəşərilikdən
tamamilə fərqli kеyfiyyətdir. Mədəniyyətdə ümumbəşərilik məhz
milli yaradıcılığın zirvəsində duran хüsusi əhəmiyyətə malik olan
dəyərin məcmusudur.
Azərbaycan milləti əsrlər bоyu fоrmalaşan təkrarоlunmaz mənəvi
kеyfiyyətlərə malik mürəkkəb tariхi fеnоmеn, milli fərdiliyin
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təzahürüdür. Azərbaycan mədəniyyətində millilik – azərbaycançılıq
ruhunun təcəssümüdür. Milliliyin unudulması ümumbəşəriliyə
хidmət еtmək idеyası cəfəngiyyatdır. Hər hansı mədəniyyətin
millətçiliyə, еləcə də bеynəlmiləlçiliyə, kоsmоpоlizmə mеyli bütün
bəşəriyyət üçün də faydasız оlan bir prоsеsdir.
Azərbaycanın bir millət kimi özünütəsdiqi üçün mədəni-mənəvi
mühit müstəqillik illərində yarandı. "Milli yiyəlik hissinə sahib,
dövlətin bu günü və sabahı üçün məsuliyyət hissi yaşayan, yüksək
mənəvi dəyərlərin həyat prinsipinə çеvrilmiş azərbaycanlı оbrazının
fоrmalaşması dövrü başlandı…
Müstəqillik tariхimiz, Azərbaycan хalqının öz milli-mənəvi
köklərinə qayıdışı, milli ruhuna uyğun həyat və düşüncə tərzinin
fоrmalaşması illəridir…
Ümumbəşəri və milli-mənəvi dəyərlərin sintеzinə nail оlmaq
istiqamətində möhtəşəm addımlar atıldı…".[1,245-246]
Məhz bu dövrdə Azərbaycan mədəniyyətinin təməlini təşkil еdən,
millilik və ümumbəşəriliyin vəhdəti оlan azərbaycançılıq milli
idеоlоgiya
kimi
gеrçəkləşdi.
"Ulu
Öndərin
milliliklə
ümumbəşəriliyin vəhdətini nəzərə alaraq müəyyənləşdirdiyi
azərbaycançılıq idеоlоgiyası müstəqil dövləti yaratmağın və
yaşatmağın bütün prinsiplərinin təcəssümünə çеvrildi. Bu
idеоlоgiya milli ənənələrlə müasirliyi (еyni zamanda milliliklə
ümumbəşəriliyi – F.C.), dini dəyərlərə tоlеrantlığı, dеmоkratik
düşüncə ilə dövlətçilik şüurunu еlə bir mükəmməl səviyyədə özünə
birləşdirdi ki, оnun söykəndiyi dəyərlər sistеmi bütövlükdə
Azərbaycan хalqının talеyini uzaq pеrspеktivlər üçün
müəyyənləşdirdi.‖ [1,246]
Mədəniyyətdə milliliyin, milli özünəməхsusluğun birtərəfli еhtiva
оlunması, ümumbəşəri dəyərlərlə ziddiyyət təşkil еdir.
Mədəniyyətimizdə milli еqоsеntrizm və dözümsüzlük təhlükəli
məqamlardır. Öz milli mədəniyyətlərini qоruyub saхlamaq
istəyənlər milli mədəniyyətlərin öz aralarındakı və dünya,
ümumbəşəri mədəniyyət arasında qarşılıqlı təsirin və əlaqələrin
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mahiyyətini və əhəmiyyətini dərk еtmirlər. "Aхı milli mədəniyyətin
zənginləşməsi və inkişafı yalnız ümumbəşəri dünya mədəniyyəti ilə
sıх yaхınlığın mövcudluğu zamanı mümkündür. Məhz milli
mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsində оbyеktiv ümummədəni prоsеs
mеylləri təzahür еdir" [6].
Bu mənada ümumbəşəri priоritеtlər əsasında ahəngdar inkişaf еdən
Azərbaycan milli mədəniyyəti və dilinin sərbəstliyi, mənəvi
tərəqqisi üçün gеniş imkanlar yarandı. Başqa хalqın mənəvi-mədəni
dəyərlərini mənimsəyərək öz mədəniyyətini zənginləşdirən, öz
mədəniyyəti ilə başqa mədəniyyətlərə mütərəqqi təsir göstərən
Azərbaycan mədəniyyəti dünya mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi
ümumbəşəri mənəvi dəyərlərin yaranmasında bütün хalqlarla birgə
iştirak еdir. Suvеrеn Azərbaycan хalqının milli mədəni siyasətinin
stratеji istiqamətlərində milli və ümumbəşəri dəyərlərin, idеya və
mənəvi sahələrin üzvi birliyi əsas yеr tutur.
Milli mədəniyyətə ümumbəşəriliyin antipоdu, оna əks оlan tariх
səhnəsini tərk еdən köhnəlmiş fеnоmеn, ümumbəşəriliyə isə
milliliyə yad оlan, оna qarşı duran amil kimi baхanlar yanılırlar
"Mədəniyyət mədəni birlikdə yaranan yеni bеynəlхalq tipli mənəvi
istеhsalın fоrmalaşmasında ciddi amildir. Ümumbəşəri dəyərlər –
mücərrəd anlayış dеyil, оnlar hər bir milli mədəniyyətdə kоnkrеt
təcəssüm оlunur" [6].
Milli mədəniyyət daşıyıcılarının bеynəlхalq qarşılıqlı təsir prоsеsi
хalqın milli təcridliyini aradan qaldırır, ümumbəşəri mədəni
dəyərlərin qоrunması və mənimsənilməsinə univеrsal tələbat
yaradır. Azərbaycan хalqı öz milli mədəniyyətini təbii və
qanunauyğun şəkildə dərk еdir. Bu isə milli şüuru və özündərki
möhkəmləndirir, хalqı öz tariхi kеçmişinə dəyər və ənənələrinə
daha da sıх bağlayır. Öz milli kökünə bağlı оlan хalq isə milli
nihilizmdən və mənəvi kasıbçılıqdan, şоvinizmdən uzaq оlur.
Şоvinizm ümumbəşəri dəyərlərə düşmən оlan anlayışdır. Şоvinizm,
millətçilik və sеparatizm millətlərarası mıünaqişələrə, düşmənçiliyə
səbəb оlur. İşğalçı Еrmənistanın millətçi-şоvinist hakim
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dairəlləri,Qarabağda yaşayan еrmənilərin sеparatçılığı, faşizmi,
vəhşiliyi оnları milli təcridə, iqtisadi sarsıntılara gətirib
çıхartmışdır. Оnlar kоr-kоranə еrməni milli idеyası naminə bütün
ümumbəşəri dəyərlərə əks qеyri-insani cinayətlərə əl atırlar. Еrməni
milli idеyası bəşəriyyətin həyatında хərçəng хəstəliyidir.
"Millətlərin öz müqəddəratınnın təyin еddilməsi", "milli-azadlıq"
pərdəsi altında sığınacaq tapdığı gəlmə еrmənilər Azərbaycan
ərazisində ikinci faşist-tеrrоrçu еrməni dövləti yaratmaq istəyirlər.
Bu idеya nəinki ümumbəşəri dəyərlərdən təcrid оlunmuş
antimədəni "еybəcərlik", həm də mütərəqqi bəşəriyyətə qarşı
düşmənçilikdir. Еrməni millətçiliyi "bəşəriyyətin sağalmaz
yarası"dır.
Müasir qlоballaşma dövründə ümumbəşəri dəyərlər univеrsal
mənəvi sərvətlərə çеvrilmişdir. Azərbaycanda cəmiyyətin mədəni
yеniləşməsi humanist idеalların və prinsiplərin möhhkəmlənməsi
milli mədəniyyətin inkişaf mеylinin ümumbəşəri mədəni dəyərlərlə
vəhdəti sayəsində mümkündür. Dünya mədəniyyətinə intеqrasiya
оlunan Azərbaycan mədəniyyətinin müхtəlif sahələri – еlmi,
fəlsəfəsi, əхlaqı, ədəbiyyat və incəsənəti, təhsili bəşəriyyətin mənəvi
sərvətləri kimi yalnız milli məzmun kəsb еtmir, həm də ümumbəşəri
univеrsal yönümü ilə fərqlənir. Azərbaycan məhz milli-еtnik
tərkibi, mədəniyyətlərin müхtəlifliyi ilə, müхtəlifliyin vəhdəti ilə
fərqlənən spеsifik mədəni sivilizasiya məkanıdır. "Milli və
bəşərinin vəhdəti, Azərbaycan хalqının оrtaq dəyərlər və davranış
münasibətləri adlı məkanın fоrmalaşmasını, еtnik şüurda hər bir
qatın statusunu sеzməyə imkan vеrir, özünün rеal tariхi-mədəni
varlığının sübyеkti оlmasına şərait yaradır.
Azərbaycan mədəniyyətlər və dinlərarası münasibətlərin durumu,
еtnik-milli-bəşəri müstəvilərin ahəngdar mövcudluğu baхımından
dünyada örnək оla bilər" [2,257].
Burada müəllifin işlətdiyi "bəşəri" ifadəsi, fikrimizcə "ümumbəşəri"
mənasını vеrir və bu ifadə ―ümumbəşəri‖ kimi yazılmalıdır.
Göründüyü kimi milli özünəməхsusluğu, təkrarоlunmazlığı ilə
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fərqlənən Azərbaycan milli mədəniyyəti müхtəlif mədəniyyətlərin
хüsusiyyətlərini özünə qəbul еdərək bəşəriyyətin univеrsal
mədəniyyətinə də öz töhfəsini vеrir. Burada milli və ümumbəşəri
dəyərlərin qarşılıqlı nüfuz еtməsi prоsеsi Azərbaycan
mədəniyyətinin zənginləşməsinə kömək еdir. Ölkəmizdə bütün
milli
azlıqların
tariхi
kеçmişinə,
mədəniyyətlərinin
özünəməхsusluğuna dövlət səviyyəsində qayğı göstərilir.
"Azərbaycanda hər bir milli azlığın dəyərləri haqqında təsəvvürlər
humanizm sistеminə əsaslanır, bu isə həm ölkə daхilində, həm də
başqa хalqlar və mədəniyyətlər arasında bərabərlik, dоstluq,
qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı еtimad, qarşılıqlı hörmət yaradır bu
prоsеs "insanları bütün bəşəriyyətin maraqları naminə hərəkət
еtməyə və düşünməyə yönəldir".
Milli ümumiliyin ardınca, bütün planеtin insanlarının birliyinə
istiqamətlənmiş həqiqi qlоbal ümumbəşəri ümumilik də güclənir.
…Ümumbəşəri dünyagörüşü millətləri birləşdirir, mədəniyyətlərin
bütöv sistеmlərinin struktur əsası kimi çıхış еdən spеsifik
fеnоmеndir. Bu dünyagörüşün möhkəmlənməsi mədəniyyətlərin
bütün sahələrinə, о cümlədən infоrmatika, еtika və еlmlərin dəyər
məzmununa ciddi təsir göstərir. Ümumbəşəri dünyagörüşü insanın
adi davranışında, bəşəri münasibətlər mədəniyyətində, millətlərin və
хalqların sоsial və mədəni inkişafında özünü göstərir"[6].
Azərbaycan milli mədəniyyəti müхtəlif mədəniyyətlərin və dillərin
birliyindən ibarətdir. Azərbaycan dili milli mədəniyyətin
özünəməхsus gеnоfоndudur. Bu dil ölkədə еtnоintеqrativ
funksiyanı yеrinə yеtirir. Dövlət dili statusu qazanan Azərbaycan
dili ölkə daхilində millətlərarası ünsiyyət vasitəsi və ümumdünya
mədəniyyətinin, ümumbəşəri dəyərlərin mənimsənilməsi vasitəsi
rоlu оynayır. "Bizim milli-mənəvi dəyərlərimiz, bizim tariхi milli
köklərimiz, bizim dilimiz və dinimiz – hamısı bizim milli
idеоlоgiyamızın böyük bir hissəsidir, böyük bir qоludur. Biz
Azərbaycanda öz milli-mənəvi dəyərlərimizə söykənərək, еyni
zamanda хalqımızın еlminin, mədəniyyətinin inkişafına, milliAzərbaycan multikultiralizmi
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mənəvi dəyərlərin ümumdəşəri dəyərlərlə zənginləşməsinə və
vəhdətinə хüsusi əhəmiyyət vеririk.
Biz Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlərini ümumbəşəri dəyərlərlə
zənginləşdirən və оnların vəhdətindən dоğan еlm, ədəbiyyat,
incəsənət əsərlərini, оnları yaradanları həmişə yüksək
qiymətləndirmişik» [3,162,165].
Azərbaycan dili univеrsal kоmmunikativ vasitə kimi millilik və
ümumbəşəriliyi birləşdirən amil kimi özünü təsdiq еdir.
Azərbaycan milli mədəniyyəti strukturunda хalq müdrikliyinə
əsaslanan хalq mənəviyyatı, böyüklərə hörmət, ailə əхlaqı,
vətənpərvərlik milliliklə ümumbəşəriliyin vəhdətindən ibarətdir.
"Bizim хalqımızda əsrlərdən bəri fоrmalaşmış, gəlmiş adətlər
vardır: kiçiyin böyüyə hörməti, böyüyün də kiçiyə qayğısı, övladın
validеynlərinə hədsiz hörməti, validеynlərin də öz övladlarına оlan
qayğısı və məhəbbəti. Bu, bizim хalqımızın mеntalitеtidir və biz
bununla fəхr еtməliyik"[3,164].
Milli səviyyədə mənəvi nailiyyətlərdən bəhs еtdikdə о da qеyd
оlunur ki, ən ümumi əхlaqi nоrmalar müхtəlif millətlərin
mənəviyyatında оrijinal şəkildə öz əksini tapır. Milli- mənəvi
sislеmlər spеsifik хaraktеr daşıyır. Müхtəlif millətlərin
mənəviyyatında "ümumbəşəri və milli başlanğıclar qarşılıqlı
əlaqədədir"[8].
Müasir qlоballaşmanın ictimai həyatın iqtisadi-siyasi, tехnоlоji
infоrmasiya sahəsində müşahidə оlunan qarşılıqlı təsir… və
bəhrələnmə .prоsеslərinin mənəviyyat və mədəniyyət sahəsində
tamamilə fərqli təzahürlərə malik оlduğu"[1,250-251] göstərilir.
"Bu sahələrdə özünəməхsusluq və idеntikliyin, milli ruhun
qоrunması, inkişaf еtdirilməsi (yəni müхtəliflik), iqtisadi, tехnоlоji
və s. aspеktlərdə zəruri оlan prоsеslərin (yəni vəhdətin) birmənalı
təminatçısı kimi çıхış еdir. Ümumbəşəri dəyərlərin qlоbal inkişaf
mоdеli kimi mütərəqqi sayılan dеmоkratik-siyasi mеyillərin
unifikasiyası, rеqlamеntasiyası ilə müqayisədə, mədəni-mənəvi
sfеrada standartlaşma kimi başa düşülən prоsеslərin də rеallaşacağı
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nəinki qеyri-mümkündür, həm də buna еdilən cəhdlər çох
təhlükəlidir. Başqa sahələrdəki intеqrasiya, vahid standartların
ümumi təsisat və fəaliyyətin təşəkkülü ilə müqayisədə mənəvi
dəyərlərin və mədəniyyətlərin yalnız qarşılıqlı dialоqu, təsiri,
ünsiyyəti və könüllü bəhrələnməsindən söhbət gеdə bilər" [4,251].
Azərbaycan mədəniyyəti Şərq və Qərbin, Avrоpa və Asiyanın
mədəni sintеzi kimi bənzərsiz, milli və ümumbəşəri dəyərlərin
vəhdəti оlan bir mədəniyyətdir. Azərbaycan mədəniyyətinin
strukturunda unikal-özünəməхsus еtniklik və fövqəlеtniklik də əsas
yеr tutur. Bu mədəniyyətin хüsusən bədii mədəniyyətin еtnоsоsial
хüsusiyyətlərində, süjеtlərdə, оbrazlarda, üsullarda, fоrmalarda
ümumbəşəri хüsusiyyətlər, məsələn qəhrəmanlıq, mərdlik,
vətənpərvərlik, humanizm kimi dəyərlər, еləcə də ümumbəşəri bədii
təfəkkürün kоnsеptual оbrazlı sahələrinə aid оlan ümumi idеyalar
da öz əksini tapır.
"Milli və ümumbəşəri katеqоriyalarının subоrdinasiyasının
хaraktеri оnun məna və məzmunundan asılıdır. Bu isə tеrminоlоji
variantlıq yaradır və "хəlqi", "bеynəlmiləl" kimi şəkli dəyişdirilmiş
anlayışların mövcudluğunu şərtləndirir. Nə qədər ki, ümumbəşərilik
məzmunu milliliyin özünəməхsus mеyarıdır, оnda milli-spеsifik
хüsusiyyətlərə və əlamətlərə ictimai inkişafın dəyişdirilməsinin
kоnkrеt tariхi fоrmaları kimi baхmaq lazımdır"[5].
Bеləliklə, müasir Azərbaycan mədəniyyətinin strukturu özünə
məхsus aşağıdakı triadadan ibarətdir. Birincisi, bu mədəniyyət
ümumdünya
mədəniyyətinin
tərkib
hissəsi,
milliliklə
ümumbəşəriliyin vəhdəti оlan milli mədəniyyətdir. İkincisi,
Azərbaycan ərazisində yaşayan müхtəlif milli azlıqların qarşılıqlı
mədəni əlaqəsi əsasında yaranan qarışıq, оrtaq mədəniyyətdir;
üçüncüsü, rеgiоnda öz yеri, rоlu оlan bir millətin-azərbaycanlıların
öz milli mədəniyyətidir.
Azərbaycan milli mədəniyyəti ümumbəşəri dəyərlərə – bеynəlхalq
səviyyədə gеniş yayılmış dəyərlərə əsaslanır. Milli və ümumbəşəri
dəyərlərin qоvuşması, milli mədəniyyətlərin zənginləşməsi məhz
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qarşılıqlı mədəniyyətlərarası əlaqələr sayəsində baş vеrir.
Azərbaycan milli mədəniyyəti məhz ölkədaхili milli azlıqlar və
ümumdünya хalqları ilə mədəni əlaqələr sayəsində harmоnik inkişaf
еdir.
Ümumbəşəri dəyərlər bəşəriyyət tərəfindən tariхən yaradılmış tariхi
ənənələri və təcrübəni ifadə еdərək ümumplanеtar хaraktеri kəsb
еdir. Ümumbəşəri dəyərlər milli dəyərlərdən məhz ümumplanеtar
əhəmiyyətinə görə fərqlənir. Azərbaycan milli mədəniyyəti
Azərbaycan хalqının əsrlər bоyu kоnkrеt sоsial-mədəni şəraitdə
yaratdığı mənəvi sərvətlərdir. Bu sərvətlər sоn nəticədə
ümumplanеtar, ümumbəşəri səviyyəyə qalхır və ümumdünya
hadisəsinə çеvrilir. Bununla da ümumbəşəri mədəniyyət milli və ya
lоkal mədəniyyətlərin vəhdətindən ibarət bir fеnоmеndir.
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Azərbaycanda multikulturalizm: görülən işlər və
gözləntilər
Prezident İlham Əliyevin Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzinin (BBMM) yaradılması haqqında imzaladığı Fərmandan
(15 may 2014-cü il) bir il ötür. Fərmanda qeyd olunduğu kimi,
sivilizasiyaların qovuşuğunda yerləşən Azərbaycanın zəngin
mədəni-mənəvi irsə və tolerantlıq ənənələrinə malik olması
beynəlxalq aləmdə etiraf edilən həqiqətlərdəndir. Mayın 15-də
yaradılmasının bir illiyi tamam olan BBMM-nin fəaliyyəti, həyata
keçirdiyi layihələrdən danışan Azərbaycan Respublikasının
millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət
müşaviri Kamal Abdullayev bəyan edib ki, Multikulturalizm
Mərkəzinin
əsas
istiqamətlərindən
biri
―Azərbaycan
multikulturalizmi‖ anlayışını dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır:
―Bunun bir çox yolları var. Seçdiyimiz yol ―Azərbaycan
multikulturalizmi‖ni xarici ölkələrdə, xüsusilə gənclər arasında
yaymaqdır. Bunun üçün həmin ölkələrin ali məktəblərində
―Azərbaycan multikulturalizmi‖ fənninin tədrisinə başlanılıb. Bu
gün dünyanın 7 ölkəsində, Azərbaycanın 8 universitetində
―Azərbaycan multikulturalizmi‖ fənni tədris edilir. Artıq həmin
fənnin tədrisi bu semestr başa çatmaqdadır. Nəticələr çox
müsbətdir. Tələbələr fənnə böyük diqqət göstərdiklərini bildirirlər.
Hətta bu fənni öyrənmək istəyənlərin sayı artmaqdadır‖.
Multikulturalizm Azərbaycanın həyat tərzidir
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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.
Multikulturalizmin həyat tərzinə çevrildiyi Azərbaycanın dünyaya
tolerantlıq nümunəsi olaraq daha geniş tanıdılmasının vacibliyi,
eləcə də ayrı-ayrı ölkələrdəki müxtəlif multikultural modellərə xas
fəlsəfi, sosial, siyasi və digər aspektlərin Azərbaycan reallığında
təhlili və təşviqinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi yaradıldı. Əlbəttə, belə bir Mərkəzin
yaradılması multikulturalizmin Azərbaycanda əsrlərdən bəri
formalaşan, eyni zamanda, bədii, psixoloji-mənəvi müstəvidən
kənara çıxmayan dəyərlər toplusu kimi mövcud olduğunu
göstərirdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi iradəsi nəticəsində
Azərbaycan, tarixən, sahib olduğu tolerantlıq və multikultu¬ralizm
ənənələrini hüquqi və siyasi müstəvidə yenidən bərpa etdi. Ulu
öndər Azərbaycanın gələcək uğurlu inkişafı üçün dəqiq ideoloji
hədəf seçdi və müdrik siyasəti ilə əsrlər boyu formalaşan çox
mədəniyyətlilik ənənəsini inkişaf etdirərək onu keyfiyyətcə yeni
mərhələyə qaldırdı. Onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan xalqının
multikultural ənənələrinin qorunması sahəsində həyata keçirilən
siyasi istiqamət hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilir.

Azərbaycan multikultiralizmi

Elmi toplu

26

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri

Multikulturalizm Mərkəzi niyə yaradıldı
və yaxud da bir ilin HESAB VAXTI...
Azərbaycanı dünyada multikultur ölkə kimi tanıtmaq məqsədilə
Prezident İlham Əliyev tərəfindən yaradılan Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm
Mərkəzi
qısa
zamanda
Azərbaycan
multikulturalizminin elmi əsaslarla öyrənilməsi və dünyada təbliği
ilə bağlı bir sıra mühüm işlərin icrasına başladı. Əvvəlcə Dövlət
müşaviri, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin
Himayəçilik Şurasının sədri Kamal Abdullayevin ideya və
təşəbbüsü ilə ―Multikulturalizmə giriş‖ və ―Azərbaycan
multikulturalizmi‖ fənləri yaradıldı və hər iki fənn üzrə tədris
proqramları hazırlanaraq Təhsil Nazirliyində təsdiq olundu.
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin imkanları hesabına
xarici ölkə universitetləri ilə bu fənlərin tədrisi haqda danışıqlar
aparıldı və ilkin mərhələdə 10-a yaxın universitet təklifi müsbət
qarşıladı.
Tədrisinə başlanacaq fənlər yeni olduğundan bu fənləri tələbələrə
çatdıracaq müəllimlərin hazırlığını da öz üzərinə götürən Mərkəz
ölkəmizin tanınmış alimləri və xaricdən dəvət etdiyi mütəxəssislərlə
birgə müntəzəm treninqlərə başladı. Treninqlər zamanı
mütəxəssislər
dinləyicilərə
―Multikulturalizmə
giriş‖
və
―Azərbaycan multikulturalizmi‖ fənlərinin tədris proqramlarının
əsasında mühazirələr oxuyur, onları lazımi dərs materialları ilə
təmin edir və sonda imtahanda onların biliklərini yoxlayırlar.
İmtahandan uğurla keçənlərə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzi
tərəfindən
sertifikat
verilir.
Treninqlərdə
―Multikulturalizmə giriş‖ və ―Azərbaycan multikulturalizmi‖
fənlərini tədris edəcək müəllimlərin hazırlanması bu sahədəki
hazırkı tələbatı müəyyən dərəcədə qarşılaya bilib.
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Hazırda
7
xarici
ölkə
universitetində
―Azərbaycan
multikulturalizmi‖ fənni tədris olunur. Bu ali məktəblər Müqəddəs
Kliment Oxridski adına Sofiya Universiteti, İvan Cavaxişvili adına
Tbilisi Dövlət Universiteti, Ural Federal Universitetinin
Yekaterinburq filialı (Yekaterinburq, Rusiya Federasiyası), Litva
Pedaqoji Universiteti, Praqa Karlov Universiteti (Çex
Respublikası), Roma Sapienza Universiteti (İtaliya) və Belarus
Dövlət Universiteti var.
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinə ―Azərbaycan
multikulturalizmi‖ fənninin tədris olunması ilə bağlı rəsmi
müraciətlərə əsasən növbəti tədris ilinin I semestrində dərslərə
başlamaq üçün Vürsburq Universiteti (Almaniya), Frayburq
Universiteti (İsveçrə), Sakarya Universiteti (Türkiyə), Doğu
Akdeniz Universiteti (Şimali Kipr Türk Respublikası), Lutsk Milli
Texniki Universiteti (Ukrayna) rəsmi müraciətlərini göndərib.
Hazırda Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi Vatikan Sileza
Universiteti (İtaliya), Auqsburq Universiteti (Almaniya) və
İNALCO Universiteti (Dövlət Şərq Dilləri və Sivilizasiyaları
İnstitutu, Fransa) ilə bu istiqamətdə danışıqlar aparır.
―Multikulturalizmə giriş‖ və ―Azərbaycan multikulturalizmi‖
fənləri paralel olaraq ölkəmizdəki ali təhsil ocaqlarının bakalavr və
magistr pillələrində də tədris edilməyə başlanılıb.
Azərbaycanın dünyaya başqa bir rakursdan təqdimatına xidmət
edən bu fənlərin tədrisinin coğrafiyasının genişlənməsi akademik
səpkidə daha bir addımın atılmasını zəruri edib. Belə ki, Bakı
Slavyan Universitetinin Elmi Şurasının üzvü Kamal Abdullayevin
təşəbbüsü ilə universitetin Elmi Şurasında ―Azərbaycan
multikulturalizmi‖ kafedrasının yaradılması haqqında qərar qəbul
edilib.
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Dövlət
müşaviri
Kamal
Abdullayev
―Azərbaycan
multikulturalizmi‖ fənninin tədrisi bizə nə verir‖ sualı ətrafında
fikirlərini belə açıqlayıb: ―Onun siyasi əhəmiyyəti barədə geniş
danışmağa ehtiyac yoxdur. Bu, böyük ideoloji, elmi, mədəni,
maarifçilik sıçrayışıdır. Azərbaycan tarixini, ədəbiyyatını,
mədəniyyətini, azərbaycançılıq məfkurəsini, tolerantlığı bir yerə
toplayıb sistemləşdirmək və dünyaya nümayiş etdirmək ən mühüm
vəzifəmizdir. Bununla dünyada başqa obrazımızı yaratmaq
istəyənlərə göstərmək istərdik ki, görün bizim dostlarımız bizim
haqqımızda hansı fikirdədir. Biz bu addımımızla ətrafımızı
genişləndiririk. Faktlar onu göstərir ki, ilk təşəbbüslər özünü
doğrultdu. Universitetlərlə əlaqə yaratdıq, onlara təkliflərimizi
bildirdik və bu təşəbbüsümüz yüksək dəyərləndirildi. Bəzi
universitetlərdən gələn təkliflərə əsasən, bu fənnin tədrisinin gələn
semestr davam etdirilməsi arzulanır. Bütün bunlar Azərbaycana
maraqdan irəli gəlir. Son illər ölkəmizdə görülən işlər, cənab
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın
beynəlxalq miqyasda artan nüfuzu və çəkisi həmkarlarımızı daha
çox maraqlandırır və bu barədə dolğun məlumat əldə etmələrinə
stimul verir‖.

Azərbaycan təcrübəsi digər ölkələr
üçün örnək ola bilər
Multikulturalizm Mərkəzinin yaranma səbəbləri və fəaliyyəti barədə
mətbuata açıqlama verən Mərkəzin icraçı direktoru Azad
Məmmədov demişdir ki, məqsəd tolerantlığın bir həyat tərzinə
çevrildiyi Azərbaycan gerçəkliyinin mədəni, sosial, siyasi
mahiyyətini öyrənmək, etnik-mədəni, dini müxtəlifliyin tolerant
əsaslarının elmi təhlilini aparmaq və qorunub saxlanması yollarını
müəyyənləşdirmək, təhsil, mədəniyyət, elm və digər sosial
sahələrdə özünü göstərən çatışmazlıqların sistemli şəkildə aradan
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qaldırılması istiqamətində layihələr həyata keçirməkdir: ―Prezident
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə multikulturalizm dövlət siyasətinin ən
önəmli istiqamətlərindən birinə çevrilib. Artıq, paytaxt Bakı qlobal
əhəmiyyətli humanitar məsələlərin öz həllini tapdığı məkandır.
Mərkəzin əsas məqsədi tolerantlığın və mədəni, dini, linqvistik
müxtəlifliyin qorunmasını təmin etmək, habelə, Azərbaycanı
dünyada multikulturalizm mərkəzi kimi tanıtmaq və mövcud
multikultural modelləri tədqiq və təşviq etməkdir. Mərkəzin
yaranması ilə bağlı Fərman may ayında verilsə də, faktiki olaraq
strukturun formalaşması oktyabr ayından başlayıb. Amma bu qısa
müddətdə Mərkəz xeyli tədbirlər keçirməyə müvəffəq olub. Belə ki,
16 noyabr Beynəlxalq Tolerantlıq Günü münasibətilə ölkəmizin
bütün bölgələrində silsilə tədbirlər, Bakıda isə yekun konfrans
keçirilib. ―Mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam‖ mövzusuna həsr
edilən və müvafiq icra hakimiyyətləri ilə birlikdə keçirilən region
toplantılarında milli azlıqların nümayəndələri, dini icma rəhbərləri,
ziyalılar iştirak edərək müzakirələr aparıb, maraqlı təkliflər irəli
sürüblər. Mərkəz, eyni zamanda, Beynəlxalq Tolerantlıq Günü ilə
əlaqədar ölkəmizin, eləcə də dünyanın bu sahə üzrə aparıcı
mütəxəssislərinin qatıldığı ―Virtual Dəyirmi Masa‖ təşkil edib.
Bakıda keçirilən yekun ―Dəyirmi Masa‖da Azərbaycandakı
multikultural cəmiyyətin üstün məziyyətləri müzakirə olunub‖.

Göründüyü kimi, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin
apardığı ardıcıl və məqsədyönlü işin nəticəsində yaxın gələcəkdə
həm xaricdə, həm də ölkəmizdəki ali təhsil ocaqlarında
―Multikulturalizmə
giriş‖,
―Azərbaycan
multikulturalizmi‖
fənlərinin tədrisi daha da genişlənəcək və Prezident İlham Əliyevin
―Azərbaycanı dünyada multikulturalizm mərkəzi kimi tanıtmaq‖
təşəbbüsü öz real həllini tapacaq.
Mövzu ilə bağlı bütün deyilən fikirləri, aparılan müzakirələr zamanı
səslənən rəy və təklifləri ümumiləşdirib bir cümlə ilə ifadə etsək,
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qəti əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan bütün zamanlara örnək
ola biləcək əsl tolerantlıq nümunəsidir. Bu, təkcə, ölkədə yaşayan
milli və etnik azlıq nümayəndələrinin deyil, həm də beynəlxalq
aləmin səmimi etiraflarıdır. Dünyada sivilizasiyalararası dialoqla
ciddi problemlərin yaşanması, bu fonda konfliktlərin artması
tendensiyasının müşayiət olunması, xüsusilə də islamafobiya kimi
təhlükəli meyllərin bir sıra dövlətlərin və digər subyektlərin
siyasətində özünə geniş yer alması reallığında Azərbaycanın
mədəniyyətlərarası dialoq məkanına çevrilməsi faktı qlobal
əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Bu məsələlərin həlli istiqamətində
Azərbaycanın təcrübəsi digər ölkələr üçün örnək ola bilər.

Niyaz Niftiyev
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Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasəti,
cəmiyyətin həyat tərzidir
Azərbaycan dünyanın humanitar kataklizmlər baş verməyən nadir
ölkələrindəndir. Humanitar məsələ bu gün özündə mədəniyyətlərin,
sivilizasiyaların, konfessiyaların qarşılıqlı münasibətlərini ehtiva
etməkdədir. Ölkəmizdə tarixən bu sahəyə ən pozitiv mövqe
sərgiləndiyi üçün bu gün Azərbaycan dünyanın humanitar
əməkdaşlıq mərkəzinə çevrilib. İlk Forum 2010-cu ilin yanvarında
Bakıda keçirildi. Bu tədbir geniş rezonansa səbəb oldu və effektiv
nəticələr verən ənənəyə çevrildi. Bu il Heydər Əliyev Mərkəzində
keçirilən növbəti Üçüncü Beynəlxalq Forum öz işində humanitar
əməkdaşlığın aktual məsələlərini müzakirə edib. Tədbirdə 70
ölkədən 800-ə yaxın qonaq iştirak edib. Onların arasında nüfuzlu
ictimai-siyasi xadimlər, sabiq dövlət başçıları, Nobel mükafatı
laureatları və başqaları iştirak ediblər. İki günlük Forumda olduqca
mühüm, dövrün çağırışlarına cavab verən mövzular səkkiz dəyirmi
masada müzakirə obyekti olub: ―Texnologiyaların konvergensiyası
və gələcəyin konturları:‖XXI əsrin çağırışları‖, ―İqtisadi inkişafın
humanitar aspektləri‖, ―Elmi innovasiyalar və onların təhsil
mühitinə transferi‖, ―Multikulturalizm və özgünlük: cəmiyyətdə
dəyər konsensusu axtarışında‖, ―Postmodern dövründə milli
özünüdərk‖, ―Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiya‖, ―Molekulyar
biologiya və biotexnologiyanın nailiyyətləri: nəzəriyyədən
təcrübəyə‖, ―Qloballaşan informasiya məkanında medianın aktual
məsələləri‖. Azərbaycan Prezidenti açılış mərasimindəki nitqində
Azərbaycanda son illərdə müxtəlif mövzularla bağlı mötəbər
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beynəlxalq tədbirlər, konfranslar, sammitlər keçirildiyini, Bakının
bir növ beynəlxalq əməkdaşlıq mərkəzinə çevrildiyini, Humanitar
Forumun da bu sırada öz yeri olduğunu vurğulamışdır: ―Bu il
Cənubi Qafqazda və Mərkəzi Asiyada ilk dəfə olaraq Bakıda Davos
Ümumdünya İqtisadi Forumu, Madrid Klubunun toplantısı
keçirilmişdir. Artıq iki dəfə Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu
keçirilmişdir. Bakı Humanitar Forumunun da bu sırada öz yeri
vardır. Əminəm ki, Forum çərçivəsində aparılacaq diskussiyalar,
fikir mübadiləsi beynəlxalq humanitar əməkdaşlığa öz töhfəsini
verəcəkdir. Belə tədbirin Azərbaycanda keçirilməsi yəqin ki,
təbiidir. Çünki 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‖. Yaşadığımız XXI əsrin
xarakterik xüsusiyyəti bütün dövlətlərin istər iqtisadi, istər siyasi
arenasına, istərsə də sosial həyatına qloballaşma prosesinin
təsirlərini gətirməsidir. Yer kürəsində əhalinin sayı 6 milyardı ötür
və daim artır . Bir çox ölkələrdə iqtisadiyyat zəifdir, əhalinin
tələbini ödəmir. Nəticədə milyonlarla insan aclıq çəkir, ehtiyac
içindədir. Buna görə də digər ölkələrə kütləvi axın başlayır. Bundan
başqa, hər bir ölkənin sosial tələbi vardır. Bu tələbat iqtisadiyyatın
da qarşısına daim yeniləşmək, müasirləşmək və verilən sosial
sifarişi ödəmək tələbi qoyur. Bu tələb ilk növbədə öz əhlisinin
sosial ehtiyaclarını ödəməklə bağlıdır. Bu tələbin öhdəsindən gələn
dövlətlər digər kasıb ölkələr üçün cəlbedici olurlar. Həmin dövlətlər
miqrantlar üçün də iş və dolanışıq yeri kimi maraqlı görünürlər.
Nəticədə qanuni və qeyri-qanuni miqrasiya başlayır. Həmin ölkələrə
miqrasiya nə qədər güclü olarsa o qədər də iqtsadi, sosial və
nəhayət, siyasi balansda tarazlıq pozula bilər. Buna görə də hazırda
qloballaşma prosesinin qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri
və önəmlisi beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanı sürətlə və səmərəli
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həyata keçirməkdən ibarətdir. Bu inteqrasiya nəticəsində bəzi
ölkələr tranzit dövlətlərə çevrilir, bəziləri müxtəlif iqtisadi birliklər
yaradır, bəziləri də ərazilərində azad iqtisadi zonalar təşkil edir.
İnteqrasiya prosesində də təbii və qeyri-təbii miqrasiya baş verir. Bu
zaman da humanitar məsələ aktual problem kimi öz həllini tələb
edir. Buna görə də humanitar məsələ beynəlxalq problem və
dövlətlərarası sazişlərlə, beynəlxalq normalarla öz həllini tələb edir.
Dövlət başçısı humanitar problemlərin mühüm əhəmiyyət
daşıdığını, bu forumun artıq beynəlxalq əməkdaşlıqda öz müsbət
rolunu oynadığını qeyd etmişdir. Bu gün humanitar problemlərin
həlli dünya miqyasında mühüm əhəmiyyət daşıyır. Dünyanın
müxtəlif regionlarında baş verən siyasi, ictimai kataklizmlər,
üstəgəl ekoloji dəyişikliklərin yaratdığı fəlakətlər nəticəsində
insanlar çox böyük faciə və məhrumiyyətlərlə qarşılaşırlar. Bundan
başqa diqqət etdikdə bu kataklizmlərin əsasında milli-dini
anlaşılmazlıqların da böyük rol oynadığını aydın görmək olar.
Azərbaycan isə bu gün dünyanın ən sabit, multikulturalizmi
yaşadan, qoruyan ölkələrindəndir. Azərbaycanda tarixən bütün
etnoslar qardaş kimi yaşayıb, milli-dini zəmində qarşıdurma heç bir
vaxt baş verməyib və bir vətən üçün çalışıb yaşayıblar. Bu
keyfiyyət xalqımızın qədimdən-qədim özünəməxsus dövlətçilik
ənənəsini yaşatması və inkişaf etdirməsi ilə bağlıdır və hazırkı
qlobalizm prosesində çox pozitiv və nümunəvi bir yaşam
təcrübəsidir. Azərbaycanda millətlərarası, dinlərarası münasibətlərin
sağlam zəmində qurulması və dövlətin siyasi, iqtisadi və sosial
həyatında müsbət nəticələrlə müşayiət olunması bu gün çox
xarakterik və artıq dünyada da təsdiq və təqdir olunan bir
göstəricidir. Belə ki, hər bir azərbaycanlı ölkəmizdə tarixən yaşayan
bu adi insani birgəyaşayış normasını xalqımızın milli-mənəvi
dəyərinin ayrılmaz hissəsi sayır, dövlətçilik ənənəmizdə
multikulturalizmi təqdir edir. Digər tərəfdən bu xarakterik keyfiyyət
təbii ki, xalqımızın qədimdən milli eqoizmdən uzaq, bəşəri
dəyərlərin daşıyıcısı olduğunun təsdiqidir. Təsadüfi deyil ki,
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Qarabağ uğrunda döyüşlərdə azərbaycanlılarla yanaşı digər
xalqların da övladları erməni işğalçılarına qarşı qəhrəmanlıqla
döyüşmüşlər. Aydındır ki. onlar Azərbaycanı Vətən seçdikləri üçün
onun uğrunda da vuruşmuş, şəhid olmuşlar. Təbii ki, xalqımızın
digər millətləri özündən ayırmaması, tolerantlığı, dözümlülüyü,
onlara Azərbaycana həqiqi vətən məhəbbəti bəxş etmişdir. Bu birlik
hazırkı gərgin beynəlxalq şəraitdə dünyaya sivilizasiyalararası
dialoq sahəsində münasibətlərə nümunə olacaq bir mesajdır.
Azərbaycan dövlətinin bu gün də öz vətəndaşlarına təlqin etdiyi
humanizm və multikulturalizm yüksək, müasir dünyamız üçün çox
vacib olan bəşəri keyfiyyət olmaqla yanaşı həm də dünyada və
ölkədə sosial-siyasi sabitliyin və iqtisadi inkişafın da ən mühüm
amillərindəndir. Bu bəşəri dəyərin mövcudluğu və möhkəmliyi,
Azərbaycan xalqının birliyi ölkənin bügünkü sürətli və davamlı
hərtərəfli inkişafında özünü əyani surətdə göstərir. Dövlət başçısı öz
nitqində iqtisadiyyatla humanitar məsələnin qarşılıqlı təsiri barədə
deyib: ―Forumun mövzularından biri iqtisadi inkişafın humanitar
aspektləridir... Yenə də Azərbaycanın təcrübəsi maraqlı ola bilər.
Çünki baxmayaraq ki biz etnik təmizləməyə məruz qalmışıq və
torpaqlarımız işğal algtındadır, bir milyondan artıq qaçqın, köçkün
vardır və dövlət onlara maliyyə yardımı, qayğı göstərir. Bizim
iqtisadi inkişafımız son 10 il ərzində dünya miqyasında ən sürətli
olmuşdur. Son 10 il ərzində aparılan islahatlar nəticəsində ölkə
iqtisadiyyatı 3,4 dəfə artmışdır. Bu, əgər belə demək mümkündürsə
dünya rekordudur... On il bundan əvvəl Azərbaycanda yoxsulluğun
səviyyəsi 49 faiz idi. Aparılmış islahatlar nəticəsində bu gün cəmi
5,5 faizdir. Aparılan islahatlar nəticəsində 10 ildə Azərbaycanda bir
milyon 200 min iş yeri açılmışdır. Hazırda Azərbaycanda işsizlik
4,8 faizdir. Bütün bu məsələlər əlbəttə ki iqtisadi islahatların
nəticəsidir. Eyni zamanda bütün bu məsələlərin bilavasitə humanitar
sahəyə dəxli vardır. Çünki Azərbaycan siyasətinin təməlində və
mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı, onun problemləri, qayğıları,
təhlükəsizliyi və rifahı dayanır‖.
Azərbaycan multikultiralizmi
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Bilirik ki, tarixən hər bir dövlətin qüdrətinin əsasında iqtisadi güc,
siyasi nüfuz dayanır. Lakin ölkədə milli birlik, bunun əsasını təşkil
edən humanitar problemlərin xalqın da qəbul etdiyi kimi həlli
olmadan qüdrətli səviyyə mümkün deyildir. Sosial-siyasi sabitlik
iqtisadi gücün ən əsas lokomotivlərindəndir, onun da kökündə təbii
ki, humanitar məsələlərin vaxtında, operativ həlli durur. Əgər
humanitar məsələ və problemlər vaxtında və həm də beynəlxalq
normalara uyğun həll olunmasa gec-tez ölkədə bu zəmində çox
ciddi böhran yaşana bilər. Bu da öz növbəsində iqtisadi və siyasi
proseslərə çox mənfi təsir göstərər. Bundan başqa hər bir insan
müəyyən intellekt sahibidir. Ölkədə müxəlif dini, milli dəyərlərə
məxsus insanların siyasi və hüquqi bərabərliyinin təmin olunması,
etnik azlıqların milli-mədəni inkişafına qanunla əsas yaradılması,
cəmiyyətin də bu prosesə adi normal yaşayış qaydası kimi baxması
ölkədə birliyin sarsılmazlığını təmin edir. Bu gün ölkəmizdə sağlam
tarixi köklərə malik multikulturalizm dövlət rəhbərliyinin
düşünülmüş siyasəti ilə daha da inkişaf edir, yeni pozitiv çalarlarla
zənginləşir.
Dövlət başçısı Azərbaycanda multikulturalizmə münasibət barədə
deyib: ―Multikulturalizm Azərbaycanda dövlət siyasətidir. Qeyd
etməliyəm ki, artıq tarixi keçmişimiz də bunu diktə edir. Eyni
zamanda multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzidir. Biz
gündəlik həyatımızda bu prinsiplər əsasında fəaliyyət göstəririk. Bu
prinsiplər cəmiyyətin mütləq əksəriyyəti tərəfindən dəstəklənir,
müdafiə edilir‖.

Ataş CƏBRAYILOV
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Multikultiralizm nədən başlayır?
Yaxud millətçi əhvalın qızışdırılmasında KİV-in məsuliyyəti
Sovet dönəminin məşhur mahnısını bir qədər dəyişsək, meydana
kifayət qədər aktual məsələ çıxar: "Multikulturalizm nədən
başlayır?" Yaxşı və sadiq qonşulardan, "sənin əlifbandakı"
şəkillərdən? Yoxsa qəzet və ya televizordakı mənzərədən? İlk
baxışdan hər şey kifayət qədər bəsitdir. Multikulturalizmin əsasında
müxtəlif millətlərdən olan insanların hər bir şəxsiyyətə hörmət
qoyaraq, qanunlar əsasında birgə yaşaması ideyası dayanır. Amma
bu zaman mədəni, dini, dil, etnik və digər xüsusiyyətlərə zərər
dəyməməlidir. Əsl multikulturalizmin hökm sürdüyü cəmiyyətə nail
olmağın alətləri də gözəl və dəqiqdir - tolerantlıq, qanunlara, birbirinin azadlığına hörmət.
Amma bütün bunların həyata keçirilməsi üçün birincisi, bu və ya
digər cəmiyyətin üzvləri buna qadir olmalı, ikincisi maddi
durumlarına, imkanlarına görə eyni vəziyyətdə yaşamalıdırlar. Yəni
faktiki olaraq, əsl multikulturalizm yalnız cənnətdə ola bilər əlbəttə ki, siz oraya düşə biləcəksinizsə. Avropanın ən güclü
dövlətləri olan Almaniya və Böyük Britaniyaya multikulturalizm
haqda şövqlə nümayiş etdirilən həmrəyliyi bədbin etirafların
əvəzləməsi üçün, təxminən, on il kifayət etdi. Britaniyanın baş
naziri Devid Kemeron bu günlərdə "Financial Times" qəzeti
vasitəsilə Şərqi və Cənubi Avropadan Avropa İttifaqının daha zənAzərbaycan multikultiralizmi

Elmi toplu

37

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri
gin ölkələrinə immiqrant axınının məhdudlaşdırılmasının
vacibliyini bəyan edib. O, bunun üçün, hətta Aİ-nin "müqəddəs
inəklərindən" biri olan işçi qüvvəsinin hərəkət azadlığına qarşı
çıxmaqdan da çəkinməyib. Bundan başqa, Kemeron milli sosial
proqramları əcnəbilərin üzünə bağlamağı da vacib sayır.
Baş nazirin bu mövqeyi əvvəllər olduğu kimi, bu dəfə də Paris və
Berlin tərəfindən dəstəklənib.
"Multikulturalizm problemləri" hamıdan çox Rusiyaya əziyyət verir
və bəzən bu özünü kifayət qədər radikal formada və mülahizələrlə
göstərir. Təəssüf ki, bu, KİV-də də çox tez-tez tirajlanır. Məsələn,
bu yaxınlarda "Rossiya-1" telekanalının "Qarşıdurma" verilişində
RLDP lideri Vladimir Jirinovski növbəti dəfə "fərqlənib". Bu dəfə
o, Şimali Qafqazda doğuş sayını, bu regiondan olan insanların
Rusiya ərazisində hərəkətini məhdudlaşdırmağa çağırıb. Jirinovski
bunun yolunu da göstərib: "Qafqaz ərazisi tikanlı məftillərlə əhatə
olunmalıdır".
Hazırda Moskvanın məşhur Qərbi Biryulevo rayonunun girişində
RLDP-nin reklamının yer aldığı böyük bir plakatın asılmasını
anlamaq mümkündürsə, miqrasiya, millətçilik kimi ağrılı mövzulara
həsr olunmuş bütün verilişlərə qalmaqallı Vladimir Volflviçin dəvət
edilmə səbəbini isə başa düşmək çətindir.
Əslində, əlbəttə ki, bu sualın cavabı kifayət qədər aydındır. Sadəcə
bu cavab o qədər qorxuludur ki, adam ona inanmaq istəmir. Axı,
əslində, Kemeronla Jirinovski eyni şeyi deyirlər. Fərq sadəcə
onların danışıq tonu və seçdikləri sözlərdədir. Demək, bu sözlərin
effekti də fərqli olacaq. Yəni artıq bu məqamda səhnəyə KİV-in
qüdrəti çıxır. Burada söhbət yalnız radikal fikirlərin
tirajlanmasından yox, həm də aksentlərin necə qoyulması, başlığa
hansı fikrin çıxarılmasından, fotoların seçilməsindən də gedir.
Azərbaycan multikultiralizmi

Elmi toplu

38

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri
"Özbə-yin,
tacikin,
gürcünün,
azərbaycanlının"
cinayət
törətdiklərinə dair çoxsaylı xəbər başlıqları faktiki olaraq, şovinist
ideyaları irəli sürən - kerosin qarşısında dayanan şəxslərə kibrit
vermək deməkdir...
Rusiya Jurnalistlər Birliyinin sədri Vsevold Boqdanovun sözlərinə
görə, "insanlar arasında düşmənçilik toxumu səpən çirkin siyasi
texnoloqlar gələcək üçün faciədirlər və onlara müqavimət
göstərməyi bacarmaq lazımdır". Boqdanov bunu VIII
"Mədəniyyətlər dialoqu" media-forumunda iştirak etmək üçün
Moskvaya gəlmiş Avropa və Asiyadan olan gənc jurnalistlərlə
görüşündə bildirib. Görüş iştirakçılarını istisnasız olaraq ən çox
narahat edən məsələ millətçilik və ksenofobiya olsa da, Boqdanov
bu hallarla mübarizə formulları haqda heç nə deməyib.
Həmkarını Rusiya Dövlət Dumasının deputatı, ixtisasca jurnalist
olan Boris Reznik də dəstəkləyib. O, Rusiya ictimaiyyətində
ksenofob və marginalların olduğundan təəssüfləndiyini, belə
qüvvələrin öz faciələrini, günahını başqalarında axtardıqlarını
söyləyib. Reznik bildirib ki, hazırda Rusiya parlamentində yeni
qanun layihəsi müzakirə olunmaqdadır. Qanun layihəsi KİV-də
cinayət hadisəsinin istənilən iştirakçısının - müttəhim, saxlanılan
şəxs, zərərçəkən və sair - milliyyəti və dininin göstərilməsini
qadağan edir.
Əlbəttə ki, bu, yaxşı təşəbbüsdür. Amma məsələ ondadır ki, bu
sənəd rusiyalı parlamentarilər tərəfindən... 2007-ci ildən müzakirə
olunur. Sonuncu dəfə bu mövzuya maraq Moskva Şəhər Dumasının
spikeri Vladimir Platonovun təşəbbüsü ilə artmışdı. Ümumilikdə
Dövlət Dumasında qanun layihəsi deputatların ürəyincə olmayıb və
onun müzakirəsi "sonraya saxlanılıb". İctimai palata da sənədi
mənfi qiymətləndirib. Dövlət başçısı Vladimir Putinə gəlincə, o,
məsələyə müdaxilə etməyəcəyinə söz versə də, sənədin yekun
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variantının ona gedib çatacağı təqdirdə, qanunu dəstəkləyəcəyini
söyləyib. Deputatlar (və onları dəstəkləyən KİV əməkdaşları belələrinin sayı heç də az deyil) isə qanun layihəsini
dəstəkləməmələrini belə əsaslandırıblar: "Jurnalistlər onsuz da
istədiklərini Ezop dilinin vasitəsilə deyəcəklər. Bu halda isə
informasiyanın dəqiqliyinə və gerçəkliyinə ziyan dəyəcək".
Amma hansı daha pisdir: səhv informasiyanın verilməsi, yoxsa
günahsız insanların zərər görməsi?
Rusiya sərhədinin digər tərəfindən isə vəziyyət fərqli görünür.
"Qoy desinlər" kimi tok-şoularda və xəbər buraxılışlarında açıqaşkar görünür ki, hökumət milli məsələdən əsaslı və peşəkarcasına
istifadə edir. "KamAZ" sürücüsü Qraç Arutyunyanla bağlı məlum
hadisə zamanı diqqət birbaşa onun milliyyətinə yönəldildi, əsas
diskussiyalar məhz bu məqam ətrafında aparıldı. Çox sayda digər
nümunələr də var. Bu cür ehtimal olunan cinayətkarlar kimi çox
tez-tez Mərkəzi Asiya təmsilçilərinin, əsasən, taciklərin və
özbəklərin adları çəkilir. Bu, əlbəttə ki, həmin ölkələrin əhalisi
tərəfindən mənfi qarşılanır. Bundan başqa, bu, kini artırır, əmək
miqrantlarının onsuz da yaxşı olmayan vəziyyətlərini daha da
ağırlaşdırır", - deyə ATƏT-in Bişkekdəki (Qırğızıstan) Araşdırma
və Treninq Akademiyasının koordinatoru Svetlana Dzardanova
bildirir.
Özbəkistandan olan jurnalist Qaliya İbrahimova: "Hər gün
"Yandeks - Xəbərlər - Özbəkistan" xəbər lentinə baxdıqda adama
elə gəlir ki, Rusiya dövlətinin bütün bəlalarının səbəbi özbəklərdir.
Diqqəti cinayətkarın hansı millətin təmsilçisi olduğuna yönəltmək,
deyəsən, keçmiş qardaş ölkələrdən olan miqrasiya ilə mübarizə
vasitəsidir. Amma bu mübarizə ilə yanaşı, Rusiya KİV-də yer alan
və diqqəti milliyyətə yönəldən bu cür "nifrət dərsləri" milli zəmində
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nifrəti, düşmənçiliyi, insanların bir-birinə qarşı kinini artırır.
Cəmiyyətdə və bu cəmiyyətin güzgüsü olan (yaxud əksinə) KİV-də
özbəklərə, qırğızlara, taciklərə, ermənilərə, azərbaycanlılara qarşı
bu cür fobiya davam edərsə, keçmiş SSRİ ərazisində Avrasiya
İttifaqı qurmağa çalışan Rusiya bu nəhəng inteqrasiya layihəsinin
özülünə, çətin ki, bir kərpic qoya bilsin".
"Qazaxıstan vətəndaş alyansı" Hüquqi Şəxslər Birliyinin
Beynəlxalq Proqramlar Komitəsinin rəhbəri Çingiz Lepsibayev də
bu fikirlərlə tam razıdır: "Rusiyanın inteqrasiya, siyasi ittifaq,
ümumi beynəlmiləl keçmiş haqda danışdığı bir vaxtda millətçilik və
ya ksenofobiya ilə bağlı istənilən hərəkət, ən azı, anlaşılmazlıq
yaradır".
Həqiqətən də, heç kəs multikulturalizm cənnətinin qurulacağına
ümid etmir. Amma heç kəs birgə yaşayışdan da imtina etmir.
Miqrantlardan, qloballaşmadan, informasiya texnologiyalarının
inkişafından, iqtisadi birliklərin yaradılması cəhdlərindən,
sərhədlərin daha çox şəffaflandırılmasından nə Rusiya, nə Avropa,
nə də Amerika qaça bilər. Bu prosesdə KİV, əlbəttə ki, bitərəf
müşahidəçi, sadəcə, xəbər və faktların yayıcısı kimi çıxış edə bilər.
Belə də düşünmək olar ki, jurnalistika ən tez və yaxşı satılan
məhsulun satışı ilə məşğul olan biznesin bir hissəsidir. Bu halda
suallar və iddialar öz-özlüyündə yox olur. Amma məsələyə fərqli
baxış da var. Bu baxışa görə, müasir jurnalistika vətəndaş
cəmiyyətinin bir hissəsi, müxtəlif sosial, milli qüvvələr arasında
dialoqu həm təmin edə, həm də poza bilən qüvvədir.
Rusiyalı jurnalist Aleksey Venediktovun dediyi kimi, "peşəkar və
qeyri-peşəkar KİV var, redaksiya siyasəti və hər bir jurnalistin şəxsi
seçimi var".
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"Biryulevoda yaşananlar tamamilə məişət hadisəsidir. Amma bu
hadisədən istifadə edən "küçə" siyasətçiləri də tapılır. Biz
jurnalistlər bunu anlamalı, insanların bizə inanması üçün mübarizə
aparmalıyıq", - deyə Venediktov qeyd edib.
Bütün bunların fonunda nə etməli? Vəziyyətin qanunvericilik
vasitəsilə dəyişdirilməsinə çalışmalı, yoxsa hər şeyi mənəvi və
peşəkar seçimə buraxmalı? Düzü, əsas məsələ bu deyil. Vacib olanı
başqa məqamdır - başa düşmək lazımdır ki, zaman-zaman bütün
pislikləri üzərinə atmaq üçün yaramaz "gəlmələr" obrazının
yaradılması, ilk növbədə, bu stereotipləri qondaranlar və onlardan
istifadə edənlər üçün zərərlidir. Şərqşünas professor Edvard Said
bunu hələ 30 il əvvəl yazdığı "Şərqşünaslıq" paflet-traktatında qeyd
edib. Bu əsər ətrafında mübahisələr hələ də davam edir. Müxtəlif
millətlərin nümayəndələri isə şovinist marginalların, mühacirin
həbsindən şou düzəldən nazirlərin və "küçə" siyasətçilərinin
qurbanı olurlar...
"Region Plyus"
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Yaşam fəlsəfəsi
İctimai, siyasi və iqtisadi həyatda geriqalma və onun səbəbləri
barədə suallara bir əsrdir ki, İslam dünyasının alim və ziyalıları
(Əhməd Ağaoğlu, Əli bəy Hüseynzadə, M.Ə.Rəsulzadə...) cavab
axtarır. Ancaq elmdə (həm də təhsildə) geriqalmanın səbəbləri son
20-30 illərin söhbətidir. Təəssüf ki, biz elmin tarixini, elmin
fəlsəfəsini öyrənməyə zamanında diqqət yetirməmişik. Yaxşı ki,
son zamanlar elmin geri qalmasını bizim filosof alimlər və
araşdırmaçılarımız (professorlar S.Xəlilov, H.Quliyev, E.Əliyev,
S.Əlisoy...) də tədqiq edirlər.
Karl Yaspersə görə, ―bəşəriyyət eyni mənşəyə və ümumi məqsədə
malikdir‖. Əgər belədirsə, bəs onda səbəbi nədir ki, Şərq ilə Qərb
biri-birindən bu qədər fərqlənir? Müasir dövrdə müsəlman Şərqinin
elm və təhsildə geri qalmasının səbəbi nədir? Bu yazıda bu suallara
cavab axtarılır.
Orta əsrlərdə İslam dünyasının bəşər elminə böyük töhfələri olub.
Ancaq bu töhfələr obyektiv dəyərləndirilməyib, əksinə bir sıra
səbəblərdən, (o cümlədən, dini-siyasi) gözdənsalma təbliğatı
aparılıb. Müsəlman dünyasının özü də bu təpkilərə layiqincə cavab
verə bilməyib, bugünkü geriliyi demək olar ki, tarixi gerilik kimi
qəbul edib. Bu cür mövqesizlik Sovet dönəminin ideologiyasına da
uygun idi.
İslam dünyasındakı elmi fəaliyyəti düzgün qiymətləndirmək üçün
15 əsrlik dövr iki yerə bölünür:
1.Orta əsrlər islam dünyasında elm.
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2. Müasir islam dünyasında elm.
Məsələyə bu cür yanaşma bir tərəfdən bizə obyektiv nəticə
çıxarmağa, ikinci tərəfdən gənclərimizə bugünkü geriliyin səbəbini
izah etməyə imkan verir.
ORTA ƏSRLƏR İSLAM DÜNYASINDA ELM
―Qüvvət elmdədir başqa cür heç kəs
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz!‖
Nizami Gəncəvi
Bu beytdən də görünür ki, zamanında islam dünyasında elmin
böyük gücə malik olduğunu biliblər. Böyük Nizami bu misralarla o
zamankı ictimai şüuru bədii formada ifadə edib. Orta əsr müsəlman
elminin bəşər elminə töhfəsi professor Həsən Quliyev tərəfindən
kifayət qədər geniş araşdırılıb. Ona Allahdan rəhmət diləyərək bu
məqalədə onun bəzi fikirlərindən geniş istifadə edəcəyik.
Müsəlman mədəniyyətinin təşəkkülünün obyektiv və tarixi
səbəbləri olmuş və bu inkişaf bir sıra hadisələrin mürəkkəb
qarşılıqlı təsiri zəminində baş vermişdir. Bunlardan biri: 489-cu
ildə Bizans imperatoru Zenonun fərmanı ilə məşhur Edesa
təbiətşünaslıq və fəlsəfə məktəbi bağlanır və onun bütün
nümayəndələri təqiblərdən qaçaraq, Sasanilər İranına köçür və
Yunanıstandakı akademiya kimi yeni bir akademiya yaradırlar. 529cu ildə digər Bizans imperatoru Yustinyan Afina akademiyasının
fəaliyyətini qadağan edir və bu akademiya da Sasanilər şəhəri
Gündəşapura köçür. Bu regionun başqa şəhərlərində də buna oxşar
elmi məktəblər fəaliyyət göstərir. Beləliklə, V əsrdən başlayaraq
bugünkü müsəlman coğrafiyasında
yunan elmi ənənələrinin
Azərbaycan multikultiralizmi

Elmi toplu

44

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri
möhkəm bünövrəsi qoyulur. Buna paralel olaraq elə həmin dövrdə
Bizans və Hind mədəniyyətlərinin yayılması prosesi də baş verir.
Bununla
bərabər ―yerli‖ ənənəvi intellektual mədəniyyətin
(islamdan əvvəlki ərəb idrakı dəyərləri, zərdüştlük və s.) inkişafı
prosesi də müşahidə olunur.
Nəticədə VIII əsrdən başlayaraq müsəlman elmi ənənəsinin intensiv
formalaşması prosesi başlayır. Müsəlman aləmi özgünlüyünü
saxlayaraq tədricən dünya elminin mərkəzinə çevrilir. Bir çox
xəlifələr hədiyyə olaraq ləl-cəvahir deyil, məhz kitab qəbul
edirdilər. Kitab kultu cəmiyyətin yeni idealı, and yeri olur.
Təsadüfi deyildi ki, artıq ilk xəlifələr messenat olur, ―müdriklik
evləri‖, şəxsi kitabxanalar yaradır və alimləri öz ətrafına cəlb
edirlər. İnsanın ictimai vəziyyəti, şəxsiyyətin nüfuz və elitaya
mənsub olması şəxsi bilik fondunun nə dərəcədə zəngin olması ilə
müəyyənləşdirilir. Bilikli insan bir növ mədəni örnəyə, nümunə
götürmək üçün etalona çevrilir. İstər ictimai, istərsə də şəxsi
kitabxanalar Qərbdə yox, ilk dəfə Şərqdə yaranmışdı.
Müsəlman elmi ənənəsində
obrazlı (humanitar) və məntiqi
(rasional) idrak formaları arasında həmişə dinamik tarazlıq
saxlanılırdı. Rasional və ya humanitar elmi ənənəyə
səmtləşməsindən asılı ol-mayaraq, müsəlman alimi bu və ya digər
dərəcədə aralıq hadisəsini də əxz etmişdir. Alim həm də şair idi və
tərsinə. Alimin elmi maraqlar spektri bəzən onlarla elmi əhatə
edirdi: riyaziyyat, fizika, astronomiya, məntiq, fəlsəfə, təbabət,
poetika, musiqi və şeir yazmaq nəzəriyyəsi, qrammatika, teologiya,
əlkimya və s. İslam dünyasında elmin və alimin özgürlüyü baza
prinsipi bu idi. Humanitar alimlərin marginallığı bundan ibarət idi
ki, onlar hər bir halda rasional təfəkkürə öz münasibətlərini
müəyyənləşdirməyə məcbur idilər.
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Alimliyin və ya elmiliyin Qərb modelində adətən poetiklik ilə
məntiqliyin eyni zamanda bir adama xas olmasını istisna edirdi bu
səbəbdən də ―fiziklər və liriklər‖ bölgüsü mövcud idi.
Qərb universtlərində tələbənin hazırlığı üçün kollektiv məsuliyyət
daşıyan alimlər korporasiyasına, təkmilləşmiş ierarxiyaya malik
orta əsr Avropa universitet olduğu halda, müsəlman
universitetlərinə ümumkorporativ cavabdehlik xas deyildi.
Müəllim və alim arxetipi
Müsəlman dünyasında
müəllim şagird (mürşüd -mürüd)
münasibətləri nüfuz, təqlid, isnad və başqa prinsiplər əsasında
fəaliyyət göstərirdi. Müəllim şəxsiyyəti ilə canlı ünsiyyət bu tərbiyə
sistemində əsas amil idi.Bir çox alimlər (V. Sementsov) hesab
edirlər ki, ənənəvi Şərq tərbiyə sistemində şagirdlə müəllim
arasındakı canlı ünsiyyət Şərq mədəniyyəti üçün fundamental
əhəmiyyət kəsb edir.
Müsəlman alimliyi kitab mədəniyyəti mühitində formalaşırdı.
Savad və ensiklopedizm kultu həm də müsəlman elmi ənənəsi
özgünlüyünü səciyyələndirir. Özgür alim şəxsiyyət
tipi
formalaşmışdı: alimdən, hər şeydən əvvəl, qədimdən qalan
sərvətlərə və dinin normalarına bələd olmaq, müstəsna təxəyyül və
hafizə, obrazlı və assosiativ təfəkkür tələb olunurdu.
Öz müəlliminin yaradıcı surətdə hər şeydə təqlid edərək onun həyatı
ilə yaşayan zaman, gələcək alim kimi şagirddə tədricən müəlliminin
―örnəyi‖ (arxetipi) formalaşır. Müəllimi ilə birlikdə şagird
yaradıcılığın sirlərinə yiyələnir, lakin bu zaman o, yaradıcılığın
hansısa universal bir modelini deyil, öz müəlliminin özgün, orijinal
yaradıcılıq laboratoriyasını dərk edir. Bəhmənyar maraqlı fikir
söyləmişdir: ―Əqli elmləri dərk edərək onların daşıyıcılarının
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keyfiyyətlərini
mənimsəməyənlər
elmlərin
mahiyyətindən
məlumatsız olaraq qalırlar, bağda yazın nişanələri göründüyü kimi,
alimin hərəkətlərindən də onun müəllimlərinin müdrikliyi özünü
göstərir‖.
Nobel mükafatına layiq görülmüş pakistanlı fizik Əbdüs Səlam
―İdeallar və gerçəkliklər‖ kitabında yazır: ―Orta əsrlərdə elmin
ağırlıq mərkəzi İslam dünyasında idi... Quranın yeddi yüz əlli ayəsi
-təxminən səkkizdə biri inananları təbiəti araşdırmağa, həqiqət
axtarışında ağıllarını ən yaxşı şəkildə istifadə etməyə, bilik əldə
etməni və elmi düşüncəni ictimai həyatın bir parçası halına
gətirməyə sövq edir‖.
Belə tədris metodunun uğuru ilə bərabər qüsuru da var idi. İslam
alimləri bu qüsuru görmüş və tənqid etmişlər. Misal üçün, ƏlMəarri korkoranə nüfuz sahibinə inanan tədris metodunu , qədim
örnəkləri qeyri-yaradıcı tərzdə təqlid edən ənənəvi alimliyi kəskin
tənqid etmişdi.
İslam elm və təhsilin əsaslandığı prinsiplər: nüfuz, təqlid, isnad,
müxtəliflik prinsipi, canlı ünsiyyət, məhsuldar mükalimə (seminar).
Maraqlıdır ki, müsəlman alim hazırlama sistemində də şəxsi amil
aparıcıdır. Alimi obyektivləşdirilmiş intellektual mühit deyil
(şəxsizləşdirilmiş mətnlər və ya alimlərin korporasiyaları),
tələbənin bilavasitə müəllimlə ünsiyyəti formalaşdırır. Tələbəyə
təkcə müəllimin ona verdiyi obyektivləşdirilmiş bilik fondu deyil,
həm də müəllimin həyat tərzi, düşüncə üslubu və xüsusilə onun
şəxsiyyəti təsir göstərir.
Müsəlman şəxsiyyət tərbiyəsi sistemində təhsil metodunun xüsusi
bir müxtəliflik prinsipi
işləyirdi. Tədris üsullarının fəlsəfi
dərkindən bəhs edərkən İbn Xəldun göstərirdi ki, ənənəvi müsəlman
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tərbiyəsi elmilik xüsusiyyətlərindən məhrumdur, çünki o, vahid
şəklə salınmamışdır. İbn Xəldun yazır ki, ―bilik öyrənmək sənətdir
ki, tədris üsulları arasındakı mövcud fərqlər də buna şəhadət edir.
Hər bir məşhur müəllimin özünün tədris üsulu və əvvəlcədən
müəyyən edilmiş tədris qaydası vardır: bu, ümumiyyətlə, bütün
sənət növlərinə xas olan cəhət, məhz onu göstərir ki, belə tədris
üsulu elmə aid deyil, zira, əgər o, elmə aid olsa idi, onla-rın hamısı
üçün vahid olardı. Sən elmin hər bir sahəsinin tədrisi üsullarında
fərqlərə rast gələ bilərsən və bu onu göstərir ki, hər üsul bir
sənətdir: axı elm vahid və ziddiyyətsizdir‖.
İslam dünyasında alimlərə hörmət böyük idi və bu İslam
mədəniyyətindən gəlirdi. ―Alimlər bu dünyanın işığı, axirətin
nurudur‖ paradiqma səviyyəsinə qalxmışdır. Padşahlar, şahlar,
sərkərdər zaman-zaman alimləri ziyarət edir və bu hadisələr geniş
yayılırdi və nəticədə gənc nəslin elm dalınca getmələrini
stimullaşdırırdı. Tarixdən məlum olan bir neçə hadisəni yada salaq.
Əbu Reyhan əl Biruni
Əbu Reyhan Biruni ömrünün son saatlarını yaşayanda bir tələbəsi
onu ziyarət edir. Tələbə onu salamlayanda səsindən tanıyır və deyir:
- Sən filankəs deyilsən? Tələbə: - Bəli, - deyir. ―Mənə deyilənə görə
sən İslamın miras hüququnda dolaşıq bir məsələnin cavabını
tapmısan, belədirmi? Tələbə: ―Ya Əbu Reyhan, indi sağlamlıq
haqda düşünmək...‖. Əbu Reyhan onun sözünü kəsir: ―Bunu
bilmədən ölməkdənsə, bilib ölmək daha xeyirli deyilmi, səncə?‖
Zünnun əl Misri
Sufiliyi, vəlayəti ( mürşid -mürid bağlarını) və sufi vəllərini ordaburda inkar edən bir dəliqanlı gənci ədəbə dəvət etmək üçün böyük
ustad Zünnun əl Misrinin (796 -859) yanına gətirirlər. Moizələrində
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uca Yaradanı ―insan oğlunun Tək və Mütləq Dostu, Sevgilisi‖
adlandıran bu sufi ustadı barmağındakı qiymətli daşa malik
üzüyünü çıxarıb, həmin gəncə uzadır və deyir: - Bunu adi bazara (I
bazar) aparıb, bir altun sikkəyə sat.
Bazarda heç kəs bu üzüyə heç gümüş sikkə də vermədi. Çarəsiz
gənc Zünnunun yanına qayıdıb durumu ona söyləyir.
Bu səfər Zünnun ona deyir ki, üzüyü mücəvhərlər (II bazar) satılan
bazara çıxarsın. Qızıl-zinət əşyaları satılan bazarın sərrafları min
altun sikkə təklif edirlər. Eyni mala iki müxtəlif bazarda fərqli
qiymətlərin qoyulması təcrübəsi gənci çaşdırır. Gənc böyük sufinin
yanına qayıdır və olanları danışır. Zünnun ona belə deyir: - Sufiliyin
və o yolu tutub gedənlərin dəyəri ondan anlayanlara yaxşı bəllidir.
Arif olmayanların aşağalaması ilə onlardan heç nə əskilməz. Sənin
onlara verdiyin dəyər isə elminin və idrakının dayazlığından
qaynaqlanır. Elə buna görə də o qara bazarda bu nadir üzüyə verilən
qiymətdən zərrəcə fərqlənmir.
Çingiz xan
Çingiz xan Buxaranı fəth edəndə atını şah sarayının pilləkəninə
sürür. Bütün bəylər, zadəganlar, tacirlər gəlib səmənd atın
ayağından öpürlər. Əllərini qurşağına qoyan 5-6 nəfər isə başları ilə
fatehi salamlayırlar və gəlib atın ayağından öpmürlər. Çingiz xan
soruşur: ―Bəs onlar niyə gəlib atı öpmədilər?‖ Cavab verirlər ki,
onlar da olar - alimlərdir.
Əmir Teymurun vəsiyyəti
İslam mədəniyyətində alimin və müəllimin nüfuzu çox böyük idi.
Bir çox padşahlar, sultanlar zaman-zaman nüfuzlu alimləri ziyarət
ediblər. Bu insanlar dünyasını dəyişəndə, həyatlarının son anlarında
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da, vəsiyyətlərində də alimi yada salıblar. Əmir Teymur dünyasını
dəyişəndə vəsiyyət edir ki, məni Seyid Bərkənin ayaq tərəfində
basdırın...
Müsəlman rasionalist fikrinin görkəmli nümayəndələri İbn Sina,
Fərabi, Biruni, Tusi və digərləri dünya təbiətşünaslıq və fəlsəfi
biliklər sisteminin inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir
göstərmişlər.
Əl-Qəzali hesab edirdi ki, həqiqət meyarı haqda məsələdə ―ürəkdə
inam‖ kimi başa düşülən din mövqeyində durmaq lazımdır və
―biliyin həqiqiliyi‖ meyarı din əsl bilik, hər bir əsl bilik isə dindir.

Şahlar Əsgərov
Professor, əməkdar elm xadimi
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Azərbaycan geosiyasətini elmə təqdim edən ilk
fundamental əsər
Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi,
Prezident Administrasiyasının İctimai-siyasi əlaqələr şöbəsinin
müdiri, tarix elmləri doktoru,
professor Əli Həsənovun
―Azərbaycanın geosiyasəti‖ adlanan fundamental tədqiqat əsərinin
elmi dəyərləri haqqında

Geosiyasət daha çox regionları əhatə edir, eləcə də geosiyasi
regionlar arasında ―geosiyasi zolaqlar‖ da formalaşa bilir. Məsələn,
Azərbaycan həm Qafqaz geosiyasi regionunun elementidir
(mərkəzləşdirici subyekt kimi), həm də Avropa ilə Asiya arasındakı
―geosiyasi zolağın‖ komponentidir (birləşdirici subyekt kimi).
Digər dövlətlərlə əlaqələr geosiyasətin formalaşması proseslərini
təbii olaraq şərtləndirir. Qarşılıqlı təsirlər fonunda dövlətlərin
geosiyasi gücləri yaranır. Dövlətin ümumən geosiyasi gücü onun
daxili və beynəlxalq gücünə söykənir. Daxili gücü onun geosiyasi
nüvəsini təşkil edir. Geosiyasi məkanı mərkəzdən ətraflara doğru
genişləndirir. Böyük dövlətlərin başqa regionlarda geosiyasi
maraqlarının genişlənməsi də həmin dövlətlərin geosiyasi
(beynəlxalq münasibətlər üzrə) nüvələrini meydana gətirir. Buradan
da xarici siyasətin şəbəkələşmiş mərkəzləri formalaşmış olur.
Burada dövlətin daxili siyasəti xarici siyasətini, xarici siyasəti də öz
növbəsində daxili siyasətini tamamlayır. Tamamlama sayəsində
dövlətin daxildən xaricinə doğru və əksinə istiqamətdə geosiyasi
maraqları meydana gəlir və geosiyasi maraqların sferası onu təşkil
edən elementlərin hərəkət sferasının formalaşmasına səbəb olur.
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Dövlət digər dövlətin geosiyasi məkanına (burada geosiyasi məkan
həm dövlətdaxili məkan, həm də dövlət sərhədlərinin kənarındakı
dövlət maraqlarının əks olunduğu məkanlar aid oluna bilər) daxil
olur. Bu istiqmat baza olaraq iki hissədən ibarət olur: birincisi,
dövlət özünün milli vasitələri ilə başqa dövlətin geosiyasi məkanına
-ölkədaxili məkanına daxil olur, təsir edir (hətta bir çox hallarda
geosiyasi ―eksterritoriallıq‖ yaranır, yəni, başqa ərazilərdə imtiyaz
və immunitetlər daha çox olur); ikincisi, öz ərazisində digər
dövlətin mövcud olduğu məkan (xarici ölkələrin resurslarının
yaratdığı məkan nəzərdə tutulur) üzrə təsir edir. Öz məkanında
yerləşən digər dövlətin geosiyasi maraqları üzərində təsirlər etməyə
çalışır. Dövlətlər həmçinin üçüncü və ya dördüncü dövlətlərin
ərazilərində də təsirlər etməyə çalışırlar. Bu baxımdan da
geosiyasətin təsir şəbəkəsi meydana gəlir. Bu təsir şəbəkəsi
dövlətləri beynəlxalq münasibətlərin fərqli fəal üzvlərinə çevirir və
eləcə də yaylı formalı münasibətləri meydana gətirir. Yaylı (tarazlı)
münasibətlər və əlaqələr inkişafa və təhlükəsizliyə, sülh və sabitliyə
xidmət edir. Fərqli güclərə görə geosiyasət amili dünyanın
piramidal idarəetməsi formasını meydana gətirir.
Azərbaycan da dünyanın digər dövlətləri kimi geosiyasətin aktiv
üzvlərindən biridir. Azərbaycanın geosiyasəti özünün təkamül və
inkişaf mərhələsini yaşayıb və bu gün də həmin proseslər davam
etməkdədir. Ölkənin XX əsrin sonlarını əhatə edən geosiyasətinin
formalaşmasının başlanğıcı
müstəqillik qazandıqdan sonra
qoyulub. Xarici siyasətin ilkin aktları, bu baxımdan ölkə
müstəqilliyinin defacto və dejure (SSRİ-dən ayrıldığı faktiki
əraziləri üzrə hüquqi baxımdan ) tanınması və dövlətlərarası
diplomatik münasibətlər, sahələr üzrə əlaqələrin qurulması
geosiyasətin başlanğıcı üçün əsasları meydana gətirmiş oldu.
Sonrakı mərhələlərdə (1994-cü ildən başlayaraq) isə xarici
sərmayələrin ölkə iqtisadiyyatına cəlb olunması və çoxsahəli
əlaqələr, o cümlədən geosiyasət elementlərinin sayının çoxalması
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məhz geosiyasi mühitin inkişafında növbəti mərhələni meydana
gətirdi. Ölkənin yerləşdiyi məkan və məkan üzərindəki strukturlar
və elementlər geosiyasi mühitin əsaslarını təşkil etməyə başladı.
Dövlətin daxilən güclənməsi, onun iqtisadi və siyasi strukturlarının
inkişafı geosiyasi nüvənin əsaslarını zənginləşdirdi. Azərbaycan
regionda radiuslu dalğalar üzrə öz geosiyasi məkanını böyütməyə
başladı. Bu proseslər artıq XXI əsrin başlanğıcından bu yana baş
verməkdədir.
Bu baxımdan dəyərli tədqiqatçı, professor Əli Həsənovun 2015-ci
ildə işıq üzü görmüş ―Azərbaycanın geosiyasəti‖ adlı əsəri də
xüsusi elmi-fundamental əhəmiyyətə malikdir.
Əsərin ―Azərbaycanın geosiyasi inkişaf tarixi və xarakteristikası,
müasir milli inkişaf siyasətinin əsasları‖ adlanan I bölməsində
Azərbaycanın ayrı-ayrı mərhələlər və dövrlər üzrə geosiyasi inkişaf
tarixi, həmçinin müasir inkişaf siyasəti, onun xarakteristikası,
parametrləri, xarici siyasətin əsas vəzifələri və tələbləri, eləcə də
ölkəmizin müasir geosiyasi statusu ilə bağlı məsələlər elmi
araşdırmalar predmetinə çevrilmişdir.
Əsər Azərbaycanın qədim zamanlarda
geosiyasi statusunun
formalaşmasının elmi əsaslarının yığcam təhlili ilə başlayır.
Birinci Dünya müharibəsinə qədərki geosiyasi vəziyyəti konkret
faktlar, bu baxımdan cərəyan edən siyasi hadisələr əsasında elmi
təhlillər süzgəcindən keçirilmişdir. Belə qənaətə gəlinir ki, qədim
Azərbaycan dövlətlərinin xarici siyasətlərinin formalaşması əsasları
onların artıq subyektlər kimi mövcudluqlarından irəli gəlmişdir.
Burada artıq tarixi ardıcıllıq əsasında Azərbaycanın dəyişən və artan
geosiyasi vəziyyətləri təhlil obyektinə çevrilir. Orta əsrlərin
geosiyasi xarakteristikası verilir və ölkənin regionun əsas
oyunçularının –Rusiya, İran, Türkiyə (Osmanlı imperiyası)nin
rəqabət obyektinə çevrilməsinin əsasları şərh olunur. Burada
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professor Əli Həsənov Azərbaycanı regional strateji subyekt kimi
təhlil obyektinə cəlb edir və ölkənin böyük dövlətlərin maraqlarını
cəzb edən obyekt kimi parametrlərini əks etdirir. Bununla da tarixi
aspektdən geosiyasi bütövlüyü ortaya qoya bilir. Tədqiatçı siyasi
prosesləri Birinci Dünya müharibəsinə qədər zaman kriteriyası ilə
bağlayır, həmçinin siyasi nəticələr ardıcıllığını da kompleksləşdirir.
Bununla da tarixi dövrlərin birləşmiş geosiyasətini elmi baxımdan
açır.
XX əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqazın geosiyasi mühitinin
formalaşması cəhətləri elmin predmetinə çevrilir. Burada
Azərbaycanın müstəqillik qazanması və müstəqil geosiyasət
subyektinə çevrilməsinin tarixi-siyasi əsasları şərh olunur. ADR-in
xarici siyasəti, diplomatik manevrləri və uğursuzluqları elmin
tələbləri ilə analiz edilir.
Əsərin Azərbaycanın beynəlxalq aləmlə geosiyasi münasibətlərinə
həsr edilmiş ikinci bölməsi daha çox Avrasiyanın ümumi geosiyasi
xarakteristikası və müasir vəziyyətinin təhlili ilə səciyyələnir.
Avrasiyanın planetar və regional geosiyasi vəziyyətinə təsir
göstərən fərqli maraqlar sistemi, transmilli, regional və milli
hədəflər göstərilir.
ABŞ-ın, Türkiyənin, Rusiyanın, Avropa
İttifaqının və digər aparıcı dünya dövlətlərinin və birliklərinin
Avrasiya siyasəti və Azərbaycanla geosiyasi münasibətlərinin
xarakteristikası verilir. Bu bölmədə Avrasiyanın ümumi geosiyasi
müstəvisinin formalaşması komponentləri və onların qarşılıqlı
strukturunun əsasları elmin obyektinə çevrilir.
Ümumiyyətlə, professor Əli Həsənovun əsərlərində bu kimi
məsələlər, geosiyasi aspektlər tədqiqat üçün obyekt və predmet
mövzusunu təşkil edir:
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-SSRİ-nin dağılmasından sonrakı dövrdə Avrasiyada baş verən
geosiyasi prosesləri, MDB-nin yaradılması və bu qurum daxilində
baş verən iqtisadi, siyasi, mədəni inteqrasiya prosesləri;
-Böyük dövlətlərin XX sərdə Avrasiyada formalaşan yeni
maraqlarının əsasları;
-Avrasiyanın yeni geosiyasi mühitinin meydana gəlməsi və yeni
iqtisadi,
siyasi
subyektlərin
maraqlarının
formalaşması
istiqamətləri;
-Avrasiya geosiyasətinin yeni parametrləri və materikin regionları,
xüsusilə, Xəzər, Qara dəniz və Cənubi Qafqaz üzrə yeni geosiyasi
mühitin formalaşması;
-Avrasiyanın geosiyasi müstəvisinin yeni kompleks tərkibi;
-Avrasiyanın geosiyasi mühtini formalaşdıran komponentlərin yeni
axarı;
-Avrasiyanın geosiyasi mühitində ABŞ kimi nəhəng dövlətin
maraqlarının formalaşması əsasları və yeni müstəqil siyasi
regionlarla bu dövlətin yeni maraqlarının formalaşması
istiqamətləri;
-Avrasiyada meydana gələn yeni bloklaşmalar və yeni regionların
hərbi-siyasi və iqtisadi parametlər üzrə geosiyasi statuslarının
formalaşması;
-Avrasiyanın təhlükəsizlik sistemi;
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-Avro-Atlantika təhlükəsizlik sistemi və Avrasiya subyektləri ilə
əlaqələrin, əməkdaşlığın, inteqrasiyanın əsasları;
-Avro-Asiya qovşağında yeni təhlükəsizliyin meydana gəlməsi
əsasları;
-Avrasiyada münaqişələr, o cümlədən Ukrayna böhranının səbəbləri
və böyük dövlətlərin maraqları kontekstindən izah olunması;
-Xəzər və Qara dəniz regionlarının yeni enerji potensialı mərkəzləri
kimi əhəmiyyət kəsb etməsi və bu regionların ABŞ kimi böyük
dövlətin diqqətini cəlb etməsi;
-Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev tərəfindən
müstəqilliyin ilk illərində ölkənin praqmatik və milli təhlükəsizliyə
xidmət edən xarici siyasətinin formalaşması istiqamətləri;
-Azərbaycanın Avro-Asiya qovşağında yeni bir birləşdirici qovşaq
rolunu oynamasının əsasları;
-Azərbaycanın Avropanın enerji məhsulu ilə təmin olunmasında
mühüm potensiala malik olması və eləcə də tranzit mövqeyinin
əsasları;
-Cənubi Qafqazın və Xəzərin enerji ehtiyatlarının Cənubi Qafqaz
boru kəmərləri vasitəsilə dünya bazarına çıxarılmasının əsasları;
-Ölkənin neft diplomatiyasının müasir tarixi mərhələlərinn əsas
istiqamətləri;
-Xəzərin enerji ehtiyatlarının təhlükəsiz şəraitdə tranziti üçün
Azərbaycanın əlverişli coğrafi-siyasi və tranzit mövqeyi;
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-Azərbaycanın dünyanın aparıcı dövlətlərinin geosiyasi oyunlarında
özünün milli təhlükəsizliyini təmin etməsinin əsasları;
-Azərbaycanın regionda beynəlxalq tarazlaşdırma siyasətinin
parametrləri və ölkənin geosiyasi təhlükəsizliyi üçün ölkə rəhbəri
cənab İlham Əliyev tərəfindən praqmatik xarici siyasətin müəyyən
olunması və xarici siyasətin əsas istiqamətləri;
-Ölkənin xarici siyasətinin onun daxili siyasətlə tamamlanmasının
əsas tələbləri və kriteriyalari;
-Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin baş
verməsinin
geosiyasi
səbəbləri
və
münaqişənin
həlli
diplomatiyasının əsasları;
-Münaqişədən böyük dövlətlərin öz maraqları üçün istifadə etməsi
və beynəlxalq ədalətin heçə enməsi;
-Münaqişənin həllində beynəlxalq hüququn nəzəri əsasları və
praktik olaraq qeyri-tətbiqi və güc diplomatiasının əsas istiqamətləri
və digər siyasi proseslər

Əsər bu kriteriyalara görə fundamental elmi əhəmiyyətə malikdir:

-əsərin yüksək səviyyədə ortaya çıxmasında müəllif tərəfindən
fəlsəfi-elmi-məntiqi metodlardan yüksək səviyyədə istifadə
olunması;
-tarixdə baş vermiş siyasi proseslərin analizi zamanı müəllif
tərəfindən deduktiv və induktiv metodlardan peşəkarlıqla istifadə
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olunması və nəticə etibarilə əsərin sistemli və geniş strukturlu bitkin
bir nəticəyə çevrilməsi;
-əsərin ümumməzmun və nəticə etibarilə Azərbaycanın geosiyasət
fəlsəfəsini yaratması;
-tarixdə baş verən siyasi hadisələrin geosiyasət elminin tələbləri
əsasında təhlil obyektinə çevrilməsi və yüksək elmi qənaətlərin əldə
olunması;
-regionda qədim zamanlardan bu yana Azərbaycan dövlətinin
formalaşmasının tarixi-siyasi zərurətlərinin regionun beynəlxalq
münasibətlər müstəvisində elmi-nəzəri baxımdan üzərə çıxarılması;
-Azərbaycan dövlətinin tarixi ardıcıllıq zamanı ilə təşəkkülünün
elmi əsasları və onun digər region dövlətləri ilə əlaqələrinin coğrafi
və siyasi parametrlər baxımından təhlli;
-Azərbaycan dövlətinin regionda tarixin müxtəlif vaxtlarında
geosiyasət subyektinə çevrilməsinin əsaslarının elmi-sistemli
qaydada nəzəri baxımından təhlil obyektinə çevrilməsi və analizlər
sayəsində müvafiq elmi nəticələrin əldə edilməsi;
-Azərbaycanın geosiyasi vəziyyətinin tarixi dövrlər üzrə müqayisəli
əsasda təhlil obyektinə çevrilməsi-geosiyasətin tarixi mərhələlərlə
formalaşmasının əsaslarının elmi parametrlərlə analiz olunması;
-Azərbaycanın regionun geosiyasət subyektinə çevrilməsinin tarixisiyasi və iqtisadi kriteriyalarının sistemli olaraq sintez olunması və
müvafiq nəticələrin əldə edilməsi;
-Azərbaycanın regionun böyük (Rusiya, Türkiyə, İran, Ərəb
xilafəti) dövlətlərinin tarixi maraq mübarizəsi obyektinə
Azərbaycan multikultiralizmi

Elmi toplu

58

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri
çevrilməsinin elmi –nəzəri əsaslarının predmetli qaydada izah
olunması;
-Azərbaycanın müstəqillik qazandıqdan sonra özünün geoiqtisadi və
geosiyasi potensialını daxilən gücləndirməsi və bu potensialın
dünyanın digər dövlətləri ilə maraq mübarizəsində səmərəli
istifadəsinin əsaslarının yüksək elmi təhlili;
-Dünyanın aparıcı beynəlxalq təşkilatları ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq
və tərəfdaşlıq şəraitində ölkənin özünün geosiyasətinin getdikcə
gücləndirilməsinin elmi əsasları;
-tarixi hadisələrin geosiyasi parametrlər üzrə zamana müvafiq
qaydada geosiyasəti formalaşdırmasının geniş əsasalarla elmi
obyektə cəlb olunması və digər amillər

Rufiz Qonaqov,
Beynəlxalq Münasibətlərin Araşdırılması Mərkəzinin
sədri, politoloq
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Azərbaycanda geosiyasət elminin əsasını qoyan
fundamental tədqiqat
Qloballaşan dünyanın tərkib hissəsi olan, həm də onun nüfuzlu
aktorlarının kəsişən və toqquşan maraqlarının ünvanlandığı
coğrafiyada yerləşən Azərbaycan Respublikasında müasir
dovrümüzün mürəkkəb geosiyasi və geoiqtisadi proseslərindən baş
çıxarmaq, milli, regional və beynəlxalq səviyyələrdə strateji
hədəfləri müəyyən etmək, ölkənin milli təhlükəsizliyini daxili və
xarici təhdidlərdən qorumaq və dinamik inkişaf strategiyasını
həyata keçirmək üçün kreativ ideyaların hasil olunduğu dərin elmianalitik tədqiqatların aparılması informasiya əsri olan XXI
yüzilliyin tələbinə çevrilmişdir.
Bu reallıqlar kontekstində 2014-cü ilin iyul ayının sonu, avqust
ayının əvvəlində Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində və
qoşunların təmas xəttində müşahidə olunan gərginlik cəlb
olunduğumuz münaqişənin real vəziyyəti və həlli perspektivləri ilə
bağlı dərin elmi-analitik təhlillərin aparılmasını, bu prosesdə
geosiyasi və geoiqtisadi vəziyyətin, beynəlxalq konyukturanın və
dünyada güc balansının köklü olaraq nəzərə alınmasını, atılması
mümkün olan diplomatik və hərbi-siyasi addımların risk və
faydalılıq əmsalının dəqiq hesablanmasını, xüsusilə informasiya
təhlükəsizliyi sahəsində mövcud durumun əlahiddə olaraq
qiymətləndirilməsini zəruri etmişdir.
Bu, bir həqiqətdir ki, müasir münaqişə və müharibələrdə ilkin zəfər
meydanı kimi ―hərbi cəbhə‖ deyil, ―informasiya cəbhəsi‖ çıxış edir.
İkincidə qalib gələn, elə birincidə də ―zəfər çələngi‖nı boynuna
taxır. Bu, artıq müasir dünyamızın təkzibedilməz aksiomuna
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çevrilmişdir. Bu baxımdan Almaniya politoloji fikrinin
daşıyıcılarının aşağıdakı mühakiməsi kifayət qədər məntiqli və
ibrətamizdir: ―Vacib informasiyaya malik olmaq hakimiyyətə malik
olmaq deməkdir. Vacib informasiyanı qeyri-vacib informasiyadan
ayırmağı bacarmaq ikiqat hakimiyyətə malik olmaq deməkdir.
Vacib informasiyanı yaymaq və ya yaymamaq qabiliyyəti isə üçqat
hakimiyyətə malik olmaq deməkdir.‖ Deməli, istənilən situasiyanın,
xüsusilə də hərbi münaqişə vəziyyətinin qalibi statusuna yüksəlmək
üçün informasiya məkanında son dərəcə tədbirli, çevik, ağıllı,
məsuliiyyətli və peşəkar olmaq lazımdır. Bu reallığa məhəl
qoymayan tərəfin üzləşdiyi situasiyanın məğlubu statusuna enişi
qaçılmaz olur. Bu məsələlər Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi
―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış‖ İnkişaf Konsepsiyasınından
irəli gələn vəzifələr kontekstində xüsusi aktuallıq və əhəmiyyət kəsb
edir.
Sadalanan həqiqətlər kontekstində Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi, görkəmli
dövlət xadimi, tarix elmləri doktoru, professor Əli Həsənovun dərin
zəka, iti fəhm, analitik və innovativ düşüncə tərzi və sistemli analiz
qabiliyyətinin məhsulu olan ―Azərbaycanın geosiyasəti‖ adlı
fundamental tədqiqat əsəri tarixi keçmişi nəzərə almaqla müasir
beynəlxalq koordinatlar sistemində baş verən mürəkkəb geosiyasi
proseslərin məntiq və dialektikasını anlamaq, bu prosesdə ayrı-ayrı
beynəlxalq aktorların davranış tərzini izləmək böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Müəllif bu dəyərli tədqiqatında Xəzər-Qara dəniz
hövzəsi, Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz regionuna potensial və
real təsir imkanlarını qiymətləndirmək, bu regionda transmilli enerji
və nəqliyyat-kommunikasiya sisteminin formalaşması siyasətinin
forma və məzmun xarakteristikasını dəyərləndirmək, Azərbaycanın
xarici aləmlə geosiyasi, geoiqtisadi və hərbi-təhlükəsizlik sahəsində
münasibətlərini şərtləndirən amilləri üzə çıxarmaq, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini Cənubi Qafqazın əsas
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təhlükəsizlik problemi kimi əsaslandırmaq və onun həlli yollarını
təhlil etməklə dövlətimizin informasiya təhlükəsizliyinin təminatına
mühüm töhfə verir və müasir elmimizdə ―geosiyasət‖ adlanan yeni
bir istiqamətin möhkəm bünövrəsini qoyur.
Əsərin ―Azərbaycanın geosiyasi inkişaf tarixi və xarakteristikası,
müasir milli inkişaf siyasətinin əsasları‖ adlanan I bölməsində 3
fəsil, 11 yarımfəsil çərçivəsində müvafiq olaraq Azərbaycanın
geosiyasi inkişaf tarixi, müasir inkişaf siyasəti, onun
xarakteristikası, əsas vəzifələri və tələbləri, habelə ölkəmizin müasir
geosiyasi statusu ilə bağlı məsələlər elmi araşdırmalar predmetinə
çevrilmişdir.
Əsərdə ilk olaraq Azərbaycanın qədim zamanlardan Birinci Dünya
müharibəsinə qədərki geosiyasi vəziyyəti konkret faktlar və
arqumentlər əsasında elmi təhlillər süzgəcindən keçirilmişdir.
Burada ilk növbədə Azərbaycan ərazisində Manna, Atropatena və
Albaniya dövlətlərinin qədim dövrün geosiyasi reallıqları
çərçivəsində müəyyən tarixi zamanlarda həm güclü subyektlərə,
həm də xarici aləmin təzyiq obyektlərinə çevrilməsi və onun
nəticələri ilə bağlı elmi mülahizələr əks olunmuşdur. Daha dəqiq
desək, eramızdan əvvəl Azərbaycanın uzun tarixi dövrdə Midiya,
Əhəmənilər və Sasani imperiyaları tərkibində qalması, VII əsrdən
Ərəb xilafəti altına düşməsi, sonrakı tarixi mərhələlərdə, daha
doğrusu, IX-XI əsrlərdə isə bu arealda feodal Sacilər, Salarilər,
Rəvvadilər, Şirvanşahlar və Şəddadilər dövlətləri yaranması və
onarın geosiyasi davranış xüsusiyyətləri ilə bağlı məsələlərə
toxunulmuşdur. Bu dövrün təhlilini aparan müəllifin aşağıdakı elmi
nəticələri kifayət qədər əsaslandırılmış, dolğun və ibrətamizdir:
– Azərbaycan uzun müdət ərzində yadelli işğalçıların hökmranlığı
altında yaşamağa məcbur edilsə də, xalq öz milli inkişafını heç
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zaman dayandırmamışdır. Xalq öz maddi-mənəvi dəyərlərini, dilini,
milli varlığını qoruyub saxlamış və inkişaf etdirmişdir.
— Elə bu inkişafın nəticəsində Azərbaycanda Avropadan daha
əvvəl-XV əsrin sonlarından etibarən yerli Səfəvilərin mərkəzləşmiş
milli dövlət hərəkatı başlanmışdır.
— Mərkəzləşmiş milli dövlət hərəkatının meydana gəlməsi üçün
zəruri əlverişli zəmin əvvəlki dövrlərdə-Atabəylər dövləti (XII-XIII
əsrlər), Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu dövlətləri (XV əsr), Şirvanşahlar
dövləti (XV-XVI əsrlər) və s. zamanlarda yaşanan siyasi proseslərin
nəticəsi kimi meydana gəlmişdir.
– Səfəvilər dövləti özünün bütün parametrləri (vahid ərazi, kompakt
yaşayan əhali (xalq), əhalinin de-fakto idarə olunması, başqa
dövlətlər tərəfindən tanınma və s.) ilə mərkəzləşmiş milli dövlət
olmuş və Vestfal prosesinin prinsiplərinə cavab vermişdir.
Məlum olduğu kimi, I Şah İsmayılın dövründə (1501-1524-cü illər)
Səfəvilər dövləti bütün tarixi Azərbaycan torpaqlarını vahid mərkəz
ətrafında birləşdirməyə nail olmuş, habelə vaxtilə müxtəlif
imperiyalar tərəfindən zəbt olunmuş digər əraziləri geri qaytarmaq
uğrunda qanlı müharibələr aparmışdır. Bu kontekstdə müəllif haqlı
olaraq qeyd edir ki, Avropa ölkələri və Rusiya tərəfindən
qızışdırılan osmanlı-səfəvi müharibələri hər iki dövləti, xüsusən
Səfəviləri tədricən zəiflətmişdir. Əsərdə göstərilir ki, 1590-cı ildə
İstanbulda imzalanmış Səfəvi-Osmanlı sülh sazişinə görə,
Azərbaycan torpaqları iki hissəyə bölünmüşdür. Azərbaycanın
Şirvan, Qarabağ, Təbriz, Sərab, Marağa və ondan qərbdə yerləşən
bütün əraziləri Osmanlı dövlətinə keçmiş, Xalxal, Ərdəbil, Qaradağ,
Talış, Zəncan və Sultaniyə torpaqları Səfəvilərdə qalmışdır. Sonrakı
tarixi dövrlərdə də sərhəd dəyişikliyinin yaratdığı gərginlik SəfəviOsmanlı qarşıdurmasının səngiməsinə imkan verməmiş və əslində,
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bu iki imperiya arasında müharibə vəziyyəti XVII əsrin birinci
yarısınadək davam etmişdir. 1612-ci il Sərab və 1639-cu il QəsriŞirin sülhünün şərtlərinə görə, bu iki imperiya arasında müvəqqəti
etimad mühiti yaransa da, o, XVIII əsrin əvvəllərində yenidən
pozulmuşdur.
Əsərdə həmin dövrün geosiyasi reallıqları, xüsusilə də 1700-1721-ci
illərdə Skandinaviya ölkələri ilə Şimal müharibəsindən qalib çıxan
Rusiyanın Xəzərsahili ərazilərə iddiaları və onun Osmanlı
dövlətinin regional maraqları ilə həm toqquşması, həm də
kəsişməsi, habelə bu reallıqlar fonunda Səfəvi dövlətinin daha da
zəifləməsi gerçəkliyi kifayət qədər dərin və ətraflı tədqiq
olunmuşdur.
Burada müəllif xüsusi olaraq diqqəti Azərbaycan dövlətçiliyi
tarixində mühüm iz buraxmış 1724-cü ildə Osmanlı və Rusiya
arasında imzalanmış İstanbul və 1735-ci ildə Səfəvilər dövləti ilə
Rusiya arsında bağlanmış Gəncə müqavilələrinə cəlb edir. Birinci
müqaviləyə görə, Türkiyə Səfəvi şahlarının ―Rusiyaya güzəşt etdiyi
Xəzərsahili‖ Şimali Azərbaycan torpaqlarının yeni statusunu təsdiq
etdi. Bunun əvəzində isə Rusiya Şirvan istisna olmaqla, Səfəvilərə
məxsus digər Qərbi Azərbaycan ərazilərinin və Cənubi Qafqazın bir
hissəsinin (Azərbaycanlılar yaşayan Borçalı və digər vilayətlərin,
Batumun, Krımın və s. Osmanlı dövləti tərəfindən tutulmasına
etiraz etməyəcəyinə təminat verdi.
Uzağa gedən geosiyasi nəticələrə səbəb olacaq həmin hadisələrin
dərin analizini aparan müəllif aşağıdakı qənaətini belə ifadə
edir:"Rusiya və Osmanlı dövlətləri bir qisim Azərbaycan ərazilərini
öz aralarında bölüşmək barədə razılığa gəldilər ki, bu da, bir
tərəfdən, Azərbaycanın siyasi coğrafiyasında və geosiyasi
xəritəsində yeni dəyişiklik əmələ gətirdi, digər tərəfdənsə, bölgədə
tamamilə yeni geosiyasi vəziyət yaratdı". Əsərdə həmin vəziyyətin
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məzmununu müəllif ―Bakı‖ və ―Azərbaycan‖ ifadələrini öz istilası
altında olan Şimali Azərbaycan torpaqlarına aid edərək bu
torpaqlara rus əyaləti kimi baxmağa başladılar‖ cümləsi ilə lakonik
şəkildə ifadə edə bilmişdir.
Hadisələrin sonrakı gedişi göstərdi ki, strateji əhəmiyyətli tarixi
Azərbaycan torpaqları uğrunda regional güclər olan Rusiya, Türkiyə
və İranın mübarizəsi XIX əsrin birinci və ikinci onilliyində yeni və
həlledici mərhələyə daxil olmuşdur. Rusiya-İran, Rusiya-Türkiyə və
Türkiyə-İran arasında aparılan qanlı müharibələr nəticəsində
Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda büsbütün yeni geosiyasi şərait
formalaşmışdır. Əsərdə bu dövrün geosiyasi mənzərəsini təsvir və
təhlil edən professor Əli Həsənov 1804-1813-cü və 1826-1828-ci
illərdəki Rusiya-İran, 1806-1812-ci və 1828-1829-cu illərdəki
Rusiya-Türkiyə müharibələri nəticəsində Səfəvi imperiyasının bir
yerə topladığı Azərbaycan ərazilərinin 3 yerə bölüşdürüldüyünü,
lakin bu reallıq fonunda da belə, Azərbaycanın uzun tarixi dövr
ərzində böyük dövlətlərin arasında maraqların toqquşduğu əsas
geosiyasi məkan olaraq qaldığını və geosiyasi ədəbiyyatda ―Şimali
Azərbaycan‖, ―Cənubi Azərbaycan‖, ―Qərbi Azərbaycan‖ və s.
ifadələrin yarandığını xüsusi olaraq vurğulayır.
Yuxarıda qeyd edilən dərin geosiyasi proseslərə qiymət verən Əli
Həsənov mövcud reallıqlar fonunda Azərbaycanın Cənub, Şimal və
Qərb qonşularının inkişaf istiqamətləri və onun səviyyəsi, habelə
azərbaycanlıların milli kimliyinin formalaşması gerçəkliyi ilə bağlı
olduqca maraqlı və diqqətçəkən mülahizələr irəli sürmüşdür.
Müəllif yazır: ―Avropa dövlətlərindən mədəni inkişafına görə geri
qalsa da, o dövrdə Rusiya imperiyası İrandan və Osmanlıdan daha
sürətlə inkişaf edirdi. Odur ki, onun tərkibinə keçən Şimali
Azərbaycan və Qərbi Azərbaycanın bir hissəsi rus dili və
mədəniyyəti vasitəsilə yavaş-yavaş özünün məxsusi təhsilini, elm
və mədəniyyətini inkişaf etdirməyə başladı. Düzdür, çarizm bu
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―maarifçilik siyasəti‖ni öz müstəmləkəçilik fəaliyyəti ilə
çətinləşdirərək, nə qədər azərbaycanlılar arasında ruslaşdırma
siyasətini həyata keçirsə də, tam fərqli etnik və dini mənsubiyyətə
malik azərbaycanlıları imperiya içərisində assimilyasiya etdirə
bilmədi...
Cənubi Azərbaycanı öz tərkibində saxlayan İranda və Qərbi
Azərbaycanın bir hissəsini özünə birləşdirən Osmanlıda isə
Azərbaycan xalqının milli inkişafı ayrıca bir xətt üzrə davam
etdirilmədi. İranda bu proses şiə məzhəbli ümumislam, Osmanlı
ərazisində dil birliyinə söykənən ümumtürk çərçivəsinə salınaraq
dayandırıldı. Bu ölkələrin heç birində azərbaycanlılar üçün məxsusi
milli tədris müəssisələri, mətbuat, dini ibadət və mədəniyyət
ocaqları yaradılmadı, əksinə, onlara qarşı güclü assimilyasiya
siyasəti həyata keçirilməyə başlandı‖.
Əsərdə çarizmin yuxarıda qeyd edilən müsbət cəhətləri ilə yanaşı,
azərbaycanlılar üçün yaratdığı ciddi siyasi problemlərlə də bağlı
analizlər aparılmışdır. Müəllif haqlı olaraq qeyd edir ki, işğal etdiyi
əraziləri imperiya ilə daha sıx bağlamaq üçün Cənubi Qafqazın
―daha etibarlı ünsürləri‖ ilə Azərbaycanın demoqrafik vəziyyətini
dəyişməyə başladı. Regiona ruslar, almanlar, polyaklar, xüsusən,
ermənilər köçürülməyə başlandı. Bu məsələyə toxunan müəllif qeyd
edir ki, ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirilməsi
regiona özü ilə bərabər çoxlu, o cümlədən gələcəkdə baş verə
biləcək geosiyasi dəyişikliklərə zəmin yaradan problemlər də
gətirdi.
Yuxarıda haqqında bəhs olunan konkret tədqiqat predmeti ilə bağlı
araşdırmalarının yekunu olaraq müəllifin gəldiyi nəticə böyük siyasi
çəkiyə, aktuallığa malikdir və olduqca ibrətamizdir: ―İşğalçı
müharibələr nəticəsində həyata keçirilən bölüşdürülmə və
ermənilərin yerləşdirilməsi XIX əsrdə Azərbaycanın geosiyasi
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vəziyyətində baş verən ən ciddi mənfi dəyişiklik olub, bütün
Azərbaycan xalqının taleyinə və gələcək dövlətinin ərazi
quruluşuna təsir edən amil oldu. Çarizmin regionda həyata keçirdiyi
―parçala və hökm sür‖ siyasəti sonralar bütün Cənubi Qafqaz
regionunda qan və müharibələr ilə müşayiət olunan əsaslı geosiyasi
dəyişikliklər üçün şərait yaratdı‖.
Bu, bir həqiqətdir ki, I Dünya müharibəsinin başlanması ilə Qara və
Xəzər dənizləri, Cənubi Qafqaz və Anadolu torpaqları uğrunda
mübarizənin yeni mərhələsi başlanmış oldu. Əli müəllim haqlı
olaraq qeyd edir ki, Türkiyə istisna olmaqla, I Dünya müharibəsində
iştirak edən tərəfləri, əlbəttə, yerli azərbaycanlıların taleyi deyil,
daha çox Bakı və onun nefti maraqlandırırdı. Odur ki, indiyədək
Yaxın və Orta Şərqdə — Mosul nefti uğrunda müharibədə iştirak
edən tərəflər arasında geostrateji döyüşlərə 1918-ci ilin ortalarından
etibarən zəngin neft yataqları olan Bakı və Cənubi Qafqazın digər
müvafiq əraziləri (məsələn, Bakı-Batum dəmir yolunun keçdiyi
rayonlar və s.) uğrunda amansız döyüşlər əlavə edildi. Müəllif bu
döyüşləri şərtləndirən amillərə diqqəti cəlb edərək qeyd edir ki,
bunlar ilk növbədə Bakının geosiyasi mövqeyi ilə bağlı idi. Başqa
sözlə, Bakıya sahib olan ölkə Xəzər üzərində nəzarəti əldə edirdi.
İkincisi, Xəzər üzərində nəzarəti həyata keçirən ölkə isə həm
Cənubi Qafqaz, Orta Asiya, həm də Türküstana gedən yollara
açılmış olurdu. Bir sözlə, bütün bu amillərin məcmusu müharibənin
gedişində Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi vəziyyətin yaranmasına
gətirib çıxardı.
Tədqiqat işində həmin tarixi şəraitdə Cənubi Qafqazda geosiyasi
vəziyyəti müəyyən edən əsas dövlətlərə toxunan müəllif, ilk
növbədə, Osmanlı, Almaniya, Avstriya-Macarıstan və düşdüyü ağır
vəziyyətdə çarəsiz qalaraq qeyd edilən dövlətlərlə könülsüz
razılaşan bolşevik Rusiyasına diqqəti cəlb edir.
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Bu reallıqlar fonunda Cənubi Qafqaz dövlətlərinin demokratik
federativ respublikada birləşmək siyasəti onu regionda formalaşmış
olduqca mürəkkəb proseslərin qalibi statusuna yüksəldə bilmədi.
Cənubi Qafqaz anarxiya, xaos və millətlərarası qarşıdurma
məngənəsində sıxılırdı. Bu vəziyyətdə Transqafqaz seyminin
buraxılması və regionda yeni müstəqil dövlətlərin yaranması tarixi
zərurətə çevrilmişdi. Əli müəllim bu tarixi zərurətin mahiyyət və
məzmununu, onun reallaşdırılması müxanizmlərini fundamental
əsərində olduqca dolgun şəkildə ifadə edə bilmişdir. Burada ilk
növbədə, yuxarıda qeyd olunan məlum siyasi proseslərin məntiqi
nəticəsi olaraq Azərbaycanın müstəqilliyinin elan edilməsi və onun
Cənubi Qafqazın geosiyasi vəziyyətinə təsiri ilə bağlı məsələlər
elmi təhlillər müstəvisinə çıxarılmışdır. Apardığı dərin analitik
təhlillərə istinad edərək müəllif bu dövrün unikal dövlətçilik
tariximiz ilə bağlı bir sıra mühüm elmi və siyasi nəticələrini irəli
sürmüşdür:
– Azərbaycanın şimalı XIX əsrdə Rusiya tərəfindən xanlıqlar
formasında işğal edilmişdirsə, azərbaycanlılar isə şirvanlı, gəncəli,
bakılı, lənkəranlı, naxçıvanlı və başqa adlar altında bu ölkəyə
birləşdirilmişdirsə, 1918-ci ildə Azərbaycan vahid bir dövlət,
azərbaycanlılar isə vahid bir xalq kimi imperiyanın tərkibindən
ayrıldı.
– Azərbaycan xalqının uzun illər pozulmuş vahid dövlətçilik
ənənələrinin bərpa edilməsi ilə Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi
vəziyyət formalaşdı.
– Azərbaycan təkcə Qafqaza deyil, bütün Yaxın və Orta Şərq
regionuna təsir edən ciddi bir faktora çevrildi.
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– Azərbaycan Cümhuriyyəti bütün müsəlman xalqlarına
müstəmləkə zülmündən azad olmanın, müstəqil dövlət
yaranmasının nümunəsini göstərdi.
– Müstəqil dövlətin yaradılması üçün əlverişlı beynəlxalq şərait
mövcud idi. Osmanlı imperatorluğunun yardımları dövlətin
yaradılması üçün mühüm xarici faktor rolunu oynadı.
– Nəhayət, müstəqil dövlətin yaradılması obyektiv tarixi proseslərin
və Azərbaycan xalqının uzun illər boyu apardığı istiqlal
mübarizəsinin konkret nəticəsi idi.
Kitabda hörmətli Əli müəllim Ararat respublikalarından bəhs
edərkən haqlı olaraq qeyd edir ki, Cənubi Qafqazda heç zaman
Ermənistan adlı inzibati-siyasi vahid olmamışdır. Müəllif fikrini
davam etdirərək xüsusi vurğulayır ki, Ermənistan adlı dövlət ilk
dəfə olaraq məhz qədim İrəvan şəhəri mərkəz seçilməklə
Azərbaycan torpaqlarında yaradılmışdır.Yaradılarkən Ermənistan
ərazisi təxminən 9 min kvadratmetr elan edilmişdi. Yeni yaradılmış
dövlətin hətta paytaxtı yox idi. Ermənilər bu zaman İrəvana iddia
etmirdilər. Onlar dövlət yaratmaq üçün indiki Türkiyənin bəzi
vilayətlərini və paytaxt olaraq Gümrünü istəyirdilər. Həmin
torpaqlar və Gümrü o zaman türk ordusunun nəzarəti altında idi.
Əsərdə Azərbaycan Milli Şurasının paytaxt olaraq İrəvanı
Ermənistana güzəşt etməsinin səbəblərinə də aydınlıq gətirilmişdir.
Müəllifin bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər əsaslandırılmış
arqumentləri belədir:
– Birincisi, Milli Şura İrəvanı Ermənistana verməklə erməni və
Azərbaycan xalqları arasında milli sülhün yaranacağına, ermənilərin
ondan sonra guya ərazi iddiaları irəli sürməyəcəyinə ümid edirdi.
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– İkincisi, ermənilər artıq İrəvanı işğal etmişdilər və onun azad
edilməsi qanlı müharibə vasitəsilə mümkün idi.
– Üçüncüsü, bu məsələdə xarici amilin də rolu danılmaz idi. Türklər
də həmin vaxtda bütün dünyada antitürk fəaliyyət sərgiləyən və
Anadolunun bir çox strateji məntəqələrini tələb edən erməniləri
sakitləşdirmək, bu ərazilərdə sabitlik yaradılmasını təmin etmək,
müttəfiqlərin ermənilərlə bağlı ərazi və digər təzminat tələblərini
önləmək məqsədilə Azərbaycan hökumətinə İrəvanı ermənilərə
güzəştə getməyi tövsiyə edirdilər.
Heç şübhəsiz, Türkiyə bu addımın atılmasının vacibliyini
Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasına ciddi
təhlükələrin olması ilə əsaslandırdı.
Əsərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasına dünyanın
böyük dövlətlərinin birmənalı olmayan münasibəti ilə bağlı
məsələlər də xüsusi tədqiqat predmeti olaraq araşdırılmış, bu
məsələdə hər bir dövlətin tutduğu mövqeyi şərtləndirən amillər, bu
prosesdə səbəb-nəticə əlaqəsi kifayət qədər dolğun və
əsaslandırılmış təqdim olunmuşdur. Məsələn, əsərdə qeyd olunur ki,
bolşevik Rusiyası sona qədər Azərbaycanın müstəqilliyini tanımadı.
Bolşevik hökuməti Bakı neftinin digər bir ölkənin əlinə keçməsinə
imkan vermək istəmirdi. Məlum reallıqlar fonunda Osmanlı
imperatorluğunun mövqeləri regionda möhkəmlənirdi. Osmanlı
regionda çoxluq təşkil edən türk-müsəlman əhaliyə arxalanırdı.
Almaniya regionda müəyyən rol oynamaq istəyirdi. Onun
siyasətində arxalandığı qüvvə çarizm tərəfindən müxtəlif dövrlərdə
bu yerlərə yerləşdirilən alman koloniyaları və gürcülər idi.
Almaniyanın Azərbaycanda neft və digər təbii sərvətlərə
yiyələnmək maraqları da var idi. Müəllifin elmi qənaətinə görə,
Antanta ölkələri regionun nə Osmanlının təsiri altına düşməsini, nə
də Sovet Rusiyasının nəzarətində qalmasını istəyirdilər. İngilislər
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Bakı neftinə sahib olmağa, Xəzər üzərində nəzarəti ələ keçirməyə
və Orta Asiyaya gedən yollara yiyələnməyə, Şimali Qafqazda gedən
antisovet hərəkatını gücləndirməklə Rusiyada devrilmiş rejimi
bərpa etməyə çalışırdılar.
Əsərdə regionda formalaşmış belə olduqca mürəkkəb geosiyasi
amillər
və
proseslər
kontekstində
Azərbaycan
Xalq
Cümhuriyyətinin geosiyasi fəaliyyəti, habelə xarici dövlətlərin
Cənubi Qafqaz siyasətinin forma-məzmun xüsusiyyətləri, xarakteri
və reallaşdırılması mexanizmləri araşdırılmış, böyük elmi və siyasi
əhəmiyyəti olan elmi qənaətlər və nəticələr irəli sürülmüşdür.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətin beynəlxalq legitimlik əldə etmək
istiqamətində atdığı israrlı və məqsədyönlü addımlar, bu
istiqamətdə ayrı-ayrı böyük dövlətlərin kəsişən və toqquşan
mənafeləri, xüsusən bolşevik Rusiyasının hər vəchlə zəngin Bakı
neftinə sahib olmaq niyyəti və bu məqsədlə Azərbaycana qarşı
ardıcıl təzyiqlər göstərməsi nəticəsində formalaşmış olduqca
mürəkkəb geosiyasi vəziyyətlə bağlı məsələlər dürüst və obyektiv
təhlillər predmetinə çevrilmişdir. Əsərdə Sovet Rusiyasının işğal
siyasətinin nəticəsi olaraq Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə son
qoyulması prosesinin geosiyasi nəticələrinin şərhini verən professor
Əli Həsənov qeyd edir ki, bu, həm də Azərbaycan və Cənubi
Qafqazın yeni geostrateji vəziyyətinin başlanğıcı idi. Artıq Rusiya
və İran arasında bufer dövləti rolunu oynayan müstəqil Azərbaycan
dövləti mövcud deyildi və həmin ölkələrlə sərhədlərə Rusiya
bilavasitə nəzarət etmək imkanı qazandı. Fikrini davam etdirərək,
müəllif haqlı olaraq qeyd edir ki, artıq İran və Türkiyə zəif və kiçik
Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan ilə deyil, agır vəziyyətdə
olmasına baxmayaraq, güclənməkdə olan Rusiya ilə qonşuya
çevrildilər.Türkiyə bu reallıqlar fonunda Rusiyanın timsalında
özünə müttəfiq tapdı. Digər tərəfdən də elə həmin Antantanın və
Rusiyanın dəstəyi ilə Türkiyə ərazisində dövlət yaratmaq istəyən
―erməni məsələsi‖ni həll etdi. Bu isə təkcə Cənubi Qafqazda deyil,
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o cümlədən Yaxın və Orta Şərqdə, müsəlman dünyasında yeni
geosiyasi vəziyyətin yaranmasına ciddi təsir edən faktorlardan biri
oldu.
Məlum olduğu kimi, sonrakı 70 illik tarixi dövrdə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yerində yaradılmış Azərbaycan SSR Sovet
İttifaqının tərkibində mövcud oldu. Bu dövrə qiymət verən müəllif
çox düzgün olaraq vurğulayır ki, Azərbaycan SSRİ-nin tərkibində
olsa da, müstəqilliyini yenidən bərpa etmək üçün tarixi məqamı
gözlədi və 1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılması ilə həmin şans
yaranmış oldu. Bunun nəticəsində dünyada yaranmış yeni geosiyasi
şərait Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsini
gündəmə gətirdi və xalqımız bu imkandan istifadə etdi. Müstəqil
Azərbaycan Respublikası özünü Xalq Cümhuriyyətinin varisi elan
etdi.
Əsərin ―Azərbaycan Respublikasının müasir milli inkişaf siyasəti:
xarakteristikası, əsas vəzifələri və tələbləri‖ başlıqlı II fəslində və
―Azərbaycan
Respublikasının
müasir
geosiyasi
inkişaf
xüsusiyyətləri: geosiyasi statusu, vəzifələri və perspektivləri‖
adlanan III fəslində müvafiq olaraq ölkəmizin milli inkişaf
siyasətinin
formalaşması,
əsas
mərhələləri,
xarakterik
xüsusiyyətləri, əsas prinsipləri, vəzifələri, tələbləri, habelə müasir
geosiyasi fəaliyyət kodeksi və XXI əsrdə Azərbaycanın qarşısında
duran əsas geosiyasi vəzifələr və perspektivlərlə bağlı elmi-nəzəri
məsələlər tədqiq olunmuşdur.
Əsərdə müəllif ilk növbədə, geosiyasət elmində ən mühüm
kateqoriyalardan biri olan Milli İnkişaf Strategiyasını mahiyyətini
açır. O, qeyd edir ki, hər bir dövlətin daxili və xarici vəziyyətini,
milli maraq dairələrini və onların təminatını, beynəlxalq aləm və
region ölkələri ilə münasibətlərinin taktikasını, vəzifələrini,
yollarını, vasitələrini və ehtiyatlarını, onu əhatə edən geosiyasi
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subyektlərin hərəkətlərini və buna müvafiq olaraq geosiyasi
davranışını müəyyən edən məhz Milli İnkişaf Strategiyasıdır. Bu
baxımdan Azərbaycan da istisna təşkil etmir. Bu məntiqdən çıxış
edərək Əli müəllim dünya təcrübəsinin və Azərbaycanın dövlətçilik
tarixinin
öyrənilməsi
əsasında
gəldiyi
elmi
qənaətini
ümumiləşdirərək qeyd edir ki, müstəqilliyə qovuşmaq, milli dövlət
yaratmaq və onu yaşatmaq üçün 3 əsas şərtin olması vacibdir:
1) Müstəqillik üçün mövcud daxili və xarici şəraitin yetişməsi;
2) müstəqillik qazanmaq, onu qorumaq və yaşatmaq üçün xalqın
milli iradəsinin ortaya qoyulması və vahid milli məqsəd ətrafında
birləşməsi;
3) həmin dövr üçün millətin vahid milli ideyasının və iradəsinin
daşıyıcısı rolunu oynayan, insanları səfərbər edərək öz arxasınca
aparmaq gücünə və qabiliyyətinə malik, cəmiyyətin əksər
təbəqələrinin qəbul etdiyi milli liderin olması.
Əsərdə hər üç şərt daxilində Azərbaycanın müstəqillik əldə etnəsi
və onu qoruyub saxlaması üçün unikal şəraitin yarandığı gerçəkliyi
təkzibedilməz faktlar və arqumentlərlə əsaslandırılmışdır. Xüsusilə
bu məsələdə şəxsiyyət-lider fenomeninin rolu müstəsna əhəmiyyətə
malikdir. Bu, bir həqiqətdir ki, tarix şəxsiyyətləri yetişdirir. Bu,
aksiomdur. İsbata ehtiyacı olmayan digər həqiqət isə ondan
ibarətdir ki, şəxsiyyətlər də öz növbəsində tarix yaradır. Burada
qarşılıqlı asılılıq mövcudur. Bu asılılığın unikallığı ondadır ki, tarix
özünün mürəkkəb çağlarını yaşayarkən daha səxavətli olur. Dühalar
doğulur. Onlar da tarixə borclu qalmırlar. Missiyaları xilaskarlıq
olur. Tarixin, dövlətin və millətin xilaskarı misiyası. Həmin
missiyanı müasir Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində ümummilli lider
Heydər Əliyev yerinə yetirmişdir. Dahi lider ilk növbədə,
Azərbaycanın itirilmiş dövlətçiliyini bərpa etdi, ölkəni permanent
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xaos vəziyyətindən çıxardı, vətəndaş müharibəsinin qarşısını aldı,
ölkədə milli barışığa nail oldu, bütün sahələrdə dinamik inkişaf
tendensiyalarının əsasını qoydu. Azərbaycanda siyasi sabitlik və
inkişaf dövrü başlandı.
Bu baxımdan müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi Heydər
Əliyevin millət və dövlət qarşısındakı müstəsna xidmətləri ilə bağlı
müəllifin tədqiqatları xüsusi maraq doğurur. Professor Əli
Həsənovun ümummilli lider Heydər Əliyevin idarəçilik məktəbinin
ən istedadlı yetirmələrindən biri olması və bu gün də ulu öndərin
banisi olduğu müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğu prosesində
fəal iştirak etməsi zəmanəmizin dühasının atdığı strateji addımların
forma və məzmun mündəricəsini tam dolğunluğu ilə ifadə etməsinə
imkan vermişdir. Müəllif haqlı olaraq göstərir ki, Heydər Əliyevin
Azərbaycanın gələcək müstəqil milli inkişafı ilə bağlı siyasi
dünyagörüşü və konseptual yanaşması ilk dəfə hələ SSRİ
dağılmamışdan qabaq – 1991-ci ilin əvəllərində Azərbaycan
parlamentinin tribunasından səsləndirdiyi fikirlərində öz əksini
tapmışdır. Fikirlərini davam etdirən Əli müəllim qeyd edir ki,
Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycan dövlətinin milli inkişafı ilə
bağlı praktiki addımları da SSRİ-nin dağılmasından bir qədər əvvəl,
1991-ci ilin sentyabr ayında Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri
seçilməsi ilə başlanmış və 1993-cü ildən Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti kimi davam etdirilmişdir. Bu siyasətin
təməlində dayanan platforma ulu öndərin banisi olduğu bütöv bir
xalqın – ölkəmizdə və bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların,
Azərbaycanla bağlılığı olan soydaşlarımızın və həmvətənlərimizin
birləşdirici ideologiyası olan müasir azərbaycançılıqdır. Əgər
Heydər Əliyevə qədər bu ideya əsasən etnolinqvistlik, etnoqrafik,
ədəbi, mədəni-estetik, fəlsəfi və mənəvi dəyər kimi mövcud idisə,
onun dövründə ciddi sosial-siyasi məzmun kəsb edərək ümumi və
birləşdirici ideyalar sisteminə – dövlət quruculuğunun ayrılmaz
tərkib hissəsinə çevrildi.
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Sadalanan elmi mülahizələri nəzərə alaraq, belə qənaətə gəlmək
olar ki, professor Əli Həsənovun ―Azərbaycanın geosiyasəti‖
adlanan
fundamental elmi əsəri öz bitkin fəlsəfi və
ümumiləşdirilmiş elmi əsaslarına görə, eyni zamanda Azərbaycanın
geosiyasət tarixini özündə əks etdirən dəyərli elmi əsər olduğundan
Azərbaycan dövlətinin mükafatına layiq görülə bilər.
Azərbaycan xalqı artıq 12 ilə yaxındır ki, ulu öndərin cismani
yoxluğunu onun siyasi xətti ətrafında daha sıx və monolit birlik
nümayiş etdirərək yad edir. Xalqımız Heydər Əliyevin fiziki
itkisindən nə qədər çox kədərlənsə də, təskinliyini onda tapır ki, bu
gün ulu öndərin şah əsəri olan müstəqil Azərbaycan etibarlı
əllərdədir, davamlı və dinamik inkişaf tempinə malikdir.
Zəmanəmizin dühasından ―Ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə
böyük ümidlər bəsləyirəm‖, – qiymətini alan Prezident İlham
Əliyev Azərbaycanın bugünkü və gələcək inkişafının təminatçısıdır.
O, Azərbaycanın çağdaş tarixinə yeni missiya ilə daxil olmuşdur.
Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan son 12 il
ərzində özünün milli dövlət quruculuğu və idarəçiliyinin növbəti
şərəfli mərhələsini yaşayır. Dövlət başçısı tərəfindən iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi, siyasi islahatlar, modernləşmə, enerji sektorunda
asılılığın azaldılması, təhsil və güclü sosial siyasət ölkəmizin strateji
xətti olaraq irəli sürülmüşdür. Optimal məqsəd və vəzifələrin
müəyyən edilməsi və onların yerinə yetirilməsi yollarının düzgün
tapılması nəticəsində Azərbaycan hətta dünya iqtisadi-maliyyə
böhranı illərində belə analoqu olmayan iqtisadi inkişaf tempinə nail
ola bilmişdir. Bu dövrdə ölkəmiz öz müstəqilliyini daha da
möhkəmləndirmiş, sosial-iqtisadi, siyasi-diplomatik və hərbi
quruculuq sahələrində çox böyük uğurlara imza atmışdır.
Əsərdə yuxarıda qeyd olunan reallıqlar, o cümlədən Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ümummilli lider Heydər
Əliyevin müəllifi olduğu çoxvektorlu və balanslı xarici siyasət
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kursunu sürətlə dəyişən dünyanın geosiyasi gerçəkliklərinə adekvat
olaraq çevik, innovativ və hücum taktikasına əsaslanmaqla davam
etdirdiyi həqiqəti konkret faktlar və arqumentlərlə əsaslandırılmış,
bu məsələlər ətrafında dərin elmi-analitik təhlillər aparılmışdır.
Fundamental tədqiqat əsərinin ―Azərbaycanın beynəlxalq aləmlə
geosiyasi münasibətləri‖ adlanan II bölməsinin I, II, III və IV
fəsillərində müəllif müvafiq olaraq Avrasiyanın ümumi geosiyasi
xarakteristikası və müasir vəziyyəti, postsovet məkanında regional
geosiyasi fəaliyətin əsas xüsusiyyətləri, Orta Asiya və Xəzər
hövzəsinin ümumi geosiyasi parametrləri, habelə Qara dəniz
hövzəsi və Cənubi Qafqazın beynəlxalq və regional maraqlar
sistemində yeri və rolu ilə bağlı məsələləri elmi təhlillər
süzgəcindən keçirmişdir.
―Avrasiya özünün beynəlxalq dəyəri, zəngin və əhəmiyyətli
geosiyasi, geoiqtisadi və geostrateji resursları ilə yanaşı, həm də
region xalqlarının yaşadığı, region ölkələrinin mövcud olduğu
konkret bir sivilizasiya meydanı, milli-etnik yaşayış məskəni və
coğrafi məkandır‖, – deyən Əli Həsənov konseptual xarakterli
təhlillər aparmaqla müasir dövrdə Avrasiya regionunda
dövlətlərarası və milli maraqlar uğrunda mübarizənin əsas
istiqamətlərini üzə çıxara bilmişdir. Onlar aşağıdakılardan ibarətdir:
– Regionun böyük dövlətlərinin (Rusiya, İran, Türkiyə, Çin və s.)
ayrı-ayrılıqda təzahür edən maraqları;
– dünyanın digər böyük dövlətləri və dövlət birliklərinin maraqları.
Bura ABŞ, Avropa İttifaqı və onun bəzi üzv dövlətlərini (Böyük
Britaniya, Fransa, Almaniya), Yaponiya və Çini aid etmək
mümkündür;
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– regionun mühüm geosiyasi və geostrateji maraq kəsb edən
dövlətlərinin milli maraqları. Bu sıraya Azərbaycan, Ukrayna,
Qazaxıstan, Gürcüstan, Özbəkistan, Türkmənistan və digər region
dövlətlərini aid etmək olar.
Professor Əli Həsənovun dərin elmi və siyasi yüklü təhlilləri
Azərbaycanın lokal, regional və beynəlxalq səviyyədə cərəyan edən
mürəkkəb geosiyasi prosesləri düzgün qiymətləndirməsi və adekvat
addımlar atması üçün əlverişli və münbit elmi-siyasi platforma
formalaşdırır.
Əsərdə Rusiyanı Avrasiyanın əsas dövlətlərindən biri kimi
xarakterizə edən müəllif rəsmi Moskvanın bu arealda yeritdiyi
siyasətin kökündə duran əsas məqsədlərdən biri kimi ABŞ-ın
arxitektoru olduğu ―yeni təkqütblü dünya‖ nizamına postsovet
regionunun buraxılmaması kursunun dayandığını elmi dəlillərlə
əsaslandırmışdır. Müəllif bu yanaşması kontekstində fikirlərini
davam etdirərək qeyd edir ki, hazırda Avrasiyada Rusiyanın əsas
geosiyasi, geoiqtisadi və hərbi- geostrateji rəqibi qismində Avropa
Birliyi və ABŞ çıxış edir. Bu reallıqlar kontekstində hörmətli Əli
müəllimin
növbəti
elmi-siyasi
qənaəti
kifayət
qədər
düşündürücüdür: ―...Keçmiş SSRİ-dən ayrılmış və müstəqilliyinə
qovuşmuş Ukrayna, Belarus, Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və
Ermənistanın gələcəkdə daha çox kimin geosiyasi təsirində qalacağı
və kiminlə tərəfdaş koalisiyasına daxil olacağı məsələsində tərəflər
arasında kompromissiz mübarizə müşahidə olunur." Əsərdə həmin
mübarizənin məzmun və mahiyyətini açıb göstərən çoxsaylı faktlar
və arqumentlər elmi dövriyyəyə çıxarılmışdır.
Əli Həsənovun əsaslandırılmış elmi qənaətinə görə, ABŞ özünün
NATO üzrə müttəfiqləri ilə birlikdə Avrasiyanın, xüsusən də
Cənubi Qafqaz bölgəsi və Xəzər-Qara dəniz hövzəsinin regional
təhlükəsizliyi ilə bağlı Rusiyadan fərqli olaraq ikinci əsas
beynəlxalq mövqenin daşıyıcısıdır. Əsərdə bu düşərgənin XəzərQara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazdakı təhlükəsizlik siyasəti 4
mərhələdə nəzərdən keçirilmişdir. I mərhələ-1990-1993-cü illəri
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əhatə edir. Bu mərhələdə ABŞ regionu müxtəlif strateji parametrlər
üzrə öyrənmək və qiymətləndirmək funksiyasını yerinə yetirmişdir.
II mərhələ-1993-2000-ci illər. Bu mərhələdə Xəzər-Qara dəniz
hövzəsinin, Cənubi Qafqazın geosiyasi, hərbi-geostrateji və
geoiqtisadi əhəmiyyətini nəzərə alan ABŞ və NATO üzrə
müttəfiqləri regionda fəal geosiyasət yürütməyə başlayırlar. Bu
mərhələdə ABŞ artıq NATO, Avropa Birliyi və Türkiyə ilə yanaşı,
ortaq maraqlar əsasında bölgədə bəzi yerli tərəfdaşlarla –
Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova, Özbəkistan, Qırğızıstan və s.
kimi qərbyönümlü siyasət yürüdən ölkələrlə birlikdə hərəkət etməyə
başlayır. III mərhələ-2001-2008-ci illəri əhatə edir, yəni ABŞ-da 11
Sentyabr hadisələrindən başlayır və Barak Obamanın prezident
seçilməsinə qədər davam edir. Bu mərhələdə ABŞ və NATO
Cənubi Qafqazda, Xəzər dənizi hövzəsi və Mərkəzi Asiyada fəal
hərbi-geostrateji fəaliyyətə və təhlükəsizlik siyasətinə başlayır. IV
mərhələ ABŞ-ın milli təhlükəsizlik siyasətində müasir dövr kimi
xarakterizə olunur. Bu dövrdə ölkənin dünya və regional
siyasətində, milli təhlükəsizlik siyasətində əsaslı dəyişikliklər
edilmiş və onun çoxstandartlılığı bir qədər də gücləndirilmişdir.
Dərslikdə qlobal güc mərkəzləri olan Rusiya və ABŞ ilə yanaşı,
Avropa İttifaqının, Türkiyənin, İranın və digər aparıcı dünya
dövlətlərinin də Avrasiya siyasəti və Azərbaycanla geosiyasi
münasibətlərinin xarakteristikası
öyrənilmiş
və
müvafiq
qiymətləndirmələr aparılmışdır.
Məlum olduğu kimi, enerji təhlükəsizliyi dünyanın aparıcı
dövlətlərinin milli təhlükəsizlik strategiyasının həlledici elementi
statusunda çıxış edir. Bu baxımdan bir sıra nüfuzlu ekspertlərin
―müasir dünyanın siyasi mənzərəsi daha hərbi bloklara
mənsubiyyətlə yox, enerji ehtiyatlarına maliklik və malik olmamaq
üzrə bölgü ilə müəyyən ediləcək‖,- fikri təsadüfi sayılmamalıdır.
Bu, bir həqiqətdir ki, yüksək inkişaf etmiş ölkələrin enerji
təhlükəsizliyi sahəsində ciddi problemləri mövcuddur. Onlarin bir
çoxunun ümumiyyətlə karbohidrogen resursları yoxdur (Yaponiya,
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Cənubi Koreya, Tayvan, bəzi Avropa ölkələri və s.), digərlərinin
malik olduqları köhnə yataqlar isə tükənmək üzrədir (Böyük
Britaniya, Norveç, Niderland). ABŞ isə dünya neft hasilatında 8
faizlik paya malik olmasına baxmayaraq, istehlakda payı 24 faizdən
artıqdır. Bu fikirlərin təsdiqi kimi onu da qeyd edək ki, ABŞ Neft
Şurasının statistik məlumatlarında qeyd olunur ki, 1996-cı ildə neftə
olan sutkalıq təlabat 71 milyon barrel təşkil edirdisə, 2030-cu ildə
bu göstəricinin 138 milyon barrelə yüksələcəyi proqnozlaşdırılır ki,
onun da 30 milyon barreli təkcə ABŞ-ın payına düşəcəkdir.
Dünya neft-qaz bazarı istehlakçılarının strukturunda da dəyişiklik
baş vermişdir. Əvvəllər 3 yüksək inkişaf etmiş region neft və qazın
əsas istehlakçıları hesab olunurdu: Şimali Amerika (ilk növbədə
ABŞ), Avropa İttifaqı ( ilk növbədə Almaniya, Böyük Britaniya,
Fransa, İtaliya) və Şimal-Şərqi Asiya (Yaponiya, Cənubi Koreya,
Tayvan). Hazırda dinamik iqtisadi inkişaf tempi ilə bağlı olaraq
Çin, Hindistan, Braziliya, Tailand və bir sıra digər dövlətlərin
karbohidrogen ehtiyatlarına olan tələbatı xeyli dərəcədə artmışdır.
Çin, hətta Yaponiyanı bu sahədə ötərək dünya neft istehlakında 9
faizlik göstəriciyə malik olmuşdur və yalnız ABŞ-dan geri qalır.
Başqa bir məlumata əsasən, dünyada sənaye məhsulları istehsalında
80 faizlik paya malik olan böyük dövlətlər təxminən 20 faizə
bərabər enerji ehtiyatlarına malikdirlər. Bir çox hallarda onlar bunu
tarixi ədalətsizlik kimi dəyərləndirir və belə bölgünün aradan
qaldırılmasının vacibliyini vurğulayırlar.
Bir sıra mütəxəssislərin fikrincə, gələcəkdə bu tələbə etiraz edən
neft-qaz ölkələrinin ―enerji millətçiliyi‖ndə və hətta ―enerji
terrorizmi‖ndə ittiham ediləcəkləri istisna deyildir.
Dünyanın müasir enerji xəritəsində mövcud vəziyyətin natamam
təqdimatı belə təsdiqləyir ki, dünyada enerji resurslarına olan
tələbat ilbəil artmaqdadır və bu strateji məhsulların təkrar
istehsalının olmaması reallığı fonunda tələb və təklif arasında qeyrimütənasibliyin dinamik olaraq artacağını proqnozlaşdırmaq
mümkündür. Bu reallıq əsas enerji istehlakçılarını, o cümlədən
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Avropa ölkələrini alternativ enerji hasilatçıları axtarmağa sövq edir.
Belə enerji mənbələri içərisində Xəzər regionu dövlətlərinin,
xüsusilə də Azərbaycanın müstəsna rolu vardır.
Təsadüfi deyildir ki, dərsliyin ―Azərbaycanın beynəlxalq aləmlə
geoiqtisadi münasibətləri‖ adlanan III bölməsində yuxarıda qeyd
olunan reallıqlardan çıxış edərək, ilk növbədə, Xəzər hövzəsi və
Cənubi Qafqazın geoiqtisadi xarakteristikası araşdırılmış, onun əsas
parametrləri beynəlxalq, regional və yerli maraqlar kontekstində
təhlil edilmiş, xüsusilə də Azərbaycanın regional geoiqtisadi
maraqları elmi analizlər müstəvisinə çıxarılmışdır. Burada Xəzər
hövzəsi və Cənubi Qafqazın enerji mənbələri və onların bölgədə
yaratdığı müasir geoiqtisadi vəziyyət dərin elmi təhlillər predmetinə
çevrilmişdir. Xüsusilə də Xəzərin neft-qaz ehtiyatlarının Avropanın
enerji təhlükəsizliyində oynadığı mühüm rol təkzibedilməz
dəlillərlə əsaslandırılmışdır.
Apardığı dərin elmi-analitik təhlillərin nəticəsi olaraq professor Əli
Həsənov Xəzər hövzəsindəki düşərgələrarası rəqabətin əsas
hədəflərini üzə çıxarmışdır. Onlar aşağıdakılardan ibarətdir:
– Xəzər hövzəsinin enerji ehtiyatlarına yiyələnmək, yaxud onlardan
istifadə sahəsində üstün mövqeyə sahib olmaq;
– hövzənin enerji resurslarının istehsalı və dünya bazarlarına
çıxarılmasında iştirak;
– eneji istehsalında istifadə olunan texnologiya və maliyyə vəsaitinə
sahib, yaxud malik olmaq;
– hasilatın pay bölgüsü;
– bölgənin enerji ixracı marşrutlarının və nəqliyyat-kommunikasiya
sistemlərinin seçiminə təsir və onların fəaliyyətinə nəzarət etmək;
– neft-qaz istehsalı, istehlakı və ixracı sahəsindəki digər geoiqtisadi
dividendlərə sahib olmaq və s.
Əsərdə Xəzərdə transmilli maraq daşıyıcısı hesab olunan əsas
düşərgələr sırasında, ilk növbədə, Rusiya, ABŞ və Avropa İttifaqı
ölkələrinin adları qeyd olunur, onların enerji təhlükəsizliyi
problemlərini həll etmək üçün regionda həyata keçirdikləri
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geoiqtisadi və geosiyasi siyasətin konturları göstərilir və reallaşma
mexanizmləri təhlil olunur. Müəllif problemlə bağlı elmi-nəzəri
mülahizələrini bəzi məqamlarda ABŞ-ın və Rusiyanın Z. Bjezinski,
C. Hantiqnqton, H.Kissincer, A.Duqin, N.Nartov, İ.Yejiyev və digər
məşhur politoloq və alimlərinin fikirlərinə istinad etməklə
əsaslandırmışdır. Müəllif həmin məşhur ekspertlərə sadəcə istinad
etməmişdir, onların fikirləri ilə bir sıra hallarda elmi polemikaya
girmiş, arqumentlərə söykənən fərqli mövqeyini ortaya qoymuşdur.
Əli Həsənov kitabın bu bölməsində dünyanın və eləcə də Xəzər
hövzəsi ölkələrinin təsdiq olunmuş və ehtimal olunan neft və qaz
ehtiyatları ilə bağlı müxtəlif mənbələrdən əldə edilmiş rəqəmləri
təhlil edərək maraqlı fikir və mülahizələr irəli sürmüşdür: ―Bəzi rus
geoloqlarının proqnozlarına görə, Xəzər hövzəsindəki neft
ehtiyatlarının ümumi həcmi 7 milyard tondur (təxminən 50 milyard
barrel). Başqa rus mənbələri isə bu rəqəmin 13 milyard ton və daha
artıq olduğunu qeyd edirlər. Qərb ekspertlərinə gəldikdə isə, hələ
SSRİ zamanında ingiltərəli və amerikalı mütəxəssislər hesab
edirdilər ki, Xəzər bölgəsində neft ehtiyatlarının həcmi, sovet
geoloqlarının təqdim etdiyi rəqəmlərdən qat-qat artıqdır. ABŞ
Dövlət Departamentinin və Milli Təhlükəsizlik Şurasının
məruzəsində Xəzər hövzəsinin hazırki neft ehtiyatları, təxminən 200
milyard barrel (təxminən 27,5 milyard ton) miqdarında göstərilir‖.
Göründüyü kimi, Xəzər neftinin həcmi haqqında Rusiya və ABŞ
ekspertləri fərqli rəqəmlər irəli sürürlər. Birincilər bədbin, ikincilər
nikbin proqnozları ilə seçilirlər. Bu vəziyyətə diqqəti cəlb edən Əli
müəllim real vəziyyətə tam adekvat olan bir tezislə çıxış edir :
―Mütəxəssislər bu rəqəmləri və xəritəni dəqiq müəyyən edə bilmir,
siyasətçilər isə yaranmış vəziyyətdən asılı olaraq, həmin xəritə və
rəqəmlərlə manipulyasiya edirlər.‖
Kitabda Xəzər hövzəsinin enerji potensialı, ondan istifadə sahəsində
müxtəlif maraqların daşıyıcısı olan düşərgələrin davranışı
kontekstində daha bir mühüm problem ətrafında geniş elmi
araşdırmalar aparılmışdır. Bu, Xəzərin hələ də həllini tapa bilməyən
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hüquqi statusu ilə bağlı məsələdir. Bu problem əsərdə tarixi və
müasir geosiyasi reallıqlar kontekstində təhlil olunmuşdur. Müəllif
qeyd edir ki, Xəzərin hüquqi statusunun təxminən 300 illik tarixi
mövcuddur. Bu tarix XVIII əsrin sonlarından başlayaraq Xəzər
sahilində Azərbaycana məxsus ərazilər uğrunda Rusiya, Osmanlı və
Böyük Britaniya imperiyaları arasında gedən çoxillik və qısa
müharibələrlə xarakterizə olunur. Bu tarix Sovet Rusiyası ilə İran,
habelə SSRİ ilə İran arasında imzalanmış 1921-ci il və 1940-cı il
müqavilələri ilə şərtlənir.
Əsərdə Xəzəryanı 5 dövlətin hər birinin məlum məsələdə mövqeyi
təqdim olunmuş və onun elmi-analitik analizi aparılmışdır. Müəllif
təhlillərinin nəticəsi olaraq Xəzərin hüquqi statusu ilə əsas və qeyri
əsas yanaşmalar içərisində 4 təklifın daha çox diqqəti cəlb etdiyini
vurğulayır və onlara münasibət bildirir. Həmin təkliflər
aşağıdakılardır:
– Azərbaycanın təklif etdiyi birinci yanaşmaya görə, Xəzər ətrafda
yerləşən beş ölkənin milli ərazilərini birləşdirən, xarici su hözələri
ilə çay vasitəsilə əlaqəsi olan, unikal bir dənizdir. Müvafiq olaraq
BMT-nin ―Dəniz hüquqları haqqında‖ Konvensiyasının bütün
tələbləri onun statusunun müəyyən olunmasına və Xəzərətrafı
ölkələrin milli hüquqlarının həyata keçirilməsinə tətbiq edilməlidir.
Bu yanaşmaya görə, dənizin dibi və səthi orta xətt prinsipi ilə milli
sektorlara bölünməli və hər bir ölkə öz sektorunda beynəlxalq
hüquqa uyğun olaraq fəaliyyət azadlığı əldə etməlidir.
– İkinci yanaşma Rusiya və İrana məxsusdur. Bu təklıfin
tərəfdarları Xəzəri ―qapalı su hövzəsi‖ adlandıraraq, ―Dəniz
hüquqları haqqında‖ BMT Konvensiyasının tələblərinin ona tətbiq
edilməsinin qeyri-mümkünlüyünü iddia edir, hər hansı ölkənin öz
iqtisadi zonasında müstəqil fəaliyyət göstərməsini qəbuledilməz
sayır və bütün sahilyanı ölkələrdən su hövzəsinin ―ümumi istifadəsi
tələbləri‖nə əməl etməsini tələb edirlər.
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– Üçüncü təklif İran tərəfindən irəli sürülmüş və Xəzərin beş
bərabər hissəyə bölünməsini hədəfləyən, müəyyən məqamlarda
Türkmənistanın da dəstəyini qazanmış abstrakt bir layihə idi. Bu
variant nəinki heç bir yerli və beynəlxalq hüquqa uyğun gəlmirdi,
həm də mütəxəssislər tərəfindən ―ümumiyyətlə reallaşdırılması
coğrafi cəhətdən mümkün olmayan‖ təklif kimi dəyərləndirilmişdir.
– Nəhayət, dördüncü yanaşma Rusiya və İranın sonradan təklif
etdiyi və yenə də heç bir beynəlxalq və yerli hüquqa söykənməyən
―kompromis variant‖ adlanır. Bu varianta görə, Xəzərdə hər bir
sahilyanı ölkə 12 millik sahil zonası üzərində suveren hüquqa malik
olur, bundan sonra 25 mil ərazi ―iqtisadi zona‖ kimi qəbul edilir,
dənizin ortasındakı qalan ərazilərsə 5 sahilyanı ölkənin ümumi
istifadəsinə verilir.
Bu təkliflərə toxunan müəllif qeyd edir ki, 1992-ci ildən bu günə
kimi hər dörd yanaşma tərəfdarları bəzi kiçik dəyişikliklərlə öz
mövqelərini müdafiə etməkdədirlər. Bu reallığa baxmayaraq, ―bu
gün nə Rusiya, nə də İran Azərbaycanı Xəzər dənizinin ona məxsus
sektorunda xarici tərəfdaşlarla birgə transmilli layihələr həyata
keçirdiyinə görə, 1994-1998-ci illərdə olduğu kimi, müharibə,
yaxud ona bərabər tutula biləcək digər fəaliyyətlərlə
hədələmirlər‖,— fikri də professor Əli Həsənova məxsusdur.
Dərslikdə Xəzərin hüquqi statusunun müəyyən edilməsi ilə bağlı
Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının keçirdikləri sammitlər,
burada müzakirə olunan məsələlər və əldə olunan razılaşmalar
haqqında da ətraflı bəhs olunmuşdur. Əsərdə müəllif 29 sentyabr
2014-cü ildə Rusiyanın Həştərxan şəhərində keçirilən Xəzəryanı
ölkələrin dövlət başçılarının V sammitini real nəticəsi olan görüş
kimi xarakterizə etmişdir. Sammitdə 19 maddədən ibarət Həştərxan
bəyanatına diqqəti cəlb edən Əli Həsənov qeyd edir ki, bu sənəddə
ilk dəfədir ki, Xəzərin su səthinin sahildən başlayaraq orta xətt üzrə
15 millik məsafəsi ölkələrin suveren ərazisi kimi qəbul edilmiş,
digər 10 millik (ümumi uzunluq-25 mil-Ə.H.) məsafədə isə dənizin
bioloji resurslarının (balıq ovu və s.-Ə.H.) hasilatı sahəsində
Azərbaycan multikultiralizmi

Elmi toplu

83

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri
dövlətlərin müstəsna hüququ təsdiqlənmişdir. Həştərxan
sammitində Xəzər dənizinin dibinin və səthinin hamı tərəfindən
qəbul olunmuş prinsiplər əsasında milli sektorlara bölünməsi
zərurəti də öz əksini tapmışdır. Bu razılaşmaların əldə edilməsində
Bakıda keçirilən III Xəzər sammitinin əhəmiyyətindən bəhs edən
professor Əli Həsənov bu kontekstdə Prezident İlham Əliyevin
Həştərxan sammitindəki dərin məzmunlu çıxışında səsləndirdiyi
fikirlərə diqqəti cəlb etmişdir: ―2010-cu ildə Bakıda keçirilmiş III
Xəzər sammiti zamanı Xəzər dənizinin hüquqi statusuna dair
başlıca məsələlərin, xüsusilə də milli zonaların eni və dənizin
bioloji resurslarının mühafizəsi üzrə ümumi razılığa gəlinməsi
sonrakı danışıqlar prosesinə təkan verdi... Biz Xəzər dənizinə
dostluq, sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq dənizi kimi baxırıq.
Azərbaycan Xəzəryanı ölkələrlə qarşılıqlı hörmət və etimada
əsaslanan ikitərəfli əlaqələrin inkişafına xüsusi diqqət yetirir.
Xəzəryanı ölkələr arasında sıx dostluq əlaqələri və çoxsahəli
əməkdaşlıq
regionumuzdakı
sabitlik,
əmin-amanlıq
və
təhlükəsizliyin rəhnidir‖.
Əsərdə Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın transmilli
enerji ixracı sistemində yeri və rolu beynəlxalq, regional və yerli
maraqlar kontekstində araşdırılmış, Azərbaycanın enerji nəqlinin
şaxələndirilməsi siyasəti və onun regionun ümumi geoiqtisadi
vəziyyətinə təsiri ilə bağlı məsələlər elmi təhlillər predmetinə
çevrilmişdir. Bu məsələlərdən bəhs edən müəllif haqlı olaraq qeyd
edir ki, hazırda dünya siyasətinin və geoiqtisadiyyatının ən aktual
mövzularından biri Xəzər hövzəsinin zəngin karbohidrogen
yataqlarının azad və açıq rəqabət şəraitində işlənilməsi, dünyanın
artan enerji tələbatına cəlb edilməsi və bu məhsullar hesabına
Avropa enerji bazarlarında Rusiyanın inhisarçı mövqelərinin
qismən zəiflədilməsi ilə bağlıdır.
Tədqiqat işində ümummilli lider Heydər Əliyevin misilsiz
fədakarlığı və siyasi iradəsinin nəticəsi olaraq 1994-cü il sentyabrın
20-də ―Əsrin müqaviləsi‖ adlanan transmilli çoxtərəfli sazişin
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imzalanması ilə əsası qoyulan və keçən müddətdə dönmədən həyata
keçirilən yeni neft-qaz strategiyasının bütün istiqamətləri üzrə dərin
elmi-analitik təhlillər aparılmışdır. Əsərdə qeyd olunur ki,
Azərbaycan üçün enerji təhlükəsizliyi, ilk növbədə, enerji
marşrutlarının şaxələndirilməsində öz təsdiqini tapır. Avropa üçün
isə enerji təhlükəsizliyi birinci növbədə enerji mənbələrinin
şaxələndirilməsində ifadə olunur. Əsərdə xüsusi olaraq qeyd olunur
ki,1994-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörən
siyasəti nəticəsində imzalanmış ―Əsrin müqaviləsi‖ Azərbaycanda
XX əsrin layihəsi hesab olunurdusa, 17 dekabr 2013-cü ildə
Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi hesabına imzalanmış
―Şahdəniz-2" layihəsi üzrə investisiya qərarı isə Azərbaycan və
bütöv region üçün XXI əsrin önəmli layihəsidir. Məhz bu layihə
‖Cənub qaz dəhlizi", o cümlədən onun mühüm komponentləri olan
TANAP və TAP kəmərlərinin çəkilməsi ilə bağlı tarixi qərarların
qəbul edilməsini şərtləndirmişdir.
Müəllif bu məsələlərlə bağlı dərin məzmunlu təhlillərinin yekunu
olaraq bir sıra mühüm tezis və proqnozlarını da irəli sürmüşdür.
Onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
– Azərbaycanın malik olduğu enerji ehtiyatlarını xarici transmilli
aktorlarla birgə işləmək, istehsal edilən məhsulların sərbəst və
alternativ yollarla maneəsiz olaraq dünya və bölgə bazarlarına
çıxarmaq təşəbbüsü, dünya ölkələri ilə enerji təhlükəsizliyi
sahəsində yaratdığı möhkəm tərəfdaşlıq münasibətləri həm də bütün
bölgənin geosiyasi və geoiqtisadi vəziyyətini kökündən dəyişdi.
– Bu layihələr təkcə bu gün deyil, bütün XXI əsrdə Avropanın
enerji təhlükəsizliyinə təsir göstərməklə yanaşı, həm də əksər
Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqaz ölkələrinin inkişafına,
bölgə xalqlarının sabit və firavan həyatına xidmət edəcəkdir.
– Reallaşdırılması yüz illəri əhatə edən bu layihələrin getdikcə
Xəzər hövzəsi və Cənubi Qafqazı daha sürətlə transmilliləşdirməsi
və dünya orbitinə daha sıx bağlaması, nəticədə bütün regional
münaqişələrin sahmana düşməsinə, o cümlədən ErmənistanAzərbaycan multikultiralizmi
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Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə, Dağlıq
Qarabağda və Cənubi Qafqazın digər məkanlarında uzunmüddətli
etnik-separatçı meyillərin aradan qalxmasına öz müsbət təsirini
göstərəcəkdir.
Əsərin ―Azərbaycanın xarici aləmlə hərbi-geostrateji münasibətləri:
beynəlxalq, regional və milli təhlükəsizlik siyasətinin əsasları‖
adlanan sonuncu IV bölümündə beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin
əsasları və geosiyasi tələbləri, Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi
Qafqazın təhlükəsizlik mühiti, Azərbaycanın regional təhlükəsizlik
siyasəti və beynəlxalq aləmlə hərbi-geostrateji münasibətləri,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun həlli
yolları, habelə Azərbaycanın milli təhlükəsizlk siyasəti əsas milli
maraqlar, geosiyasi kod və təhlükəsizlik perspektivləri kontekstində
dərin və əhatəli elmi araşdırmalar predmetinə çevrilmişdir.
Əsərdə Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliklə bağlı xarici
siyasətinin əsas vəzifə və istiqamətləri göstərilməklə yanaşı, onun
özünəməxsus səciyyəvi xüsusiyyətləri də müəyyən edilmişdir. Bu
xüsusiyyət özünü, ilk növbədə, beynəlxalq hüquq normaları və
prinsiplərinə söykənərək sivil dövlətlərarası münasibətlərə hörmət
bəsləməkdə, beynəlxalq, regional və dövlətlərarası münaqişələri
sülh və danışıqlar yolu ilə həll etməyə çalışmaqda, bütün dünya
ölkələrinin suveren hüquqlarına və təhlükəsizlik maraqlarına
hörmətlə yanaşmaqda və s. özünü göstərir. Fikrini davam etdirən
Əli Həsənov qeyd edir ki, təhlükəsizlik sahəsində Azərbaycanın
xarici siyasət fəaliyyətinin xarakterik xüsusiyyətləri sırasına
həmçinin onun çevik, praqmatik və tarazlaşdırılmış təhlükəsizlik
siyasəti yürütməsini, qonşu ölkələrlə ortaq təhlükəsizlik
maraqlarının tapılmasına üstünlük verilməsini, dünya təhlükəsizlik
mühitinə əhəmiyyətli təsir göstərən böyük dövlətlərlə tərəfdaşlıq
münasibətlərinin yaradılmasına çalışmasını, ayrı-ayrı sahələrdə
onların təhlükəsizlik maraqları ilə öz strateji mənafelərini
uzlaşdırmaq cəhdlərini və s. mühüm cəhətləri də aid etmək olar.
Azərbaycan multikultiralizmi

Elmi toplu

86

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri
―Dövlət müstəqilliyi bərpa olunduğu gündən Azərbaycanın xarici
təhlükəsizlik siyasətinin əsas prioritetlərindən biri dövlət
müstəqilliyini qorumaq və möhkəmləndirmək, Ermənistan
tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoymaq və Dağlıq
Qarabağ münaqişəsini həll etmək, ölkənin beynəlxalq və regional
təhlükəsizliyini təmin etmək və bunun davamlı təminatını
beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi ilə bağlamaqdan ibarət olmuşdur‖,
– deyən cənab Əli Həsənov bu bölümün III fəslində ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında yaranmış
vəziyyəti hər üç səviyyədə: həm lokal, həm regional, həm də
beynəlxalq müstəvilərdə təhlil etmişdir.
Münaqişənin həlli yollarını araşdıran professor Əli Həsənovun elmi
və siyasi xarakterli qənaəti kifayət qədər əsaslandırılmışdır. Həmin
mövqeyə görə, regionda baş verən proseslərin mənfi inkişaf
tendensiyasına baxmayaraq, Azərbaycan tərəfi münaqişənin
tənzimlənməsi ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun 2004-cü ildə
start verdiyi ―Praqa prosesinə‖ sadiqdir. Bu proses çərçivəsində
münaqişənin ―mərhələli həll‖ yolu ilə tənzimlənməsi nəzərdə
tutulmuşdur. Bu prosesin davamı olaraq 2007-ci ilin noyabr ayında
ATƏT-in Minsk qrupu münaqişənin həlli ilə bağlı ―Madrid
prinsipləri‖ni irəli sürmüşdür. Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri
bir neçə dəfə bu prinsiplərlə bağlı təkliflərini irəli sürmüş və son
nəticədə sənədin yeni variantı 2009-cu ilin dekabr ayında
hazırlanaraq münaqişə tərəflərinə təqdim olunmuşdur. Sənədə
əsasən, münaqişənin tənzimlənməsi prosesinin birinci mərhələsində
Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda işğal altında olan
Azərbaycanın 7 rayonunun (Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl,
Zəngilan, Qubadlı və Laçın) azad olunması, məcburi köçkünlərin öz
yurd-yuvasına qaytarılması, bölgədə beynəlxalq sülhməramlıların
yerləşdirilməsi,
ərazilərin
minalardan
təmizlənməsi,
kommunikasiyaların bərpası və iki xalqın təhlükəsizlik şəraitdə
yaşamasını təmin edən digər addımların atılması nəzərdə
tutulmuşdur. Yalnız növbəti mərhələdə Dağlıq Qarabağın
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statusunun müəyyənləşdirilməsi məsələsinə baxılacağı sənəddə əks
olunmuşdur. Konfidensial xarakterli ―Madrid prinsipləri‖ndən geniş
ictimaiyyət üçün məlum olan müddəalar bunlardan ibarətdir.
Müəllifin haqlı mövqeyinə görə, münaqişənin həlli ilə bağlı
danışıqlar prosesinin Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi
ucbatından nəticəsiz qalmasına baxmayaraq, o hələ ki, davam
etdirilməkdədir. Ermənistan tərəfi ―müddətsiz danışıqlar‖
taktikasını yeridir. Bu taktikanı işlək vəziyyətdə saxlamaq üçün
dəfələrlə sınaqdan çıxardığı üsulu-danışıqlardan öncə təmas
xəttində atəşkəs rejimini intensiv olaraq pozmaq və lokal hərbi
insident yaratmaq xəttini tətbiq edir.
Əsərdə Ermənistanın münaqişənin həlli prosesində qeyrikonstruktiv mövqeyini şərtləndirən beynəlxal amillər də geniş təhlil
olunmuş və bir sıra mühüm siyasi nəticələr irəli sürülmüşdür.
Həmin nəticələrə görə:
— Azərbaycanın dinamik inkişafı və yüksəlişini təqdir edən
qüvvələr olduğu kimi, bu tərəqqidən narahat olan, ölkəmizdəki
siyasi sabitliyi heç bir vəchlə həzm edə bilməyən, xalqla
hakimiyyətin həmrəyliyindən təlaş keçirən, elə bu səbəbdən də
―yuxusuna haram qatılan‖ qatı əleyhdarlarımız da mövcuddur.
Onlar hər zaman səfərbər olmağa və bu inkişafın qarşısına sədd
çəkməyə hazırdırlar. Bu vəziyyətin təhlili 2 vacib nəticə çıxarmağa
əsas verir: bütün sahələrdə qazandığımız uğurlara baxmayaraq, heç
bir halda arxayınlaşmaq olmaz. Əleyhdarlarımız və düşmənlərimiz
ayıqdır və ölkəmizə münasibətdə ―Axilles dabanı‖ axtarışındadır.
— Dövlət iki halda beynəlxalq güclərin təzyiq obyektinə çevrilir.
Birinci hal, dövlət zəif olanda baş verir. Həmin dövlətin, ilk
növbədə, ərazi bütövlüyü və suverenliyi böyük təhlükə altına düşür.
Keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycan anoloji
vəziyyəti yaşamışdır. İkinci hal isə, nə qədər paradoksal səslənsə də,
dövlət güclü olanda labüdləşir. Azərbaycan bütün parametrlərə görə
regional gücə — liderə çevrilmişdir. Deməli, bu reallığı qəbul edə
bilməyən beynəlxalq qüvvələrin və onların miskin əlaltısına
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çevrilmiş daxili qaragüruhçu seqmentin naqis planlarını alt-üst
etmək üçün indi daha güclü milli həmrəyliyə sahib olmalıyıq.
— Ölkəmizdə siyasi sabitlik və innovativ inkişafın, davamlı iqtisadi
yüksəlişin, nizami və güclü ordu quruculuğu prosesinin, demokratik
islahatların, müasirləşmənin, ugurlu xarici siyasətin və pozulmuş
ərazi bütövlüyümüzün bərpası naminə fədakar mübarizənin
təşəbbüskarı və təminatçısı olan Prezident İlham Əliyevin ətrafında
daha sıx və monolit birlik nümayiş etdirməliyik.
Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyev Prezident
İlham Əliyevi ―dünya siyasətinə təsir gücünə malik beynəlxalq
aktor statusunda dövlət başçısı‖ adlandırmışdır. ―Hər dövlət
başçısına nəsib olmayan bu unikal şəxsi keyfiyyətlərin daşıyıcısı
olan Prezident İlham Əliyev harada çıxış etməsindən və mövqe
bildirməsindən asılı olmayaraq, şahmat dili ilə desək, həmişə ağ
fiqurlarla oynayır və artıq start vəziyyətində qarşı tərəf və ya
tərəflər üzərində ilkin üstünlüyünü təmin etdirmiş olur. Həmin
―siyasi şahmat lövhəsi"ndə siyasət qrossmeysterinin – Prezident
İlham Əliyevin rəqibinə ―mat‖ elan etməsi labüddür". Bu fikirlər də
akademik Ramiz Mehdiyevə məxsusdur.
Beləliklə, hörmətli və qədirbilən oxucu, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi, tarix elmləri
doktoru, professor Əli Həsənovun ―Azərbaycanın geosiyasəti‖ adlı
1056 səhifəlik fundamental və unikal tədqiqat əsəri oxunmaq,
dəyərləndirilmək və faydalanmaq üçün sizin ixtiyarınıza
verilmişdir.
Əsərin elmi redaktoru olaraq onun yüksək məzmun-forma
mündəricəsi, səciyyəvi cəhət və xüsusiyyətləri haqqında bir sıra
fikir və mülahizələrimi, baxış və yanaşmalarımı Sizinlə paylaşdim.
Sonda aşağıdakı arzu və təkliflərimi də Sizinlə-dəyərli oxucularla
bölüşmək istəyirəm:
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* Azərbaycanın tərəqqisinə, əzəmətinin və şöhrətinin artmasına
töhfə verən müstəsna xidmətlərinə, o cümlədən ―Azərbaycanın
geosiyasəti‖ adlı ölkəmizdə geosiyasət elminin əsasını qoyan
fundamental və unikal tədqiqat əsərinə görə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin İctimai-siyasi məsələlər üzrə koməkçisi,
görkəmli dövlət xadimi, tarix elmləri doktoru, professor Əli
Həsənovun Azərbaycanın yüksək dövlət təltifinə-―Heydər Əliyev‖
mükafatına layiq görülməsi;
* ―Azərbaycanın geosiyasəti‖ əsərinin dövlət səviyyəsində geniş
təqdimatının keçirilməsi;
* ―Azərbaycanın geosiyasəti‖ əsərinin BMT-nin rəsmi dillərinə
(ingilis, fransız, rus, ərəb, ispan və çin) tərcmə olunması və s.

Elman Nəsirov
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının Siyasi Araşdırmalar
İnstitutunun direktoru, millət vəkili, siyasi elmlər
doktoru, professor
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Multikulturalizm və dövlətçiliyin gələcək inkişaf
modelinə aparan yollar haqqında
Məlumdur ki, etnopsixologiya və ya etnik psixologiya adlanan
tədqiqat sahəsi millətlərin psixologiyasının öyrənilməsi ilə məşğul
olduğuna görə bu elm sahəsinə olan böyük maraq siyasi motivlərlə
əlaqədardır. Hətta politologiyada etnik psixologiyanın təsiri ilə
yaranmış «Etnopolitologiya» adlı xüsusi bölmə mövcuddur.
Etnopsixologiya – insanların etnik (mədəni) mənsubiyyəti ilə
onların psixologiyası arasındakı əlaqəni öyrənən psixologiya
sahəsidir bu elm sahəsi kimə necə təsir göstərmək işini müəyyən
etməyə imkan verir.
Müasir dünya psixologiyasında millətlərin psixologiyasının
öyrənilməsi məsələsinə iki fərqli yanaşma xətti – modelləri
mövcuddur: Amerika və Avrasiya modelləri. Birinci model ABŞ
psixologiyasında meydana çıxmışdır və o dövlətdə aparıcı mövqeyə
malikdir. İkinci model -Avropa, keçmiş SSRİ və Uzaq Şərq
ölkələrində isə millətlərin psixologiyası «etnik psixologiya»
çərçivəsində öyrənilir.
Etnik və siyasi millətçilik arasında o fərq var ki, etnik millətçilik
xalqların inkişafının erkən çağlarında gərəkli oluduğu halda, siyasi
millətçilik dünyanın Yeni və Ən Yeni tarixi üçün səciyyəvidir. Bu
həm də xalqların ictimai-siyasi şüurunda baş verən keyfiyyət
dəyişikliklərindən, rasional seçimin inkişaf etməsindən irəli gəlir.
Etnik millətçilik nisbətən aşağı səviyyə hesab edilən primitiv
millətçilik hesab edilir və müəyyən zəmin yarananda etnik
millətçilik öz yerini daha yüksək səviyyəli millətçiliyə verir.
Məlumdur ki, hakimiyyətin mənbəyi başqa qüvvə yox, onun öz
xalqıdır və keçən əsrlərdə Avropa məkanında, hazırda isə Yaxın
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Şərq ölkələrində baş verən dəyişikliklərin mahiyyəti də elə xalqdan
irəli gəlir. Vətəndaş millətçiliyi kimi formalaşan və ya buna can
atan dövlətlərin daha uğurlu inkişaf etməsinin səbəbi də elə xalq
qüvvələridir.
Siyasi millətçilik əsasında təşkilatlanan dövlətlərdə etnik-milli
enerjinin əhəmiyyətli hissəsi ölkədaxili münaqişələrin həllinə sərf
edilir. Hərc-mərclik baş alıb gedir və sonda bu ölkə hansı
formadasa, digər dövlətlərdən asılı vəziyyətə düşür. Əgər bir ölkədə
vətəndaş identikliyi, həmrəyliyi imkan verirsə ki, milli və mədəni
müxtəlifliyin tükənməz enerjisi ümumi dövlətçilik mənafeyinə
xidmət etsin, o qüvvəni dövlətin inkişafı istiqamətinə yönəltsin,
həmin dövlət inkişaf edəcək və əldə etdiyi müstəqilliyi qoruyub
saxlayacaqdır.
Hazırda dünyanın "immun sistemi" çox təhlükəli meyillərin
birbaşa təsiri altına düşmüşdür. Beynəlxalq təhlükəsizlik, həm
bütövlük keyfiyyətinə malik qlobal sistem olmaq etibarilə, həm də
ayrı-ayrı regionlar və ölkələr bölümündə ifrat dərəcədə mürəkkəb
məzmunlu problemli situasiya ilə qarşı-qarşıyadır. Problemin fəlsəfi
ideallaşdırılması və bu prizmadan çıxış yollarına baxış birmənalı
olaraq "realist məktəbin" (D.Qobson, K.KIauzevits, Q.Morqentau,
Q.Kissincer) öz mahiyyəti etibarilə artıq kifayət qədər "tüklənmiş"
Pareto-optimumundan elə də fərqlənməyən konseptual yanaşmasına
gətirib çıxarır. Sabit qaydaların, sabit dünya nizamının mövcudluğu
mütləq təhlükəsizliyin qarantı kimi çıxış etmək keyfiyyətinə malik
deyildir. "Realist məktəbin" məntiqindən çıxış etsək, onda belə
məlum olur ki, bir ölkənin "mütləq təhlükəsizliyi", digər bir ölkənin
yaxud ölkələr qrupunun nisbi təhlükələrə məruz qalması şəraitində
reallığa çevrilə bilər. Başqa sözlə, qlobal miqyasda ölkələrarası
qarşılıqlı asılılığın assimetrikliyi adi gözlə müşahidə olunmaqdadır.
Nəyin paylanması yaxud bölüşdürülməsindən asılı olmayaraq,
qlobal assimmetriklik kütləvi şəkildə ədalətsizlik doğurur.
Ədalətsizliyin qlobal miqyaslı təzahür formaları, dünya nizamının
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quruluş prinsiplərinin yanlışlığı ucbatından təbiilik xassəsinə malik
empirik nəticələr kimi ortalığa çıxır.
Müasir dünya prosesi olan qloballaşmada xalqlar unifikasiya
cəhdlərində öz milli identikliyi üçün təhlükə görür və daha sərt
müqavimət göstərirlər. Unifikasiya istehsalın seriyalılığının
yüksəldilməsinə, yüksək məhsuldar və avtomatlaşdırılmış vasitələr
və onları hazırlayan mütərəqqi texnologiyalar tətbiq edilməsinə,
istehsalın
ixtisaslaşdırılması
və
kooperativləşdirilməsinin
dərinləşməsinə səbəb olur. Unifikasiya nəticəsində əmək və maddi
ehtiyatlara qənaət edilir, yeni məhsul növlərinin işlənilməsi və
mənimsənilməsi vaxtının və onun hazırlanmasının istehsal
dövrünün müddəti qısaldılır, əmək məhsuldarlığı, məhsulun
keyfiyyəti və istehsalın səmərəliliyi yüksəldilir. Bu proseslər yalnız
bəşəriyyətin vahid və standart model üzrə inkişafı fonunda həyata
keçə bilər. Bəşəriyyətin vahid və standart model üzrə inkişaf etməsi
çətin məsələdir və unifikasiyaya aid fikirlərin perspektivsizliyi artıq
heç kimdə şübhə doğurmur.
İdentikliyin formalaşması prosesində mühüm rol oynayan
insanlararası canlı ünsiyyəti isə informasiya cəmiyyətində ənənəvi
olan sosial-identik təşkilatlanma fəaliyyətdə olduğumuz məkanı
surroqat ünsiyyət forması ilə əvəzləyir, yəni alternativ qrup
identikliyi formalarını yaradır. Həmin bu dəyişiklik inkişaf etmiş
ölkələrdə asudə vaxtın artması və iş vaxtının azalmaması ilə həyata
keçir. Yaranan həmin dəyişiklik - bütövlükdə həyat tərzinin və
davranış modellərinin radikal transformasiyası - adekvat identiklik
mexanizmlərinin zəiflədir, əhalinin rəqəmsal asimmetriyası
nəticəsində qütbləmə yaranır. Bu vəziyyət də, öz növbəsində,
dünyagörüşlərinin və müxtəlif identiklik formalarının toqquşmasına
gətirib çıxarır.
Biz Avropa Birliyində bir-birinə rəqib olan siyasi, dini dəyərlərin
və layihələrin mübarizə meydanına çevrildiyi ərəfənin
müasirləriyik. Dünyada identiklik böhranı normal hala
çevrilməkdədir. Avropa isə kəskin identiklik böhranını yaşayır. Bu
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məkanda üç əsas layihə: sekulyar-liberal, konservativ və panislamist
layihələr hökm sürür. Həmin layihələr Avropa dövlətlərinin
müstəqilliyini və xalqların özlərinin maddi güzəranını çətin
vəziyyətə salır. Məsələn, bu gün "Böyük Venetsiyaya" tənəzzül edir
və şəhər-muzeyə çevrilir.
Hər hansı bir etnosun ölkə daxilində xüsusi diqqətlə
möhkəmlənməsinə rəğbət bəsləyən və vətəndaş millətçiliyini,
dövlətçiliyi arxa plana çəkən multikulturalizm ziyanlı prosesdir.
Bütün dünyada gedən bu proses Azərbaycandan da yan keçmir, ona
hazır olmaq, onun ziyanlı təsirlərini azaltmaq üçün dövlətin aktiv
fəaliyyəti lazımdır. 10-11 oktyabr 2011-ci ildə Bakıda keçirilmiş
Beynəlxalq Humanitar Forumun açılışında İlham Əliyev dedmişdir:
- Multikulturalizmin alternativi özünütəcriddir. Mən inanmıram
ki, iyirmi birinci əsrdə, qloballaşan dünyada hər hansı bir siyasi
qüvvə özünütəcrid siyasətini aparmağa cəhd etsin. Bu yol heç bir
yerə
aparmır.
Multikulturalizmin
dəyərləri,
əsasları
möhkəmləndirilməlidir.
Multikulturalizm
başqa
xalqın
nümayəndəsinə hörmət, başqa dinə hörmətdir. 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. Hər bir insan - həm
ölkənin vətəndaşı, həm ölkəyə gələn qonaq, əlbəttə ki, o qaydalara,
o ənənələrə hörmətlə yanaşmalıdır. Mən əminəm ki, bu amillərin
sintezi nəticəsində bu gün müxtəlif dairələrdə multikulturalizmlə
bağlı səslənən bədbin fikirlər aradan götürüləcəkdir. Bizim bu gün
keçirdiyimiz
Forum
multikulturalizmin
təsdiqidir,
onun
təntənəsidir.
Multikulturalizm etnik özəlliyi qabartdığı üçün narahatlıq
doğurur və narahatçılığa səbəblərdən biri kimi, "aqressiv azlıqların"
azadlıq və hüquqlardan istifadə edərək mühüm mövqeləri ələ
keçirməsi və sonra öz məqsədləri üçün bundan sui-istifadə etməsi,
yaşadıqları dövlətə öz şərtlərini diktə etməsini göstərmək olar.
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Bu fakt inkaredilməzdir ki, identikliyin ənənəvi meyarlarının
hüdudları sezilməz olmuş – gözdən itmişdir. Qütüblənmiş dünyanın
qütblərin birində kosmopolitik dünya vətəndaşlığı, digərində isə
alternativ qismdə olan fundamentalist etnik-dini, konfessional,
sivilizasion identiklik seçimləri durur bə bunlar qarşı-qarşıyadır.
Belə bir şəraitdə hər bir dövlətin öz vətəndaşları üçün təmin etdiyi
identiklik məkanına iki tərəfli təzyiq yaranmışdır. Bu təzyiqlərdən
biri mədəni hegemoniya və informasiya qlobalizminin unifikasiya
meyillərinin təzyiqidir, digəri isə etnik-dini və s. birliklərin
təzyiqidir.
Məlumdur ki, "neqativ (mənfi) identiklik" nisbətən az təhlil
olunmuş baxışdır və neqativ identiklik - "biz onlar kimi deyilik"
kimi "biz-onlar" məntiqinin total qarşıdurmasına əsaslanır. Neqativ
identikliyin müəyyən hədləri aşmaması üçün onun elementlərinin
pozitiv məzmunla tamamlanmasına cəhd göstərilməsi çox vacibdir.
Əks təqdirdə, neqativ identiklik qrup həmrəyliyindən başlayaraq,
şovinist separatizmə, vətəndaş cəmiyyətinin böhranına qədər yol
aça bilən təhdidə çevrilir. Bu proseslərin nəticələrini hələ də
Azərbaycan yaşamaqdadır. Belə ki, tarixi yaddaşı tamamilə neqativ
identikliklə zəhərlənən erməni identikliyi milli quruculuq
proseslərini mütləq başqa xalqın təmsilçilərinin qaralanması və
pislənməsi, düşmən obrazının yaradılması zəmini üzərində qurmağa
səy göstərir, erməni elitası siyasi məqsədlərə nail olmaq üçün
səfərbəredici məqam kimi "düşmən ölkə" ritorikasından sui-istifadə
edir. Lakin bu yol yanlış olduğu üçün onun gələcəyi yoxdur.
İnkişafın fundamental resursu rolunu oynadığı üçün identiklik məhz
bu məqamlarda özünü daha aydın büruzə verir.
Müasir etnopolitoloji elm birmənalı şəkildə sübut edir ki,
şovinizm, milli müstəsnalıq, separatizm meyilləri arxaik
düşüncənin, mili inkişafın primitiv səviyyələrinə müvafiq olan
etnopsixoloji fenomendir. Bu elmi qənaət Ermənistan və
bunabənzər dövlətlərin ideoloji dayaqlarının hansı səviyyədə
olmasının bariz sübutudur. Universalizm, bəşəri humanizm, sülh
Azərbaycan multikultiralizmi

Elmi toplu

95

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri
prinsiplərinə zidd olan, başqa dövlətlərə qəsd edən faşizm və s. kimi
insanlıq əleyhinə olan ideoloji mövqedir. Üstəlik də universalizm
hər hansı dövlətin ideya tarixində ənənəyə çevriləndə onun
nəticələri bütün dünya üçün təhlükə və gərginlik mənbəyi olur.
Məsələn, alman xalqının faşizm ideyasından qurtularaq öz milli
amalını dəyişməyə, daha ülvi məqsədlərə qadir bir xalq olduğunu
dünyaya alman möcüzəsinin arxitektoru K.Adenauer sübut edə
bildi. Bu, XXI əsrdə Ermənistanın hələ də şovinizm və işğal
siyasətinin əsasında duran arxaik milli ideyadan nə vaxt qurtulacağı
barədə düşüncələri yada salır. Ermənistanı qlobal inteqrasiya
dövrünün layihələrindən kənarda, özünütəcrid kimi ağır duruma
düşməsinə gətirib çıxaran bu ideyadan xilas olmasına tarix son
imkan vermişdir.
İdentikliklərin hökmən dixotomik - məntiqi üzərində, neqativ
təməllər üzərində qurulması bütün fundamentalizmlərə xasdır.
Məsələn, "Şərq-Qərb", "ənənəvi-müasir" və s. "toqquşma"
konsepsiyalarının kökündə bu durur. Dünya qədər qədim olan bu
yanaşmada yeni heç nə yoxdur. Sadəcə, dərk edilmir ki, identikliyin
ilkin formalaşmasında səmərəli rol oynayan "biz-onlar" fərqi,
müxtəlifliyin dərki uzunmüddətli perspektivdə artıq ümumbəşəri
dəyərlər və pozitiv identiklik elementləri ilə tamamlanmalıdır.
Azərbaycan tarix boyu həmişə bölgədə, həm də qlobal miqyasda
baş verən hadisələrin gedişatına təsir edə bilən ölkələr sırasında
olmuşdur. Son iki əsrdə isə onun bu yöndə fəallığı dünyanın demək
olar bütün qitələrinə yayılmışdır. Bəşəriyyətin mədəni-mənəvi
irsinə olan töhfələri ölkəmizi xüsusilə dünyada tanınan dövlətə
çevirmişdir. Təbii ki, belə bir ölkədə milli ideyaya dair düşüncələrin
tarixi də çox qədimdir. Üstəlik də xüsusi olaraq vurğulanmalıdır ki,
tarixi-obyektiv şərtlər üzündən həmişə çoxmilli, çoxkonfessiyalı
birgəyaşayış ənənəsinə malik olan bu məmləkətdə milli ideya
həmişə qüsurlu məzmundan uzaq olmuşdur.
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Multikulturalizm: nailiyyətlər və problemlər
Etibar Nəcəfov – professor, Bakı Slavyan Universiteti
Müxtəlif Ölkələrdə Multikulturalizm Siyasətinin Müqayisəli Təhlili
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.
Multikulturalizmin nəzəri əsasını liberalizm, xüsusən də
liberalizmin azadlıq, bərabərlik və qarqaşlıq kimi dəyərləri təşkil
edir. Bu səbəbdən də multikultural cəmiyyətdə nəinki sosial
ədalətsizliyi aradan qaldırmağa nail olmaq mümkündür, həm də
burda irqçiliklə bağlı ədalətsizliyə qətiyyən yol verilmir. Lakin
multikulturalizmlə liberalizm arasında bir mühüm fərq vardır.
Liberalizmdən fərqli olaraq multikulturalizm fərdlərin deyil,
qrupların hüquqlarını ön plana çəkir.
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
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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.
Multikulturalizm cəmiyyətdə təzahür edən çoxnövlü mədəni
müxtəlifliyin
növlərindən
biridir.
Bundan
başqa,
biz
multikulturalizmlə əlaqədar olan izolyasionizm (təcrid etmə),
assimilyasiya və aparteidi kimi digər təzahürləri də qeyd edə
bilərik.
İzolyasionizm elə bir siyasətdir ki, o, milli azlıqların ölkəyə daxil
olub orada məskunlaşmaqla mədəni müxtəlifliyin formalaşmasının
qarşısını alır. Nümunə kimi, 1901-ci ildə Avstraliyada qəbul
olunmuş ―İmmiqrasiya haqqında Qanunu‖ göstərmək olar;
Assimilyasiya – izolyasionizmə alternativ olan siyasətdir. Bu
siyasət hakim mədəniyyət tərəfindən öz içərisində milli azlıqların və
ölkəyə yeni daxil olanların mədəniyyətlərinin əridilməsini nəzərdə
tutur;
Aparteid – müəyyən qrup adamların assimilyasına mane olmaq
məqsədilə onların izolyasionizmə (təcridinə) yönəlmiş siyasətdir.
Göstərilən təzahürlərdən fərqli olaraq, multikuliuralizm – təkcə
adamların hakim etnik qrupu tərəfindən deyil, həm də milli azlıqlar
və ölkəyə yeni daxil olanlar tərəfindən dəstəklənən mədəni
müxtəlifliyə münasibətdə fərqli reaksiyaların rəngarəngliyidir.
Multikulturalizmin yuxarıda sadalanan spesifik cəhətləri onu son
nəticədə cəmiyyətin inkişafına səbəb olan pozitiv təzahür, müsbət
hadisə kimi xarakterəzə edir.
Multikultural cəmiyyətin formalaşması və inkişafı – tarixi
təkamülün xüsusiyyətləri ilə, konkret olaraq, sosial amillərlə
müəyyənləşmişdir. Onu da qeyd edək ki, multikultural cəmiyyətin
formalaşmasında və inkişafındademokratiya mühüm rol oynayır,
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daha dəqiq desək, demokratiya multikultural cəmiyyətin təkamülü
üçün əlverişli şərait yaradır. Multikultural cəmiyyət ilk növbədə
Qərbi Avropanın və Şimali Amerikanın demokratik ölkələrində
mövcud olmuşdur. Həmin ölkələrdəki tolerantlığın, əxlaqi
qaydalara uyğunluğun və demokratiyanın yüksək inkişaf səviyyəsi
orada multikulturalizmin ideyalarının yayılması üçün münbit şərait
yaratmışdır.
Yuxarıda deyilənləri nəzərə almaqla, qeyd edək ki, bölgələrin tarixi
inkişafındakı
müxtəlifliyə
uyğun
olaraq,
həmçinin
multikultkralizmin də müxtəlif modelləri mövcuddur. Bu spesifik
modellərin arasında mən Amerika, İsveç, Avstraliya və Kanada
modellərini qeyd etmək istərdim.
a. Multikulturalizmin Amerikan modeli.
1960-cı illərin ortalarınadan etibarən ABŞ anqlo-saksonları
immiqrantlarla bir yerə qatan bir növ ―əridici qazan‖ (―melting
pot‖) rolunu oynayırdı. Bu «qazanda» anqlo-saksonlar üstün
mövqeyə malik idilər. Lakin bir müddət keçdikdən sonra vəziyyət
tamamilə dəyişdi. ―Əridici qazan‖ proqramı multikulturalizm
ideologiyası ilə əvəz olundu. Bunun əsas səbəbi iki mühüm
qanunun – ―Vətəndaş Hüquqlarına dair Qanun‖ (1964) və
―İmmiqrasiya haqqında Qanun‖ (1965) – qəbul edilməsi olmuşdu.
Birinci qanun ölkədə anqlo-saksonların mövqelərini bir qədər
zəiflətməklə yanaşı, bütün millətlərin bərabərliyini təmin etdi.
İkinci qanun isə ölkəyə immiqrasiyanı sürətləndirdi.
Bu gün biz ABŞ-ın multikultural siyasətində bir tərəfdən –
mühacirlərin Amerika cəmiyyətinin dəyərlərini qəbul etməsini;
digər tərəfdən isə – etnik və irqçi ekstremizmin qarşısını alan əlavə
mexanizmlərin formalaşması kimi bu cəmiyyətdə etno-mədəni
oxşarlğın çatışmazlığını qörürük.
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b. Multikulturalizmin İsveç modeli.
Multikulturalizmin İsveç modelinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki,
cəmiyyətdə mədəni müxtəlifliyin saxlanılmasında dövlət fəal rol
oynayır. Dövlətin bu cür fəallığı ilk növbədə ölkədəki konkret siyasi
durumla əlaqədardır. Belə ki, İsveçdə uzun müddət çox güclü siyasi
mövqeyə malik Sosial-Demokrat partiyası hakimiyyətdə olmuşdur.
1976-cı ildə İsveç hökuməti əcnəbilərə səs vermək hüququ verdi.
1997-ci ildə qəbul olunmuş ―İmmiqrasiya haqqında Qanun‖ isə
İsveçi multikulral cəmiyyət kimi qələmə verir.
İsveçin multikultural siyasətinin əsas istiqamətləri – dil və təhsil
strategiyalarıdır. Bu strategiyalar immiqrantları həm öz doğma
dillərini, həm də İsveç dilini öyrənməyə sövq edir. İsveç hökuməti
ölkədəki mədəni müxtəlifliyə vacib və zəruri olan bir reallıq kimi
yanaşır.
c. Multikulturalizmin Avstraliya modeli.
Avstraliyada multikultural cəmiyyətin formalaşması uzun müddət
dövlət tərəfindən təqib edilən izolyasionizm siyasəti ilə müşaiyət
olunmuşdur. 1901-ci ildə Avstraliyada qəbul olunmuş ―İmmiqrasiya
haqqında Qanun‖ izolyasionizm siyasətininin idarə olunmasında
hakim elita üçün inzibati əsas rolunu oynamışdır. Situasiya yalnız
aşağıda adı çəkilən qanunların qəbul edilməsi
ilə dəyişməyə
başlamışdır: ―Vətəndaşlıq haqqında Qanun‖ (düzəlişlərlə) (1948);
―Miqrasiya haqqında Qanun‖ (düzəlişlərlə) (1958), ―Əcnəbilər
haqqında Qanun‖ (düzəlişlərlə) (1984) və ―Viza rejimi haqqında
Qanun‖ (düzəlişlərlə) (1997).
Qeyd etmək lazımdır ki, ―multikulturalizm‖ termini siyasi leksikona
ilk dəfə 1970-ci ildə – Avstraliyada İmmiqrasiya naziri vəzifəsində
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çalışmış Al Kresbi tərəfindən daxil edilmişdir. O, anglo-saksonlarla
yeni avstraliyalılar arasındakı nifaqın aradan götürülməsində çox
səy göstərmişdir. 1979-cu ildə hökumət Mədəni Müxtəlifliyin
Problemləri üzrə Avstraliya İnstitutunu, 1987-ci ildə isə
Multikulturalizm Problemləri Komitəsini yaratdı. Bu, Avstraliya
dövlətinin immqrasiya siyasətində necə mühüm rol oynadığının və
onun irqçilikdən multikulturallığa qədər inkişafında əldə etdiyi
parlaq uğurların göstəricisidir.
d. Multikulturalizmin Kanada modeli.
Kanadada multikultural cəmiyyətin formalaşması 1960-cı illərə
təsadüf edir. Kanada hökuməti əhalinin irqi, etnik və konfessional
müxtəlifliyini qəbul edirdi ki, bu da Kanada cəmiyyətinin əsas milli
xüsusiyyətinə çevrilmişdi. Bu o deməkdir ki, multikulturalizm
kanadalıların ən mühüm milli xüsusiyyətlərindən biridir. Bu ölkədə
multikulturalizm Azadlıq və Hüquqlar Kanada Nizamnaməsinin 27ci maddəsi ilə qorunur.
ABŞ və Avstraliyadan fərqli olaraq Kanadada etnik azlıqlara
münasibətdə hakim etnik qrup tərəfindən assimilyasiya siyasəti
yeridilmir. Kanadada hər bir etnik qrupun üzvləri öz ana dilini azad
şəkildə istifadə etmək, həmçinin öz doğma dillərində təhsil almaq
hüququna malikdirlər. Bu vacib situasiya Kanadada yaşayan etnik
azlıqların öz mədəni dəyərlərini qoruya bilməsinə şərait yaradır.
Beləliklə, multikulturalizmin müxtəlif modellərinin müqayisəli
təhlili nəticəsində bir neçə ümumiləşdirmə aparmaq istərdim:
1) Multikulturalizm – pozitiv sosial təzahürdür. O, cəmiyyətin
inkişafı üçün münbit şərait yaradır; etnik münaqişələrin qarşısını
alır və müxtəlif xalqlar arasında etimadı möhkəmlədir;
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2) Multikulturalizm – cəmiyyətin mədəni müxtəliflik əleyhinə
etirazını səngitmək üçün alternativ siyasət kimi meydana gəlmişdir;
3) Demokratiya multikultural cəmiyyətin formalaşmasında ən
mühüm amillərdən biridir;
4) Bölgələrin tarixi inkişafının xüsusiyyətləri multikulturalizmin
fərqli modelininin yaranmasını müəyyən etmişdir;
5) Multikulturalizmin müxtəlif modelləri arasında bəzi fərqlərin
olmasına baxmayaraq, heç şübhəsiz ki, multikultural cəmiyyətinin
formalaşmasında və multikultural ətraf mühitin dəstəklənməsində
aparıcı rol dövlətə məxsusdur.

Yusif ŞÜKÜRLÜ,
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzinin elmi işçisi,
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Şəki filialının müəllimi,
fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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Mədəni siyasət strategiyasında multikulturalizm
ideyalarının dinamikası
Yalnız Rusiya və MDB ölkələri üçün deyil, bütün dünya üçün
aktual olan problemləri müzakirəyə çıxaran Humanitar Forum
iştirakçılarını salamlamağa çox şadam. Belə ki, bunlar mürəkkəb
sosial-mədəni dəyişikliklər şəraitində yanaşı yaşama problemləri ilə
bağlıdır. Zaman və məkan anlamına, həyatın mənası anlayışına təsir
edən bu dəyişikliklər bizi öz doğma mədəniyyətimizlə yaxınlığa
yenidən baxmağa və digər mədəniyyətlərlə təmas axtarışına sövq
edir.
Bu ünsiyyət, bu mədəniyyətlərarası dialoq ideyası yaşadığımız
qeyri-sabit və kifayət qədər dəyişkən olan müasir dünya üçün
mərkəzi rola çevrilir.
Hörmətli həmkarlar, məni bu gün işlədiyimiz baza terminləri və
kateqoriyalarının məna anlayışlarına qayıtmaq məcburiyyətindən
azad etdilər. Bu, olduqca mürəkkəb və dinamik anlayış, lakin bu
gün dünyada fərqli modellər şəklində ziddiyyət doğuran
multikulturalizm kateqoriyasıdır. Bu modellərin bir ölkəyə
uyğunlaşsması mümkündür, ancaq onlar digər şəraitdə heç cür
tətbiq edilə bilməz, çünki istənilən model əsrlərlə formalaşmış
müəyyən dəyər-məna bazasına oturuşur və ona aid olur. Bu və ya
digər modelin tətbiqi üçün belə əsasların axtarılması çox çətin
vəzifədir, belə ki, yanaşı yaşamanın dünya konsepsiyasının ümumi
strategiyasının konkret etnomədəni və milli-mədəni inkişaf
konsepsiyası ilə uzlaşması prinsipindən ibarətdir.
Yanaşı yaşama – məhz elə dünyada mədəni siyasət strategiyasının
axtarılması problemidir. Lakin mənim fikrimcə, mədəni siyasət
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anlayışı bu gün daha genişdir, çünki öz mədəni özəlliklərinin,
mədəni sərvətlərinin bu və ya digər şəkildə təzahürü ilə əlaqədar
baxdığımız bütün problemlər çox vaxt sosial konfliktlər sırasından
olan problemlərlə bağlıdır. Buna görə, multikulturalizm mövzusu –
dissiplinar problemdir, müasir dünyada sosial bərabərsizlikdən
qurtulma cəhdlərinin mədəni bərabərsizliklə toqquşduğu və bunun
da münaqişəli situasiyalar doğurduğu sosiomədəni strategiya
problemidir. Ola bilər ki, bir ölkəyə uyğunlaşmış modellərin digər
ölkələrdə tətbiq edilməzliyinə gətirib çıxaran da elə məhz budur. Və
tənqid, siyasi tənqid bizi multikulturalizmə yeni nəzərlərlə baxmağa
məcbur edir. Yeni nəzərlərlə baxmaq nə deməkdir? Hər şeydən
əvvəl bir məsələni anlamaq lazımdır ki, biz multikulturalizmə
mövcud mühitin demokratikləşdirilməsi, sərbəst qarşılıqlı təsirin və
mədəni plüralizmin yaranması tendensiyası ilə səciyyələnən yeganə
mümkün strategiya və ya çoxsaylı strategiyalardan biri kimi baxırıq.
Şübhəsiz, ilk növbədə insanların mədəniliyi anlayışının özünün
davamlılığı ilə bağlı problem əmələ gəlir. Əgər mədəni mühit lap
qədimlərdən, uzun əsrlər boyu müxtəlif mədəniyyətlərə, müxtəlif
dinlərə açıq olan bir muhit kimi formalaşıbsa, onda bu mühitə digər
mədəniyyətlərin inteqrasiyasının bütün digər prosesləri də tamamilə
keçərli olur. Bu, mədəni rəngarənliyin təbii genişlənməsi, vəhdətin
mürəkkəbləşməsi prosesidir. Mənə belə gəlir ki, hazırkı günümüz
üçün multikulturalizm modellərinin mürəkkəbləşməsinin məhz bu
səciyyəsi nümunəvidir. Bizdən digər mədəni dəyərlər sferasında
sadəcə mədəniləşdirmə prosesi deyil, həm də müəyyən
transkulturasiyalar prosesi olan adaptasiya konsepsiyalarına yenidən
baxmaq tələb olunur. Bu prosesdə nəinki eyni tipli mədəniyyətlər,
həm də ümumiyyətlə, yaxın keçmişdə mədəniyyətəqabil və dialoq
üçün açıq kimi baxıla bilməyəcək digər mədəniyyətlər də qəbul
edilir. Ona görə də adaptasiya problemi – insanlara ən çətin
situasiyalarda belə uyğunlaşmağa kömək edə biləcək müasir
institutların vasitələr axtarışı problemidir.
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Dünən hörmətli Yefim İosifoviç qeyd etdi ki, belə vasitələrdən biri
təhsil sistemidir. Ancaq mənim fikrimcə, təhsil sistemilə bərabər,
haqqında tez-tez danışdığımız vətəndaş cəmiyyətinin qurulması
situasiyası müəyyən yeni ekspert meydançalarının yaradılmasını
nəzərdə tutur. Belə ekspert meydançaları rolunda, əlbəttə, ictimai
təşkilatlar və birliklər cıxış edir.
Rusiyada milli-mədəni muxtariyyatlara yenidən baxılması, müasir
dünyanın bütün ölkələrinin ərazisində mədəni və informasiya
dəyərlərinin birləşdirilməsi imkanlarının yeni oxunuşu insana öz
kiçik rakursunu tapmağa və öz bütöv mühitindən təcrid olmadan
doğma mədəniyyətinin bütün dəyərlərini öyrənməyə və ona
qoşulmağa imkan verir. Elə bu da rəngarəngliyin birliyi modelidir
ki, burada hər bir mədəniyyət öz şəxsi ləyaqətini və özəl dəyərlərini
saxlayaraq digər mədəniyyətlərlə münaqişə muhitindən kənarda
mutləq qarşılıqlı fəaliyyətdə olur. Bu gün, artıq qeyd etdiyimiz
kimi, sosial problemlərin hər bir insana, onun dünyada mövcudluğu
probleminə aid olduğunu nəzərə alsaq, bunu etmək heç də asan
deyildir.
Diskussiya meydançaları nə deməkdir? Onlardan biri – hər bir
ölkənin baş verən situasiyanın açıq təhlili ilə birgə təqdim etdiyi
analitik materiallardır. Məsələ burasındadır ki, belə materialların
toplanması metodu və metodologiyası demək olar ki, movcud
deyildir. Mədəniyyətlərin müxtəlif təməllər üzrə qarşılıqlı təhlilinin
vahid konseptual metodoloji əsası da yoxdur.
Linqvistik rəngarənglik bu problemin həlli yollarından biri kimi.
Müasir informasiya və mədəni şəbəkələr vasitəsilə uyğunlaşma
problemi.
Bu, müasir dünyada insanların, öz yeni reallığından ayrılmadan
ailələrilə əlaqəni itirməməyə, bu əlaqəni qorumağa imkan verən ən
maraqlı adaptasiya kanallarından və formalarından biridir. Bu, hətta
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miqrasiya növü anlayışını da dəyişməyə qadir olan yeni
situasiyadır. Bu zaman əmək mühacirəti doğrudan da müvəqqəti
miqrasiyaya çevrilir – yeni ərazidə oturaq mühacirət olmur.
Demək istərdim ki, çoxmədəniyyətlilik konsepti də müasir
Rusiyada ciddi təhlilə məruz qalmışdır. Pozitiv təcrübə nöqteyinəzərindən mühacir axınları üçün açıq olan ərazilərdə dostluq
lokuslarının və mədəniyyətlərarası dialoq lokuslarının yaradılmasını
göstərmək olar. Sərhəd vilayəti olan və əhalinin sayına görə 180dən 200-dək etnomədəni ənənənin nümayəndələrini və müxtəlif
mədəniyyət daşıyıcılarını birləşdirən Orenburq vilayətini nümunə
kimi göstərmək mümkündür. Burada milli kəndin gözəl təcrübəsi
yaranmışdır, eyni bir ərazi məkanında informasiya muzeyləri,
informasiya mərkəzləri yaradılmaşdır. Bu mərkəzlərdə digər
mədəniyyətlərlə tanış olmaq və vahid ərazi çərçivəsində ümumi
tədbirlər keçirmək mümkündür. Rusiyada bu təzəlikcə vüsət
almaqdadır, məhz təcridetmədən qaçmaq, ünsiyyətə canatma –
dialoq formasını qurmaq məqsədilə çoxmədəniyyətlilik modelinin
mürəkkəbləşdirirlməsi üçün maraqlı bir vasitə, maraqlı bir gedişdir.
Rusiya təcrübəsini təhlil edərək, demək istəyirəm ki, bu, həm ərazi
modelləri, həm də prosesləri qanunvericiliklə nizamlama modelləri
çərçivəsində axtarışların mürəkkəb şəraitində baş tutur. Hər halda
hər il 200 minədək insan Rusiyaya gəlir. Onlar müxtəlif
mədəniyyətlərin
daşıyıcılarıdır.
Lakin
Rusiyanın
çoxmədəniyyətliliyin genişləndirilməsinə dair malik olduğu təcrübə
əsas verir ki, etnomədəni siyasətin strategiyası pozitiv olsun və
bütün mövcud gərginlik halları öz müsbət həllini tapsın.
Olqa Astafyeva,
Rusiya, RF Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu və Xalq
təsərrüfatı Akademiyası
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Multikulturalizm fəaliyyətdə: bolqar etnik modeli
Hörmətli xanımlar və cənablar! Hal-hazırda Bolqarıstanda bir
milyondan artıq müsəlmanın yaşadığını heç də hamınız bilmirsiniz.
Onlar səkkiz yüz min bolqar türkü və Osmanlı imperiyasının
hakimiyyəti dövründə islamı qəbul etmiş iki yüz min bolqardır.
90-ci illərin əvvəllərində Avropa təşəbbüskarlarının çoxu
soruşduqda ki, Balkanlarda etnik konflikt harada başlamışdır, cavab
alırdılar: ―Bolqarıstanda‖, çünki etnik gərginliyin dərəcəsi o vaxt
bizdə çox yüksək idi. Buna səbəb səksəninci illərin ortalarında
Bolqarıstanın o vaxtkı hakimiyyətinin bizim müsəlmanların ərəbtürk mənşəli adlarını slavyan adlarına dəyişməsiydi. Onlara öz
dillərində danışmaq qadağan edilmişdi. Ancaq indinin özündə belə
çoxları ana dilində danışır. Hərçənd, bu qəribə səslənir, məsələn, iki
müsəlman gedir və türk dilində danışırlar, milis onları saxlayır və
cərimə edir. Müsəlmanlara məscidlərdə öz ibadətlərini etməyi
qadağan etdilər. Ümumiyyətlə, vəziyyət gərginləşdi və 1989-cu ildə
özünün pik nöqtəsinə çatdı. Bu zaman kütləvi tətillər və yürüşlər
başlandı. Vəziyyəti əldə saxlamaq üçün kommunist hakimiyyəti
dörd yüz min türk vətəndaşını bizim respublikadan qovdu.
Ancaq bu müəyyən qədər gərginliyi aradan qaldırdı, çünki Şərq
blokunda dərhal dəyişikliklər qopdu və vəziyyət yenidən
gərginlşməyə başladı. O zaman Bolqarıstanın prezidenti doktor
J.Jelev idi. O, inkişaf edən gərgin konfliktin müsbət həllini istəyirdi,
çünki bizim konstitusiya vətəndaşlarımızın bütün fərdi hüquqlarını
qoruyur. Ancaq biz irəli getdik və bizim müsəlmanlara öz
partiyalarını yaratmaq imkanı verdik. Bu partiya 90-cı illərin
əvvəllərində qeydə alındı və onların kollektiv hüquqlarını –
yaşamaq və azadlıq hüquqlarını müdafiə edirdi. İyirmi il ərzində
bizim yığıncağın daimi nümayəndəliyi var idi, ancaq maraqlıdır ki,
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nümayəndəlik iyirmi dörd deputat ilə fəaliyyətə başlamışdı, indi isə
onların sayı – otuz altıya çatdırılmışdır. Bu otuz altı deputatdan on
ikisi – bolqardır. Bu partiyaya artıq etnik bolqarlar da səs verir. Bu
seçkilərdə onların sayı yüz altmış min olub. Yeni partiyanın ilk
addımlarından bütün partiyalar bu şüarla çıxış edirdilər: terrorizmə
icazə vermək lazım deyil, konstitusiyanı pozmaq lazım deyil, amma
hamı başa düşürdü ki, vəziyyətə hakim olmaq üçün bu lazımdır.
Əlbəttə, risk var idi və o, özünü doğrultdu. Bizim parlamentin
cağırışına qədər bütün məsələlər həll olmuşdu. Tez bir zamanda
müsəlmanların adları problemi, bizim türk əsilli vətəndaşların
problemləri həll edilmiş, məscidlərdə ibadət hüququ qanuniləşmiş,
məktəbdə dilin öyrənilməsinə icazə verilmişdi və bütün bunlar
gərginliyi aradan qaldırmışdı. Artıq beş ildən sonra partiya
cəmiyyət üçün zəruri olan məsələlərlə məşğul olmağa başlamışdır.
O, artıq özünün etnik problemləri ilə məşğul olmurdu, o, bolqar
siyasi spektrli partiyalardan biri idi. Ümid edirəm ki, məhz bunu
bolqar etnik problemi adlandırmışdılar. Və inanıram ki, bizim
etniklərarası münasibətlərin inkişafı nümunəsi, həmçinin etnik
əsasda gərginliyin yaranma riski olan cəmiyyətlər üçün də nümunə
ola bilər.

İvan Palçev – Bolqarıstan Respublikasının
Azərbaycandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri (20042008)
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Müstəqil dövlət quruculuğu kontekstində
millətlərarası qarşılıqlı münasibətlərinin
qurulmasında Ukrayna təcrübəsi
İlk öncə müasir ictimai global inkişaf ücün aktual sayılan humanitar
problemlər spektrinin müzakirəsinə dair təşəbbüsə görə forumun
təşkilatçılarına təşəkkürümü bildirirəm. Ukraynanın kulturalizm
sahəsində təcrübəsi və millətlərarası münasibətlər siyasətini qeyd
edərək, ilk öncə Ukrayna kulturalizminin spesifikası haqqında qısa
məlumat vermək istərdim.
Məsələ burasındadır ki, zahirən Ukrayna monomilli dövlət kimi
tanınır. 2001-ci ilin siyahıya alınma məlumatına uyğun olaraq
əhalinin 78%-ni etnik ukrayınlar təşkil edir, lakin Ukraynanın etnik
icması özlüyündə monomilli sayıla bilməz. Bizim ölkədə etnik
ukrainlərin bir hissəsi öz doğma dilində danışır, ukrain icmasının bir
hissəsi isə rusdillidir. Onlar həm rus, həm də sovet mədəni və siyasi
ənənələrinin güclü təhsiri altında formalaşmışdır. Ən iri meqa azlığı
– ölkə əhalisinin 17%-ni etnik ruslar təşkil edir. Müstəgil Ukrayna
dövlətinin yaranması dövründə onların sayı 22% təşkil edirdi, lakin
ümumiyyətlə rusdilli, yəni rus dilini doğma dil hesab edən
insanların sayı əhalinin 30% təşkil edir. Faktiki olaraq, ölkəmizdə
ikidillilik mövcuddur. Gündəlik həyat təcrübəsində əhalinin yarı
hissəsinin kommunikativ imkanları rus dilindən ibarətdir. Etnik
ruslardan savayı digər milli azlıqlar əhalinin 5%-ni təşkil edir, lakin
bu azlıqların bir çoxu ölkənin ayrı-ayrı bölgələrində kompakt
şəkildə yerləşiblər. Məsələn, Krım muxtariyyatının əsas əhalisini
etnik ruslar təşkil edir. Bu, ukrainlərin cüzi miqdarda olduğu yeganə
regiondur. Oranın əhalisini mütəşəkkil qaydada, həmçinin öz
məxsusi problemləri ilə yaşayan krım-tatar icması təşkil edir.
Karpatda kompakt şəkildə macar milli azlığı, Çernovits əyalətində
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isə rumın və moldav milli azlıqları yaşayır. Mən ukrain icmasının
daha bir spesifik xüsusiyyətini qeyd edərdim – bu, konfessional
plüralizmdir. Ölkəmizdə bir-biri ilə rəqabət aparan üç pravoslav
kilsələrinin hər biri özünəməxsus regional təsir arealı ilə fərqlənir.
Yunan katolik kilsəsi qərbi Ukraynaya kifayət qədər güclü təsir
göstərir. Protestant dini icması da əvvələr olduğu kimi indi də
yetərincə fəallığı ilə seçilir. Krım və Donbasda müsəlman icması
aktivdir. Ukraynanın millətlərarası münasibətlərinin əsas
problemlərinə gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, əvvəla, bizim
üçün ölkənin fərqli regionları arasında mühüm rol oynayan
etnokulturoloji, etnik, dil və dini amillər vacib sayıla bilər. Bu
amillərin yaratdığı «mozaika», o cümlədən mürəkkəb ―siyasi
mozaika‖ hətta ölkənin ictimai-siyasi vəziyyətinə də müəyyən təsir
göstərmək imkanına malikdir.
İkinci vacib problem təkcə Ukraynaya deyil, həm də bir çox
müstəqil dövlətlərə, o cümlədən kecmiş Sovetlər İttifaqının
ərazisindəki müstəqil ölkələrə də aid edilə bilər. Bu ziddiyyətin
yaranması milli inteqrasiya və milli azlıqlar arasında mədəni, dil
haqları zərurətindən baş verir. National building (Milli quruculuq)
və milli azlıqların təminatlı hüququnu necə birləşdirməli? Bu –
siyasi debatlarda ən çox ortaya çıxan problemdir.
90-cı illərin əvvəllərində Ukraynada yaranan spesifik problemlərdən
biri – ölkənin rusdilli əhalisi arasında separatçi əhval-ruhiyyənin
yaranmasıdır. Üstəlik də 90-cı illərdə öz anna vətənləri olan
Ukraynaya fəal surətdə qayıdan krım-tatar icması arasında milliərazi muxtariyyəti ideyası çox populyar idi və bu «populyarlıq» bu
gün də galmaqdadır. Rus icmasının və krım-tatar icmasının milliərazi muxtariyyəti cəhdlərini necə birləşdirməli? Mən hələ nə
zamansa deportasiya olunmuş Krım tatarlarının sosial-iqtisadi
problemləri barədə, həmçinin torpaq məsələsi haqqında
danışmıram.
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Və nəhayət, Ukraynanın 20 illik müstəqillik dövrü ərzində yaranmış
ən mühüm problemlərdən biri – ölkədə rus dilinə münasibətdə
uyğun statusun qəbul olunması ilə əlaqədar fərqli fikir
mübadiləsidir. Millətlərarası münasibətlər sferasında Ukraynanın
dövlət siyasətinin başlıca vəzifələri hansılar idi? Ölkə
ictimaiyyətinin polimilliyini nəzərə alsaq, bir nömrəli vəzifə – vahid
ukrain siyasi millətinin formalaşmasıdır. İkinci vacib vəzifə –
burada yaşayan müxtəlif millətlərin nümayəndələrinin eyni
hüquqlarının təmin edilməsi və eyni zamanda, ölkə ictimaiyyətində
millətlərarası razılığın əldə edilməsidir. Lap əvvəldən etnomilli
siysətin əsas məsələlərindən biri, ukrayna dilinin ictimai həyatın
bütün sahələrində dövlət dili səviyyəsində fəaliyyəti və eyni
zamanda mədəni tələbatın yaranması və reallaşması məqsədiilə
müəyyən şəraitin yaradılması, inkişafı və təbii ki, krım-tatarlarının
geri qayıtması sayılır. Bu yonümdə əsas məsələlərdən biri krım
icmasının inteqrasiyası, milliyyətçilik faktoru ilə sürgün olunmuş
şəxslərin ictimaiyyətə uyğunlaşdırılması, ümumiyyətlə etnik
ayrıseçkiliyin qarşısının alınmasıdır. Qeyd etmək lazımdır ki,
Ukraynanın beynəlxalq münasibətlərinin müəyyən dərəcədə
―yumşaq‖, münaqişəsiz vəziyyətini müəyyən edən, müstəqilliyin ilk
dövrlərində yaranmış harmonik beynəlxalq münasibətlərin hüquqi
əsaslarının təmin edilməsi sayılır. 1991-ci ildə ―sıfır varianti‖
(nulevoy real) adlandırılan vətəndaşlıq haqqında qanunun qəbul
olunması nəticəsində Ukraynada yaşayan hər bir şəxs, milli
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq vətəndaşlıq əldə etdi.
Müstəqilliyin əldə edilməsindən öncə, 1989-cu ildə milli azlıqların
dil hüquqlarının təmin olunması haqqında qanun imzalanmış,
1992-ci ildə isə Ukraynanın milli azlıqlar haqqında ümumi qanunu
təsdiq olunmuşdur. 90-cı illərin ortalarında Ukrayna Avropanın
alman dili xəritəsini ratifikasiya etmiş, lakin bundan öncə
Ukraynanın unitar xüsusiyyətini müəyyən edən 1996-cı ildə
konstitusiya vasitəsi ilə təsdiqlənmiş qanun qəbul edilmişdir. Bizdə
Azərbaycan multikultiralizmi

Elmi toplu

111

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri
unitar dövlət quruluşudur. Yeganə dövlət dili, yeganə vətəndaşlıq,
yeganə istisna – Krım Respublikasının muxtariyyət statusu
olmuşdur. Lakin durumu yumşaldan səbəbi nədən ibarətdir? Mən
buna xüsusi diqqət ayırardım. Siyasətdə milli azlıqların hüquqi
təminatından daha cox yüngül sosiomədəni siyasi vəziyyətə böyük
rol ayrılmışdır. Birincisi, müsbət rolu ukrain və rus dillərinin
yaxınlığı oynadı. Əhalinin əksər hissəsi hər iki dilin daşıyıcısıdır və
bu səbəbdən dillərarası kommunikasiya ziddiyyəti yaranmır.
İkincisi, milli azlıqlar üçün siyasi elitanın optimallığı lap öncədən
təmin olunmuşdur. Ölkə əhalisinin rusdilli qismi ölkənin yeni siyasi
elitasının formalaşmasında aktiv rol oynamışdır, etnik spesifikada
hec bir differensiasiya hiss olunmamışdır. Siyasi gərginliyi aradan
qaldırmağı bacaran Ukraynanın siyasi sisteminin demokratik
xüsusiyyəti də bu məsələlərin təhlükəli həddə çatmaması üçün
müsbət rol oynamışdır. Ukraynanın təhsil sistemi xidmətində,
informasiya sahəsində mobil ukrainləşmə aparılmışdır.
Ukraynanın Avropaya inteqrasiya siyasəti milli azlıqların
hüquqlarının möhkəmlənməsinə və inkişafına xidmət edir. Ən
mühüm rolu milli mədəni icmalar tərəfindən milli azlıqların
maraqlarının dəstəklənməsi, həmçinin dövlət dəstəyi və milli
azlıqların doğma dillərindəki KİV-lər, milli-mədəni cəmiyyətlərin
ayrı-ayrı mədəni-tədris layihələri oynayır. Mən həmçinin Ukrayna
siyasətinin bir vacib spesifikasını da qeyd edərdim – bu, ölkədə
radikal və milli siyasi hərəkatların qeyri-populyar olmasıdır.
Hazırda Avropa və keçmiş sovet ölkələrində sağyönlü radikal
hərəkat müşahidə olunmaqdadır. Bu, Ukraynada da mövcuddurlar,
lakin nisbətən cüzi miqyasda. Ukrainlərin coxu həm sağ, həm də
sol təmayüllü radikal siyasi hərəkatları təkzib edir. Demək lazımdır
ki, Ukraynanın bu spesifikası, o cümlədən mülayim etnomilli
siyasət öz müsbət nəticələrini verməkdədir.
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Ukrayna – keçmiş sovet ittifaqının böyük miqyasda və kəskin
millətlərarası münaqişəsi olmayan tək-tük ölkələrindən biri sayılır.
Bizdə ciddi separatçı problem olmayıb və ərazimizdə müharibə baş
verməyib. Qeyd etmək istərdim ki, əgər 90-cı illərin əvvəlində–
Moldova, Qafqaz kimi qonşu ölkələrdə baş verən münaqişələr
səbəbindən Ukrayna əhalisinin yarısı millətlərarası münaqişələrdən
çəkinirdisə, hazırda belə təhlükələrdən çəkinənlərin sayı ölkə
əhalisinin yalnız 12%-ni təşkil edir. Bizim ölkədə milli zəmində
diskriminasiya mövcud deyil, yalnız 3% əhali bu məsələ ilə bağlı
bu və ya digər faktları qeyd edir. Onu da qeyd etmək istərdim ki
(lakin bu bəlkə çox da pozitiv tendensiya deyil), hərçənd eyni
zamanda məhz həmin o multikultur plüralizmə dəlalət edir – bu,
etnomədəni fərqliliyin mövcudluğu və inkişafıdır. Əfsuslar olsun ki,
bəzi siyasətçilər milli eynilik problemlərini, həmçinin miillətlərarası
ziddiyyətləri siyasi partiyaların fəaliyyətində istifadə etməyə
çalışırlar. Buna görə də millətlərarası münasibətlər harmoniyası
üçün çağırışdar Ukraynada qalmaqdadır. Lakin mən hələ nəzərlərə
çarpmayan, lakin potensial problem olan gizli bir probləmə də
toxunmaq istərdim. Bu – Ukraynada ayrı-ayrı milli icmaların milli
distansiyalaşdırılması,
etnik
izolyasionizmi
təmayüllərinin
artmasıdır. Düşünürəm ki, Ukrayna millətlərarası siyasət
təcrübəsinin pozitivliyi ondan ibarətdir ki, bəzən milli münasibətlər
sferasında ziddiyyət təşkil edən məsələlərin mülayimliyi və
uyuşqanlığı ölkədə millətlərarası münasibətlərin harmonik tərzdə
həllinə imkan yaradır.

Vladimir Fesenko,
Ukrayna, “Penta” tətbiqi siyasi tədqiqatlar mərkəzi
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Multikulturalizm problemləri və müasir
Rusiyanın siyasi təcrübəsi
Mənim dostum, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham
Heydər oğlu Əliyev forumun açılış mərasimində qeyd etdi ki,
bugünkü forum multikulturalizm bayramıdır. Mən bir qədər başqa
şəkildə demək istəyirəm. Bugünkü forum mədəniyyətlərarası,
dinlərarası dialoqun, özü də multimədəni, multikonfessional
ölkənin, bu sahədə şübhəsiz uğurlar qazanmış bir ölkənin ərazisində
baş tutan bayramıdır. Günümüzdə hər yerdə tətbiq edilən
multikulturalizm formuluna gəldikdə isə mən bir qədər ehtiyatlı
davranardım. Bu cür dəyirmi masalarda qaldırılan əsas
məsələlərdən biri demokratiya və multikulturalizm kimi meyarların
uyuşmazlığıdır. Son zamanlar belə bir fikir çox populyardır ki,
cəmiyyət nə qədər bircins olsa, demokratik institutlar yaratmaq da o
qədər asan və əksinə, cəmiyyət mədəni baxımdan nə qədər
mürəkkəbdirsə, demokratik institutlar yaratmaq o qədər çətindir.
Multikulturalizm konsepsiyası ənənəvi olaraq bütün millətlərin bir
millət kimi birləşdiyi ―əritmə putası‖ konsepsiyası ilə qarşılaşdırılır.
Bizim ilk natiqimiz – Bakı Dövlət Universitetinin nümayəndəsi bu
gün bu barədə danışdı. Ancaq mən ən böyük ―əritmə putası‖ hesab
edilən ABŞ barədə əlavə bir şey də qeyd etmək istərdim: Avropanın
beynəlxalq siyasəti üçün daha çox səciyyəvi olan sosial təsir alətləri
vardır, məsələn, bunlardan biri 60-cı illərdə tətbiq edilmiş və yalnız
bir nəsil üçün planlaşdırılmış, təhsil müəssisələrinə və işə qəbul
zamanı azlıqlara müəyyən imtiyazlar verən affirmasiyadır
(affirmation). Bu proqramın tətbiq edilməsi səbəbi cəmiyyətdəki
qeyri-bərabərliyin afroamerikalıların inkişaf tempinin ağdərili
əhalidən geri qalması və kiçik bir ―sürətləndirmə‖nin onları ağlarla
eyni səviyyəyə çıxara bilməsi, bundan sonra layihənin dayandırıla
biləcəyi iddiasından irəli gəlirdi.
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Əslində hər şey bu qədər sadə olmadı, proqramın işində sapmalar
oldu. Lakin bu gün 40 ildən artıq bir vaxt keçdikdən sonra
affirmasiyanı nəinki ləğv etdilər, hətta fəaliyyət proqramı kimi
daimi konstant müəyyən edildi. Bununla bərabər, vəd edilən
bərabərliyə nail olmaq heç cür mümkün olmadı, daha da əksinə, nə
qədər paradoksal olsa da, bu gün ağdərili əhali daha əlverişsiz
vəziyyətdədir. Fikrimcə, bu proqram guya kömək etməyə yönəldiyi
insanlar üçün daha da təhqiredicidir, alçaldıcıdır, çünki faktiki
olaraq, onların həyatda məqsədlərinə müstəqil şəkildə nail olmaq
üçün kifayət qədər inkişaf etmədiyini iddia edir. Əgər
affirmasiyanın nail olduğu bir şey varsa, o da tam əks effektdir.
Daimi köməyə vərdiş edən azlıq nümayəndələri bu gün həqiqətən
də öz güclərindən, ağlından istifadə etməyi yadırğayıb, bu hal isə
daima şiddətlənərək davam edir. Burada yalnız ABŞ-dan söhbət
getmir. İmiqrantların xüsusi, özəl şəraitdə yaşayaraq, getdikcə daha
çox urbanizasiyalaşdığı Avropaya baxmaq kifayətdir. İşləmək,
ümumi qəbul edilmiş davranış və əxlaq normalarına uymaq üçün
stimul yoxdur. Normal yaşamaq üçün tarixi vətənlərində aldıqları
biliklər onlara tamamilə kifayət edir. Almaniya, Fransa, ardınca da
Böyük Britaniyanın öncə multikulturalizm siyasətinin iflasa
uğramasını bəyan edib, daha sonra sözdən işə keçərək xaricdən
ölkəyə giriş qaydalarını sərtləşdirmələri də tamamilə məntiqli
addımdır. Bu hal xüsusən Şimali Afrika ölkələrindən olan
mühacirlərə aiddir. Əslən Tunisdən olan minlərlə qaçqın İtaliyadan
Fransaya daxil olmağa çalışırdı, ancaq fransız hökuməti heç bir
sənədə baxmadan qatarları sərhəddə saxlamağa başladı, bu zaman
sərnişinlərə qarşı irəli sürülən tələblər sırf iqtisadi xarakter
daşıyırdı. Onların Beşinci respublika ərazisində özlərini təmin
etməyə kifayət edəcək qədər vəsaitə malik olduqlarını
təsdiqləmələri lazım idi. Kifayət qədər resursları olmayan
mühacirləri qatardan endirirdilər. Cavab olaraq İtaliya XİN
―beynəlxalq dəmiryolu nəqliyyatının dayandırılması‖ ilə bağlı
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Fransaya rəsmi etiraz yönəltdi. Amma italyan rəsmilərini heç
Avropa İttifaqında belə dinləmədilər. AŞ-nın daxili işlər üzrə
komissarı xanım Malmstrom bəyan etdi ki, Paris öz əhalisinin
təhlükəsizliyini təmin etmək naminə və tamamilə, qanun
çərçivəsində hərəkət edir. Deməli, problem o qədər ciddidir ki, hətta
Avropa İttifaqında belə onu bu şəkildə anlayırlar. Hörmətli
cənablar, hazırda mən multikulturalizm siyasətinə bir neçə
yanaşmanı fərqləndirirəm. Birinci ssenari
– ―assimilyasiya
getmədən inteqrasiya‖, yəni mononasional – birmillətli dövlət
qurmaq cəhdlərinin perspektivsiz olması və ya separatçı əhvalruhiyyənin daha da artması ilə müşahidə olunan bu cür səylərin
iflasa uğraması səbəbindən onlardan imtina etməkdən ibarətdir;
burada multikulturalizm bu imtinanın konstitusion-hüquqi
rəsmiləşdirilməsi bazası olaraq, eyni zamanda ən geniş ―mədəni
plüralizm‖, vahid vətəndaş identikliyi və dövlət bütövlüyü kimi
anlamların birlikdə mövcud olmasına inam kimi çıxış edir. Bu
Kanada modelidir. Bu modelin Kanadada necə reallaşdığını yaxşı
bilirik. İkinci ssenari – ―əks diskriminasiyadır‖ (―diskriminatorların
diskriminasiyası‖): özünü xüsusən cəmiyyətin demoqrafik quruluşu
və onun sosial strategiyası arasındakı fərqlərdə büruzə verən tarixi
və ya sosial ədalətsizlik, yaxud diskriminasiyanın aradan
qaldırılması yolu ilə müxtəlif irq, etnos və dinlərin
nümayəndələrinin hüquq bərabərliyinin qazanılmasında göstərir; bu
ssenaridə bir qayda olaraq, ―affirmative action‖a (diskriminasiyanı
kompensasiya edən imtiyaz, preferensiya, güzəştlərin təqdim
edilməsi) üstünlük verilir – ABŞ modeli. Daha sonrakı ―funksional
tolerantlıq‖ ssenarisi hansısa dövlətin iqtisadi konyunkturadan
asılılığı zamanı müvəqqəti şəkildə xarici işçi qüvvəsini dəvət və ya
qəbul etməsi hallarında baş tutur; bu zaman qastarbayterlər
tamdəyərli vətəndaşlıq hüquqları almasalar da, öz ―identikliklərini‖
saxlayaraq işləmək və yaşamaq hüquqlarına malik olurlar –
Almaniya modeli. Fikrimcə bu gün multikultural bazanın əsasında
qurulması mümkün olan sonuncu ssenari ―xırdalanma‖ ssenarisidir.
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Bu ssenari ölkənin xarici imicinin yaxşılaşdırılmasına və əmək
resursları çatışmazlığının aradan qaldırılması üçün mühacirlərin
cəlb edilməsinə yönəlmişdir; beləliklə dövlət mühacirləri onların
etnokulturoloji fərqlərini saxlayaraq ölkədə yaşamağa təşviq edir,
ancaq bir şərtlə ki, onlar loyal olsun və demokratik cəmiyyətin baza
dəyərlərini, prinsiplərini qəbul etsinlər – Avstraliya modeli. Kanada,
ABŞ, Almaniya, Avstraliya – 4 fərqli model. Bu modellərin hamısı
60-70-ci illərdə işlənib hazırlanmışdı. Bu o zamanlar idi ki, Avropa
liberal düşüncəsinin müsəlman aləminə, Avropadakı müsəlman
ekspansiyasına qarşı qoyacaq bir şey tapması zəruri idi. O vaxt
―ümumi tolerantlıq və assimilyasiya‖ ideyası ideal görünürdü. O,
böyük sayda xarici muzdlu qüvvə cəlb edir, eyni zamanda başqa
əhalini müəyyən olunmuş hüquq və azadlıqlardan məhrum etmir.
Ancaq zaman keçdikdən sonra məlum oldu ki, hər şey o qədər sadə
deyil. Mənim fikrimcə dörd ssenaridən sonuncusu daha effektiv
təsirə malikdir. Avstraliya qanuni və qeyri-qanuni mühacirlər
xüsusunda öz mövqeyini kifayət qədər sərt və ardıcıl şəkildə həyata
keçirir. ―İşləmək istəyirsiniz? – Kollektivdə işləməyi bacarırsınızsa,
xoş gəlmisiniz! Yox? – Qayıdın vətəninizə. İşçiyə ehtiyacımız
yoxdur‖. Avropa və Amerika üçün belə yanaşma bir sıra
səbəblərdən yolverilməzdir: Avropa seçim qarşısında durur – ya
yeni işçi qüvvəsinin cəlb edilməsi sürətini saxlamaq (tələbat ildə
yüz min insandır), ya da onları itirmək. Əhalinin sayının azalması
nəzərə alındıqda sonuncu siyasi və iqtisadi deqradasiyaya səbəb
olur. Əgər bu problemi daha əvvəl həll etməyə təşəbbüs etsə idilər,
onda müsəlman əhalinin sayı yerli əhalinin sayının onda birinə
çatmazdı, ola bilsin ki, o vaxt bu problemi mövcud imkanlarla həll
etmək mümkün idi. Ancaq bu gün, artıq on milyonlarla insan Fransa
və Almaniyada yerləşib vətəndaşlıq aldıqdan sonra, meydana gələn
problemi siyasi baxımdan süvari sıçrayışları ilə həll etmək mümkün
deyil. ABŞ-da vəziyyət daha da mürəkkəbdir. Burada afroamerikalı
əhali qarşısında nəhəng milli günah obrazı hökm sürdüyündən
affirmation siyasəti ağdərili vətəndaşlara özlərini rahat hiss etmək
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imkanı verir. ABŞ-da belə bir təcrübədən qətiyyən imtina etməzlər.
Ondan demaqoji məqsədlərlə istifadə etmək bütün siyasətçilərə sərf
edir. Belə çıxır ki, ölkədə nə qədər çox fərqli, unikal, mimikriya
etmək arzusunda olmayan mədəniyyətə malik olan dini icma və
millətlər varsa, ənənəvi demokratik institutları işləməyə məcbur
etmək o qədər çətindir. Əhalisi gənc olan ölkələrlə problem
yaranmır. Dövlət maşını tərəfindən güc tədbirləri həyata
keçirildikdə onun ünvanına rasizm və ksenofobiya ittihamları
eşidilmir. Bu yaxınlarda Birləşmiş Krallıqda baş verən talanları
yada salmaq gərəkdir. Federal KİV Britaniya polislərini nələrdə
ittiham etmədi ki?! Halbuki onlar heç bir xüsusi şey etməmiş,
sadəcə qanunu müdafiə etmişdilər. Ancaq mühacirlərin bir çoxunun
bu qanunun özü haqqında çox vaxt konstitusiyada yazılandan fərqli
təsəvvürləri, görüşləri var. Rus provaslav kilsəsinin başçısı patriarx
Kirillin sözlərini xatırlamaq olar. O, bu il iyun ayının 16-da Rusiya
Sülh Fondunun (mən Rusiya Sülh Fonduna rəhbərlik etmək kimi bir
şərəfə nail olmuşam) əlli illiyində çıxış edərkən müasir
multikulturalizmi kokteyllə müqayisə edir: ―Kokteyl düzəltmək
üçün stəkana müxtəlif komponentlər tökürlər, ancaq silkələmək
mümkün olmur, komponentlər var, kokteyl yoxdur. Bəlkə heç
tökmək lazım deyildi?… Nə qədər çalışırsansa çalış, türkdən ya da
ərəbdən anqlosaks düzəltmək olmaz‖. Əlavə olaraq demək istərdim
ki, multikulturalizmin Avropa modelinin iflas etmə səbəbi məhz
Köhnə dünyanın qanunlarının və normalarının yumşaqlığıdır. Yeni
sakinlərin ənənəvi həyat normasına daxil ola bilməmələri,
cəzalandırılmamaları, bəzi yerlərdə hətta təşviq edilmələri modelin
süquta uğramasına səbəb oldu. Bu vəziyyətdə də medalın arxa üzü
var – sağ partiyaların və sağçı əhval-ruhiyyənin getdikcə yükslməsi.
Fəaliyyətdə olan hakimiyyət mühacir axınının öhdəsindən gələ
bilmirsə, siyasi arenada xalqa köməyini vəd edən qüvvələr peyda
olur. Köhnə Dünyada seçimlər tam gücü ilə gedir və vəziyyət hər il
daha da qızışır. Hər şey Fransada başladı, Mari le Penin başçılığı
altında ultrasağçılar gözlənilmədən yaxşı nəticə göstərdilər. Sonra
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Finlandiya, indilərdə isə Almaniya gəlir. Vertenberqdə vilayət
seçkilərində sağçılar 5%-lik psixoloji həddi aşdılar. Məncə, əsas
təhlükə təşkil edən hal elə budur. Qeyd edilən hal, baş tutmayan
multikulturalizmdən daha qorxulu olmaqla bərabər, müasir Avropa
milli ideyasının nə qədər təhlükəli olduğunu göstərən bu
nəzəriyyənin məntiqi nəticəsidir. Fransa, Almaniya və İngiltərədə
siyasətin iflası ultrasağçı partiyaların dəyirmanına su tökür. Mənə
elə gəlir ki, bu ölkələrin liderlərinin düşünmələrinin və meydana
gələn problemi dərhal həll etmələrinin vaxtı gəlib çatıb, yoxsa çox
gec ola bilər. Ümid edirəm ki, Köhnə Dünyanın dövlət başçıları bu
günkü forması və izahı ilə multikulturalizm kimi bu cür, müəyyən
qədər köhnəlmiş siyasi modellə silahlanmayacaqlar.

Leonid Slutski,
Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının beynəlxalq
məsələlər üzrə komitəsi
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İsraildə multikulturalizm təcrübəsi
Mənim çıxışımın mövzusu ―İsraildə multikulturalizmin rolu‖
adlanır və ərazisində 81 dildə danışan 120 dövlətdən gəlmiş
insanların yaşadığı, dini rəsmi olaraq dövlətdən ayrılmayan, formal
konstitusiyası olmayan və son 60 ildə qonşuları ilə daima müharibə
vəziyyətində yaşayan bir ölknin nümayəndəsi kimi, mənim
qarşımda multikulturalizm barədə 8 dəqiqə ərzində məlumat
vermək kimi çətin bir vəzifə durur. Vəziyyət bu cürdür və inanın ki,
bizim problemlərimiz kifayət qədərdir. Bununla belə, mövcud
sahədəki
problemlərin
çoxluğuna
baxmayaraq,
bizim
multikulturalizm sahəsində müəyyən təcrübəmiz var. Bu təcrübə
bəzən uyğunlaşdırılmış, bəzən isə məcburi xarakter daşıyır, ancaq
biz bu cür cəmiyyətdə lap çoxdan, belə deyək ki, son yüz ildə
yaşayırıq. Bizim dırnaqarası ―əridici qazanımız‖ Birləşmiş
Ştatlardakı kimi olmayıb. Onun öz spesifikası var və mən indi onun
üzərində dayanmayacağam. Bu spesifika ondan ibarət idi ki, o
zaman Fələstinə gələn insanlarda güclü məqsəd və əsaslar vardır.
Belə ki, onlar yeni vətəndə yaşamaq və orada yeni cəmiyyət
qurmaq, üstəlik sosialist ideyalarını həyata keçirmək kimi vahid
məqsəd cüddüklərindən yeni insanı, yeni yəhudini formalaşdırmağa
başladılar. Bəyəm bütün bunlar postsovet dövrünü xatırlatmırmı?
Yəhudilərin ivrit dilində danışmaq şüarı tədricən özünü
doğruldurdu; doğurdan da ən müxtəlif ölkələrdən gəlmiş müxtəlif
dildə danışan yəhudilər, əsasən, ivrit dilinə keçdilər. Əlbəttə,
―əridici qazan‖ və ―yalançı əridici qazan‖ dövrü çox böyük
əyrintilərə yol verilmişdir. Müharibədən sonra İsrildəki
münasibətlər hətta fələstinli yəhudilənin özləri üçün də tamamilə
prinsipial xarakter almışdır. Onlar soruşurdular: ―Axı siz neyçün
qabaqlar gəlmirdiniz, neyçün döyüşmürdünüz, neyçün zərbəyə
zərbəylə cavab vermirdiniz?‖ Bu məsələ Avropadan gəlmiş şərqli
yəhudilər, şərqi-avropalı yəhudilər və özlərini zahirən qaynar
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adlandıran, lakin daxilən mülayim olan fələstinli yəhudilər arasında
ciddi qarşıdurmaya gətirib çıxartdı. 70-ci illərdə, daha dəqiq desək,
1967-ci ildən sonra bütün dünyada inkişaf etməkdə olan
multikulturalizm yavaş-yavaş İsrailə də gəlib çatdı. Və
multikulturalizmin ilk qaranquşu Birləşmiş Ştatlardan və Böyük
Britaniyadan gəlmiş çox da böyük olmayan anqlofon icma idi.
Gözlənilmədən məlum oldu ki, yeni yerdə yaşamaq arzusunu
gizlətmədən ivrit dilini öyrənməkdən imtina etməyən bu adamlar öz
dilini qorumaq istəyirdilər. Bu insanları anlayışla qarşılayır, onlara
tərəf addım atırlarlar, belə ki, artıq o zamanlar ingilis dili
beynəlxalq ünsiyyət dili hesab edilirdi. Onlar özləri üçün Qranauf
şəhərini tikib kompakt yaşayış rayonu yaratdılar. Bu, bəlkə də
dövlətin assimilyasiya siyasətindən ilk imtina hadisəsidir. Mən
deyərdim ki, bu yeni modelə, daha dəqiq desək, assimilyasiyasız
inteqrasiya modelinə keçiddir. Ancaq elə alındı ki, bu eksperiment
postsovet məkanından, daha dəqiqi, o vaxtkı SSRİ-dən gələnlərə
tətbiq edildi. İsrailə 10 il ərzində MDB ölkələrindən 1100 000 nəfər
gəlmişdir ki, bu da ölkə əhalisinin 18%-ni təşkil edir. Mən hesab
edirəm ki, heç bir ölkə belə böyük faiz nisbətində əcnəbi əhalinin
qəbulu yaxud İsraildə deyildiyi kimi, absorbsiya təcrübəsi ilə öyünə
bilməz. Özü də bu gələn icma son dərəcə özünəməxsus mdi və
bütün əvvəlki gələnlərdən kəskin radikalllığı ilə fərqlənirdi. Hər
şeydən öncə bu insanlar köçüb gəldikləri vətənləri ilə yaxşı əlaqələr
saxlayırdılar, çünki bu zaman Sovet İttifaqı artıq dağılmışdı, onların
getməsinə heç kim mane olmurdu və onlar gedərkən öz iş yoldaşları
və qohumları ilə dostluq əlaqələrini saxlamışdılar. Onlar 70-ci
illərdəki kimi vətənini atmış hesab edilmirdilər, çünki başqa yerə
gəlib tərk etdikləri vətənləri ilə əlaqəni itirməmişdilər. Bu amil
İsraildə rus dilli informasiya məkanının yaranmasını xeyli dərəcədə
sabitləşdirmişdir. İnanın, bizim kiçik ölkəmiz üçün bu məkan
praktiki olaraq böyük deyil. Hal-hazırda həmin 1100 000 nəfərlik
əhali üçün İsraildə rus dilində 2 televiziya kanalı, 30 dan artıq qəzet,
6 radiostansiya fəaliyyət göstərir. Bu siyahını uzatmaq da olar.
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Rusdillilərin dindarlığı aşağı səviyyədədir. 3-cü yəhudi nəslinin
gəlməsinə imkan verən qanunun sayəsində İsrailə gəlmiş bu
adamlar ölkəyə cəmi köçüb gəlmiş yəhudilərin 30%-ni təşkil edir.
Bura hansısa yüklə, mən deyərdim, sovet yükü ilə təşrif buyurmuş
bu insanlar özlərini nəhəng ölkənin vətəndaşları kimi hiss edərək,
yeni vətənlərində heç də özlərini ikinci növ vətəndaş vəziyyətində
görmək istəmirdilər. Yerli əhali ilə onların arasında müəyyən
ziddiyyətlər başlanmışdı, ancaq 10 ilin ərzində hər şey qaydasına
düşdü. Maraqlı burasıdır ki, İsrail bu gün başqa cür olmuşdur, rus
icması da dəyişmişdir. Bu gün İsraildə rus ədəbiyyatının bütün
klassikləri ivrit dilinə və bütün ivritdilli klassiklərin əsərləri rus
dilinə tərcümə olunub. Öz kitab mağazalarınızda siz Abus Vozu,
Şalemi tapa bilərsiniz. Nə qədər paradoksal olsa da, İsraildə
multikulturalizm baş tutdu. Biz başqa cür olmuşuq və israillilər
rusdilli əhaliyə İsrailin bir hissəsi kimi baxmağa başlayıb. Bu gün
rus idmançılarının İsraili beynəlxalq yarışlarda təmsil etmələri artıq
heç kimi təəccübləndirmir.

Boris Morozov,
İsrail, Təl-Əviv Universiteti
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Qafqazda multikulturalizm: Azərbaycan modeli
XX əsrin sonlarında məlum siyasi hadisələr postsovet məkanında o
cümlədən, Cənubi Qafqaz respublikalarında multikulturalizmin yeni
modellərinin formalaşmasına gətirib çıxardı. Lakin bir sıra hərbisiyasi və iqtisadi xarakterli hadisələr Gürcüstanda millətlərarası
münasibətlərin mövcud tarazlığını deformasiyaya uğratdı.
Azərbaycanlıların, etnik azlıqların Ermənistandan kütləvi
deportasiyası bu respublikanı faktiki, olaraq monoetnik dövlətə
çevirdi. Öz növbəsində, Azərbaycan Respublikası ölkənin dağılma
tendensiyasının qarşısını almağa, müxtəlif mədəniyyətləri və dinləri
birləşdirən dövlət olaraq qalmağa nail oldu.
Multikulturalizm nədir? Bu ilk növbədə, bir ölkədə mədəniyyətlərin
qarşılıqlı təsirində müəyyən ―keyfiyyət‖ə nail olunmasına yönəlmiş
demokratik dövlət strategiyasıdır. Multikulturalizm hamı tərəfindən
tanınan, müxtəlif mədəniyyətlərə tolerant münasibətə əsaslanan
dinc, yanaşı yaşama prinsipidir. Azərbaycan üçün fərqli baxışlara,
adətlərə, vərdişlərə dözümlülük mövqeyi bəsləmək əlbəttə ki,
təbiidir. Müxtəlif xalqların, millətlərin, dinlərin xüsusiyyətlərinə
tolerant münasibət azərbaycanlıların mentalitetinə xasdır.
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 muvafiq olaraq tarixi
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vətəni vardır və Azərbaycan ərazisində yaşayan alloxton milli
azlıqlara aid edilirlər. Təkcə Bakıda iyirmidən yuxarı müxtəlif
mədəni icmalar fəaliyyət göstərir. Bunların arasında: rusların,
ukrainlərin, kürdlərin, lakların, ləzgilərin, slavyanların, tatların,
tatarların, gürcülərin, ingilayların, 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 (4, s.5). 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.
Etnik azlıqların kompakt yaşadığı yerlərdə ümumtəhsil
məktəblərinin ibtidai siniflərində doğma dil tədris olunur: müvafiq
dillərdə tədris proqramları və dərs vəsaitləri, folklor və şeir
məcmuələri, bədii ədəbiyyat nəşr olunur; qəzet və jurnallar çıxır,
dövlət milli teatrları və bədii özfəaliyyət kollektivləri fəaliyyət
göstərir.
Azərbaycanda mövcud olan mədəni simbioz (müştərək yaşama) və
müxtəlif ənənələr maddi və mənəvi mədəniyyətin tarixi
abidələrində həkk olunmuşdur. Belə ki, maddi mədəniyyət
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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 bərabər status almışlar.
Ölkə vətəndaşlarının böyük əksəriyyətini təşkil edən müsəlmanların
hüquqlarını təmin etməklə yanaşı, dövlət respublika ərazisində
yayılan bütün ənənəvi dinlərə qayğı göstərir.
Öz tarixi ənənələrinə söykənən Azərbaycanda vətəndaşların
mədəni, o cümlədən dini tələbatlarının təmin edilməsinə
aşağıdakılar nümunədir: sovet ateizmində boşluq dövründən sonra
Bakıda ―Müqəddəs qadınlar ‖ kilsəsi açıldı. Qeyd edək ki, bu kilsə
XX əsrin əvvəllərində məşhur xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin
Tağıyevin fəal dəstəyi ilə tikilmiş, XXI əsrin əvvəllərində isə digər
azərbaycanlı xeyriyyəçinin səyləri nəticəsində yenidən bərpa
olunmuşdur;
– pontifik II İohann Pavelin Azərbaycana səfəri zamanı tikintisinə
xeyir-dua verdiyi yeni katolik kostyolu (polyak kilsəsi) açılmışdır.
Bu kilsə 1930-cu illərdə dağıdılmış əvvəlki məbədin ənənələrini
davam etdirəcək;
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– Bakıda, hətta sovet dövründə belə dağıdılmaqdan xilas olan
sinaqoq yenidən bərpa edilmiş və genişləndirilmişdir.
Respublikada
millətlərarası
münasibətlərdən
aşağıdakıları qeyd etmək istərdim.

danışarkən

Etnik dinindən və mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün
vətəndaşların bərabərliyini təmin edən milli siyasətin əsas
müddəaları
Azərbaycan
konstitusiyasında
göstərilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının milli siyasət konsepsiyası həmçinin
aşağıdakı beynəlxalq sənədlərə əsaslanır: BMT-nin ―İnsan haqları
ümumi deklarasiyası‖, Avropa Şurasının ―Əsas azadlıqların və
hüquqların qorunmasına dair konvensiyası‖, BMT-nin ―İqtisadi,
sosial və mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktı‖, ―Avropada
təhlükəsizlik və əməkdaşlıq üzrə İclasın Yekun Aktı‖, ―ATƏT-in
insan meyarları üzrə Konfransının Kopenhagen sənədi‖, Avropa
Şurasının ―Milli azlıqların müdafiəsi üzrə Çərçivə Konvensiyası‖,
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvləri tərəfindən qəbul edilmiş
―Milli azlıqlara mənsub olan şəxslərin hüquqlarının təmin edilməsi
üzrə konvensiya‖. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının milli
siyasətinə həsr olunmuş dövlət sənədi – ―Azərbaycan
Respublikasında yaşayan milli azlıqların, azsaylı xalqların və etnik
qrupların hüquq və azadlıqlarının qorunması, dilinin və
mədəniyyətinin inkişafına dövlət qayğısı haqqında‖ Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı qəbul edilmişdir. Başqa sözlə,
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
inkişafına layiqli
töhvələr verirlər. Belə ki, milli azlıqlar
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Azərbaycan Respublikasının hökumətində və digər dövlət
strukturlarında təmsil olunmuşlar. 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.

İrina Kunina,
Bakı Slavyan Universiteti
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İki dünya arasında mədəni meyllər
―Dünya‖ sözü ontoloji vahid çərçivəsində varlıq məhfumunu ifadə
edir. Mədəni nəzəriyyə göstərir ki, hər hansı ontologiya, istənilən
quruluş həmişə müxtəlif monoloqlarla fərqli olur. Yenidən bərpa
metodu ontologiyanın sabit bir kələyidir. Amma bu yaradıcı
ontologistləri onları qiymətləndirməkdən, reallığı başa düşməkdən,
özlərinin sosial və mədəni təcrübələri üçün onlara uyğun səddlər
müəyyənləşdirməkdən çəkindirir. Ancaq məsələn, heç bir
mədəniyyət təbii hüquqları ilə birtərəfli dəyişilməz deyil. Beləliklə,
bizim müzakirədə iki qütbümüz var. Bir tərəfdə daimi dəyişikliyin,
daimi mübadilənin axıcılığı anlayışı, digər tərəfdə qiymətli mədəni
təcrübə və onun ontoloji cəhətdən reallığa uyğunlaşması.
Multikulturalizm mənim zənnimcə bu iki aspekt, daha çox da
tərcümə arasında əlaqədir. Multi- prefiksi ümumi nəzəriyyələrdə ən
azı iki göstərilən anlayışın birgə mövcudluğu anlayışıdır.
Terminologiya müəyyən yayılmanı ifadə edir, amma o bir sıra öz
anlayışları ilə birgə irəliləyən korlanmış quruluşları nəzərə almır.
Bəs biz mədəni tarixçilər kimi ontologiyanın daxilində qarşısı alına
biləcək zərərli qüvvələri müəyyən etmək, bu quruluşların prinsipləri
arasında mədəni və yerli mübadilələrin tədqiqi üçün nə edirik? Biz
axındakı mübadiləni dağıda və əlaqələrin açıq-aydın tədqiqinə
başlayacağıq. Biz belə birgə olduğumuz zaman heç bir problemimiz
olmur. Başqa sözlə, bizim məqsədimiz mədəniyyətlər arasında
proseslərə nəzər salaraq daha uğurlu multikulturalizmə nail ola
bilməni araşdırmaqdır. Mədəni tarixçilərin nöqteyi-nəzərindən bu
mədəniyyətlərin həm uğurlu, həm də uğursuz əlaqələri
öyrənilməlidir. Mən tərcümə prosesinə də nəzər salmaqla Rusiya ilə
Qərbi Afrika Setedalistləri arasında uğurlu mədəni tərcüməni bir
nümunə kimi göstərmək istərdim. Mən öz nümunələrimi ədəbiyyat
və filmlərdən götürmüşəm.
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1972-ci ildə Setedalist rejissor Qauli Rusiya mədəniyyətinin məhşur
nümunələrindən film hazırlamışdır. Rusiya mədəni tarix
nəzəriyyəçisi Yuri Hoffman mədəni dinamikanı izah etmək
modelini inkişaf etdirmişdir. Bu mədəni məzmunla bərabər olan
problemlərdir ki, onlar da nümunəyə ziddir. Orada əsərin kobud
cəmiyyəti islahatlar arasında qalan yeni mədəni nümunə ilə bacara
bilmir. Əsas nümunə də budur ki, bu da korlanma ilə nəticələnir.
Beləliklə, pyes komediya yox, məqsədlərlə birgə irəliləyən
problemlərin aşkar etmə məqsədi olan keyfiyyətli bir
mədəniyyətdir. Bunun nümunəsi də tərcümə prosesidir ki, bu da
Azərbaycana yalnız mədəniyyətlə yox, həm də zamanla təsir edib.
Dəqiq anlayışların yaxşı tərcüməsi unudur ki, pyes
Setedalistcəmiyyətinə zidd ola bilər. Qoqaqın sözlərinə görə
korlanmanın problemlərini izah edən filimlər Setedalistlərin Çeri
cəmiyyətində və
şiddətli
mübahisənin olduğu fransız
kolonializmində güclü mübarizəyə səbəb olub. Beləliklə, bizim
toxunduğumuz mədəni məzmundan irəli gələ bilən problemlərin
aşkar edilməsi üçün uğurlu mədəni tərcümə şəraitimiz var. Bu da
göstərir ki, bizim həmişə müxtəlif ifadələrdə əlaqəli elementləri
tapa bildiyimiz üçün tərcümə və aşkar edilə bilməyən heç nə
yoxdur. Mənim zənnimcə, biz burada bütün problemləri
göstərməklə ontoloji cəhətdən müxtəlif məsələlərlə dünyanın
mədəni sferasından gələn insanlarla rastlaşırıq. Çox sağ olun.

Dreus-Silla Gezina,
Tübingen Universiteti (Almaniya)
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“Drujba narodov” jurnalının təcrübəsi
mültukulturalizmin üsulu kimi
Mənim ―Drujba narodov‖ jurnalının baş redaktoru vəzifəsində
təqdim olunmağım bizim bu yığıncağımıza mənim nə söyləmək
istədiyimi, daha doğrusu, multikulturalizm üsulu dedikdə məhz nəyi
nəzərdə tutduğumu qabaqcadan xəbər verir. Mən artıq bir neçə ildir
ki, bu dərgiyə rəhbərlik edirəm. Bir vaxtlar bu jurnal şəhər jurnalı
kimi məhşur idi və qarşılıqlı mədəni ünsiyyət, yəni
multikulturalizmə imkanlar yaratmaq üçün işləyirdi.
―Drujba narodov‖ jurnalı bu dərginin fəaliyyətini müəyyən edən
beynəlmiləl məsələlərlə uzun illər məşğul olmuşdur. 72 il ərzində
jurnal bu istiqamətdə zəngin təcrübə toplamışdır. Bu görüşün
təşkilatçılarının səylərinə və gözəl ideyalarına minnətdarlıq
duyğuları ilə, biz bu maraqlı təcrübəni müzakirə olunan problemlər
çərçivəsində təhlil edirik. 90-cı illərdə bu iş bir qədər
dayandırılmışdı. Təəssüf ki, həmin dövrdə bəzi ağır faktorlar ortaya
çıxmışdı. Əgər 1991-ci ildə jurnalın tirajı bir milyon 487 min nüsxə
təşkil edirdisə, hazırda – iki min nüsxədən artıq deyil. Tirajın bu
―uçqunu‖ nəşriyyatın praktik fəaliyyəti ilə bağlıdır: istehsalat,
kağız, poçt xidməti, göndərilmə və s. bahalaşmışdır. Yüksək
səviyyəli ədəbi jurnalın (―Drujba narodov‖ jurnalı məhz belə jurnal
idi) nə olduğunu anlamayan, dərk etməyən adamların nəsli peyda
olmuşdur.
Çoxları hesab edir ki, İttifaq dağılıbsa, əvvəlki birlik yoxdur. Ancaq
xoşbəxtlikdən zaman keçir, tədricən cəmiyyətin dramatik və
psixoloji vəziyyəti dəyişilir. Ədəbiyyat əvvəlki kimi cəmiyyətdə
vacib və mühüm yer tutur, ona görə ki, bu və digər xalqın daxili
xarakterini dəqiq verir. Bu məqamlar haqqında danışmaq olar və
lazımdır. Mən fikirləşirəm ki, rus multikulturalizminin
problemlərinin həllində ədəbiyyatın funksiyası geniş və müxtəlifdir.
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Və bu funksiyanı beynəlmiləlçilik əsasında yaranmış ―Drujba
narodov‖ jurnalı yaranan illərdə olduğu kimi qorumaq və saxlamaq
lazımdır. O vaxt böyük və məqsədyönlü iş aparılırdı, məsələn,
keçmiş İttifaqa daxil olan xalqların dillərindən bədii tərcümə
məktəblərinin yaradılması işi. Bax, burada məktəblərdən birinin
nümayəndəsi, müəyyən mənada bu işin məhsulu kimi görkəmli
qazax şairi Oljas Suleymenov iştirak edir. Şübhəsiz, tərcümə
məktəbinin yaradılması incəsənətə böyük ideoloji və mədəni xəzinə
idi. Yeni imkanlar axtarmaq lazım deyil, çünki bu tərcümə
məktəbinin yox olması bütün intellektual və mədəni əlaqələrin
kəsilməsini bildirir. Buna yol vermək olmaz. Biz dünən Mixail
Yefimoviç Şvıdkoyun, hesab edirəm ki, çox emosional çıxışını
eşitdik. Dekabr ayında Fəlsəfə İnstitutunda keçirilən Merab
Konstantinoviç Mamardaşvilinin – çox maraqlı filosofun
yubileyində də o, beləcə parlaq çıxış etmişdi. M.Y.Şvıdkov demişdi
ki, belə yüksək intellektual səviyyə – çox istisna haldır. Mixail
Yefimoviç
dövlət
fondu
vasitəsi
ilə
imkan
tapıb
M.K.Mamardaşvilinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransa
sponsorluq etmişdir.
İnsan orqanizminin tənəzzülə uğraması və parçalanması üçün
orqanizmdə müəyyən miqdarda gümüşün olması zəruri olduğu
kimi, ictimai şüurda, cəmiyyətdə də xeyli yüksək səviyyəli
başlanğıc iştirak etməlidir. Sosiopsixoloqlar qeyd edirlər ki,
cəmiyyətin intellektual səviyyəsi son onilliklərdə, ümumiyyətlə, çox
aşağı düşmüşdür. Ədəbi jurnalların işini, peşəkar ədəbi zəmində
ədəbiyyatların qarşılıqlı ünsiyyət işini dəstəkləmək lazımdır.
Şübhəsiz ki, ədəbiyyat multikulturalizmə, qarşılıqlı anlaşmaya öz
ciddi tövhəsini verməkdə davam edir və o, həmçinin də haqqında
danışdığım jurnal, həmin funksiyanı bundan sonra da layiqincə
yerinə yetirə bilər.

Aleksandr Ebanoidze,
“Drujba narodov” jurnalı (Rusiya Federasiyası)
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YUNESKO-nun sabiq Baş katibinin nitqi
Multikulturalizmlə bağlı bu tədbirdə mənə də yer verdiyiniz üçün
sizə çox minnətdaram. Mən son 10 ildə UNESCO-nun baş katibi
olmuşam. Ona görə də bugünkü dünyada multikulturalizmin
dəstəklənməsi məqsədi ilə UNESCO tərəfindən həyata keçirilən
beynəlxalq cəhdləri gücləndirməkdən çox şadam. Açılış
mərasimində prezident İ.Əliyev multikulturalizmin güclənməsinin
vacibliyini vurğuladı. Yəqin ki, hamı hətta mənim özüm də bizim
qarşımızda duran ən əsas sualın bunun necə həyata keçirilməsi
olduğu ilə razılaşarıq. Ona görə də mən yoldaşlarımın çıxışlarına,
xüsusilə də Azərbaycanda multikulturalizmin güclənməsi üçün
hansı konkret addımların atıldığını izah edən azərbaycanlı
yoldaşımın çıxışına çox diqqətlə qulaq asdım. Bu çox həlledici bir
haldır. Zənnimcə, multikulturalizmi gücləndirmək, dəstəkləmək
üçün həyata keçirilməli iki əsas istiqamət var: bunlardan birincisi
zəngin mədəni irsi, maddi və qeyri-maddi mədəni irsi qorumaq,
ikincisi isə müasir mədəniyyətdə həmin izləri qoruyub saxlamaqdır.
Mən Azərbaycana ilk səfərimi 2000 ci ilin aprel ayında prezident
Heydər Əliyevin dəvəti ilə etmişəm. O zamanlar da Azərbaycanda
irslə bağlı yanlışlıq
mövcud deyildir.Lakin o vaxtdan bəri
Azərbaycanda iki yerli istiqamət yarandı.Bunlardan birincisi, Bakı
şəhərinin rolu və digəri isə UNESCO-nın
1972-ci il
konvensiyalarına əsasən Qobustanın rolunun yüksəlməsidir.Bunu
aydınlaşdırmaq üçün bizim iki vasitəmiz var. Birincisi odur ki,
məkan çox gözəl Avropa üslubuna malik olsa da, bu, kifayət deyil.
İkinci vasitə isə, bu iki vasitəni yaratmış Bakı şəhəri və Qobustanın
məhşur dünyəvi dəyərini və rolunu qoruyan idarəetmə planının
olmasıdır. Ona görə də Azərbaycan indi, ən vacibi, maddi irsini
qorumalıdır. Mən indi ikinci bir nümunə göstərmək istəyirəm. Hər
halda siz Bakının mərkəzində yerləşən Muğam Mərkəzinə baş
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çəkmisiniz. İndi UNESCO-nun 2003-cü il konvensiyasına əsasən
muğam qeyri-maddi mədəni irsin şedevri hesab olunur. Qeyrimaddi irsə milli rəqslər, milli mahnılar, milli mərasimlər və çox
vacib ictimai-mədəni tədbirlər daxildir. Multikulturalizmi inkişaf
etdirmək üçün həm maddi, həm də qeyri-maddi mədəni irs
olmalıdır. Bu, mütləq olmalıdır və UNESCO dövlətlərin qarşılıqlı
hörmət prinsiplərini təsdiq edən iki əsas konvensiya təsis edib.
Azərbaycan bunu öz imzası ilə təsdiq edib və 70-80-ci
konvensiyalara əsasən, o konvensiyanın özünün rolunu təsdiq edib.
Təxminən 87 ölkə bununla bağlı bir çox məlumatı təsdiq etmişdir.
Ona görə də konvensiyanın beynəlxalq üzvlərinin birgə yaradılmış
bazasına zidd olaraq əl-ələ verib milli meylləri də inkişaf etdirmək
çox vacibdir. Milli meyllə beynəlxalq meyl bir-birinə müvafiq
olmalıdır. Və mən qeyd etməliyəm ki, multikulturalizmdə ikinci
vacib məsələ müasir mədəniyyətlərdir ki, UNESCO 2005-ci ildə bu
sahədə də vacib, – ölkə tədqiqatının rəngarəngliyinin qorunması və
inkişafı üzrə konvensiya təsis edib. Bu bir az mürəkkəb məsələdir,
amma bunun məqsədi müasir mədəniyyətlərin həmin sahələrini
inkişaf etdirməkdir. İlk növbədə, müxtəlif ölkələrdə fərqli müasir
mədəniyyətləri qorumaq və onları inkişaf etdirməkdir. 2005-ci il
konvensiyasının əsas məqsədi belə müasir mədəniyyətləri inkişaf
etdirməkdir. Mən çox vaxt almağı xoşlamadığımdan,
multikulturalizmin inkişafı üçün bizim həyata keçirdiyimiz milli
cəhdləri əks etdirən bir sıra çıxışları bir daha vurğulamaq istərdim.
Ancaq bununla bərabər beynəlxalq cəhdlərin də rolunu yada salmaq
vacibdir. Milli cəhdlər beynəlxalq cəhdlərə müvafiq olmalıdır.

Koitiro Mautsuura,
YUNESKO-nun sabiq Baş katibi (1999-2009)
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Bakı Humanitar Forumu: mədəniyyətlərin
dialoqu
Mən forumun bütün iştirakçılarını, qonaqlarını salamlayıram.
Bildiyiniz kimi, ―miltikulturalizm‖ anlayışı nisbətən yaxınlarda
əmələ gəlib və əgər biz bu termin haqqında danışmaq istəyiriksə,
bilməliyik ki, bu terminin yaranmasından öncə uzun tarixi dövrdə
bu hadisə özü artıq mövcud idi. Bu belədir, çünki qədim filosoflar,
xüsusən, yunan filosofu Platon varlığı və dünya qavrayışını
idealiscəsinə izah edirdilər. Platonun yer üzündə bütün canlıları
birləşdirən vahid bütöv yanaşması var idi.
Bu, bəlkə də, bugünki elmi nöqteyi-nəzərdən kifayət qədər
mübahisəli və müəyyən mənada arxaik hesab olunsa da, möhtəşəm
qlobal yanaşma idi. Ancaq Platon artıq təsbitləyib ki, bu anlayış
kütləvi şüurdan başqa yaranışdan insan təbiətinə xasdır. Yəni, bu
həm də qeyri-şüuri amildir. Bu formula ilə razılaşsaq, belə çıxır ki,
bəşəriyyətin inkişafının bütün mərhələlərində multikulturalizm, bu
termin və hadisənin, indi istifadə etdiyimiz mənada, obyektiv
dünyaya aid olduğuna dair bir çox nümunələr taparıq. Və belə
demək mümkünsə, dünya heç bir vaxt bu təzahürdən təcrid
olunmayıb.
Əgər düşündüyümüz kimi olmasaydı, onda heç vaxt çoxmillətli
mədəniyyətlər olmazdı, heç vaxt böyük bəşər mədəniyyətləri
olmazdı, çünki özü üçün hər hansı sərhədlər müəyyənləşdirən və
yalnız öz hüdudlarında fəaliyyət göstərən hər bir mədəniyyət özünü
tənəzzülə məhkum edərdi.
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Lakin kataklizmlərə, hansısa sosial, məişət, siyasi xarakterli
problemlərə baxmayaraq bəşəriyyət, dünya inkişaf edir. Biz
razılaşmalıyıq ki, bütövlükdə intellekt, idrak, şüur və mədəniyyət
irəli gedir. Multikulturalizm ümumi bəşər varlığının inkişafının
əsaslarından biridir.
Multikulturalizmə dair çox misallar gətirmək olar. Mən bir filoloq
kimi ədəbiyyata müraciət etmək istərdim. Məsələn, əgər insanın
şüurunda və intellektində mücərrəd təfəkkür, yaradıcı fikrində
multikulturalizm ideyası olmasaydı, onda Nizami hələ o vaxt, XII
əsrdə yeddi mədəniyyəti təsvir etdiyi ―Yeddi gözəl‖ əsərini
yazmazdı. Höte, deyək ki, ―Şərq divanı‖nı yazmazdı. Yalnız
ədəbiyyat və poeziya sahəsində deyil, eyni zamanda memarlıq
sahəsində də dünyaya öz incilərini – şah əsərlərini bəxş edən ərəbispan mədəniyyəti yaranmazdı. Orta əsrlərdə islam və xristianlığın
belə sintezi mədəniyyətlərin dialoqu, yəni yenə də multikulturanın
çiçəklənməsidir. Bu proses bugün də davam edir. Yəni
miltikulturalizm hadisəsi yeni deyil və biz çağırışlarımızla
insanların yaddaşlarında, kütlənin şüurunda həmişə olanları bərpa
etmək istəyirik. Bunsuz bəşər inkişafı mümkünsüzdür.
Lakin bu gün müasir dünyada bu terminlə bağlı yeni problemlər
yaranır. Və bügün o, bir başqa məna əldə edir. O, Amerika kimi
ölkələrə, ―qaynar qazan‖ ideyasına, yəni bir ölkədə bir çox
millətlərin və mədəniyyətlərin birgə mövcud olduğu və dəqiq millət
anlayışı olmayan dövlətlər modelinə yaxındır. Eyni şey sovet
dövründə, fərqli mədəniyyətlərə, fərqli dünyagörüşlərinə, fərqli
mentallılıqlara aid insanların bir dövlətdə birləşdiyi beynəlmiləl
sovet dövlətində də var idi.
Bu gün Avropa multikulturalizmin iflasa uğradığını qəbul və bəyan
edir. Hətta bəzən bunu dövlət xadimlərinin dilindən də eşitmək
olur. Yəni bu multikulturalizmin fərqli şərhlərinin mövcudluğunu
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bildirir. Multikulturalizmin iflası ictimai məsələlərdə, siyasi
məsələlərdə ola bilər, ―titul millətin‖ öz üstunlüyünü vurğuladığı və
beləliklə də ən yaxşı halda multikulturalizmin daha az inkişah etmiş
komponentləri özünü təcrid olunmuş vəziyyətdə hiss edir, ən pis
halda isə müəyyən natamamlıq kompleksləri duyur. Belədə
münaqişələr yaranır. Onlar daha çox ictimai, siyasi xarakterli olur.
Bu aspekt multikulturalizmi müəyyən edən yeganə və ən vacib
aspekt olmadığından mən diqqəti digər, ümumbəşəri humanitar
aspektə yönəltmək istəyirəm. Rumıniyanın möhtərəm sabiq
prezidenti Emil Konstantinesku yaxşı bir fikir söylədi: ―Dünya –
Allahın adıdır‖. Həqiqətən, multikultura çətin məqsəd və çətin
ideyadır. Bəşəriyyət hər zaman qarşısına məqsəd və hədəflər qoyub.
Hal-hazırda
qlobal
məqsəd
çoxmədəniyyətli
cəmiyyət,
çoxmədəniyyətli məkan yaratmaqdır. Multikulturalizm mürəkkəb
məqsəd, mürəkkəb ideyadır. Belə ki, dünya daha çox inkişaf
etdikcə, hər bir fərd özünü daha çox müstəqil şəxsiyyət kimi dərk
edir. Və hər bir fərdin maraqları ilə ümumi maraqlar arasında
qarşıdurma yaranır. O cümlədən, ayrı-ayrı dövlətlər və ya
bütövlükdə dünya maraqları arasında münaqişələr yaranır.
Bununla bərabər, etiraf etməliyəm ki, bu münaqişələr həmişə olub
və olacaq. Əgər bu münaqişələr olmasaydı, cəmiyyətin dialektik
inkişafı olmazdı. Düşünürəm ki, biz alimlərin, ədəbiyyatşünasların
hədəfimiz cəmiyyətin əbədi mənalara, əbədi ideyalara, dünən
səsləndiyi kimi, ―Dünya Allahın adıdır‖ fikrinə meyllənməsi üçün
çalışmaq olmalıdır. Xristian dininin daşıdığı mərhəmət ideyası
çoxlarını birləşdirdi. Ədalət ideyasını daşıyan islam dini də
çoxlarını birləşdirib. Qeyd edək ki, tarixi inkişafın ayrı-ayrı
dövrlərində bunlar müxtəlif cür baş vermişdir. Mənə elə gəlir ki,
müasir dövrdə bu humanitar aspekt, humanitar anlayışlar müəyyən
münaqişələrdən xilas olmağa kömək edə bilər. O zaman XXI əsrin
əvvəllərində norveçli Anders Breyvik adlı şəxsin törətdiyinə bənzər
cinayətlər olmaz. O, günahsız insanların öldürülməsi kimi dəhşətli,
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müdhiş cinayətini digər mədəniyyətlərlə yanaşı yaşamağa öz etirazı
kimi bəyan etdi.
Müasir dövrün mürəkkəblikləri unudulmuş haqq-ədalət ideyaları ilə
bağlıdır. Onlar haqq-ədalətin özündən yox, onun şərhindən asılı
olmağa başladılar. Və əgər hələ də bu şərhlər ümumbəşəri
dəyərlərdən yox, maddi rifahdan və ya başqa dəyərlərin rəyindən
asılı olacaqsa, təəssüf ki, bu münaqişələr yaranmaqda davam
edəcəkdir. Yalnız Avropa və Şərq mədəniyyətinin yox, hər bir
mədəniyyətin əsasını təşkil edən baza anlayışları bəşəriyyəti xilas
edə bilər. Yalnız onlar insanların bir dövlətdə, bir məkanda birgə
yaşamalarına imkan yarada bilər. Bu, müasir dünyada alimlərin,
siyasətçilərin, ayrı-ayrı insanların, ictimai təşkilatların can atmalı
olduğu həmin məna, həmin ideyadır.
Çıxışımı Fitscerald Skottun bir məqaləsində yazdığı dahiyanə fikri
ilə bitirmək istəyirəm: ―Çoxdan anlamaq lazımdır ki, bu dünyada
hər şey ümidsizdir, ancaq onu dəyişmək üçün qətiyyəti itirməmək
lazımdır.‖

Nərgiz Paşayeva,
professor. Moskva Dövlət Universiteti Bakı filialının rektoru
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―SİuQGH”

təşəbbüsü multikulturalizm prosesinin
mexanizmi kimi

Sosial elmlər sahəsində çalışan müəlliflərin mübahisələrinə səbəb
olan elmi debatlar arasında sivilizasiyaların insan şüurunun,
cəmiyyətlərin, eləcə də dövlətlərin inkişafında rolunun mühümlüyü
mövzusu xüsusi yer tutur. Samuil Hantinqtonun ―Sivilizasiyaların
toqquşması‖ adlı məşhur məqaləsindən sonra bu nəzəriyyə təkcə
alimlərin deyil, bir çox nüfuzlu siyasətçilərin də gündəliyində
prioritet məsələlərdən birinə çevrildi. Faktiki olaraq, son zamanlar
biz dünya ölkələrinin böyük bir qismində İslamofobiya zəminində
dini simvollara qarşı hücumlarla tez-tez rastlaşmaqdayıq. Təəssüf
ki, İslamofobiya fenomeni öz növbəsində başqa bir neqativ təzahür
olan, ən başlıcası isə, müsəlman ölkələrinin milli maraqlarına cavab
verməyən Vesternfobiya hallarının da genişlənməsinə gətirib
çıxarır.
Gənclər Sivilizasiyaların İttifaqı uğrunda layihəsi 2007-ci ildə İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında üzv qurum statusuna malik olan
Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumu
tərəfindən BMT-nin eyniadlı proqramında gənclərin iştirakını təmin
etmək məqsədilə təklif olunmuşdu. Layihə çərçivəsində Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun
Xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın ev sahibliyi ilə
həmin ilin payızında Bakı şəhərində ―Gənclərin Sivilizasiyası
Düşərgəsi‖ və ―Nəsillərarası Beynəlxalq Konfrans‖ keçirilmişdir.
2012-ci ilin aprel ayında keçirilən tədbirdə Sivilizasiyaların İttifaqı
Uğrunda Qlobal Gənclər Hərəkatı (SİuQGH) yaradılmaqla bu
layihə nəticədə institusional xarakter almışdır.
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Adı çəkilən layihənin əsas məqsədi qərar qəbul etməyə səlahiyyəti
olan nüfuzlu siyasətçilər üçün işlək platforma yaratmaq, bu
platformanın vasitəsilə dini və mədəni qarşılıqlı anlaşma
sahəsindəki mövcud stereotipləri aradan qaldırmaq və bunun
gələcək perspektivdə institutlaşmasına, xüsusən də bu prosesdə
gənclərin fəallığına nail olmaqdır.
Hərəkatın əsas komponentlərindən biri olan Gənc Çevik Qrupu
müxtəlif ölkələri, mədəniyyətləri və dinləri təmsil edən gənc
liderlərlərdən ibarət olmaqla, dini və mədəni fobiya zəminində
yaranmış böhranların həll edilməsi işinə töhfə vermək məqsədi
güdür. Perspektivdə yaxşı təlim keçmiş qruplar dünyanın müxtəlif
yerlərində yarana biləcək böhranlı vəziyyətlərin həll edilməsi üçün
müvafiq bölgələrə də göndərilə bilər.
Əlbəttə, SİuQGH bu sahədə yaranacaq bütün problemlərin aradan
qaldırılmasında panaseya rolunu oynamaq iddiasında deyil.
Bununla belə, qloballaşma proseslərinin sürətlə getdiyi bir zamanda
gənclərin ideoloji dəyişikliklərə həssas olduğunu nəzərə alsaq, yeni
təsis olunmuş hərəkat heç şübhəsiz ki, bu istiqamətdə mühüm rol
oynaya bilər. Ən azından, SİuQGH ekstremizm və dini ayrıseçkiliyin aradan qaldırılması üzrə müxtəlif sivilizasiyalar arasında
birliyin yaranmasını təmin edə biləcək dialoqun təsis olunması
məqsədinə doğru gedir.

Alpay Əhmədov,
Bakı Slavyan Universiteti
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Qloballaşma dövründə çox mədəniyyətlilik:
imkanlar və problemlər
Bu forumda iştirak etdiyim üçün çox şadam. Fikirlərimi paylaşmaq
üçün mənə belə bir şərait və imkan yaratdığınıza görə sizə öz
minnətdarlığımı bildirirəm.
Çıxışım qısa olacaq. Mövzum qloballaşmaya çağırış və imkanlar
haqqındadır. Mədəniyyət millətlərin bir-birinə təsir göstərməsinə bir
imkandır. Mədəniyyət millətlər arasında qarşıdurmanı önləyir,
millətlər və insanlar arasında fərq yaradır. Bu çıxışda əsas fikir
mədəniyyətdəki ziddiyyətlərin yaranmasına səbəb olan çağırışlara
cəmlənmişdir. Məlum olur ki, bu əsas çağırışlardan biridir.
Mədəniyyət bütün mədəni imkanların mübadiləsinə və həmçinin
insanlar arasında fikir birliyinin
yaramasına zəmin yaradır,
müharibələrin və münaqişələrin səbəb və əsaslarını aradan qaldırır.
Münaqişələrin həllinə nəzarət üçün bu ən mühüm və ən real
yanaşmadır. Əlbəttə, bu elə də asan bir iş deyil. Belə ki, bütün
bunlar cox hazırlıq, böyük səy və səbr tələb edir. Yaxşı nəticələrə
nail olmağin yollarından biri həmçinin mədəni mübadilələrin
faydalarından və üstünlüklərindən xəbərdar olmaqdır, bunun üçün
də bir çox yollar vardır.
Bir cox millətlərdə mədəniyyəti qələbə üçün bir vasitə kimi başa
düşmək tendensiyası var, əlbəttə bu kədərlidir, amma həqiqətdir. Bu
cağırışlara qalib gəlmək və mədəni üstünlüklərdən düzgün istifadə
etmək üçün bir çox şərtləri nəzərə almağa ehtiyac vardır.

Həsən xan Məhəmməd,
İran, İmam Sadiq Universiteti
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Müasir dövrdə multikulturalizm anlayişinda
dəyərlərin transformasiyası
İngilis dilindən hərfi tərcümədə multikulturalizm ―çoxlu
mədəniyyətlər‖ deməkdir. Lakin bir cəmiyyətdə çoxlu
mədəniyyətlər ola bilərmi? Əgər elədirsə, o cəmiyyət ölümə
məhkumdur, çünki Fransada, Almaniyada, Hollandiyada,
Belçikada və Avropanın başqa dövlətlərində baş verdiyi kimi o öz
eyniyyətini itirir. Əgər bizə belə bir qərb anlamında
―multikulturluluq‖ və ya ―çoxlu mədəniyyətlilik‖ lazımdırsa, onda
o, bizim xalqların illərlə yığdığı nəhəng dəyərlər qatının
itirilməsinə, fəlakət və tənəzzülə gətirib çıxaracaq.
İndi isə bumeranq effekti baş verir – multikulturalizm böyük Qərb
mədəniyyətini yavaş-yavaş məhv olma həddinə çatdırmışdır. Bu
terminin mənasında iki təzad aydın görünür. İlkin olaraq
çoxmədəniyyətlilik etnik cəhətdən rəngarəng cəmiyyətdə mədəni
bərabərliyin xüsusiyyətlərinin qorunması mənasını daşıyır. İkinci
mənada isə mədəniyyətlərin ümumbəşəri məcrada inkişafı,
zənginləşməsi və bir-birinə qarşılıqlı keçməsi məqsədilə qarışmasını
tələb edən tamamilə bir-birinə zidd olan postulatlardır. Çünki
bərabərlik, xüsusiyyətlərin saxlanılması, zənginləşməsi və bir-birinə
qarşılıqlı keçməsi mədəniyyətlərin qarışması anlayışları bir-birinə
ziddir.
Belə nəticəyə gəlinir ki, qərb intellektualları özləri hələ
multikulturalizm anlayışını axıra qədər müəyyənləşdirməyiblər. Bu
terminin mənasına hər bir siyasətçi və ya intellektual insan öz dünya
görüşü ilə, siyasi baxışları, həmçinin seçki qabağı vəziyyətlə dərk
edilmə mənasını qoyur.
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Multikulturalizmin vaxtilə qlobal siyasətini aparan, Qərb dövlətlərin
liderləri, indi də öz söz və məsləklərindən iztirabla imtina edirlər.
Bu 2010-cu ilin sentyabrında baş verdi: Fransanın prezidenti Nikola
Sarkozi, Almaniyanın kansleri Anqela Merkel və Böyük
Britaniyanın baş naziri Ceyms Kameron multikulturalizmin tam
məğlubiyyətini etiraf edərək, qərb cəmiyyətinin inkişafı üçün
təhlükəli olan, bir vaxtlar dəbdə olan multikulturalizm siyasətindən
açıqcasına üz döndərdilər.
Bəlkə də bu qəribə səslənir, amma mənə elə gəlir ki,
―multikulturalizm‖ termini ―beynəlmiləl sovet mədəniyyəti‖ sovet
fenomeninə cavab olaraq uydurulmuşdur. Qərbdə 70 il ərzində
onlarla peşəkar sovetşünaslar bu fenomenin nadirliyini, bəzən ona
ağlabatan izah tapmayaraq öyrənirdilər. Yeri gəlmişkən, ―homo
sovetikus‖ termininin yaranmasının əsas amili də elə bu oldu.
Qərbdə anlaşılmayan rassional və praqmatik xüsusiyyətlərə malik
olan insanı sovetşünaslar belə adlandırırdı.
Rusiyanın dünyaya ibrət dərsi verməyinin, qərb nöqteyi-nəzəridən
tamamilə rassional olmayan yanaşmasını iki misalda göstərmək
istərdim. 1919-cu ildə Rusiyada hər tərəfdə aclıq, soyuq, yoxsulluq
və vətəndaş müharibəsi tüğyan edirdi. Əhalinin böyük əksəriyyəti
kütləvi savadsız idi. Düşünmək olardı ki, bütün ölkə, ən əsas da
mədəniyyət itirilmişdir. Və elə bu vaxt Maksim Qorkinin təşəbbüsü
ilə Dünya Ədəbiyyatı kitabxanası nəşr olunmağa başlandı.
İkinci fakt. 1941-ci ilin 19 oktyabrıdır. Mühasirəyə alınmış
Leninqradda nə çörək, nə işıq, nə də istilik var, hücum etmiş alman
ordusu Pyotr şəhərinin mərkəzini bombalamağa başlayır. Elə həmin
vaxt, Leninqrad şərqşünaslıq məktəbinin nümayəndələri Ermitajın
binasında görkəmli Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri olan Nizami
Gəncəvinin təntənəli yubileyini qeyd edərək, Şestakoviçin məşhur
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7-ci simfoniyasını səsləndirirlər. Leninqrad cəbhəsinin siyasi
idarəetməsi şərqşünas-məruziçilərinə
əsas cəbhə xəttindən
(Kolpino və Vnukova ətrafından) bir günlüyə uzaqlaşmağa icazə
verdi.
Məhz intellektual və mədəni elitanın bu fədakarlığı və mücahidliyi
əsas amil olaraq ölkəyə iki güclü dövlətdən biri olmağa, ikinci
dünya müharibəsində qalib gəlməyə, birinci kosmosa adam
göndərməyə, idarə olunmayan iki kosmik aparatın Ayda və Marsda
yerləşdirilməsinə, atom elektrik stansiyasını tikməyə, lazer
texnologiyaları yaratmağa imkan verdi.
Multikulturalizm təkcə musiqi və ədəbiyyat sahələrini əhatə etmir, o
həm də cəmiyyətin bütün təbəqələrinə təsir edən siyasətə,
iqtisadiyyata, dövlət idarəetmə sisteminə, ictimai həyata, elmə və s.
təsir edən ictimai fenomendir. Rus və keçmiş ittifaqın başqa
xalqlarının mədəniyyəti kimi, Azərbaycan mədəniyyəti də həmin o
70 il ərzində beynəlmiləl sovet mədəniyyətinin məhsuludur. SSSR-i
xalqlarının milli mədəniyyətləri məhz onların həmahəng qarşılıqlı
təsirinə görə kifayət qədər formalaşıblar. Buna baxmayaraq, biz
azərbaycanlılar öz özünəməxsus mədəni dəyərlərimizi qorumaq,
ənənəvi milli dəyərlərimizi zənginləşdirməyə müvəffəq olduq.
Həmin o mədəni və milli dəyərləri ki, terminologiyada dolaşıb
qalan qərb intellektual əqidəsi itir.
Mənim zənnimcə, Rusiya və Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti,
hələ multikulturalizm termininin yaranmasından min il qabaq baş
verən mədəniyyətlərin qarşılıqlı zənginləşməsi və dərindən
çuğlaşmasının bariz nümunələridir.
Biz fəxr hissi ilə muğamımızdan, misiqimizdən, memarlığımızdan
və mədəniyyətimizdən danişa bilərik, çünki Azərbaycan bir region
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olaraq min illər boyu daim İran, ərəb və rus mədəniyyətlərinin
mədəni təsirinə məruz qalmışdır.
Yeri gəlmişkən, Rusiya Federasiyası öz ərazisində Azərbaycan
dilinə dövlət dili statusunu (Dağıstan Respublikasının
Konstitusiyasında Azərbaycan dili dövlət dili kimi qeyd olunub)
verən dünyada yeganə ölkədir.
Mən heç də beynəlmiləl sovet mədəniyyətinin tərəfdarı deyiləm.
Sadəcə olaraq biz nəzərə almaya bilmərik ki, məhkum olunmuş
totalitar sistemin ağırlığı altında devrilən bu model işləyirdi və
kifayət qədər effektiv idi. Nəhayət, bu beynəlmiləl mədəniyyət
sovet fenomeni kimi qərb analitikləri üçün gözəl və gələcəyi olan
alternativ multikulturalizmə, onların zənnincə, stimul ola bilər.
Sovet sistemində səhvlər və qüsurlar çox idi, lakin Sovetlər
Puşkinin, Çernışevskinin, Belinskinin, Dobrolyubovun, Gertsenin
mücahidlik, xalq maarifi ideyalarının təsiri altında təkcə Rusiya
İmperiyasının ucqarlarında milli elitanı deyil, həm də başqa
millətlərin nümayəndələrinin orta ziyalı təbəqəsini yarada bilmişdir.
Bu da öz növbəsində, indi Qərbdə yer almış mədəni disbalansın
qarşısını aldı.
Kiçik torpaq sahəsində mühüm tarixi hadisələr və nadir memarlıq
üslubunun həyata keçirildiyi ―İçəri şəhər‖ memarlıq ansamblının
YUNESKO tərəfindən dünya mədəni irsinin abidələri sırasına
salınması Azərbaycan ərazisində mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsirinin
əyani sübutudur.
Qız qalasının yaxınlığında şiə, ləzgi məscidi və xristian kilsəsi
yerləşir. Məhz Qız qalasınını ətəyində xristianların 12 apostolundan
biri olan, əfsanəyə görə elə burada öldürülmüş, müqəddəs
Varfolomey apostolunun kiçik kilsəsi yerləşir. Bütün bunlar
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beynəlmiləl sovet mədəniyyətinin və multikulturalizmin
yaranmasından öncə olmuşdur. Biz sadəcə belə yaşayırdıq, bizim
xalq və mədəniyyətimiz müxtəlif etnik və mədəni proseslərin
sintezidir. Ölkədə indi də Azərbaycanın mədəni palitrasını
zənginləşdirən milli və mədəni özünüifadə hüquqları olan onlarla
millət və etnik qruplar yaşayır.
Görünür ki, qloballaşma dövründə heç bir ölkə multikulturalizmin
təsirindən yan keçə bilməz. Lakin inkişaf etmiş cəmiyyət öz
mədəni, milli və mənəvi dəyərlərini mümkün olan dərin
deformasiyalardan qoruyaraq böyük dəyişiklər dövrünün çağırışına
adekvat cavab verməlidir.

Etibar Babayev,
dosent. Bakı Slavyan Universiteti
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Qazaxıstanda mədəniyyətlərin dialoqu
Hörmətli sədr! Xanımlar və cənablar! İlk öncə icazənizlə,
YUNESKO işləri üzrə Qazaxıstan Milli komissiyasının məsul katibi
adından bu mühüm forumun təşkilatçılarına minnətdarlığımı
bildirim və yüksək hazırlıq səviyyəsini qeyd edim. Həmçinin qeyd
etmək istərdim ki, Qazaxıstan Respublikası əsrlər boyu əldə
olunmuş mədəni, tarixi və dil irsinin birləşdirdiyi Azərbaycan və
Rusiyanın təşəbbüslərini daim dəstəkləyir və bu işə səs verir.
Dəyirmi masanın mövzusu ölkələrimizdə aparılan multikulturalizm
siyasəti kontekstində ümumi səylərimizi birləşdirir. Öz növbəsində,
bu siyasət 20 il qabaq böyük qardaşlıq ölkəsinin bölünməsinin
analitik nəticəsi olmuşdur.
Bu gün biz tolerantlıq prinsipləri və mədəni müxtəlifliyə hörmətə
əsaslanan yeni sivilizasiyalar və mədəniyyətlərə başqa bir alternativ
qəbul etməyən bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Hazırkı dövrdə bu,
dünyada baş verən proseslərin və modelləşmənin effektli
tədbirlərinin nəticələrinin tam şəkildə anlaşılması üçün mühüm
şərtdir. Hesab edirəm ki, dünya xalqları arasında sülh və barışıq
ideyalarının irəliləyişində və mədəni müxtəlifliyin inkişafında əsas
rolu məhz YUNESKO, İSSESKO, Türksoy kimi nüfuzlu təşkilatlar
oynamalıdır. Bu təşkilatlar irqindən, cinsindən, dilindən və dinindən
asılı olmayaraq, bütün xalqlar üçün ümumi hörmət və ədalətin
təmin olunması məqsədilə xalqlararası əməkdaşlığın genişlənməsi
və sosial birliyə yardım ücün vacib olan bütün ehtiyatlara və
vasitələrə malikdir. Belə fəaliyyət bütün dünyada sülhün
qorunmasına ən yaxşı zəmanətlərdən biridir. Bununla bərabər,
qənaətcil dünyanın qurulması və dünya birliyini təşkil edən
xalqların əməkdaşlığının inkişafı üçün hər bir insanın dünyadakı
unikal məsuliyyətini də unutmaq olmaz. Hər bir dövlət üçün əsas
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çağırış bu vacib məsələni vətəndaşların şüuruna yerləşdirə bilmək,
gənc nəsli tolerantlıq və bərabərlik ruhunda tərbiyə etməkdən
ibarətdir. Millətlərarası sülh və razılıq göydən enəcək nəsnələr
deyil, dövlətin gündəlik siyasət və təcrübəsinin və bizim hamımızın
əldə etdiyimiz nəticələrdir.
Yəqin ki, sizlərdən bir çoxunuz Qazaxıstanın istər milli, istərsə də
beynəlxalq səviyyədə mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların
yaxınlaşması sahəsindəki fəaliyyətindən xəbərdarsınız.
Müstəqillik illərində ölkədə etnik və dini bərabərliyinin effektivhüquqi bazası yaradılmışdır. Bu bazanın əsasını Qazaxıstanda
yaşayan xalqların dini etiqad və dil azadlığı haqqındakı qanunları
təşkil edir.
Ötən il qəbul edilmiş milli vəhdət doktrinası bu sahədə vacib addım
oldu. Qazaxıstanda yaşayan xalqların konstitusuya statusuna malik
olan assambleyası ölkəmizdə millətlərarası sazişin baza institutuna
çevrilmişdir. Bu institutun tərkibinə 820 etnomədəni birlik daxildir.
2003-cü ildən etibarən ölkənin paytaxtı Astana qlobal dinlərarası
dialoq mərkəzinə çevrilmişdir. Dünya dinlərinin və ənənəvi dinlərin
liderlərinin, müxtəlif dinlərə mənsub nümayəndələrin 2003, 2006 və
2009-cu illərdə Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Nursultan
Nazarbayevin təşəbbüsü ilə dəyirmi masa arxasında görüşlər
şəklində keçirilən qurultaylarında sülhün bərqərar olması ideyası
tolerantlıq və yüzillik bəşəri dəyərlərin prinsipləri əsasında öz
praktiki təcəssümünü təcəsümünü tapır.
Qazaxıstanın da iştirakçısı olduğu sonuncu təşəbbüslərdən biri
beynəlxalq mədəniyyətlərin yaxınlaşması forumudur. Ötən il
YUNESKO tərəfindən keçirilən bu forum dünya xalqlarının
qarşılıqlı anlayış çağırışlarını yeni baxış bucağından görməsinə
səbəb oldu. Sirr deyil ki, xalqlar bu problemlərlə tez-tez üzləşir və
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maneləri dəf etmək yolları barədə suallar ortaya çıxır. Son dərəcə
aktual olan bu çağırış YUNESKO-nun iştirakçısı ölkələrind geniş
əks-səda doğurdu. Bütün dünya üzrə mədəniyyətlərin beynəlxalq
yaxınlaşmasına yönəlmiş minə qədər tədbir keçirildi. Bu, milli və
dini dözümsüzlük zəminində münaqişələrlə çirklənmiş müasir
dünyanın oxşarə layihələrə ehtiyacı olduğunun göstəricisidir.
Hesab edirik ki, bu il ərzində alınan sağlam impuls və universal
yönləndirmə dünya əhalisinin sonrakı qlobal fəaliyyətinə də öz
müsbət təsirini göstərəcəkdir. Bununla əlaqədar, 2013-cü ildən
2022-ci ilə kimi beynəlxalq mədəniyyətlərin yaxınlaşması
onilliyiinin elan edilməsi məsələsini YUNESKO-nun baş
konfransının gələcək sessiyasının gündəliyinə daxil etmək barədə
Qazaxıstan Respublikasının qərarını bəyan etmək istərdim. Bu
təşəbbüsün realizəsi sülhün qurulması prosesində qlobal dialoqlara
yardımçı olmaq üçün dünya ictimaiyyətinin göstərdiyi səylərin və
YUNESKO-nun XXI əsrdə yeni humanizm strategiyasının davamı
ola bilər.
Mən bu gün tədbirdə iştirak edən dövlətlərin rəsmi nümayəndələrini
bu təklifə qoşulub layihənin həmmüəlliflərindən biri kimi çıxış
etməyə çağırıram. Hesab edirəm ki, bu lazımlı təşəbbüs gələcək
onillikdə yerli, milli və regional səviyyədə mədəniyyətlərin dialoqu
ideallarının yayılması işində dünya ictimaiyyətinin istinadgahına
çevriləcəkdir.
Təəssüflər olsun ki, yeni dövrün real çağırışları multikulturalizmin
gələcəyinə inamla baxmağa imkan vermir. Bu gün dünyanın bir çox
regionları etnoslararası və dinlərarası münasibətlərlə əlaqədar
təhlükələrdən zərər çəkməkdədir. Dünyada dini-etnik dözülməzlik
müşahidə olunur. Bu qarşılıqlı olaraq müqəddəs yerlərin, ibadətgah
və qəbirlərin təhqir olumasında, müqəddəs kitabların
yandırılmasında, hansı dinin daha düzgün olub-olmaması haqqında
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mubahisələrdə müşahidə olunur. Ayrı-ayrı ölkələrdə daha cox milli
identikliyi qorumaq kimi radikal metodlar istifadə olunur. Hətta cox
inkişaf etmiş ölkələrdə belə qloballaşmaya belə reaksiya bir cox
etnik immiqrantların və milli azlıqların marağına toxunur. Qarşılıqlı
incikliklər, etnik məsafələr və insanların bir-birinə qarşı inamsızlığı
artır.
Bu gün Avropanın bir çox ölkələrində mədəniyyətlərarası
siyasətinin tənəzzülü göz qabağındadır. Bunun nəticəsində
çoxmillətlilikdən və müxtəlif mədəniyyətlilikdən imtina təmayülləri
ortaya
çıxmışdır.
İnanıram
ki,
beynəlxalq
birliklərin
multikulturalizm böhranının qarşısını almaq üçün kifayət qədər
imkanları var.
Burda ulu mütəfəkkir Abayın sözləri çox aktual səslənir: ―Sübh
çağının qaranlığı ən qatı qaranlıqdır‖. 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.

Aysel Qutikyanova,
YUNESKO işləri üzrə Qazaxıstan Milli komissiyasının
məsul katibi
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Pakıstanda multikulturalizm modeli
Pakıstanda multikulturalizm modeli və onun problemləri haqda
çıxış
etməyə
söz
verdiyiniz
üçün
sizə
təşəkkür
edirəm.Multikulturalizmdən bildiyimiz kimi, bikulturalizmə
müvafiq olaraq müsəlmanlar və hindlilər Hindistanda birgə yaşaya
bilmirdilər.Ayrı-ayrılıqda
müstəqillik qazanmaqla
5 fərqli
mədəniyyət yarandı.Nəticədə bu fərqli mədəniyyətlər
qanun
keşikçilərindən siyasətçilərə ötürüldü.Biz Hindistanın bikultural
ideyasına uyğun olaraq, yüksək səviyyəli Pakistan və müsəlman
mədəniyyətləri kimi monokultural qrupda inkişaf etməyə başladıq.
Biz Pakistanın mədəni fəaliyyətini qəbul edə bilmirdik. Bizim
Allahın tək, başçının və kitabımızın tək, dilimizin isə vahid olduğu
barədə öz baxışlarımız var idi.
Biz 1973-cü ildə milli qrupların da müəyyən qədər tanıdığı
konstitusiyanı təsis etməyə müvəffəq olduq.Bu konstitusiya ən azı
dörd mövcud mədəniyyəti əhatə edən Pakistanın əsasını təşkil
edirdi.Bizim güclü hərbçilərimiz vardı. Şərqin milli qruplarının
ayrı-ayrılıqda möhkəmlənməsindən ehtiyat edərək, biz guclü
strukturların
köməkliyi
ilə
qonşu
ölkələrdə,
xüsusən,
Əfqanıstandakı ziddiyyətli vəziyyəti tədqiq etdik.
On dörd il ərzində mən bu qənaətə gəlmişəm ki, son illərdə
Pakistanda demokratiyanın tam bərpasından sonra edilən
dəyişiklikər
bizim dövrdə böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu
dəyişikliklər Pakistana və qonşu xalqlara böyük ümid verir. Biz əsas
mədəniyyətləri tanımağa hazırıq. Bu isə o deməkdir ki, leqal
mədəniyyətlərlə birgə sülh içində yaşayaraq,multikulturalızmin
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zəifləməsinin qarşısını ala bilərik və qonşu olkələrdəki
mədəniyyətləri özümüzdə birləşdirərək, çoxmədəniyyətli dövlətə
çevrilə bilərik. Lakin bizim hələ də problemlərimiz mövcuddur.
Əsas problem fundamentalist insanların problemidir. Onlar vahid
mədəniyyətin və vahid dilin zorla tətbiq olunmasını istəyirlər.
Lakin xalqımızın, hökumətimizin, silahlı qüvvələrin köməkliyilə biz
bunu tənzimləməyə çalışırıq, ancaq deyərdim ki, bu istiqamətdə az
nəaliyyətlər əldə etmişik.

Arsel Brass,
Pakistan
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XXI əsr – dünyamız hara gedir? Bir qütblü, yoxsa
çoxqütblü modelə doğru?
Hörmətli xanımlar və cənablar! Yaxşı, ya da pis olduğunu deyə
bilmərəm, amma biz, yaşlı nəslin nümayəndələri iyirminci əsrin
övladlarıyıq, o, bizdə öz izini buraxıb. Biz məhz həmin, keçibgedən dövrdə etiqadlarımızı qazanmış, tərbiyə, təhsil almışıq, ancaq
şübhə yoxdur ki, o, Klaasın külləri kimi bizim ürəyimizə vurur. Çox
vaxt özümü sənəd və ya məqalə üzərində tarix qoyarkən, mexaniki
olaraq rəqəmi min doqquz yüzdən başlayarkən yaxalayıram, lakin
axı artıq iki min on birinci ildir! Yaşıdlarım deyir ki, onların da
başına belə şeylər gəlir. İyirminci əsr bizim baxışlarımızı
formalaşdırıb, dəyərlərimizi təyin edib.
Ona görə də bizim mövqelərimizi, dəyərlərimizi, uğur və
müvəffəqiyyətsizliklərimizi iyirmi birinci əsrin ayağına yazaraq
ona qiymət vermək risklidir. Əlbəttə yeni gələn əsr gedən əsrdə
qazanılan uğurların, texnologiyaların davamıdır – XX əsr XIX əsri
əvəz edəndə də belə olmuşdu. 1850-ci ildə kim güman edə bilərdi
ki, bəşəriyyət atomu parçalayacaq, elektrik enerjisi insanların
həyatını asanlaşdıracaq, ancaq bununla bərabər insan nəslinin məhv
edilməsinə xidmət edəcək – atom bombaları neçə-neçə şəhəri
darmadağın edəcək, onların insan sağlamlığına təsiri hələ də hiss
edilməkdədir. XIX əsrdə bəşəriyyət kosmik raketlərin inşasını,
onların kosmosa göndərilməsini, insanın açıq kosmik fəzaya
çıxmasını və bizim mavi planetin şəklinin Aydan çəkilməsini,
zondların Günəş sistemində hərəkət edərək, yer haqqında məlumat
toplamasını xəyal edə bilməzdi. Eləcə də kommunikasiya
vasitələrinin kəşf edilməsi və inkişafı – yataq otağında duran və ya
cibimizdəki telefon bir neçə saniyə ərzində okeanın o tayındakı
yaşayış məntəqəsi ilə əlaqə yaradır, göyərtəsində minlərlə sərnişin
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olan uçan aparatlar gündüz də, gecə də, yağışda da, qarda da,
quşlardan yuxarıya qalxaraq çox böyük məsafələrə uçur – bu
fantastik dərəcədə mümkünsüz idi.
Tərəqqinin paradoksu elə bundadır: mümkünsüz olan mümkün olur,
mümkün olan isə real, gündəlik həqiqətə çevrilir. Sözümü ona
gətirmək istəyirəm ki, vaxt gələcək, XX əsr də XXI əsrin fikir
adamlarının gözündə sadəlövh və gülməli görünəcək, xüsusən də
totalitar faşizm və kommunizm doktrinalarının həyata keçirilməsi
yolu ilə yeni insan və yeni cəmiyyət yaratmaq cəhdlərinə görə.
Cisimlərin daxili məntiqi elədir ki, demokratik məqsədləri qeyridemokratik vasitələrlə həyata keçirmək olmaz. Məqsədlər və
vasitələr arasında ziddiyyət olduqda, ayrılmalar, ixtilaflar meydana
gəlir, onda qeyri-demokratik instrumentarilər demokratik
məqsədləri çəkib çıxarır, sıxışdırır, özü isə məqsədə çevrilir,
beləliklə ilkin məqsədlər yox olub gedir. Başqa sözlə desək, başqa
cür düşünənlər üçün konslagerlər, qaz kameraları, gizli dinləmələr
və donoslar, bütöv xalqların deportasiya və genosidi ədalətli, azad,
demokratik cəmiyyət qurmağa yardımçı ola bilməz, əksinə, əxlaq və
mənəviyyatdan xəbərsiz bir cəlalətpərəstlər kütləsi meydana gəlir.
XX əsri yalnız totalitar faşizm və kommunizm rejimlərinin
hakimiyyəti və onların bəşəriyyətə gətirdikləri şərlə xarakterizə
etmək olduqca birtərəfli və məhdud bir görüş olardı. Ən
antihumanist, amansız, qanlı olması ilə yanaşı bu ən ziddiyyətli, ən
yaradıcı, qurucu, əzəmətli bir əsr idi. Böyük elmi kəşflər, elm,
texnika, mədəniyyət, ədəbiyyat və kinematoqrafiya, teatr və
rəssamlıq sahəsindəki nailiyyətlərdən danışmamaq olmaz.
XX əsr elə güclü elmi təfəkkür sıçrayışı ilə səciyyəvidir ki, onu
yalnız Aristotelin formal məntiqi, Evklidin həndəsəsi, Arximedin
fizikası və filosofem adlanan ayrı-ayrı sentensiyalar kimi deyil,
biliklərin sistemli təfsiri kimi fəlsəfənin meydana gəldiyi antik
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Yunan dövrü ilə müqayisə etmək olar. XX əsrdə yaşadığımız fiziki
və kosmik dünya haqqındakı təsəvvürləri alt-üst edən yeni kəşflər
edildi və elmlər yarandı. Eynşteynin ümumi və xüsusi nisbilik
nəzəriyyəsi, Nils Borun kvant mexanikası, Bertran Rasselin
məntiqi, Norbert Vinerin kibernetikasından söhbət gedir.
Məhz XX əsrdə, belə demək mümkünsə, hibrid elmlər yarandı:
astrofizika, biofizika, biokimya, biotibb, geokimya, molekulyar
biologiya və s. Onlar evristik imkanlarını iki elmin qovşağında
birləşdirərək zehni biliklərin yeni üfüqlərini açır və onun idrak
gücünü daha yüksək səviyyəyə yüksəldir.
Bu baxımdan hər iki qeyri-evklid həndəsəsini – Lobaçevskinin
üçbucağın daxili bucaqlarının cəminin yüz səksən dərəcədən az
olduğu batıq hiperbolasını və Rimanın bu bucaqların cəminin yüz
səksən dərəcədən çox olduğu sferik həndəsəsini xatırlamamaq
olmaz.
Reallıqda bu iki həndəsə XX əsrin kəşfi deyil, onlar hələ əvvəlki,
XIX əsrdə meydana gəlmişdi, ancaq onların həqiqi təsirini və
gücünü məhz XX əsr açdı və tədqiqatlarda, kosmos və subatom
dünyasının ram edilməsində onlardan geniş istifadə etdi. Bu, milli
azadlıq, şəxsiyyətin vətəndaşlıq və siyasi azadlığı, insan hüquqları
uğrunda mübarizə əsri idi. XX əsrin əvvəlində, daha dəqiq desək,
Birinci Dünya Müharibəsinin sonunda imperiyaların süqutu başladı:
Rusiya, Avstriya-Macarıstan, Prussiya, Osmanlı imperiyaları birbirinin ardınca dağıldı, II Dünya müharibəsindən az sonra Britaniya
imperiyası və Üçüncü reyx də bu sıraya qoşuldu. Onlarla yeni
dövlət meydana gəldi, daha sonra Qərbin Asiya və Afrikadakı
müstəmləkə sistemi də süquta uğradı.
Bütün bu baş verənlər hüquq bərabərliyinə zəmanət verən və
ümumi qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq əsasında super dövlətlər
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arasındakı münasibətlərə nəzarət edən beynəlxalq təşkilatın
yaradılması zərurətini doğurmaya bilməzdi. Beləliklə, Xalqlar
cəmiyyətini əvəz edən BMT – Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
meydana gəldi.
XX əsrin tarixə ən antihumanist və qanlı əsr kimi daxil olduğunu
demək çətin olsa da, deməmək mümkün deyil. Əvvəllər heç vaxt
silah, qazlar və radiasiyanın köməyilə Birinci və İkinci dünya
müharibəsi zamanı, Xirosima və Naqasakinin bombalanması və
Çernobıl qəzası zamanı öldürülən qədər insan məhv edilməmişdi.
Məhz iyirminci əsr iki məşum siyasi hərəkat – faşizm və
kommunizmi yaratdı.
Bir neçə il əvvəl qərb nəşrlərindən biri iyirminci əsrin ən böyük
siyasi cəlladlarının siyahısını çap etdi. Birinci sırada 50 milyon
çinlinin ölümü ilə Mao Tse Dun durur. Ondan sonra hesabında 40
milyon (bəzi versiyalara görə, rəqəm az göstərilir) qurban olan
Stalin gəlir. Üçüncü yerdə iyirmi milyon insanı məhv etmiş Hitler,
ondan sonra on milyonla Çan Kay Şi və dörd milyon yarım
qurbanla Lenin gəlir.
Mənim acizanə fikrimcə, siyahıya altı milyonluq Kamboca
əhalisinin üçdə birinin ölümünə səbəb olan Pol Pot və İenq Sari də
daxil ola bilərdi. Ancaq sizin diqqətinizi bir şeyə cəlb etmək
istərdim ki, siyahıya heç də Avropanı işğal edən, nasist
Almaniyasının lideri Hitler öz quldur dəstəsiylə başçılıq etmir, Çin
və sovet xalqlarının kommunistləri öndə gəlir. Təəssüf ki,
kommunizmin yaxşı yağlanmış repressiya maşınının imkanları
faşist rejimlərindən qat-qat genişdir. Təsadüfi deyil ki, Sovet
İttifaqında o, 70 ildən artıq mövcud oldu, Almaniyada nasizm isə
cəmi ―on iki il üç ay altı gün‖ fəaliyyət göstərdi.
Azərbaycan multikultiralizmi

Elmi toplu

155

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri
İndiki əsrə, iyirmi birinci əsrin əvvəlinə qayıdaq! Bizim artıq başqa
prioritetlərimiz var. Bəşəriyyət ilk növbədə sülh və ekologiyanın
qorunması, yeni xəstəliklər və insan hüquqlarının pozuntuları ilə
mübarizə aparmağın qayğısına qalır. ―Şər imperiyası‖ – Sovet
İttifaqının dağılmasından sonra sərhədlər genişləndi, insanların
ölkədən-ölkəyə köçməsi prosesi gücləndi, qarışıq nikahların sayı
dəfələrlə artdı, köhnə ehkam və məhdudiyyətlərdən azad olan yeni
nəsil meydana gəlib uğurla inkişaf etməkdədir, İnternet milyonlarla
insanın vaxt və ağlının sahibinə çevrilib. Miqyasca kiçik ölkələrin
qarşılıqlı mənfəətli ticarət və təhlükəsizlik, inam və hüquq
bərabərliyi prinsipləri əsasında birləşmələri əhəmiyyət kəsb etməyə
başlayıb. Dahi Nizami çox əsrlər əvvəl bu barədə yazırdı: ―Həyat
nəyə gərəkdir, bir həmdəmin olmasa?İnsan çətin yaşayar dosta əmin
olmasa‖.
Bu baxımdan, Avropa İttifaqının hansı istiqamətdə inkişaf etdiyi və
bu inkişafın nəticələri məsələsi bizim üçün ən önəmli məsələ olaraq
qalır. O, adından və formasından (federasiya, konfederasiya, ittifaq
və ya başqa bir birlik) asılı olmayaraq, ölkələri vahid xarici
siyasətlə – ən azı müasir dövrün əsas məsələləri üzrə, habelə vahid
super-dövlət kimi böyük ―oyunçulara‖ qarşı durmaq üçün –
birləşdirəcək qədər yaxınlaşdıra biləcəkmi? Mən artıq kifayət qədər
köhnəlmiş ―çağırış‖ sözünü yenə işlədirəm, ancaq cəsarətli, böyük
və icrası asan olmayan ―Avropa İttifaqı‖ layihəsinin özünü yalnız
belə adlandırmaq olar. Onun təşkili imperiyanın yaradılmasına
oxşamır, çünki zorakılıq və məcburiyyətdən istifadə edilmir, burada
tabeliyində əyalətləri olan mitropoliya ola bilməz. Onu Amerika
Birləşmiş Ştatlarının yaranması ilə də müqayisə etmək olmaz, çünki
bu quruma daxil olanlar cəmi 200 il əvvəl geniş ərazilərdə
məskunlaşan təsadüfi mühacirlər deyil, minillik tarixi, dərin
mədəni, dini və hərbi ənənələri olan dövlətlərdir.
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Ona görə də Avropa İttifaqına üzv ölkələrin inteqrasiyasını ittifaqın
bir super dövlət kimi çıxış etməsi, bu zaman onu təşkil edən böyük
dövlətlərin – onların heç biri öz simasını, əhəmiyyətini itirməyə
razılaşmayacaq – suverenliyinə zərər yetirməyəcək şəkildə
gücləndirmək çətin, az qala qeyri-mümkün olacaqdır. Digər
tərəfdən əslində Avropa İttifaqı üzv ölkələrin simasını itirməsində,
unifikasiyasında maraqlı deyil, çünki bizim fərqlərimizin inkar
edilməsi Avropanın yüz illərlə deyil, min illər ərzində toplanmış
siyasi, mədəni və hərbi irsindən imtina etmək demək olardı. Burada
fərqlərə təhlükəsiz şəkildə riayət edilməsinin kövrək sərhədini
tapmaq üçün problemi hər dəfə ətraflı şəkildə düşünmək lazım
gələcək.
Əgər ―İyirmi birinci əsr necə olacaq – birqütblü ya çoxqütblü?‖
mövzusuna qayıtsaq, bir şeyi əminliklə demək olar: ikiqütblü
olmayacaq. Ötən əsrdə dünyanın bu quruluş modeli özünü tamamilə
etibardan saldı, çünki onun əsasında hərbi-siyasi və ideoloji
qarşıdurmalar var idi ki, bunlar da qanlı müharibələrlə bitdi. Əsrin
əvvəlində bir neçə böyük dövlətin iki antaqonist blokda
qruplaşmasından sonra Antanta və Üçlük koalisiyası Birinci Dünya
Müharibəsini alovlandırdı. Və nəhayət artıq yalnız Avropanın deyil,
digər qitələrin də bir qrup dövlətləri tərəfindən başlayan İkinci
Dünya Müharibəsi. Yenə iki blok formalaşdı – faşistlər və antihitler
koalisiyası. Bu qarşıdurmanın nəticələrini xatırlatdım, amansız
müharibənin nəticələri isə hələ də hiss edilməkdədir.
―Soyuq müharibə‖nin səbəbi də iki hərbi quruluşun: NATO və
Varşava sazişinin meydana gəlməsi oldu. Bəxtimiz gətirdi ki, bu
müharibənin qan tökülmədən bitməsinə şahid olduq, ancaq hər iki
qrupun nüvə silahı və maksimal uzaqlığa malik raketə sahib olması
bəşəriyyətin məhv edilməsinə səbəb olardı.
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Mənim acizanə fikrimcə, çoxqütblü modelin şansları daha çoxdur.
Bir neçə güclü ―oyunçu‖ nəzərə çarpacaq sürətlə formalaşmaqdadır,
ABŞ-dan və Çindən başqa siyasi səhnənin ön planına çıxır. Rusiya
Federasiyası da cəsur tələblər irəli sürür. Başqa kimdə bu qədər
təbii resurslar, müasir silahlar var? RF-in kosmosdakı yerini də
unutmaq olmaz. Milyarddan çox əhaliyə, inkişafda olan iqtisadiyyat
və texniki tərəqqiyə malik olan Hindistan da yaddan çıxmamalıdır!
Avropa İttifaqı 500 000 000 əhalisi, dünya xəritəsində iqtisadi
qüdrəti və genişlənmə perspektivləri ilə bu ―oyun‖da ən gənc
oyunçu olacaq.
Avropa İttifaqının iqtisadi nəhəng və siyasi cırtdan olduğunu
deyirlər ki, bu da əsassız deyil. Bu ―qayçılar‖ı heç siyasətdən başı
çıxmayan insanlar da adi gözlə görür. Hər hansı siyasi məsələ üçün
kim və nə vaxt Aİ-nin fikri ilə maraqlanıb? Bu fikirlə kim
hesablaşar? Heç kim. Çünki Avropa İttifaqının üzvləri olan ayrıayrı ölkələrin fikirləri var, bu fikirlər çox vaxt fərqlənir. Məsələn,
―Türkiyə Avropa İttifaqının tamhüquqlu üzvü olmalıdırmı?‖ sualına
Almaniya və Fransa ―yox‖ dedi. Yunanıstan da onları dəstəkləyirdi.
Böyük Britaniya ―hə‖ dedi. Aİ-nin üzvü olmasa da, ABŞda bu
namizədliyin ―lehinə‖dir. Türkiyəni Bolqarıstan, Rumıniya və başqa
Balkan ölkələri də dəstəklədi.
Məhz Türkiyənin Avropa İttifaqına qəbul edilməsi qədim qitənin
siyasətçiləri və dövlət başçıları qarşısında İttifaqın öz gələcəyinə
dair suallar qoyur. Onların bu suallara verəcək aydın bir cavabı
yoxdur. Hətta dəvəquşu kimi başını qumun altında gizlətsən belə,
problemin öz-özünə itdiyini, həll olunduğunu hesab etmək olmaz.
Variant kimi, yeni bir terminologiya quraşdırılır, məsələn,
―imtiyazlı partnyorluq‖. Bu statusun məqsədi Türkiyənin qəbulunu
qeyri-müəyyən müddətə, çox güman ki, özünün imtina edib,
namizədliyini geri çəkəcəyi zamana kimi uzatmaqdır.
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Türkiyənin Avropa İttifaqına qəbul edilməsinin əleyhinə bilavasitə
çıxışlar da var, məsələn, Fransa prezidenti Nikola Sarkozi və
Almaniya kansleri Anhela Merkel və bəzi avstriyalı siyasətçilər
bənzər çıxışlar edir. Ancaq bir qayda olaraq, onların arxasında
inandırıcı, əsaslandırılmış dəlillər durmur. Niyə? Bu yaxınlarda
keçmiş Fransa prezidenti Jiskar d’Esten əhalisinin sayı Aİ-nin bütün
əhalisinin beş faizindən artıq olan ölkələri Avropa İttifaqına qəbul
etməyi qadağan edən qanun qəbul etməyi təklif etdi. Hazırda Aİ-nin
əhalisi beş yüz milyon olduğundan, bu Türkiyə və Ukraynanın
avtomatik olaraq namizədlərin siyahısından çıxarılması deməkdir.
Birdən Rusiya da nə vaxtsa İttifaqın üzvü olmaq istəsə?! Mən artıq
bu barədə heç danışmıram.
Bütün bu axtarışların və mülahizələrin arxasında böyük Avropa
dövlətlərinin əsasən də, Fransa və Almaniyanın daha böyük
dövlətlərlə rəqabətə girmək qorxusu görünür. Çünki böyük dövlət
daha çox deputata sahib olur, deməli, qərar qəbuluna və Avropa
İttifaqının bütövlükdə idarəedilməsinə təsir edə bilər.
Bu narahatlıqların əsası yoxdur. Onlar geri qalmış zehniyyətə
əsaslanır: sanki Avropa parlamentində ―solçular‖, ―sağçılar‖,
―mərkəzçilər‖ yoxdur, deputatlar isə kompakt şəkildə, milli
mənsubiyyətə görə səs verir. Ancaq bu belə deyil. Siyasi plüralizm
olduqda, qərarların qəbul edilməsində yardımçı olan demokratik
mexanizm və üsullardan istifadə edildikdə bu yanlış anlaşılmalar öz
mənasını itirir. Bütün bunlar yalnız Avropa İttifaqının üzvü olmaq
istəyən ölkənin əhalisini 25 milyon nəfərə kimi ixtisar edən köhnə
təfəkkürü əks etdirir. Avropa İttifaqı genişlənəcək, Türkiyə isə onun
real üzvü olmalıdır.
Bircə Türkiyənin Aİ-nə daxil olmaqla ona nələr gətirəcəyini
düşünün:
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yetmiş bir milyon gənc, əmək qabiliyyətli əhali inkişaf etmiş bazar
iqtisadiyyatı və ekspertlərin fikrincə geniş potensial NATO-da
gücünə görə ABŞ-dan sonra ikinci ordu (bu ordu ilə
hesablaşmamaq mümkün deyil) islam xətti ilə ərəb aləminə çox
güclü təsir: Türkiyənin müsəlman və eyni zamanda şəriətdən
çoxdan və qəti şəkildə imtina etmiş və fundamentalizm və
terrorizmi mühakimə edən dünyəvi dövlət olması faktı onun Avropa
yolundakı ilk əngəlidir;
Dil yaxınlığı və qismən də ümumi din xətti ilə Orta Asiyadakı
keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrinə güclü təsir: bu Avropa üçün mühüm
olmaya bilməz, çünki böyük təbii qaz və neft, habelə nadir metal və
mineral ehtiyatları orada yerləşir.
müxtəlif mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların kəsişməsində yerləşən
ölkənin coğrafi mövqeyi və bununla əlaqədar olaraq, geostrateji və
geosiyasi əhəmiyyəti, iki qitə arasında körpü rolu oynaması.
Avropa İttifaqına qəbul olunmağın əvəzinə ona belə ―töhvələr‖ verə
biləcək daha bir ölkənin adını çəkə bilərsinizmi? Mən birini də
xatırlaya bilmirəm. Ancaq, Rusiya Federasiyası Avropa İttifaqına
qəbul edilmək üçün bütün şərtləri yerinə yetirməyi lazım bilib,
namizədliyini irəli sürsə, bu o da ola bilər. Ümid edirəm ki, artıq o
vaxt Avropa İttifaqı Rusiyanı Urala qədər qəbul etmək barədə
sxolastik mübahisələr aparmayıb ikinciyə üstünlük verəcək. Çünki
bu ölkənin ən geniş təbii sərvətləri məhz Asiya hissəsində yerləşir.
Bax onda bizim və bizim övladlarımız qarşısında general Qollun,
daha sonra Mixail Qorbaçov tərəfindən götürülmüş ―Vankuverdən
Vladivostoka qədər Avropa‖ azad ideyasının reallaşdırılması üçün
yol açılacaqdır. Çünki Avropa İttifaqı ilk növbədə iqtisadi, siyasi
və mədəni qurumdur. Onun coğrafi mövqeyi yalnız inteqrasiyanın
başlanması üçün hesablama nöqtəsidir, əsas məzmunu isə iqtisadi
və siyasi islahatlardan ibarətdir. Bu islahatlar bizim ölkələri daha
demokratik, uğurlu bazar iqtisadiyyatına və inkişaf etmiş humanitar
potensiallara malik dövlətlərə çevirəcəkdir.
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Etiraf edim ki, bu mövzuda çox danışa bilərdim. Ancaq, qorxuram
ki, dinləyicilərdən biri mənə Əlişir Nəvainin iki misrasını
xatırlatsın: ―İnsan üçün gözəl olan doğru, rəvan danışıqdır, Ancaq
doğru danışıq da qısa olsa yaraşıqdır.‖

Jelyu Jelev,
Bolqarıstan Respublikasının sabiq prezidenti
(1990-1997-ci illər)
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Multikulturalizm: tədqiqatın metodologiyası
Elmi idrakın təkamülü elmi tədqiqatların metodoloji prinsipləri
kimi, həm də elmin anlayışlar aparatının məzmunu haqqında
təsəvvürün, məqsədyönlüyünün müzakirəsini və düzəldilməsini
şərtləndilirir.
Öz çıxışımda seçilmiş mövzunun düşünülməsi tələb olunan bir neçə
aktual problemin üzərində dayanaq istiyirəm.
―Multikulturalizmin‖ tədqiqatı obyekti kimi seçilməsi və onun
tədqiqat metodologiyasına yönəlməyimiz bir sıra məsələlərlə
bağlıdır:
bu fenomenin və onun miqyasının müasir cəmiyyətin ictimaimədəni həyatında aktuallaşması;
müasir elmi və siyasi təsəvvürlərdə ―multikulturalizm‖ anlayışının
məzmununun transformasiyası;
çoxmədəniyətliyin adekvat olmayan, çox vaxt diametral olaraq
ziddiyyətli yorum və qiymətləndirilmə və inkişaf etmiş Qərb
ölkələrinin
həyatında
multikulturalizmin
rolu,
tədqiqat
ədəbiyyatlarında və bir sıra müasir dövlət xadimlərinin çıxışlarında
qeyri-qərb mədəniyyətlərinə münasibət;
müasir elmdə tədqiqatın müxtəlif konsepsiyalarından ən optimalını
münasib olanı seçmək cəhdi.
Mənəvi mədəniyyətin nəzəri və tarixi məsələləri ilə, xüsusən də
müxtəlif regionların tarixi fəlsəfəsi ilə əlli ilə yaxındır ki,
məşğulam, lakin otuz ildir, mən elmi həqiqətlərin axtarışında bir
çox üstünlükləri olan dialektik materializmin metodologiyasına
əsaslanmışam.
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Son onilliklər müasir elmin nailiyyətləri və ümumdünya fəlsəfəsinin
tarixinə komparativist yanaşmanın imkan və nailiyyətləri
baxımından, fənlərarası tədqiqatların ümumfəlsəfi metodologiyası
kimi daha çox materialist və ideal başlanğıcın birliyindən və birgə
mövcudluğundan yaranan vahid konsepsiyası, mənə elə gəlir ki,
həmçinin bu metodologiyanın ―qeyri-səlis məntiq‖ adlandırılan
metodoloji prinsiplərlə və komparavistika ilə uzlaşması daha
məqbuldur.
Qeyd olunan prinsiplərdən çıxış edərək, təklif edirəm ki,
müzakirənin obyekti qismində multikulturalizmin tərif və
qiymətləndirilməsində, ola bilsin, şərhə ehtiyacı olan bir sıra
məsələlərin interpretasiyasını qəbul edək.
Hər şeydən öncə onlara ―multikulturalizm‖ anlayışının
məzmununun
təyini
aiddir.
Əgər
―mədəniyyət‖
və
―multikulturluluq‖ (çoxmədəniyyətlilik) anlayışları qlobal ictimaimədəni inkişafın tarixi universal fenomenini ifadə edərək
mədəniyyət tarixinin, metakulturologiyanın və digər elmlərin
tədqiqatının obyekti olaraq qalırsa, ―multikulturalizm‖ anlayışı
sosiomədəni tarixin universal təzahürünü onlar kimi əks etdirməklə
dövlət siyasətinin həmin dövlətdə yaşayan ―qeyri-əsas‖ xalqların
mədəniyyətinə münasibəti müasir siyasi və elmi ədəbiyyata
nisbətən təzəlikcə daxil edilib.
Real siyasi təcrübənin və siyasi ideologiyanın bir hissəsi olan yeni
dövrün
multikulturalizm
konsepsiyası
əvvəlcə
müxtəlif
mədəniyyəti, mentaliteti, siyasi və iqtisadi statuslu Qərb ölkələri
etnoslarının (humanizm, insanın irqi, etnik və dini
mənsubiyyətindən aslı olmayaraq hüquqların azadlıqlarına riayət
etmək) birgə yaşama tolerantlığını təmin edən hüquqi-siyasi
normaların təyininə yönəlmişdir, o şərtlə ki, bu birgə yaşama
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göstərilən dövlətlərin siyasi və mədəni əsaslarının sabitliyinə xələl
gətirməsin.
Lakin zaman ötdükcə, müasir Qərb ölkələrinin sosial-iqtisadi
inkişafı və hazırki dövrdə regiondakı hərtərəfli böhranın
şaxələnməsinin qanunauyğunluğuna görə multikulturalizmin
məzmunu siyasi ideologiya və real siyasət kimi köklü dəyişikliklərə
məruz qalıb və ondan imtina etmək qərarına gəliblər. Keçmişdə bu
siyasətin təşəbbüskarları qismində çıxış edən Qərb həkimiyyət
başçılarının saysız-hesabsız bəyanatları bunun sübutudur. Hazırda
multi multikulturalizmi həqarətlə ―multi-kulti‖ adlandırırlar, ―kuıti‖
hissəsi daha çox qeyri-Qərb millətlərin mədəniyyətinə aiddir.
Yuxarıda deyilənlərə istinadən, gələcəkdə multikulturalizm
problemlərinə həsr olunmuş elmi tədqiqatlarda aşağıda qeyd olunan
məsələlərə diqqəti yönəltmək lazımdır: .
Müasir dövrdə bu universal fenomenin ictimai mədəni inkişafına
marağı son dərəcədə fəallaşdıran səbəblərin elmi-obyektiv təhlilinə;
Milli azlıqlarının və titul millətlərin vəziyyətindəki fərqin təhlilinə
Multikulturalizmin mədəniyyətini araşdıran müasir tədqiqatlarda
işıqlandırılması çox zaman inkişaf etmiş Qərb ölkələrinin iqtisadi və
siyasi-hüquq vəziyyəti nəzərə alınmadan eyni zamanda ―titul
millətinə‖ münasibətin iqtisadi və siyasi-hüquq vəziyyəti nəzərə
alınmadan aparılır. Milli azlıqların və ―titul millətin‖ vəziyyətindəki
fərqliliklərin təhlili milli və konfensional münasibətlərin obyektiv
mənzərisinin üzə çıxarılmasını qəbul etməyə və daha sonra inkişah
etmiş müasir Qərb dövlətlərində multikulturalizmini inkar etməyə,
yaranmış problemlərin həllinin yeni modellərinin seçilməsinə
kömək edərdi.
İndiki
dövrdə
iqtisadi,
siyasi-mədəni
qloballaşma
və
antiqloballaşma
proseslərinin
çarpazlaşması
kontekstində
multikulturalizmin tədqiqatının aparılması da diqqət tələb edir.
Müasir multikulturalizmin qərb ölkələrinin siyasi və iqtisadi inkişafı
qanunauyğunluqları ilə ―ərəb baharından‖ törəyən və artan müxtəlif
iqtisadi böhranın əlaqəsi xüsusi tədqiqatın və elmi dəyərləndirmənin
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obyekti olmalıdır. Qərb dövlətləri tərəfindən dəstək alan bu hərakat
haqlı tələşla və Şərqdən mühacirlərin sayının artmasından yaranan
qorxu ilə qarşılandı. Bu qorxu eyni zamanda, yeni gələn
mühacirlərlə onlardan əvvəl gəlmiş və məskunlaşmış mühacirlərin
mümkün birləşməsi proqnozu ilə də artır. Müasir tarixin göstərdiyi
kimi, əsas millət arasında artan işsizlik və imkansızlıq sosial
müdafiənin forması kimi tətillər ―əsas millətlə‖ ―əsas hakimiyyət‖
arasında qarşıdurma işığında belə birləşmə ehtimalını nəinki təkzib
etməməlidir, bu hətta qanunauyğundur. Qərb siyasətçiləri qərbdə
olan ―külək əkən, tufan becərər‖ atalar sözünü unutmamalıdır, onu
da unutmamalıdırlar ki, Qərbin bir sıra dövlətlərinin fəal iştirakı ilə
həyata keçirilən qanlı ―ərəb baharı‖ elə özləri üçün də ―payıza‖ və
―qışa‖ dönə bilər.
Vəhdət konsepsiyası zəminində multikulturalizmin problemlərinin
uğursuz həlli nəticəsində kəskinliklə artmaqda olan situasiyadan
çıxış aşağıdakı hallarda görünür:
Əsas millətlərin nümayəndələrinə və mühacirlərə bölünməmək
şərtilə əhalinin sosial cəhətdən əzilmiş bütün təbəqələrinin sosialiqtisadi problemlərin həlli üçün düşünülmüş iqtisadi islahatların
qəbulu ilə real təkamül yollarının axtarışında;
Qlobal mədəniyyətin bir hissəsi kimi mühacirlərin mədəniyyətinə
hörmətdə; qeyri-peşəkar əmək növlərini icra edənləri yalnız – real
və ya potensial asayişi pozan qastrabayterlər kimi, əgər onlar islam
ölkələrindəndirsə gələcəyin terrorçuları kimi təqdim etməkdən
imtina etməkdə. Mühacirlərin elitası və otra təbəqəsi tərəfindən
Qərbə gətirilən ―intellekt‖ və ―investisiya‖lar isə bilərəkdən yada
salınmır. İndiki dövrdə mühacirlər üçün qərb siyasəti çıxış yolunu
onların mədəni assimiliyyasiyasında görür.
İslam dünyasını təmsil edən mühacirlərə təcavüzkar münasibətdən,
müxtəlif müasir tədqiqatlarında islam dünyası fəlsəfəsinin tarixini,
onların mədəniyyətini qəsdən saxtalaşdırmaqdan imtinada. Müasir
Qərbdə islam dünyasının nümayəndələrinə olan ədavət başqa dini
təmsil edən mühacirlərə olan münasibətdən tamamilə fərqlidir, ba
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da qərb dünyasının idealı olan tolerantlığın təbliğinə ziddir və qəbul
edilməzdir.
Müqayisəli planda obyektiv elmi tədqiqatların müxtəlif etnik və
müxtəlif regional mədəniyyətlərinin oxşar və fərqli cəhətlərini
aşkarlayan milli və regional mədəniyyətlərin tarixi və müasir
vəziyyətinin müsbət rolunun qəbul edilməsində oxşarlıqlar müxtəlif
mədəniyyətlər daşıyıcılarının tarixi mənəvi birliyinin sübutu kimi
dini sabitliyin əsaslarını pozmadan ayrı-ayrı dövlərlərdə müxtəlif
etnik və din nümayəndələrinin harmonik birgə yaşamalarına və
tolerantlığa imkan yarada bilərdi. Beləliklə, müasir Qərb
dünyasında mühacirlərə, xüsusən də İslam dünyasının
mühacirlərinə, neqativ münasibət aradan götürülərdi.
Tədqiqatın maraqlı obyektlərinin sırasına mədəniyyət və müasir
mulrikulturalizm və sahələrində aparılan qərb mərkəzçiliyin
müqayisəli tədqiqatlarını, həmçinin sovet və postsovet
məkanlarındakı multikulturalizmi də aid etmək olar.
Beləliklə, özündə dövlətlərin siyasi tarixini də ehtiva edən
multikulturalizm mədəniyyət sahəsində cəmiyyətin siyasi tarixinin
üzvü hissəsi və deməli, cəmiyyətdəki etnomilli və konfessional
menasibət kimi, həm onun inkişafının nisbi sabitlik dövrünün, həm
də müxtəlif xarakterli böhran dövrlərini elmi tədqiqatlarının aktual
obyektlərindən biri olub və olaraq da qalmaqdadır.

Zümrüd Quluzadə,
professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fələsəfə,
Sosiologiya və Hüquq İnstitutu
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Multikulturalizm şəraitində dinlərarası dialoq
XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəlləri qloballaşma prosesi ilə
əlamətdardır. Bu kontekstdə adıçəkilən prosesdə mədəniyyətlərarası
və dinlərarası dialoq problemi, habelə multikulturalizmlə əlaqədar
problemlər xüsusi yer tutur.
―Multikulturalizm termini ötən əsrin 60-cı illərində Kanadada
meydana gəlmiş və rəsmi olaraq 1971-ci ildə qəbul edilmişdir‖ (1,
səh.189). 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 (immiqrant) mədəniyyətlərə münasibətdə istifadə edilən
strategiya kimi bir çox hallarda özünü doğrultmadı.
Multikulturalizm siyasətinin əsasında üç əsas prinsipi fərqləndirmək
mümkündür:
dövlətin mədəni plüralizmi qəbul etməsi (vətəndaş cəmiyyətinin ən
mühüm xarakteristikası);
marjinal mədəni qrupların sosiallaşmasına mane olan əngəllərin
aradan qalxması;
müxtəlif mədəniyyətlərin yenidən dirçəlməsi və inkişafının
dəstəklənməsi.
Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, multikulturalizm dar
mənada qloballaşma şəraitində mədəni dəyərlərin demokratiyası və
ya bərabərhüquqluluğudur.
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Multikulturalizmin xarakterik xüsusiyyəti
tolerantlıqdır
(dözümlülükdür).
Məsələn, BMT-nin keçmiş baş katibi, hazırda isə Beynəlxalq
Frankofoniya təşkilatının baş katibi Butros Qali deyirdi: ―Biz
dayanmadan qloballaşmadan bəhs edirik. Bu, həqiqətən də mövcud
gerçəklikdir. İqtisadiyyat, maliyyə, kommunikasiya qloballaşır.
Dünya ekologiya, mütəşəkkil cinayətkarlıq sahələrində qlobal
miqyas alan problemlərlə üzləşir, qlobal epidemiyalarla mübarizə
aparır. Bizdə çatışmayan demokratiyanın qloballaşması, onun
beynəlxalq münasibətlərdə genişlənməsidir. Buna nail olmağın ən
yaxşı üsulu mədəni müxtəlifliyin dəstəklənməsidir ki, mən bunu
multikulturalizm adlandırıram‖.
Günümüzdə multikulturalizm tədricən ümumavropa probleminə
çevrilməkdədir ki, bu da imiqrasiya və inteqrasiya sahəsində
siyasətlə
bağlıdır.
İmiqrasiya
problemi
iqtisadiyyatın
yenidənqurulması,
məşğulluq
sahəsində
böhran,
şəhər
seqreqasiyası, aşağı ixtisaslaşmaya malik olan işçilərin
marjinallaşması, təhsil sisteminin yenidən gözdən keçirilməsi
zərurəti, rasizmin təzahürləri və s. kimi analoji ümumavropa
problemləri ilə bir sırada durur. Multikulturalizm bütün bu
problemlər üçün özünün, mübahisəsiz və qəti olmasa da müəyyən
həlli yolunu təklif edir. Onun zamanın çağırışına ümumavropa
cavabına
çevrilib-çevrilə
bilməməsi
məsələsini
zaman
göstərəcəkdir.
Multikulturalizm tolerantlığın daha bir, kütləvi mədəniyyətin
ümumbəşəri axınında mədəniyyətlərin qarşılıqlı şəkildə bir-birinə
nüfuz etməsi, zənginləşməsi, inkişaf etməsi məqsədləri ilə paralel
mövcudluqlarını sürdürməsi tələbindən ibarət olan aspektlərindən
biridir. Multikulturalizm ideyası, əsasən, yüksək mədəni inkişaf
səviyyəsinə malik olan yüksək inkişaf etmiş Avropa
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cəmiyyətlərində irəli sürülür. Müasir Avropada multikulturalizm ilk
növbədə ―üçüncü dünya‖ dövlətlərindən (o cümlədən Avropa
ölkələrinin keçmiş müstəmləkələrindən) olan imiqrantların
(mühacirlərin) mədəniyyət elementlərinin onu – qəbul edən ölkənin
mədəni sahəsinə daxil edilməsini nəzərdə tutur.
BMT-nin Ümumi insan hüquqları bəyannaməsinin azadlıq hüququ,
milli və mədəni özünüidentifikasiya hüququ, milliyyət və ünsiyyət
dili seçimi azadlığı, etiqad azadlığını bəyan etməsinə baxmayaraq,
faktiki olaraq, bu hüquqlar öz qrup mənşələri etibarilə şifahi
bəyannaməyə müncər edilir. Burada onu gündəlik təcrübə ilə
möhkəmləndirmək hüququ da yoxdur. Bütün bunlara baxmayaraq,
Avropa dövlətləri insan hüquqlarının üzərindən keçir, onları
görməzdən gəlir və assimilyasiya layihələri irəli sürür.
Multikulturalizmin ―açıq-aşkar‖ nümunələrindən bir neçəsinə nəzər
salaq:
İtaliya məktəblərində xaç gəzdirmək və yerləşdirmək;
İsveçrədə minarələrin tikilməsinə qadağa;
Etnik əlamətə görə dövri təqiblər (Fransadan qaraçılar, Böyük
Britaniyadan irlandiyalılar və s.)
müxtəlif geyim növlərinə, dini simvollara qadağa və s.
Fransada küçədə ibadət yasağı, buna qədər isə ictimai yerdə hicab
daşımaq yasağı.
2008-ci ildə Fransa və Belçika ictimai yerlərdə baş örtüklərinin
geyilməsinə qadağa qoydu. İtaliyanın konstitusiya məsələləri üzrə
parlament komissiyası 2011-ci ilin avqust ayında ictimai yerlərdə
pərəncə geyməyi qadağan edən qanun layihəsini təsdiq etdi.
Qadağanı pozanlar ―islami cinayətdən ötrü‖ 150€-dan 300€-a kimi
ən sərt cərimə ödəməli, habelə ictimai işlər yerinə yetirməlidirlər.
Bu qadınların ərləri 30.000€-a qədər cərimə edilə və ya bir ilə kimi
həbs cəzası ala bilərlər. 2011-ci ilin 27 sentyabrında İsveçrənin
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Milli Şurası 77 razılaşmayan üzvə qarşı 101 ―lehinə‖ səslə
xalqçıların ―sağ‖ partiyasından deputat Oskar Frayzingerin
təxribatçı şəkildə ―Maskaları atın!‖ adlandırdığı analoji təklifini
qəbul etdi. Başqalarının paltarları ilə mübarizə heç də özgə həyat
tərzini ―qəbul və təqdir etmə‖ devizi ilə uyuşmur. Ancaq mahiyyət
etibarilə multikulturalizm əslində elə bundan ibarətdir.
Yaxud sonuncu nümunə.
Amerikalı İrum Abbasi mart ayında Kaliforniyada təyyarə reysinə
buraxılmadığına görə Southwest Airlines aviakompaniyasını
məhkəməyə verdi. Abbasinin iddia etdiyi kimi, bütün bunlar onunla
bağlı olub ki, başında müsəlman qadınların baş örtüyü – hicab var
imiş. İddiada deyildiyi kimi ―o, qorxudulmuş, pərt edilmiş, təhqir
edilmiş, mat qalmışdı‖. ABŞ vətəndaşı olan Abbasi San-Dieqodan
San-Xoseyə gedən reysdən endirilmişdi. Abbasinin sözlərinə görə,
stüardessaya elə gəlib ki, o, kiməsə mobil telefonla ―qərara alındı!‖
deyib (―it’s a go‖). Əslində, Abbasinin dediyinə görə, o söyləyirmiş
ki, getməlidir (I have to go), çünki təyyarə artıq havaya qalxmaq
üzrəymiş. Qadının üzərində axtarış apardıqdan sonra təyyarənin
göyərtəsinə qayıtmasına icazə vermişlər. Ancaq pilot bildirib ki,
ekipaj onunla uçmaq istəmir və beləliklə Abbasini laynerə
buraxmırlar. Ona sonrakı reyslə uçmaq üçün icazə vermişlər. Los
Angeles Timesin verdiyi xəbərə görə üç gün sonra aviakompaniya
üzr istəmişdir.
Bütün bu faktları assimilyasiya siyasətinin aktları adlandıra bilərik.
Adıçəkilən siyasətin məqsədi azadlıqların müdafiəsi, dini və ya
etnik asılılığın bu və ya digər növləri ilə mübarizə deyil. Bu
siyasətin mahiyyəti ölkəyə gələn əmək miqrantları və qaçqınların
assimilyasiyası və onların mühacir qəbul edən cəmiyyətə xas olan
və qəti şəkildə təsbit edilmiş milli əlamətləri daşıyan vicdanlı yerli
bürgerlərə çevrilməsidir.
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Bununla yanaşı, əgər Avropada həqiqətən də multikulturalizm
olsaydı, imiqrant və qaçqınlara dövlət həyatında iştirak etmələri
üçün geniş imkanlar verilərdi. Bu imkanlar o qədər genişdir ki,
Avropa dövlətləri-millətləri bu imkanları tamamilə təmin edə
bilmir.
Beləliklə, Avropadakı multikulturalizm haqqında hətta əvvəllər də
əsasən şərti olaraq danışmaq olardı. Avrointeqrasiya prosesinin
siyasi çərçivələrindən birinə çevrilmək üçün bu konsepsiyanın
bütün şansları var idi, ancaq demokratiyadan sui-istifadə və insan
hüquqlarının təhrif edilmiş şəkildə şərh edilməsi bir sıra böyük
Avropa dövlətlərinin yeni vətəndaşlarına ―azad dünyanın‖
bəhrələrindən tam mənasilə yararlanmağa imkan vermirdi. Şərti
Avropa multikultiralizmi şərti dözümlü Avropa cəmiyyətində
özünün məntiqi şərti tənəzzülünü yaşadı. Beləliklə, mulikulturalizm
siyasətinin nəticəsi istər ənənəvi, istərsə də yeni gəlmiş mədəniyyət
nümayəndələrinin mühitinə cavab olaraq fərdi və qrup şüurunda
nisbətən zəif dəyişikliklərlə səciyyələnən uzunmüddətli adaptasiya
prosesi olmalıdır.
Bugün keçmişin incikliklərinin, şovinist, millətçi, islamofob
təsirlərin aradan qaldırılması üçün vahid Rusiya dövlətinin təkibinə
daxil olan bütün xalqların azad inkişaf etmək imkanına malik
olmaları çox vacibdir. Təəssüf ki, çox vaxt millətlərarası, dinlərarası
təfriqələrə yol verməyən konstitusiya müddəaları deklarativ olaraq
qalır. Dövlət səviyyəsində xalqların inteqrasiyası, onların qarşılıqlı
hörmət, etibar, ümumi problemlərin müasir həlli əsasında
birləşdirilməsi siyasətini həyata keçirmək zəruridir.
Bütün deyilənlərdən də göründüyü kimi ―multikulturalizm‖ termini
Rusiya və bir sıra digər ölkələrə münasibətdə başqa məna qazanır.
Rusiyanın tarixi göstərir ki, onun bir çox xalqları əsrlər boyu yox
Azərbaycan multikultiralizmi

Elmi toplu

171

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri
olmamış, tamamilə assimilyasiyaya uğramamışlar, onlar öz həyat
tərzlərini, dillərini, mədəniyyətlərini saxlayaraq, rus mədəniyyəti,
rus hüquq sistemi əsasında inkişaf etmişlər. Bu baxımdan demək
olar ki, Rusiya onun siyasi və mədəni təsiri altına düşən xeyli sayda
xalqı qoruyub saxlamışdır. Rusiya xalqlarının mədəniyyətləri daima
qarşılıqlı təsirdə olmuş, bir-birinin təsiri altında zənginləşmişlər.
Puşkin, Lermontov, Tolstoy və digər dahi yazıçılar öz
yaradıcılıqları ilə Qafqaz xalqlarının milli şüurunun formalaşmasına
yardımçı olmuşlar. Rus, ümumrusiya mədəniyyəti Qafqaz xalqları
və digər Rusiya xalqlarının bu mədəniyyətə töhfəsi olmadan xeyli
kasıb olardı. Rusiya xalqları arasında sosiomədəni dostluq,
qardaşlıq əlaqələrinin qurulması ziddiyyətlərin, qara qüvvələrin və
irtica güclərinin qarşıdurmalarının aşılmasından keçir.
Məhz bu mənada Azərbaycanın dövlət siyasəti daha düşünülmüş və
müdrikdir. Birliyin dağılması yalnız territorial deyil, həm də
dinlərarası xarakter daşıyan bir çox millətlərarası münaqişələrin baş
qaldırması ilə əlamətdar oldu, əhalisi bir çox millət və xalqlardan
ibarət olan Azərbaycan bu vəziyyətdə ən optimal yolu tapdı. Belə
ki, Azərbaycanda mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqun təşkil
edilməsi məqsədilə sosializmin respublikada hökm sürdüyü dövrdə
dağıdılmış bir çox sinaqoqlar, kilsə və baş kilsələr bərpa edildi.
1920-ci ildə bağlanmış və 70 il ərzində tamamilə dağılmaq üzrə
olan Svyatıx Jen Mironosets kilsəsi 1991-ci ildə rus provaslav
icmasına verildi. Moskva və bütün Rusiyanın Patriarxı II Aleksinin
səfəri zamanı məbəd təqdis edilərək kafedral baş kilsə statusu aldı.
Bu zaman məbədin yenidən bərpa edilməsi üçün bütün işlərin
biznesmen-mesenat Aydın Qurbanovun şəxsi vəsaiti hesabına
həyata keçirilməsi faktını da unutmaq olmaz. 1999-2001-ci illərdə
isə Bakıda digər provaslav məbədi – Sobor Rojdestva Presvyatoy
Boqoroditsı – rekonstruksiya olundu.
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Bununla yanaşı, ənənəvi yəhudi memarlıq üslubunda yeni bir
sinaqoq binası tikildi. Yəhudilərin kompakt yaşadığı regionlarda da
sinaqoq tikintisi davam edir.
Əgər ölkədə yaşayan böyük diaspora ilə əlaqədar olaraq kilsə və
sinaqoqların tikintisi izah olunsa belə, katolik kilsəsinin tikintisi
respublika sakinlərinin neft bumu ilə əlaqədar olaraq, ölkəyə gələn
Qərbi Avropa ölkələrinin nümayəndələrinə olan ehtiram əlamətidir.
Təsadüfi deyil ki, 2004-cü il iyun ayının 22-də Bakı şəhərində
Beynəlxalq Mətbuat mərkəzində Fridrix Nauman Fondu (Almaniya)
və Amerika Yəhudi Komitəsi (ABŞ) tərəfindən təşkil edilmiş
―Cənubi Qafqazda tolerantlığın formalaşdırılmasında islamın rolu‖
seminarı baş tutdu. Almaniyanın Azərbaycandakı Fövqəladə və
Səlahiyyətli səfiri Klaus Qrevlix seminarda çıxış edərkən qeyd etdi
ki, ―Dövlət və din münasibətləri sahəsində Azərbaycan modeli
başqa ölkələrə də ixrac edilə bilər. Dini tolerantlıq və dözümlülük
sizin malik olduğunuz zənginliklərdir‖ (2, s.4).
Azərbaycanlıların yüksək dini dözümlülüyü haqqında bu fikri Roma
Patriarxı I Varfolomey də 2003-cü ildə ölkəmizə səfər edərkən
demişdir: ―Burada dini dözümlülüyün səviyyəsindən məmnun
qaldım. Azərbaycanda hər kəs öz arzusuna görə dininə etiqad edə
və ayinlərini keçirə bilər‖ (2, s.4).
Daha bir nümunə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyev başda olmaqla respublika hökuməti dinlərarası dialoq
təşəbbüsünü nəzərə çatdıraraq, 2004-cü ildə Roma Papası II İohan
Pavelin respublikaya səfərini təşkil etdi. Papanın səfəri böyük əkssəda doğurdu. Onunla görüşdə Azərbaycanın bütün dini icmalarının
nümayəndələri iştirak etdi: Qafqaz müsəlmanları idarəsinin rəhbəri
Şeyx-ül-İslam Allahşükür Paşazadə, Bakı və Xəzər Rus provaslav
Kilsəsinin yepiskopu Aleksandr, Dağ yəhudilərinin dini icmasının
sədri Semen İixilov. Roma Papası II İohan Pavel Qafqazdakı zorakı
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münaqişələrə münasibətini bildirərək bəyan etmişdir: ―Heç kim
dinləri aqressiya, zorakılıq və ya ölüm vasitəsi kimi dözümsüzlük
aləti olaraq, təqdim etmək və istifadə etmək hüququna malik deyil.
Əksinə, onların dostluğu və qarşılıqlı ehtiramı əsl tərəqqi və sülhün
zəngin mənbəyidir‖.
Bu gün Azərbaycanda 200-dən artıq dini təşkilat qeydiyyatdan
keçmişdir. Və bu hal müasir demokratik Azərbaycanda dini
tolerantlığın parlaq sübutudur.
―Azərbaycanda bütün dinlərin nümayəndələri özlərini rahat hiss
edir‖. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev
müqəddəs Ramazan ayı münasibətilə verilən iftar məclisində çıxış
edərkən belə demişdi. Prezident qeyd etdi ki, Azərbaycanda islam
mədəniyyətinə və islam dininə hörmət və ehtiram bütün digər
dinlərə ehtiramla müşayiət olunur. ―Öz dininə ehtiram göstərən
insan başqasının dininə də ehtiram göstərməlidir. Bu artıq
Azərbaycanda bərqərar olmuş yanaşmadır. Bu gün dini xadimlər
Azərbaycanda hökm sürən dözümlülük və tolerantlıqdan bəhs etdi.
Bu artıq reallıqdır və bəzi hallarda bizim təcrübəmiz dünya
miqyasında öyrənilir. Mən çox şadam ki, dözümlülük, dini
tolerantlıq artıq Azərbaycanda bərqərar olmuş anlayışlardır. Bu
sadəcə şüar deyil, bizim həyat tərzimizdir‖- deyə prezident qeyd
etdi.
İlham Əliyev vurğuladı ki, Azərbaycanda dini abidələrə münasibət
din və dövlət arasında münasibətlərin təzahürüdür: ―Azərbaycanda
dövlət yalnız məscidləri və islam dininə aid olan digər abidələri
tikib bərpa etmir. Eyni zamanda digər dinlərə aid məbədlər də təmir
və inşa edilir. Bu barədə danışanlar oldu və mən çox məmnunam ki,
müxtəlif dinləri təmsil edən din xadimləri burada vahid fikir ifadə
etdilər. Bu fikir ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu sahədə iş çox
yüksək səviyyədədir. Təbii ki, burada dövlət siyasəti də, bu
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siyasətin əsasları da düzgün qurulub. Bu bizim həyat tərzimizdir.
Bu bizim dünyaya baxışımızdır. Biz belə yaşayır və belə yaşayaraq
özümüzə, regiona və dünyaya sübut edirik ki, multikulturalizm
mövcuddur. Multikulturalizm nisbətən yeni anlayışdır. Mahiyyət
etibarı ilə isə müxtəlif mədəniyyət və dinlərə mənsub olan şəxslərin
birlikdə yaşamaları deməkdir. Yəni bu anlayış Azərbaycanda əsrlər
boyu mövcud olub, bu gün də mövcuddur və möhkəmlənməkdədir.
Azərbaycan xalqı müxtəlif dövrlərdə müxtəlif ictimai-siyasi
quruluşlarda yaşayıb. Buna baxmayaraq, sevindirici haldır ki,
müstəqillik dövründə bu müsbət tendensiyalar daima güclənib və
güclənməkdədir. Bizim uğurlu inkişafımızı gücləndirən amillər
bunlardır‖.

Məmməd Əliyev,
Bakı Slavyan Universitetinin prorektoru, fəlsəfə elmləri
doktoru, professor
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Dəyişən dəyərlər və multikulturalizm
Bu gün multikulturalizm ideologiya, siyasət və diskurs kimi
səciyyələnir, bu da mültikulturalizm gündəliyinin geniş yayılmasına
və aktuallığına gətirib çıxarır. Həmçinin, multikulturalizm özü
diskurs növü olaraq, bir neçə diskursda baxıla bilər. Bunlardan biri
posmodernist diskursdur.
Multikulturalizmin ideoloji və siyasi kontekstləri multikulturalizmə
bir hadisə kimi həm müsbət, həm mənfi münasibəti özündə
birləşdirir.
Multikulturalizmə mənfi münasibət, 60-ci illərin ortalarından
multikulturalizm ideologiyası qarşısında geriləyən, onun dominanta
olaraq etnomilli əsas və müxtəlif mühacir qruplardan ibarət ―əritmə
qazanı‖ kimi anlaşılmasılmasından irəli gəlir. ―…Etnik qrupların
nümayəndələri ümumi əhval-ruhiyyəyə və ölkənin dəyərlərinə
uyğundurlarsa yad görsənmirlər‖, yəni kontekstin çərçivəsindən
çıxmayaraq, müəyyən əsas sosial zəmində etnokulturoloji fərqlər
möhkəmləndirilir. (bu görüntünü Neysbitin ―Meqatrendlər‖
əsərində Amerika cəmiyyətinin timsalında izləmək olar).
Bu münasibət multikulturalistin açıq-aşkar irqçi kimi xarakterizə
olunmamasında da özünü göstərir, belə ki, ―multikulturalistin
Başqasının özəlliyinə hörməti özünün üstünlüyünü təsdiq etmə
formasıdır‖.
―Postmodernizm‖ dövri mətbuatın humanitar istiqamətlərində ən
çox işlədilən termindir. Hal-hazırda postmodernizm fenomeni
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fəlsəfi maraqların mərkəzindədir, çünki müasir mədəniyyətə
səciyyəvi olan mücərrəd mühakimə növünü ifadə edir.
Miltikulturalizm layihəsi, yaşama hüququ olan və özünə hörmət
tələb edən, bir çox mədəniyyətli qlobal birliyin yaranmasını nəzərdə
tutan postmodern proqramının tərkib hissəsi hesab edilir. Bu fikrin
özünəməxsus təfsiri multikulturalizm konsepsiyasının özülü olan
sinqulyarlıqlar nəzəriyyəsinin əsasını təşkil edir.
Hakim intellektual paradiqmanın əvəzlənməsi, mədəni kodların və
dəyərlər sisteminin dəyişməsi ilə səciyyələnən bir mədəni
kontekstdən digər kontekstə keçmək deməkdir.
Bu nöqteyi-nəzərdən postmodernin səciyyəvi xüsusiyyəti kimi çıxış
edən Nitşenin ―dəyərlərin yenidən qiymətləndirilməsi‖ və ya
dəyərlərə təkrar baxılması prinsipi aktuallaşır. Onu həm də
―postmodernizmin
dəyərlər
sindromu‖
adlandırırlar.
Bu
transformasiya mədəni, dini normaların, makro və mikro, başqa
sözlə şəxsi və ictimai səviyyədə dünyagörüşlərin dəyişməsi ilə ifadə
olunur.
Dəyər transformasiyası kontekstində cəhdlər dəyər plüralizmi ilə
şərtlənən cəmiyyətin çox mədəniyyətlilik anlayışına əsaslanan yeni
mədəniyyətin qurulmasına yönəldilmişdir.
Bugünkü sosio-mədəni şəraiti mədəniyyətin ―klassik‖ modelinin və
yüksək nümunələrin aradan qaldırılması kimi səciyyələndirmək
olar.
Çox yayılmış iddialardan biri, multikulturalizmin postmodernin
mədəni vəziyyətini əks etdirməsidir. Hər şeydən əvvəl, əsas
arqument, modern üçün xarakterik olan ümumi məxrəcə gətirmədən
imtinadır və multikulturalizmin mədəniyyət modelinin inkişafın
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mərkəzləşmiş vektorunun aradan qaldırılmasını, fərqli mədəniyyət
formalarının deiyerarxizasiyası və qanuniləşdirilməsini nəzərdə
tutmasıdır. Bütövlükdə, demək olar ki, multikulturalizm
postmodernin dəyər istiqamətləri ilə həmahəngdir.
Multikulturalist diskursunun postmodernist formasını Eynilik
ritorikasının yerini alan difference ritorikası ifadə edir və bunun
başlıca əhəmiyyəti Derrida və Delyoz tərəfindən qeyd edilirdi.
Multikulturalizmin bügünkü vəziyyəti dialoqu nəzərdə tutur,
multikulturalizm özü isə qarşılıqlı əlaqənin yeni fəlsəfəsi kimi
qiymətləndirilir.
Martin Buberdən tutmuş Mixail Baxtinə qədər ―dialogizm‖
ideyaları, ―dialoq fəlsəfəsi‖ əsasında yaranan Emmanuel Levinasın
―başqalıq‖ konsepsiyası bu baxışın əsası ola bilər.
Etnik, milli mədəniyyətin, alt mədəniyyətlərin polifoniyası müxtəlif
yaranma xassəsinə, müxtəlif təşkilat və fəaliyyət üsullarına görə
yeni mədəni kontekstdə leqitimləşir. Mədəni plüralizm siyasəti
etno-linqvistik və etno-dini qrupların arasındakı ―dialoq‖un
təşviqində və həm də təbiətcə etnik mənsubiyyətdən üstün olan
ümumi kommunikasiya məkanının formalaşmasında görünür.
Bu zəmində, ―fərqli mədəni mövqenin və bəlkə də müxalifətin
―real, natamam problem, ―yad həqiqət‖ kimi anlaşılması və buna
görə də özünün ―doğma‖ həqiqətinin açıq, tamamlanmamış kimi
başa düşülməsi‖ ön plana çıxır.
Plüralist cəmiyyətin kommunikativ mədəniyyətinin nailiyyəti
dialoq, dəyər konsensusların qurulması ilə şəxsi normativlik
hüdudlarının aşılmasında görülür.
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Meynstrim mədəniyyətinin hakimliyinə yönəlmə təbii hal kimi
ambivalentliyin və fərqlərin mövcudluğunun qəbul edilməsinin
posmodernist mühakiməsi ilə, yəni yanaşma tolerantlığı ilə aradan
götürülür.
Postmoderndə fərqlilik amilinin daima vurğulanması eyni təsnifat
cədvəlinin mədəniyyət formaları üçün istifadəsini və ortaq məxrəcə
gətirilmələrini istisna edir.
Bunu substantiv mənbəyə yaxın çoxluğun mütəşəkkil determinliyin
həm çoxluğunu həm də vəhdətini təşkil edən postmodern
mədəniyyətinin rizomatikliyi ilə bağlayırlar. Multikulturalizm isə
plüralistik cəmiyyətin içində ictimai tolerantlığa yönəlimli dünya
görüşü mövqeyidir.
―Özgə‖ni sadəcə ―başqa‖sına çevirən multikulturalizm konteksti hər
bir mədəni vahidin ictimai yaşama mühitinin mental sərhədlərinə
hörməti nəzərdə tutur.
Multikulturalizmin postmodernin fəlsəfi əsaslarla həmahəngliyi ön
plana çəkilən subyektdə (dividdə) ifadə olunur. Divid üçün kimlik,
dəyər üstünlüklərinin seçimi problemləri həlledicidir.
Postmodern dövrü multikulturalizmin məna yükünü, onu yalnız
etnik müxtəlifliklə deyil, həm də müxtəlif həyat tərzləri, istiqamət
və mədəni təmayüllərin müxtəlifliyi ilə zənginləşdirərək
genişləndirilir.
Bu anlayış bir-birindən fərqli, lakin cəmiyyətin dəyər əsasları ilə
bağlı olan ictimai formaların qarşılıqlı əlaqəsinin həyata keçdiyi
cəmiyyətin mental sərhədlərinin mövcudluğunu nəzərdə tutur.
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Beləliklə, multikulturalizmin postmodern ilə əlaqələndirilməsi
onun, demək olar ki, dəyər istiqamətləri ilə həmahəng olan və
bütövlükdə, onun mentallığını səciyyələndirən postmodernin
plüralistik görüşünə uyğun gəlir.

Roida Rzayeva,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fələsəfə,
Sosiologiya və Hüquq İnstitutunundirektor müavini
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XXI əsrdə post-maddi cəmiyyət və ənənəvi dini
dəyərlər
Mən belə bir forumun təşkilinə görə sizə öz minnətdarlığımı
bildirirəm. Geosiyasətə cavab verən milli layihənin təqdimatının
dərk olunmasından sonra biz fərqlərlə üzləşirik. Biz həmçinin
eşitmişik ki, immiqrantlar dünyada ən çətin problem, məsələ deyil.
Mən postmodernizmdə multikulturalizm haqqında sonda çıxış edən
natiqi dəstəkləyirəm. İndi isə mən sizə multikulturalizmin bəzi real
cəhətlərindən danışmaq istəyirəm. Əsas məqamı qeyd etmək
istəyirəm ki, modernləşmə və qloballaşma ilə bağlı dəyişikliklər
şəxsin fərdi və qrup identifikasiyasında tanınmasına səbəb olur.
Dini və mədəni fon, humanitar inanclar arasında böyük dini
anlamadan irəli gələn dəyərlər axtarışındayıq. Elmi əhəmiyyətə görə
dini və dözümlük formasında qrup eyniliyi ənənəsi qəbul
olunmalıdır.
Beləliklə, multikulturalizm bütün bu problemləri həll etməlidir.
Multikulturalizm üzrə bir sıra elmi tədqiqatlar bəzi multikultural
şərhləri ortaya qoyur. Hal-hazırda postmodernizmdə bizim tərk
etdiyimiz bəzi ənənələri görürük. Bunlardan biri immiqrasiyadır.
Biz birinci nəslin yox, ikinci və üçüncü nəslin qəbul edilməsindən
danışırıq. Biz radikalizmin bu formasını Almaniya, Fransa,
Birləşmiş Ştatlarda görə bilirik. İkinci və üçüncü nəsil tərəfindən
irəli sürülən faktları istisna etsək, ikinci ənənə uyğunlaşma
ənənəsidir. Eyni zamanda radikal dinlərə uyğunlaşma inanclara
təəssüf formasıdır. Həmçinin bu apokaliptik, aqnostik və satanik
inanclardan irəli gələn dinlərin yeni formasıdır. Bəzi belə qruplar
qərbdə radikallaşır. Bu proses tamamilə cəmiyyətdən başlayır. Biz
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yerli vətəndaşlar haqqında danışırıq. Biz buna nəinki qərbdə,
həmçinin Rusiyada da rast gələ bilərik, məsələn, Domodedovoda.
Bu getdikcə daha geniş vüsət alır, islamın radikal formasına
uyğunlaşma Krasnodar ərazisində, Stavropolda və s. yerlərdə baş
verir. Bu hərbiləşmiş Qərbdə, Əfqanıstanda, İraqda baş verir.
Onlardan bəziləri terror aktlarını ehtiva edir, onlara ABŞ və
Avropanın mərkəzində güclü müdafiə olunan hərbi obyektlər
şəklini verir. Fərdin fərdi qrup eyniliyinə ehtiyacı var. Biz radikal
islamın digər alternativ həllini tapmalı yaxud onu anlamalıyıq.

Çifu Yulian,
Siyasi və inzibati elmlər üzrə Buxarest məktəbi
(Rumıniya)
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Bu günün reallıqlarında multikulturalizm
ideyaları: müsbət və mənfi cəhətlər
Mədəni eyniyyət axtarışları və onun qorunub saxlanması cəhdləri
inkişafın xüsusi mədəni strategiyaları cərgəsində əvvəllər
formalaşmış konsepsiyalara yenidən baxmaq zərurəti yaradır. XX
əsrin sonu – XXI əsrin başlanğıcı dünya ictimaiyyətinin
qloballaşma problemlərinə xüsusi marağı ilə səciyyələnir ki, bunun
da nəticəsində bu və ya digər ölkələrin milli həyatının bir çox
aspektləri ümumdünya kontekstində nəzərdən keçirilir. Dini
intibahla əlaqədar, mənəviyyatın dünyəvi, yaxud digər formalarının
təcrübəsilə bağlı ümidlər artıq bir xəyal kimi görünür. Müasir
sivilizasiya dünyadan sanki nəhəng bir dalğa kimi keçmiş
millətçiliyin artmasıyla şərtlənən bir sıra ciddi problemlərlə
üzləşib. Bu o deməktir ki, Qərbdə start götürmüş multikulturalizm
siyasəti mədəni siyasətinin universal modeli qismində ümidləri
doğrultmadı. Multikulturalizm çoxsaylı mədəri birliklərin bir sosial
məkanda heç bir münaqişəyə yol verilmədən, dinc yanaşı yaşamaq
nəzəriyəsini və praktikasını birləşlirir. Bu modeldə fərdi qrup
fərqləri siyasətindən digər mədəniyyətlər cəmiyyətində birgə
mövcudluq hüquqlarının tanınması siyasətinə keçid həyata keçirilib.
Multikulturalizmlə bağlı əsas dilemma birgəyaşayış praktikalarının
çoxluğu haqqında müddəanın nə qədər doğru olmasında deyil,
birliyin əsasında duran fərqlərin nə qədər dərin olmasındadır. ABŞda işlənib hazırlanmış «əridici qazan» deyilən nəzəriyyə və praktika
uzun büddət oxşar məsələnin həlli nümunəsi sayılırdı. Digər bir
dövlətdə, lap bu yaxınlara qədər firavan bir ölkə kimi tanınan
Fransanın cənubundakı nizamsızlıq göstərdi ki, yalnız Qərb mədəni
dəyərlərinin və rasionallığının əsasında qurulan və ümumi qəbul
olunmuş dünya miqyaslı standart və dəyər kimi nəzərdən keçirilən
Avropa cəmiyyətinin sosiomədəni həyatının bürokratlaşması da da
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özünü doğrultmayıb. Lakin zaman göstərdi ki, ―titullu‖ millətdən
dil, din və mədəniyyət baxımından fərqlənən icmaların qatıldığı
cəmiyyətlər «əriməyə» heç də can atmayan və etnomarginal adlanan
dayanıqlı etnoqam icmaların yaranmasına gətirib çıxartdı. Bu
icmaların üzvləri öz mədəniyyətlərinin təsdiqinə can atmalarını
nümayiş etdirirlər, baxmayaraq ki, digər məsələlərdə milli dövlətin
tələblərinə uyğunlaşırlar. Belə ki, ―bir ölkə – bir xalq‖ siyasəti
özünün qeyri-perspektivliyini üzə çıxartdı. Beləliklə, yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi, Avropa cəmiyyətinin yalnız Qərb mədəni
dəyərlərinə və rasionallığına əsaslanan sosiomədəni həyatının
bürokratlaşdırılması, mümkün ola bilən tanınmış standart və dünya
miqyaslı dəyər kimi özünü doğrultmadı. Hər hansı bir
cəmiyyətlərdə mövcud olan, sosial quruma inteqrasiya etməyən,
aşağıstatuslu, fərdlərin və ya qrupların birgə yaşayışı mədəniyyətin
marginallığına gətirib çıxara bilməzdi. Eyni zamanda iki və daha
çox mədən dünyaya məxsus olmaq və fərdin şüurunda dünyanın bir
neçə mənzərə qrupunun birgə mövcudluğu lap əvvəldən özündə
nifaq toxumu daşıyır ki, bu da artan sosial gərginlik təhlükəsi
yaradır. Nə qədər arzulansa da, həyati təcrübələrin bütün
iştirakçılarının imkan bərabərliyinə nail olmaq mümkün deyil, lakin
fərdlərin və vahid sosial məkan təşkil edən sosial qrupların
tarixindəki, dinindəki, həyat tərzindəki fərqlərə qiqqət yetirmək
zəruridir. Multikulturalizm nöqteyi-nəzərindən tarixə baxış, xüsusən
də son hadisələrin işığında yüksək rifahlı Avropa ölkələrinin
görünüşü birbaşa deməyə məcbur edir ki, dünya inkişafının artan
xətt üzrə mütərəqqi anlamına yönəlmiş qloballaşma nəzəriyyəsinin
köklü düzəlişlərə və hətta, ola bilsin ki, yenidən baxılmağa ehtiyacı
var. Mədəniyyətlərin qərb və belə demək mümkünsə, şərq
mədəniyyətləri də daxil olamaqla digər bütün mədəniyyətlərə
bölünməsi, qərb həyat tərzli ilə qərb mədəniyyətlərinin digərlərinə
son bir neçə əsrdə müşahidə edilən dominant təsiri, belə görünür ki,
tam əsaslı deyil. Multikulturalizm konsepsiyasında əsas
mədəniyyəti gündəlik davranış faktlarında müəyyən edən mədəni
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fərqlərin mövcudluğu nəzərdə tutulur. Təcrübə isə göstərir ki,
mədəniyyətin onun daşıyıcıları tərəfindən qavrayışı kənardan
mühakimə
yürüdən
müşahidəçilərin
qiymətləndirməsindən
fərqlənir.
Qloballaşma
mədəni
müxtəlifliyin
etirafına,
mədəniyyətlərin rəngarəngliyinə gətirib çıxarır ki, bu da idealda heç
də pis deyil. Lakin, bu zaman mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsirinin
konkret təhlilinə və onların hər birinin qorunub-saxlanmasına artan
tələbat hiss olunur. Mədəniyyətlərin intibahı problemi, xeyli
dərəcədə hazırkı keçid dövründə məhz Rusiya cəmiyyətinin dəyər
orientasiyasının istiqamətlərini təyin edən həmin o mədəniyyətin
qorunub-saxlanılmasına həqiqətən möhtac olan tarixi-mədəni irsin
rolu məsələsi ilə bağlıdır. Xoşbəxtlikdən, Rusiya çox uduşlu
vəziyyətdədir, çünki onun böyük ərazisində çoxlu özünəməxsus
mədəniyyətlər lokallaşıb. Bu mədəniyyətlərin mənbəyi qədim
dövrlərə gedib çıxır. Əgər həmin irsə qayğıkeş münasıbət göstərilsə,
onda demək olar ki, Rusiyanın bu maneəni dəf etmək və
vəziyyətdən lazımi şəkildə çıxmaq imkanı var. Mən düşünürəm ki,
Azərbaycan dövlətində də bu planda pozitiv təcrübə toplanmışdır.
Belə ki, digər dövlətlərdə toplanan bu cür müsbət təcrübələri nəzərə
almadan, yalnız qərbdə cəmlənən təcrübəyə istinad etmək yəqin ki,
alınmaz. Bax, əgər bütün bu məsələlərə lazımi qaydada baxılsa, o
zaman güman etmək olar ki, dünya birliyinin bu vəziyyətdən az və
ya çox dərəcədə ləyaqətlə çıxmasına ümid yeri qalır.

Gülçöhrə Seyidova,
Rusiya. Dağıstan Dövlət Universiteti
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Kütləvi mədəniyyət səviyyəsində multikulturalizm
kontekstində mədəniyyətin identikliyi və
relyativliyi
Yeni əsrə aid bir termin kimi multikulturalizm də özü ilə bərabər
yeni baxış bucağı gətirmiş oldu. Hər şeydən əvvəl, qeyd edək ki,
multikulturalizmə münasibət heç də birmənalı deyil. Bir tərəfdən o,
tolerantlığın bir nümunəsi kimi qəbul edilir. Bir sıra tədqiqatçılar isə
öz araşdırmaları nəticəsində belə qərara qəliblər ki, o, yüksək
inkişaf etmiş ölkələrdə mümkündür. Multikulturalizmin mahiyyətini
daha aydın göstərmək üçün onun daha çox xas olduğu bir ölkə kimi,
əsasən, Kanadanı nümunə göstərərək, onu bütün mədəniyyətləri
vahid bir axına salmaq üçün ―əridən qazan‖a malik Amerika ilə
qarşılaşdırırlar.
Xalqlar arasında konfliktləri güc və sanksiyalar tətbiq etmədən həll
etmək üçün 1995-ci ildə YUNESKO tərəfindən tolerantlıq prinsipi
deklarasiyası kimi qəbul edildi. Multikulturalizmin də
funksiyalarından biri məhz ―mədəniyyət‖ problemini ön plana
çıxartmaqla müasir cəmiyyətin struktur probleminə göz yummaqdır.
Maraqlıdır ki, mədəniyyət probleminin ön plana çıxarılmasını
struktur problemlərinin dəyişdirilməsi kimi başa düşən xarici
mütəxəssislərin fikrinə görə multikulturalizmin tərəfdarları ya sosial
gerçəkliyi romantikləşdirmə və mənəviyyat yolunu, ya da
―postmodernizmə‖ xarakterik olan analitik ciddiyyətdən imtina
yolunu seçirlər.
Multimədəni, yaxud mədəni pluralist bir cəmiyyətdə hər şeydən
əvvəl aparıcı hakim bir mədəniyyət yoxdur və burada ―mədəniyyət‖
anlamı ―etnos‖ anlamı ilə əlaqələndirilmir. Burada ―özünün‖ və
―özgənin‖ mədəniyyəti deyə anlamlar da itir. Eyni zamanda, bu,
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etnik müxtəliflikdən, mədəni rəngarənglikdən daha çox, həyat
tərzlərinin, mədəni cərəyanların, meyllərin müxtəlifliyidir. Vacib
faktlardan biri isə, bu mədəni plüralizmin əsas ideyası ayrı-ayrı
identik mədəniyyətlərin paralel şəkildə mövcudluğu deyil, qarşılıqlı
əlaqədə olması, bir-birinə təsir göstərməsi və transformasiyasıdır.
Bu baxımdan, söhbət hər hansı mədəniyyətlər, hətta etnoslararası
dialoqdan gedə bilməz, etnikliyin fövqündə duran bir cəmiyyətin –
vahid bir cəmiyyətin formalaşdırılmasından gedə bilər.
Bununla belə, müəyyənləşmiş, aydın şəkildə strukturlaşmış dinamik
bir formanın yerinə fərqli bir forma gəlir ki, tanınmış müəlliflər
olan Delyoz və Quattari onu ―rizoma‖ termini kimi xarakterizə
edirlər. ―Rizoma – çoxluğun nizamsız yaranışı, əsas istiqaməti
olmayan, növbəti mərhələsi proqnozlaşdırıla bilməyən bir
hərəkətdir‖. ―Özünün – yad‖ anlamlarının fərqli sözlərlə ifadəsi
olan ―mərkəz – kənar‖ qarşıdurmasını aradan qaldıran rizoma
ideyası həm də ona işarə edir ki, mərkəzin özü struktursuzlaşır və
müəyyən mənada bu mərkəz həm sistemin daxilində, həm də
kənarındadır.
Deyilənləri nəzərə alsaq, multikulturalizmə olan mənfi
münasibətləri, neqativ mövqeyi anlamaq çətin deyil. Məsələ ilə
bağlı biz də bir neçə fakt söyləyək.
Düzdür, bəzi tədqiqatçılar vurğulayırlar ki, multikulturalizm yüksək
inkişaf etmiş ölkələrə xasdır. Bununla belə, müəyyən tədqiqat
göstərir ki, əksinə belə ölkələrdə mültikulturalizm heç də uğur
qazanmayıb. Belə ki, məlumatların birində deyilir ki, Almaniya,
Fransa və Böyük Britaniya kimi ölkələrin başçıları – Merkel,
Sarkozi və Kameron bildiriblər ki, onların ölkələrində
multikulturalizm tənəzzülə uğramışdır və multikulturalizm milli
identikliyin zəifləməsinə gətirib çıxarmışdır.
Maraqlıdır ki, Rusiya Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Valeriy
Zorkin məsələyə daha elmi yanaşaraq, bunu azlığın çoxluq üzərində
üstünlük qazanması kimi dəyərləndirir və bildirir ki,
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―multikulturalizm şəxsiyyəti nəinki öz identikləşmiş qrupunun
əsirinə çevirir, həm də faktiki olaraq azlığı əldə etdikləri hüquq
müqabilində çoxluğun üzərində qoyur. Bu isə münaqişənin çox
ciddi faktorlarından biridir!‖ Ən əhəmiyyətlisi isə Zorkin
multikulturalizmi ―vahid olanı, yüzillər boyu qurulmuş milli
dövlətin hüquq sferasını parçalayır ki, buradan da neqativ nəticələr
çıxır‖ deyə xarakterizə etmişdir. Məsələyə daha çox siyasi
mövqedən qiymət verən, hörmətlə yanaşan, ictimai siyasi xadim,
siyasi elmlər doktoru ―Böyük Rusiya‖ partiyasının sədri Andrey
Savelyev multikulturalizmi ―dövlətin altına qoyulmuş
saatlı
partlayıcı‖ adlandırır.
Belə məlum olur ki, alman, fransız və ingilis xalqlarının milli şüuru
iqtisadi, siyasi sahə ilə yanaşı, mədəni identikliyi də elə bir
səviyyədədir ki, başqa mədəniyyətləri özləri ilə ya eyni sıraya qoya
bilmir, ya da qoymaq istəmirlər. ―Milli ruh‖ ―özününkünü‖ ―yad‖la
eyniləşdirə bilmir. Hər nə qədər qloballaşmanın önündə getsələr də,
onlar öz alman və ya fransız ruhunu unutmurlar. Çünki məhz bu,
onlara öndə durmaq, istənilən güclü axına qoşulmaq, hətta onu
istiqamətləndirmək imkanı verir.
İkincisi, demokratiyanın beşiyi olan Amerika niyə mədəniyyətləri
―əridən qazanı‖nda da eyni tolerantlığı göstərmir? Amerikanın
gələcəyi, proqressiv ideyaları barədə yazan Emersonun əsərlərini
şərh edən və Amerikanı Avropa ilə müqayisə edən Uitmen deyir:
―…Amerikanın məqsədi ilk dəfə dünya tarixində, Yerin nəhəng və
müxtəlif məkanlarında – qərbdə, şərqdə, şimalda, cənubda –
böyük, çoxqəbiləli həqiqi Xalq yaratmaqdır. Bu ada layiq,
qəhrəman şəxsiyyətlərdən, qadın və kişilərdən ibarət Xalq – bax,
Amerika bunun naminə yaşayır‖. Vahid xalq yaratmaq istəyən bir
dövlət təbii ki, daha sabit qalmaq üçün ―əridən qazan‖dan imtina
edə bilməz.
Nəhayət, məsələnin digər bir tərəfi bütün deyilənlərin kütləvi
mədəniyyət səviyyəsində ifadəsidir. Hər şeydən əvvəl xatırladaq ki,
kütləvi mədəniyyət XX əsrin ortalarından, yəni kütləvi informasiya
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vasitələri bütün sosial təbəqələr arasında yayılmaq imkanı
qazanandan sonra ortaya çıxmışdır. Maraqlı bir faktı da qeyd edək
ki, hələ XX əsrin əvvəllərində sovet hakimiyyəti qurulanda yüksək
mədəniyyəti xalqın səviyyəsinə endirmək məqsədi ilə alman
marksist Roza Lüksemburqun ―İncəsənət xalq üçün anlaşıqlı
olmalıdır‖ fikrini əsas götürmüşdülər. Lakin sonradan aydın oldu ki,
əslində Lüksemburq ―Xalq incəsənəti anlamalıdır‖ demişdir. Əgər
birincidə
incəsənətin,
ümumiyyətlə
mədəniyyətin
primitivləşməsindən söz gedirsə, ikinci halda söhbət xalqın ümumi
intellektual və mədəni səviyyəsinin yüksəlməsindən gedir. Bəs
kütləvi mədəniyyət bu gün nəyə xidmət edir? Məlum olduğu kimi,
kütləvi mədəniyyət elit və xalq mədəniyyətinə nisbətdə daha az
bədii dəyərə sahib olsa da, daha geniş auditoriyaya malikdir. Daha
çox əhalinin gündəlik həvəsləri üçün nəzərdə tutulan kütləvi
mədəniyyət təbii ki, yüksək mədəniyyətlə müqayisə edilə bilməz.
Yüksək və milli mədəniyyət xalq və ya etnos tərəfindən deyil,
cəmiyyətin savadlı və intellektual təbəqəsi – yazıçı, rəssam, filosof,
alimlər tərəfindən yaradılır. Başqa sözlə desək, milli nüvəni
formalaşdıran və qoruyan da məhz bu intellektual şəxsiyyətlər,
ziyalı təbəqəsidir. Təsadüfi deyil ki, ilk vaxtlar yalnız yüksək
təfəkkürlər və zövqlər üçün nəzərdə tutulmuş mədəniyyətin yüksək
səviyyəsi, mütəxəssislərin də bildirdiyi kimi, yalnız 50 ildən sonra
qeyri-mütəxəssislər aşağı təbəqə üçün anlaşılır.
Müasir dövrdə informasiya ötürücülərinin artması həm də kütləvi
mədəniyyətin daha geniş miqyas kəsb etməsi deməkdir. Kütləvi
mədəniyyət daha çox populyar, primitiv, eyni zamanda, xüsusi
dəyər kəsb etməyən keyfiyyətlərin tərənnümüdür və bu səbəbdən
onların hər gün dəyişməsi, itirilməsi az qala bir zərurətə çevrilir.
Yəni kütləvi mədəniyyətdə bir nihilist ruh hakim olmaqdadır.
İnsanın mənəviyyatsızlaşmasına istiqamətlənmiş və hansısa xarici
qüvvələr tərəfindən məqsədyönlü şəkildə idarə olunan verilişlərin,
filmlərin, musiqilərin yayılmasına xidmət edən kütləvi mədəniyyət
o dərəcədə geniş miqyas almışdır ki, kəmiyyət keyfiyyəti
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üstələməkdədir, yəni kütləvi mədəniyyət artıq xalq, hətta elit
mədəniyyət kimi təqdim olunmaqdadır. Bunun qorxulu tərəfi məhz
ondadır ki, kütləvi mədəniyyət bütün məkanı doldurmaqla bir
tərəfdən yüksək mədəniyyətin xalqa açılan yolunu kəsir, digər
tərəfdən, daha geniş auditoriyanı əhatə etməklə və bir növ yeganə
mədəniyyət növü kimi qalmaqla xalqın təfəkkürünün, ümumiyyətlə
mənəvi dünyasının istiqamətvericisi kimi çıxış edir.
Deyilənlər ilk baxışda çox ziddiyyətli görünə bilər. Lakin məsələyə
bir neçə kiçik şərhlə aydınlıq gətirək. Bəli, multikulturalizm üçün
siyasi və iqtisadi yüksəliş azdır, mənəvi inkişaf lazımdır. Elə bir
inkişaf ki, özünü dərk etmiş ―milli mən‖ başqalarından qorxmur və
onları tanıya-tanıya, özü ilə müqayisə edə-edə özünün müsbət
keyfiyyətlərini kəşf edir. Belə dialoq da hər kəsə yüksək tolerantlıq
nümunəsi ola bilir. Bu mənada Azərbaycanı nümunə göstərmək
olar. Muğamını dünyaya tanıdan Azərbaycan özü də musiqi
festivallarına ev sahibliyi edə bilir. Təsadüfi deyil ki, tədqiqatçılar
multikulturalizmi səslərin polifoniyası da adlandırırlar. Bu gün
dünya vətəndaşına çevrilmiş, eyni zamanda öz şəxsiyyətini də
qoruyub saxlayan Cəlaləddin Ruminin məlum tezisini bura tətbiq
edərək demək olar ki, Azərbaycan ―bir pərgar kimidir, bir ayağı
milliliyinə, dərin köklərinə bağlı, digər ayağı ilə yetmiş iki milləti
dolaşır‖. Göründüyü kimi, burada iki əsas nöqtə vurğulandı –
identiklik və multikulturalizm. Bir ayaq yerdə nə qədər möhkəm
dursa, çevrə də o qədər aydın və düzgün çəkilər.

Könül Bünyadzadə,
fəlsəfə elmləri doktoru
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Multikulturallıq
Əziz dostlar, doğrudan da iki gündür çıxışlara qulaq asıram, və
görürəm ki, onlar nə qədər maraqlı, insanlar və bəşəriyyət üçün nə
qədər əhəmiyyətlidir. Mən 5-6 dəqiqə ərzində çıxış edərək bir neçə
söz demək və mədəniyyətin, mədəni dəyərlərin təbiətindən bəhs
etmək istərdim. Allah bizi yaratdığı kimi, bizimlə birlikdə qidanı,
suyu və havanı – bir sözlə, dünyada yaşayan canlı varlıqlar üçün hər
şeyi yaradıb. Lakin şüurlu varlıq olan insan üçün O haqqında artıq
ikinci gündür bəhs etdiyimiz daha bir qidanı yaradıb. Bu mədəni
qida, mədəni dəyərlərdir. Bəlkə də insan elə məhz bu qidanı qəbul
etdiyinə görə insan olub. Necə? Biz necə yediyimizi, su içdiyimizi,
hava ilə nəfəs aldığımızı və bunun orqanizmimizə necə təsir
etdiyinə bilirik. Bəs əgər mədəniyyət qidadırsa, bizim
orqanizmimizə necə təsir edir. Məsələ bundadır ki, bizim bildiyimiz
bütün mədəni dəyərlər – musiqi, incəsənət, rəsm əsərləri, teatr, kino,
arxitekturadır. Demək olar ki, onların hamısı harmonika
xüsusiyyətə malikdir, yəni əgər musiqiyə nəzər salsaq, o,
musiqidəki spektrlərin cəmi, tezliklər, harmoniyadır. Gözümüzlə
qəbul etdiyimiz əsərlər –rəsmlər, rənglər – də müəyyən tezliyə,
harmoniyaya malikdir. Deməli, beynimiz mədəni dəyərləri qulaq,
göz və məhz tezlik spektrləri vasitəsilə qəbul edir. Belə çıxır ki, bu
halda beynimiz həmin mədəni dəyərlərin spektral analizatoru kimi
çalışır. Və bu spektrlar, bu harmoniklər bizim daxili orqanlarımız
üçün zəruridir, konkret olaraq, bizim daxili sekresiya orqanlarımıza
lazımdır. Çünki əgər insan oyaq vəziyyətdədirsə, onun sistemini
tamamilə şüur tənzimləyir, tənzimləyici sistem olmadıqda insan
demək olar ki, xəstə olur, ona bəzən hətta dərman da kömək etmir,
ancaq mədəni dəyərlər – yaxşı musiqi, gözəl rəsm əsəri kömək edir
və demək istərdim ki, bu milli mənsubiyyətdən asılı deyil. Əgər
istənilən millətdən olan insan Parisə gəlib muzeydə orta əsrlərə aid
– hansı əsrə aid olması önəmli deyil – gözəl bir rəsmə baxırsa, axı
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heç kim bu insanın millətini soruşmur, ancaq bu insan rəsmi mədəni
dəyər kimi qəbul edir və ya filarmoniyada yaxud da teatrda
musiqini dinləyir. Yəni musiqinin, təsviri incəsənətin milli
mənsubiyyəti olmur. Onlar ümumbəşəridir, insan, bəşəriyyət
üçündür. Çünki onların hamısı vahid təbiətə, harmonik təbiətə
malikdir. Ona görə də milliyyət soruşulmur, çünki Allahın vahid
proqram üzrə yaratdığı insan beyni insanın qəbul edə biləcəyi
istənilən mədəni dəyərin mütləq spektral analizatorudur.
Digər tərəfdən əgər insan xüsusilə baxmaq, belə demək mümkünsə,
mədəni dəyərlərdən yararlanaraq yüksəlmək istəyirsə, bu ayrı
məsələdir və ya bir də görürsən ki, liftdə qalxanda gözəl bir musiqi
çalınır və bu musiqini dinləyirsən. Bu ona bənzəyir ki, nəfəs alıb,
almayacağımızı soruşaq. Mədəni dəyərlər də bu cür bizdən
soruşmadan bizə nüfuz edir, daxil olur. Hesab edirəm ki, bu mənada
hər bir xalq, millət ilk növbədə, öz milli mədəniyyətini qoruyub
inkişaf etdirməli, yeniləməlidir. Ancaq bununla bərabər, paralel
olaraq başqa xalqların mədəniyyətini də özünə gətirməlidir. Hər
hansı millətdə, ölkədə mədəni dəyərlər nə qədər çox olsa, bu yalnız
həmin millətin, bu ölkədə yaşayan insanın xeyrinədir, Ona görə də
hesab edirəm ki, bu gün multikulturalizmdən bu aspektdə
danışırıqsa, bunların tam vaxtıdır, mədəniyyətin həqiqətən də bütün
evlərə, bütün millətlərə, ölkələrə nüfuz etməsi, daxil olması üçün bu
istiqaməti daha da inkişaf etdirmək lazımdır.

Ağacan Əbiyev,
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman
Akademiyasının rektoru
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Multikulturalizm: qloballaşma dövrünün çağırışı
kimi
Son zamanlar KİV-də çox geniş istifadə edilən multikulturalizm
anlayışı bir sıra elmi tədqiqatlar üçün əsas sayılır. Prinsip etibarilə,
bu həm nəzəriyyə, həm praktika, həm tarix və nəhayət, həm də
siyasətdir. Bu anlayışın mahiyyəti bir tərəfdən, müxtəliif
eyniliklərin konkret milli eyniliyin quruluşunda açılır. Yəni milli
mədəniyyət həmişə tarixi nəticədir. İstənilən müxtəlif mədəniyyətin
məcmusu kimidir. Diğər tərəfdən isə, müasir dünya
multikulturaldır, yəni onu bir mədəniyyətə aid etmək olmaz.
Qloballaşma şəraitində bu anlayışın aktuallığı elə bir yüksək həddə
çatır ki, indi dünya qarşısında artıq belə bir dilemma mövcuddur:
multikulturalizm, yaxud arxaikləşdirmə və mədəniyyətlərin
toqquşması (S. Xantinqton).
Aydındır ki, anlayışın aktuallığı onun tədqiqatının zəruriliyini
şərtləndirir.
Azərbaycanda
multikulturalizm
problemləri
filosofların, mədəniyyətşünasların, politoloqların və digərlərinin
diqqət mərkəzindədir. Multikulturalizm problematikasının aktuallığı
anlayışı bizim üçün müəyyən dərəcədə onunla izah olunur ki, biz
onun dövlətlərarası münasibətlərdə kəskiliyi ilə hələ 80-ci illərin
sonlarında rastlaşmışdıq. O vaxtki Sovet İttifaqında yaranmış
millətlərarası münaqişələr göstərdi ki, millətlərarası münasibətdə
heç də hər şey yaxşı deyil, beynəlmiləlçilik bu problemlərin həlli
üçün kifayət etmir. O zaman aydın oldu ki, millətlərarası
münasibətlər təkcə şaquli münasibətlərə yönəlmir və ictimai şüur
millətlərarası münasibətlərin inkişaf prosesinə öz anlayışını ortaya
qoyur.

Azərbaycan multikultiralizmi

Elmi toplu

193

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri
O vaxtdan biz Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında
problemləri bu və digər dərəcədə araşdırmağa çalışaraq müəyyən
təcrübə əldə etdik. Düşünürük ki, bu digər ölkələrdən olan
həmkarlarımıza maraqlı olacaq. Belə ki, multikulturalizm və onun
milli mədəniyyətin inkişafında rolu, mədəniyyətlərin dialoqu
mövzusunda çoxlu məqalələr var.* Qeyd etmək istərdik ki, bizim
filosoflar Rusiya Akademiyası Fəlsəfə İnstitutundan olan
həmkarları ilə multikulturalizm məsələlərinin həllinin dərk
edilməsi, mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsi və digər mövzularda
müntəzəm olaraq birgə tədqiqatlar aparırlar.
Etiraf etmək lazımdır ki, multikulturalizmin tədqiqi birinci növbədə
kompleks, inzibati yanaşma tələb edir və məsələ təkcə onda deyil
ki, o, siyasi, beynəlxalq iqtisadi hüquqi, etik və digər aspektlərə
malikdir. Hər bir mədəniyyət problemi inzibati əhəmiyyət daşıyır.
İkincisi, multikulturalizmə aid hər bir yanaşma müasir dünyada
fəlsəfənin üstün məqsədi haqda eyniliyin dərk edilməsi,
qiymətləndirməsi, milli eyniliyin olması, bu eyniliyin dəyişməsinin
səbəbi, eyniliyin dərəcəsi və s. kimi məsələlər üzərində yenidən
düşünməyə, baş sındırmağa filosofları məcbur edir.
Üçüncüsü, bu sualın araşdırılmasına dair fəlsəfi aspekt böyüməkdə
olan nəslin tərbiyəsində digər mədəniyyətlərin nümayəndələrinə
hörmətin,
digər
mədəniyyətlərin
xüsusiyyətlərinin
dərk
olunmasında zərurətin, ideoloji kontekstin aktualliğını ləğv etmir.
Dördüncüsü,
multikulturalizm
haqqında
düşüncələrimizin
kontekstində biz qərb fəlsəfəsində multikulturalizm məsələlərinin
dərkində çoxlu əlavələr olduğuna diqqət yönəltmək istərdik və
bizim bunları dərk etməyimz lazımdır. İlk növbədə söhbət XX əsrin
II yarısının fəlsəfəsi haqqında, Y.Xabermas və milli dövlət və
modernlə əlaqədar onun diskursu haqqında, həmçinin fransız
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xalqının təşəkkül tapması, fransız mədəniyyətində digər
mədəniyyətlərin əhəmiyyətini əsaslandıran M.Fuko haqqında
gedir.* Fransız və almanların tarixdə yekdil etnos qurumunun bir
neçə milli mədəniyyətin formalaşmasına təkan verməsi, XIX əsrin
sonlarında Fransa yəhudilərinin Fransa vətəndaşı sayılması çox
maraqlıdır. Başqa sözlə desək, milli eyniliyin təşəkkül problemi bu
və ya digər millətə mənsub olanlarların düşüncəsindəki dəyişiklik
prosesini özündə ehtiva edir. Yəni etnos və millət anlayışı fərqlidir,
vətəndaşlıq təkcə siyasi-hüquqi anlayış deyil, o özündə mədəni,
dini, etnik fərqləri birləşdirir.
Beşinci, qloballaşma prosesi mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqə
proseslərinə yeni çalarlar daxil etdi və eyni zamanda onları
kəskinləşdirdi. Y.F.Fukuyamanın sözlərini yada salaq. O belə hesab
edirdi ki, demokratiya «tarixin sonuna» gətirib çıxaracaq, ideoloji
qarşıdurmalar dövrü başa çatacaq. Əslində ideoloji qarşıdurmalar,
dövlətlərarası münaqişələr bütün dünyanı əhatə etdi. Yeni
imperializmdən və yeni millətçilikdən əbəs yerə danışmırlar.
Fransızlar ərəb mənşəli fransızlardan, Rusiyada ―qafqazlılardan‖
narazıdırlar, Ermənistan isə nəyin bahasına olursa-olsun, «öz
mədəniyyətinin və qanının təmizliyini» qoruyub saxlamağa cəhd
edir.
Altıncı, multikulturalizmin dissiplinar tədqiqatlarının zərurəti iki
vacib şəraiti nəzərdə tutur: etnokulturologiya və etnopolitologiyanın
təmin etdiyi konkret sosioloji tədqiqatlar, statistika lazımdır. Lakin
konkret göstəricilər öz növbəsində anlayışların məzmununun
tədqiqinə imkan verən fəlsəfi yanaşmanın spesifikliyini şərtləndirir
(yeni metafizika). Bu kontekstdə fəlsəfənin germenevtik
funksiyalarını yada salmaq yerinə düşərdi. Bu halda müqayisəli
təhlil təkcə
əlamətlərin müqayisəsinə yönəlmir. Belə ki,
multikulturalizmin digər ölkələrdə
və mədəniyyətlərdə necə
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qavaranıldığından, reallıq qazanmasından və s.-dən çıxış edərək
müqayisə aparmaq vacibdir.
Yeddinci, müasir multikulturalizmin spesifikasını, onun mümkün
inkişaf tendensiyasını və qloballaşma şəraitində kütləvi şüura
reaksiyasını anlamaq üçün onu yanaşı gedən üç proses kimi
təsəvvür etmək lazımdır. Və nəhayət müxtəlif mədəniyyətlərdə
müxtəlif tezliklə dini, etnik və fərdilik arasındakı ierarxiya pozulur.
Cəmiyyət bu proseslərə yalnız kütləvi şüurda təzyiq göstərə bilər,
lakin onları tədqiq etməkdən ötrü müasir ictimai elm, ekspert
zəmanəti və idarəedici qərarlar lazımdır.
Səkkizinci, multikulturalizm, əlbəttə ki, mədəniyyətlərin
dialoqudur, lakin bu dialoq cəmiyyətin daxilində də,
submədəniyyətlər və mədəniyyətlər arasında da gedir.
Azərbaycanda digər submədəniyyətləri özündə birləşdirən
mədəniyyəti qəbul etmək ənənəsi formalaşıb. Yəqin buna görə də
kütləvi şüurda multikulturalizmə münasibət ümumilikdə pozitivdir.
Lakin digər cəmiyyətlərin bizə münasibətində müəyyən inamsızlıq
mövcuddur. Müasir informasiya texnologiyalarına dərindən
yiyələnmək «mozaik şüur» adlanan anlayışı genişləndirir, halbuki
universal şeylər getdikcə daha çox arxaikləşir.
Doqquzuncu, sosioloqlar çox vaxt bir insanda bir neçə bənzərliyi
müəyyən edirlər: etnik, dini, peşəkar, cinsi və s. Onların hər biri
konkret bir məqamda əsas kimi qəbul oluna, sonra isə onu digəri
əvəz edə bilər. Bir çox sosioloji tədqiqatlar göstərir ki, diasporlarda
etniklik,vətəndaşlıq, dini etniklik, ruhani diaspora anlayışları
işlədilir.
Və nəhayət qeyd etmək lazımdır ki, multikulturalizmin həm
empirizmə, həm nəzəriyyəyə, həm də fəlsəfəyə ehtiyacı var.
Multikulturalizmin fəlsəfəsi mədəniyyətdə, insanların şüurunda
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rasionallığın təsdiqinə can atmalı, bu anlayışı müxtəlif
mədəniyyətlərdə müqayisə edib genişləndirməklə humanizm
ideallarını təsdiq etməlidir. Buna görə də fəlsəfə müxtəlif
təcrübələrin məlumatlarını özündə birləşdirən metadil kimi çıxış
etməlidir.

İlham Məmmədzadə,
fəlsəfə elmləri doktoru, professor. Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq
İnstitutunun direktoru
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―XXI

Əsr: ümid və çağırışları” adlı forum
Bəyannaməsi

2011-ci ilin 10-11oktyabr tarixlərində keçirilən “XXI Əsr:
ümid və çağırışları” adlı forum çərçivəsində dünyanın 20
dən çox ölkəsindən qonaqlar iştirak ediblər. Yeddi sahə
üzrə dəyirmi masalar təşkil edilmişdir.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ―Minillik Bəyannaməsi‖ni rəhbər
tutaraq və qloballaşmanın yalnız və yalnız bizim hamımızın bütün
müxtəlifliyi ilə ümumən bəşəriyyətə mənsubluğumuza əsaslanan
ortaq gələcəyimizin formalaşdırılması istiqamətində genişmiqyaslı
və ardıcıl səylərimizin gerçəkləşdirilməsi sayəsində ədalətli şəkil
ala biləcəyiniqəbul edərək,
- qloballaşan müasir dünyada dəyərlər sisteminin dəyişməsinin,
sosial və mədəni proseslərin sürətlənməsinin, həyatın bütün
sahələrində stereotiplərin alt-üst olmasının əvvəlki tarixi dövrlərdə
cəmiyyətin şüurunda təşəkkül tapmış sosial təsəvvürlərdə əsaslı
şəkildə dəyişikliklərə yol açdığını müəyyən edərək,
- elmin, təhsilin inkişafının yeni texnologiyaların meydana
gəlməsinin, informasiya cəmiyyətinin təşəkkülünün əvvəllər sırf
nəzəri görünən bir sıra problemləri aktuallaşdırdığını xatırladaraq,
- qloballaşma prosesinin genişlənərək və dərinləşərək alimlər və
siyasətçilər qarşısında bəşəriyyətin heç zaman üzləşmədiyi yeni
problemlər
qoyduğunu və
yeni
humanitar
gündəliyin
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formalaşdırılmasını tələb edən çoxsaylı çağırışlar meydana
çıxardığını nəzərə alaraq,
- qloballaşmanın humanitar aspektlərinin elmi təhlilinin böyük
əhəmiyyəti və zərurətinitəsdiq edərək,
- təbiətlə ahəngdar və harmonik şəkildə yaşamağa hazırlığımızın və
bacarığımızın olmaması səbəbindən planetar miqyaslı təhdidlərlə
üz-üzə dayandığımızı etiraf edərək,
- qloballaşmanın müxtəlif modellərinin və variantlarının nəzərdən
keçirilməsinin bugünkü mövcud mədəniyyətlərin və mənəvi
oriyentirlərin müxtəlifliyinə adekvat diqqət yetirməyə imkan
verdiyini nəzərə alaraq,
- qloballaşma şəraitində mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların
qarşılıqlı təsiri prosesinin heç də müəyyən dəyərlər sistemini
hamıya qəbul etdirmək kimi bir məqsəd daşımadığını qeyd edərək,
- bir ölkənin və ya bir sıra ölkələrin dəyərlər sistemini heç də
mütləq həqiqət kimi qəbul etməyərək və bununla yanaşı azadlıq,
bərabərlik, həmrəylik, tolerantlıq, təbiətə ehtiram kimi fundamental
dəyərlərin mühüm əhəmiyyətini dərk edərək,
- sivilizasiyanın parçalanmasının qarşısını almağa qadir etik prinsip
və normaların müəyyənləşdirilməsinin və qlobal etikanın bütün
dünyada bərqərar olmasının vacibliyiniqəbul edərək,
- mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun bütün
cəhdlərinə baxmayaraq, sivilizasiyaların münaqişəsi təhlükəsinin
kifayət qədər aktuallığını müəyyən edərək,
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- qloballaşma prosesinin daha güclü sosial yönüm almasının
vacibliyini nəzərə çatdıraraq və hər bir insana onun daha dolğun
töhfə verməsinin zəruriliyinə diqqət yetirərək,
- sosial ədalət naminə ədalətli qloballaşma haqqında Bəyannamənin
əsas müddəalarına şərik çıxaraq, müzakirələr və geniş fikir
mübadiləsi çərçivəsində nəzərdən keçirərək:
Multikulturalizm: nailiyyətlər və problemlər;
Dünyanı dəyişdirən müasir texnologiyalar;
Elmlərin konvergensiyası;
Biotexnologiyalar və etikanın problemləri;
İnkişafın iqtisadi modellərinin humanitar aspektləri;
Sosial jurnalistika və yüksək texnologiyalar;
Postmodernist mədəniyyətdə ənənəvi dəyərlər sistemləri
- müxtəlif ölkələrin dövlət siyasətində multikulturalizmin mövqe və
imkanlarını bir daha təhlil etməyə, etnik və mədəni özünüdərk
arasında azad seçimi təmin etməyə, insanların əsas hüquq və
azadlıqlarının bərqərar edilməsinə nail olmağa, ksenofobiya, irqçilik
və dözümsüzlüyün bütün təzahürlərini qətiyyətlə pisləməyə
çağırırıq;
- müasir elmin və texnologiyaların, informasiya cəmiyyətinin
bərqərar olması nəticəsində ortaya çıxan çoxsaylı humanitar
problemlərinin kompleks şəklində araşdırılmasının zəruriliyini
etiraf edirik;
- planetar miqyaslı fəlakətlərin, ekoloji və texnogen qəzaların
mümkünlüyünün, iqlim dəyişikliyinin və təbii resursların
tükənməsinin aktuallığı ilə bağlı problemlərə diqqət yönəltməyi
vacib hesab edirik;
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- biotexnologiyalar sahəsində əldə olunan uğurlarla bağlı fəlsəfi və
etik problemlərin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyinə diqqət
yetirilməsinin vacibliyini vurğulayırıq;
- yeni texnologiyaların enerji təhlükəsizliyi, sağlam qidalanma və
Yer üzündə hər bir insanın rifahı problemlərinin həllinə kömək
edəcəyinə ümidimizi ifadə edir, bütün ölkələrdə elmin və yüksək
keyfiyyətli təhsilin inkişafına xüsusi diqqət göstərməyə, elmin və
təhsilin inteqrasiyasının təmin olunması naminə mövcud
potensialdan tam istifadə etməyə çağırırıq;
- elmlərin konvergensiyası ideyasının son dərəcə uğurlu olduğunu
və onun sivilizasiyanın yeni simasının formalaşması üçün xüsusi
əhəmiyyət daşıdığını qeyd edirik;
- canlı təbiətin yaratdıqlarını örnək kimi qəbul edərək
nanotexnologiya, biotexnologiya, informasiya və koqnitiv
texnologiyaların imkanlarından faydalanan və Yer üzündəki
müxtəlif resursların tükənməsinin qarşısını almağa qadir olan yeni
texnologiyaların yaradılmasının zəruriliyini qəbul edirik;
- qloballaşmaya nail olmaq üçün hər bir ölkənin öz xüsusiyyətlərini
nəzərə alan müxtəlif variantların mövcudluğunu dərk edirik;
- qloballaşma kontekstində inkişafın iqtisadi modellərinin
gerçəkləşdirilməsinin humanitar aspektlərinin qiymətləndirilməsi
üçün kulturoloji yanaşmanın müstəsna əhəmiyyət kəsb etdiyini
düşünürük;
- bütün informasiya məkanının simasını dəyişdirən və sosial
şəbəkələr fenomenini yaradan yüksək texnologiyaların həm də
ənənəvi informasiya agentlikləri və şəbəkə informasiya yaradıcıları
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tərəfindən informasiyanın obyektiv işıqlandırılması və adekvat şərhi
problemini gündəmə gətirdiyini etiraf edirik;
- sosial jurnalistikada qloballaşmanın nəticəsi olaraq sürətlə inkişaf
edən yeni tendensiyaların elmi təhlilə ehtiyacı olduğunu qeyd
edirik;
- formalaşan yeni qlobal dəyər və normativ sintezə həm Şərqin, həm
də Qərbin öz dəyərləri ilə nüfuz etdiyini və bütün bəşəriyyətin
gələcəyinin dünyanı nə dərəcədə vəhdət halında dərk etməyimizdən
asılı olduğunu müəyyən edirik;
- qloballaşma nəticəsində dünyanın formalaşmaqda olan yeni
nizamının uzunmüddətli və mürəkkəb proses olduğunu və müxtəlif
ölkələrdə yaşayan insanların dünyagörüşündə dəyişikliklərə yol
açdığını qəbul edirik; BMT, YUNESKO, digər beynəlxalq
strukturları və bu beynəlxalq qurumlara üzv olan dövlətlərlə birgə:
- mədəniyyətlərin və dəyərlər sistemlərinin müxtəlifliyini qoruyub
saxlamaq şərti ilə bəşəriyyətin gələcək inkişafı naminə
mədəniyyətlərarası, konfessiyalararası və sivilizasiyalararası dialoq
üçün real imkan və mexanizmləri müəyyən etməyə çağırırıq. Bu
qəbildən forumların vaxtaşırı keçirilməsinin zəruriliyinə inamımızı
ifadə edir və Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun bütün
təşkilatçılarına, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə və
Azərbaycan hökumətinə göstərdikləri dəstəyə, qonaqpərvərliyə görə
dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
- Bu Bəyannamənin tövsiyə olunmasını və onun humanitar
əməkdaşlıq məqsədləri üçün istifadə edilməsini zəruri sayırıq.
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Azərbaycan dünyanın multikulturalizm,
tolerantlıq, dözümlülük, humanitar əməkdaşlıq
mərkəzinə çevrilib
Bu ölkədə bütün xalqların, toplumların ürəyi eyni ritmdə vurur,
fərqli dil və din mənsubları ortaq məxrəcə gələ bilirlər. 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 edib.
Ölkəmizdə tarixi ənənəyə söykənən və uzun əsrlik tolerantlıq mühiti
formalaşıb. Bu mühitin ab-havası yüzillərdir ki, xalqların
nəfəsliyinə çevrilib. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanda yaşayan
hər bir xalqın nümayəndəsi özünü azad və firavan hiss edir.
Azərbaycan türkləri mehriban, qonaqpərvər, sülhsevər və humanist
olduğu üçün respublikamızda yaşayan digər xalqlar özlərini
hərtərəfli ifadə edə biliblər. Azsaylı xalqların hüquqları hər zaman
qorunub və onlara ana dilini, mədəniyyətini, dinini yaşatmaq üçün
şərait yaradılıb. Ona görə də Azərbaycan ədəbiyyatının,
mədəniyyətinin, ictimai fikrinin formalaşmasında, eləcə də
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün qorunmasında qeyri-azərbaycanlılar
da örnək ola biləcək vətənpərvərlik nümayiş etdirə biliblər. Başqa
xalqların, dinlərin nümayəndələri Azərbaycanı öz vətəni hesab
etməsəydi və burada özünü azad, sərbəst hiss etməsəydi,
respublikamızın müdafiəsinə qalxmazdılar.
Çox millətli Azərbaycan artıq dünyanın nəzərində, gözündə
nümunəvi bir dövlətdir. Əlbəttə, Azərbaycan dünyanın
multikulturalizm, tolerantlıq, dözümlülük, humanitar əməkdaşlıq
mərkəzinə çevrilib və bundan xalqımız da, dövlətimiz də qürur
duyur. Ölkə prezidenti İlham Əliyev çıxışlarından birində bildirib
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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‖.
Biz də dövlət başçısının bu fikri ilə razılaşaraq onu qeyd etmək
istəyirik ki, multikulturalizmin məhvə doğru getdiyini qeyd edənlər
bu hissdən, bu tərzdən məhrum olanlardır. Nə qədər ki, dünyada
insan var və humanizm, multikulturalizm, mədəniyyətlərarası
dialoq, tolerantlıq məsələləri də öz aktuallığını qoruyacaq.
Azərbaycan Dillər Universitetinin Regionşünaslıq və beynəlxalq
münasibətlər fakültəsinin dekanı Anar Nağıyevin mövzu ilə bağlı
fikirləri ilə tanış olarkən çox maraqlı məqamlarla rastlaşdıq. O yazır
ki, müasir beynəlxalq münasibətlər sistemi çərçivəsində dünyanın
hər bir nöqtəsində yaşayan insanların gələcək inkişafının
konturlarının müəyyən edilməsində, eləcə də bu istiqamətdə elmi
nailiyyətlərin müzakirəsində «Bakı prosesi» beynəlxalq platforma
olaraq mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir: ―Azərbaycanın bu
platformanın mərkəzinə çevrilməsində Bakı humanitar forumları,
eləcə də son on ildə ölkədə keçirilmiş müxtəlif beynəlxalq konfrans
və tədbirlər ölkə siyasətinin əsas istiqamətlərindən birini təşkil edir.
Respublika ərazisində mövcud olan bütün dillərin, dinlərin,
mədəniyyətlərin, etnosların nümayəndələrinin bərabər imkanlar
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əsasında birgə yaşaması, elmin, təhsilin, qanunvericiliyin və insan
kapitalının inkişafına yönəlmiş gələcək rifahın müəyyən edilməsi,
bu siyasətin Azərbaycanın digər ölkələrlə münasibətlərinin
formalaşmasında prinsipial məsələlərdən biri kimi qarşıya çıxması
ölkəni tolerantlıq və multikulturalizmin təmin edildiyi model dövlət
olması ilə yanaşı, bu dəyərlər ətrafında beynəlxalq diskursun təşkil
edildiyi mərkəzə çevirmişdir. 15 noyabr 2013-cü ildə prezident
İlham Əliyev Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının Pravoslav DiniMədəniyyət Mərkəzinin açılışında iştirakı zamanı qeyd etmişdir ki,
belə bir mərkəzin açılması Azərbaycanda dinlərarası münasibətlərin
göstəricisidir. Bu fakt Azərbaycanın tarixən tolerant və
çoxkonfessiyalı ölkə olduğunu bir daha sübut etməklə yanaşı,
ərazisindəki dini baxışların inkişaf etdirilməsi üçün dövlət
dəstəyinin yüksələn xətt üzrə getdiyinin nümunəsidir. Təbii ki,
müasir
Azərbaycanda
çoxmədəniyyətlilik
və
müxtəlif
konfessiyaların bərabər yaşaması üçün göstərilən diqqət tarixən
ölkənin dövlətçilik ənənələrinin əsasını təşkil edib, müasir
tariximizdə isə bu tendensiya ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
uğurla inkişaf etdirilmişdir. Cənab prezident İlham Əliyevin qeyd
edilən
məsələyə
xüsusi
diqqət
və
həssaslığı
isə
çoxmədəniyyətliliyin təcəssüm etdirilməsində Azərbaycanı
tamamilə yeni bir mərhələyə yüksəltmişdir‖.
Bu cümlələrdən də açıq gorsənir ki, Azərbaycanda
multikulturalizm, tolerantlıq və dini dözümlülüyün dövlət siyasəti
səviyyəsində inkişaf etdirilməsinin əsaslarını ölkənin qədim
dövlətçilik tarixi, o cümlədən, bu ənənələrin inkişafını özündə
ehtiva edir. Tarixi ənənələrə nəzər salsaq görərik ki, tariximizin
ayrı-ayrı dövrlərində bu ciddi məsələ özünü müsbət tərəfdən büruzə
verib. Məsələn, istər Səfəvilər dövləti, istər XIX-XX əsrlər
maarifçilik dalğası, istərsə də Xalq Cümhuriyyəti dövründə
Azərbaycan ərazisində yaşayan digər etnik xalqlar və dini qrupların
nümayəndələrinin təmsilçiliyini özündə ehtiva etmiş bu siyasi
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davranış XX əsrin sonlarında ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
dövlətçilik ideologiyası formasına gətirilib. Bu da faktdır ki, Heydər
Əliyev bu ideologiyanın ən gözəl izahını 2001-ci il noyabrın 9-da
Dünya Azərbaycanlılarının Birinci Qurultayı zamanı etdiyi
çıxışında «Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki,
azərbaycanlıyam» sözləri ilə ifadə edib və dünya azərbaycanlılarını
öz milli-mənəvi dəyərlərini unutmamağa, bizim hamımızı
birləşdirən, həmrəy edən azərbaycançılıq ideyası ətrafında
birləşməyə çağırıb. Bu kəlam Azərbaycan coğrafiyası daxilində
yaşayan müxtəlif mədəniyyətlərin həmrəyliyinə təkan verib. Bu
həmrəyliyin əsasını isə tolerantlıq və multikulturalizm təşkil edir.
Bir sözlə, azərbaycançılıq ideologiyası ölkə daxilində müxtəlif
mədəniyyətliliyin və dini dözümlülüyün əks olunduğu vahid bir
dəyərlər sistemidir. Bundan belə qənaətə gəlmək olar ki, bizə
tarixən xas olan tolerantlıq dini dözümlülük və etnik bərabərlik
mənasında işlədilir. Azərbaycanın timsalında dözümlülük və
bərabərlik həm də dini konfessiyaların və etnik qrupların birgə
mövcudluğu, əməkdaşlığı və bərabər imkanları üçün qarşılıqlı
hörmət və münasibətlər sistemi olaraq qəbul edilir. Bir sözlə,
müasir Azərbaycan modeli həm dinlərin bərabər inkişaf imkanlarını
və etnik qrupların birgə yaşamasını təmin edir, həm də digər inanc
və mədəniyyətlərə mənsub olan müxtəlif qruplara hörmətin və
təmsilçiliyin təqdim edilməsini özündə ehtiva edir. Prezident İlham
Əliyev III Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunda etdiyi açılış
nitqində forumun Azərbaycanda keçirilməsinin təbii hal olduğunu
qeyd edərək bildirib: «Azərbaycanda hökm sürən ictimai-siyasi
quruluşdan asılı olmayaraq, bütün dövrlərdə Azərbaycan
dözümlülük, tolerantlıq məkanı olmuşdur. Bu gün müstəqil
Azərbaycan öz siyasətini bu möhkəm təməl üzərində qurur».
Məhz bu səbəbdən də XXI əsrin Azərbaycanı bu münasibətlər
sistemini özündə cəmləşdirərək müasir dünyanın tolerantlıq
simvollarından birinə və digər cəmiyyətlər üçün örnək modelinə
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çevrilib. Dini tolerantlığın bir həyat tərzinə çevrildiyi Azərbaycan
ərazisində üç səmavi dinin (yəhudilik, xristianlıq və islam) və eyni
zamanda, müxtəlif inancların qarşılıqlı hörmət şəraitində yaşaması
tarixi ənənələrin, müasir zamanda isə müvafiq qanunvericiliyin və
məqsədyönlü dövlət siyasətinin göstəricisidir. 2002-ci ilin 22-24
may tarixində Bakıda rəsmi səfərdə olmuş Vatikan Dövlətinin
başçısı, dünya katoliklərinin dini rəhbəri olan Roma Papası II İoan
Pavel ölkəmizdəki tolerantlıq və dinlərə göstərilən diqqətə görə ulu
öndər Heydər Əliyevə təşəkkürünü belə bildirib: «Qoy üç böyük din
tərəfindən izhar edilmiş bu məhəbbət şahidliyinə görə Allaha həmd
olsun!».
Qeyd edək ki, çoxmədəniyyətlilik və tolerantlıq təhsilin və elmin
inkişafına təkandır. 2012-ci ilin 28 yanvarında İsveçrənin Davos
şəhərində Azərbaycana həsr olunan interaktiv sessiyada prezident
İlham Əliyev deyib: «Bir neçə il əvvəl mən bəyan etdim ki, biz
«qara qızıl»ı insan kapitalına çevirməliyik. Çünki inkişaf etmiş
ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, yalnız yüksək səviyyəli texnoloji
tərəqqiyə, yüksək səviyyəli təhsilə nail olmaqla inkişaf etmiş ölkəyə
çevrilmək mümkündür».
Tolerantlıq və multikulturalizm, eyni zamanda, demokratiyanın
təməl prinsiplərindən olan vicdan azadlığının təmin edilməsi və
qanunun aliliyidir. Vicdan azadlığı, təhsil və elmə əlçatanlığın
olması, insanların sosial və iqtisadi rifahının yüksəlməsi, qanunun
aliliyi demokratiyanın əsas göstəricilərindəndir. Bir sözlə, sosial bir
hadisə olan multikulturalizm və tolerantlıq həm də cəhalətin,
irqçiliyin, ksenofobiyanın süqutu, nəticə etibarilə isə cəmiyyətdə
əmin-amanlıq, bəşəriyyətdə isə sülh deməkdir. Beləliklə, müxtəlif
siyasi, iqtisadi və coğrafi şəraitlərdə yaşayan xalqların ədalətə çıxışı
məhz ilk növbədə çoxmədəniyyətliliyin təmin edilməsindən asılıdır.
Çünki multikulturalizmin olması cəmiyyətdə bərabərliyin,
demokratiyanın, tərəqqinin, sosial rifahın, başqa sözlə, ədalətin
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bərqərarı deməkdir. Multikulturalizm haqqında diskursun təşkil
edilməsi isə dünyada ədalətə və sülhə çağırışdır. Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım
Əliyeva Azərbaycanda tolerantlığın, dözümlülüyü, dünya
mədəniyyətlərinin rəngarəngliyinə hörmətin tarixinin qədim
olduğunu və yalnız dialoq və dözümlülük vasitəsilə insanları bir
araya gətirə bilmək üçün buna səy göstərildiyini qeyd edib.
Multikulturalizmi bir dəyər sisteminə çevirmiş Azərbaycanda
çoxmədəniyyətliliyin inkişafı istiqamətində aparılmış məqsədyönlü
siyasətin nəticəsində bu gün müxtəlif mədəniyyətlərin təmsilçiləri
Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və mədəni elitasında təmsil olunur,
ölkənin həyatında əsaslı dəyişikliklər və inkişaf prosesində
yaxından iştirak edirlər. Bir sözlə, Azərbaycan bu sahədə dünyaya
örnək bir dövlət kimi özünü təsdiqləyə bilib. Azərbaycan hazırda
burada yaşayan bütün xalqların, bütün səmavi dinlərə tapınanların
azad yaşadığı bir dövlətdir. Əsrlər boyu formalaşan və bu gün də
özünün yüksək həllini tapan məsələlər xalqların firavan taleyi ilə
bağlıdır. Bütün bunlara rəğmən qürur hissi ilə deyə bilərik ki, bəli,
Azərbaycan dünyanın multikulturalizm, tolerantlıq, dözümlülük,
humanitar əməkdaşlıq mərkəzinə çevrilib...

Təbriz VƏFALI
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Multikulturalizmin böhranı haqda
Almaniyada multikulturalizm ideyasının iflasa uğraması haqqında
artıq dövlətin birinci şəxslərinin özləri də çoxdandır rəsmən
danışırlar. Belə ki, Almaniya kansleri Angela Merkel 2010-cu ilin
oktyabr ayında Xristian-Demokrat İttifaqının (XDİ) üzvləri ilə
keçirdiyi görüşdə bəyan etmişdi ki, Almaniyada multikultural
cəmiyyət qurmaq cəhdləri ―tamamilə iflasa uğrayıb‖. A.Merkel
demişdi: ―Bizim hal-hazırda yan-yana yaşamağımızın və özümüzü
bundan xoşbəxt saymağımızın əsasında dayanan konsepsiya artıq
işləmir‖. Kansler daha sonra gur səslə bəyan etmişdi ki,
immiqrantlar alman cəmiyyətinə inteqrasiya olunmalı, Almaniyanın
mədəniyyətini və dəyərlərini qəbul etməlidirlər. Bu bəyanat böhran
yaşayan Avropa İttifaqındakı ümumi əhval-ruhiyyənin inikasına
çevrildi. Lakin bu bəyanatın müstəsna əhəmiyyəti onda idi ki, bu
bəyanatla həmişə, xüsusilə də XX əsrin ikinci yarısında digər
xalqların nümayəndələrinin ünvanına kəskin ifadələr işlətməkdən
yayınan bir ölkənin lideri çıxış etmişdi. Bu bəyanat Almaniyada
immiqrasiya məsələsi ətrafında qızğın debatlara təkan verdi və bu
sahədəki mübahisələri nəzərəçarpacaq dərəcədə gücləndirdi.
Merkelin fikirləri özünün yetərincə açıq olması ilə heyrət
doğururdu. Almanların II dünya müharibəsindən bəri öz milli
mədəniyyətlərinin üstünlüyü haqda ehtiyatla danışdıqları halda indi
bu məsələdən həvəslə söz açması da heyrətamiz idi. Bənzər
bəyanatın mümkün sosial və geosiyasi nəticələri nəzərə alınmaqla
o, lap əvvəldən əksəriyyət tərəfindən ifrat ciddiyyətlə qarşılandı. Bu
bəyanat lap əvvəldən daha geniş qavrayış kontekstində immiqrasiya probleminə təkcə almanların yox, bütün Avropanın
reaksiyası kimi - müvafiq fikir yaratmağa doğru aparmalı idi. Belə
də oldu.
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Böyük Britaniyanın baş naziri D.Kemeron və Fransa prezidenti
N.Sarkozi də 2011-ci ilin əvvəlində A.Merkelin bu rəyi ilə
razılaşdılar. D.Kemeron 2011-ci ildə Münhendə keçirilən
konfransda multikulturalizm haqda aşağıdakı fikirləri söylədi:
―Böyük Britaniyada bəzi gənclər özlərini valideynlərinin təcrübədən
çıxardığı, tətbiq etdiyi ənənəvi İslam praktikası ilə çox çətinliklə bir
arada görürlər. Lakin bu gənc insanlar özlərini elə Britaniya ilə də
çox çətinliklə təcəssüm etdirirlər. Bunlar ona görə baş verir ki, biz
öz kollektiv identikliyimizin zəifləməsinə imkan vermişik. Biz
onların bir parçası olmağı istəyəcəyi cəmiyyəti necə görmək lazım
olması yollarını təklif edə bilməmişik. Biz həmçinin ayrı-ayrı
icmaların belə davranmasına dözümlü yanaşmışıq. Halbuki bu
davranış bizim dəyərlərimizə tamamilə ziddir‖.
N.Sarkozi də bir neçə gündən sonra britaniyalı lideri müdafiə etdi:
―Mənim cavabım şübhəsiz ki, ―hə‖dir. Multikulturalizm
uğursuzluqdur. Biz ölkəmizə gələn şəxslərin identikliyi məsələsinin
qayğısını həddən artıq çəkdik, onları qəbul edən ölkənin identikliyi
barədə lazımi qədər narahatlıq keçirmədik. Əgər sən Fransaya
gəlirsənsə, milli icmanın bir parçası olmağa razılıq verirsən. Əgər
sən bunu etmək istəmirsənsə, səni burada heç kim gözləmir. Bizim
bu məsələyə yanaşmamız multikulturalizmdən - ―biz yanaşı
yaşayacaq və bir-birimizi qiymətləndirəcəyik‖ baxışlarından ibarət
idi. Bu yanaşma tərzi iflasa uğradı, tam iflasa uğradı‖.
Niderland baş nazirinin müavini Maksim Verxagen, Avropa
Şurasının baş katibi və Norveçin keçmiş baş naziri Turbörn
Yaqland, Belçika və Avstraliyanın keçmiş baş nazirləri İv Leterm
və Con Hovard, eləcə də digərləri sonralar oxşar bəyanatlarla çıxış
etmişdilər. Multikulturalizmin paradiqmasına uyğun olaraq mədəni
müxtəliflikləri dərk etmək ədalətliliyin əsas şərtidir, cəmiyyət isə
onda güclü olur ki, orada yaşayan bütün insanlar olduqları kimi
qəbul edilsinlər. Multikulturalizmin təzadı isə nəzəri postulatlarla
onların
realizasiyasının
praktik
gerçəklikləri
arasındakı
uyğunsuzluq nəticəsində yaranır. Başqa sözlə, həmin təzad da
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özünü göstərir ki, milli azlıqların (onların mədəniyyətinin, həyat
tərzinin və s.) yüksəlişi multikulturalizmin əsas prinsiplərinə açıqlıq və tolerantlıq prinsiplərinə zidd çıxmağa başladığı nöqtəyə
çatmış olsun.
Digər xalq və millətlərə tolerant münasibət bəsləmək üçün şərait
yaradan səbəblər ona gətirib çıxarır ki, cəmiyyətdə müəyyən tabular
meydana gəlir. Bu tabular isə cəmiyyətin əksəriyyətinin öz şəxsi
identikliyini büruzə vermək və miqrantların (hər şeydən əvvəl isə
müsəlmanların) həyat tərzini tənqid etmək imkanlarını
məhdudlaşdırır. Mədəniyyətlər arasındakı dialoq multikulturalizmin
mahiyyətini təşkil etsə də müxtəlif xalqların nümayəndələri
arasındakı hər cür müzakirələr belə mühitdə yaxşı qarşılanmır.
Multikulturalizm əvəzinə tolerantlıq
Məlumdur ki, multikulturalizmin əsas prinsipi ―mədəni həyatın
müxtəlif formalarının bərabər hüquqlarla yanaşı mövcud olması‖
(müasir alman filosofu Yurgen Habermas), yəni azlıqla çoxluğun
bərabər hüquqlara malik olmasıdır. Bu prinsip həmin azlığı
dəstəkləmək və müdafiə etməklə bağlı xüsusi proqramın
mövcudluğunu tələb edir. Azlığın dəstəklənməsi proqramının dövlət
siyasətinin sadəcə bir xəttinə yox, ümumən bütün sosial-siyasi
sistemin tərkib hissəsinə çevrilməsi vacibdir.
Multikulturalizm cəmiyyətin etnomədəni, dini və s. təməllərə
söykənən sosial strukturların qarşılıqlı əlaqəsi üzərində qurulmasını
nəzərdə tutur. Ərazi suverenliyi prinsipi millətin əlindədir.
Multikulturalizm isə vətəndaşlıq haqqında qanunun, sosial müdafiə
sisteminin və ümumiyyətlə bütün sosial siyasətin, təhsilin, seçki
sisteminin, əmək hüququnun və əmək bazarının tənzimlənməsi
qaydalarının, miqrasiya qanunvericiliyinin ən başlıca prinsipinə
çevrilir.
Ötən əsrin 60-cı illərinin sonlarında Avropada meydana çıxan
multikulturalizm öz mahiyyəti etibarilə işçi miqrantların cəlb
edilməsi siyasətinin ideologiyasına və hüquqi əsasına çevrilmişdi.
Onun rəsmən qəbul olunması həmişə ―açıq qapı‖ siyasətini ifadə
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edib. Multikulturalizm - ayrıca götürülmüş bir ölkədə və
ümumiyyətlə, bütün dünyada mədəni müxtəlifliyin qorunub
saxlanmasına və inkişafına yönəlmiş siyasət və bu siyasəti
əsaslandıran bir ideologiyadır. Müxtəlif mədəni qruplar (onlar da
etnik və dini olmaqla iki yerə bölünür) multikulturalizm çərçivəsi
daxilində kollektiv hüquqlara malik olur və
onlar siyasət,
mədəniyyət və təhsil sahəsində vahid subyekt qismində çıxış edə
bilirlər. Lakin müxtəlif qruplar multikulturalizmin vəziyyətini
qoruyub saxlamaq üçün nəinki təkcə öz şəxsi identikliyinə sahib
olmalı, həm də bu identikliyi yeniləmək imkanlarına malik
olmalıdır.
Multikulturalizmin
alternativi
assimilyasiyadır,
etnik-milli
xüsusiyyətlərdən könüllü, çox vaxt isə məcburi imtina və səni qəbul
edən cəmiyyətin xüsusiyyətlərini mənimsəməkdir. Kompromis
variant kimi akkulturasiya da gündəmə gəlməkdədir. Bu zaman
müxtəlif etnik qruplar bir-birinə yaxınlaşır, davranış normaları,
tarixin şərh edilməsi kimi məsələlərdə münasibətləri yumşaldır,
lakin eyni zamanda öz milli sərhədlərini qoruyub saxlayır və vahid
bir cəmiyyət halında qaynayıb-qarışmırlar. BMT-nin insan
hüquqlarına dair Ümumi Bəyannaməsi azadlıq hüququnu, milli və
mədəni özgürlük hüququnu, milliyyət və ünsiyyət dili seçmək
hüququnu, dini inanc hüququnu elan edir. Buna baxmayaraq bunlar
faktiki olaraq şifahi bəyanatdan o yana keçmir və bu hüquqlar
gündəlik həyatda tətbiq edilmir.
Almaniya da daxil olmaqla Avropa ölkələri isə son illər insan
haqlarının yanından uğurla ötüb keçərək assimilyasiya layihələrini
bir qədər də irəli aparırlar. Almaniya ənənəvi olaraq homogen (eyni
mənşəli) alman cəmiyyəti üzərində qurulan bir dövlətdir. Son
onilliklərdə qloballaşma şəraitində miqrasiya axınları əhəmiyyətli
dərəcədə güclənmişdir. İmmiqrasiya prosesi XX əsrin ikinci
yarısından etibarən eyni zamanda bir neçə istiqamətdə gedib. İşçi
qüvvəsinin cəlb edilməsi bu dövrdə güclü şəkildə inkişaf edən
alman iqtisadiyyatı üçün vacib idi. XX əsrdə iki güclü immiqrasiya
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dalğası olmuş, bunun da nəticəsində 80-ci illərdə Almaniyada
adambaşına düşən immiqrantların xüsusi çəkisi hətta ABŞ, Kanada
və Avstraliya kimi klassik immiqrasiya ölkələrinin də analoji
göstəricilərini üstələmişdi.
Bu gün Almaniyada miqrant keçmişinə malik 15 milyondan artıq
adam yaşayır. Federal Statistika İdarəsi müəyyən edib ki, bu
siyahıya Almaniyaya köçmüş bütün şəxslər, həmçinin
valideynlərindən ən azı biri mühacir olan və bu ölkədə doğulan
uşaqlar daxildir. Onların təxminən 7 milyonu əcnəbilərdir.
Təxminən 8 milyonu isə müvafiq ərizə verərək alman vətəndaşlığı
alıb. Buna görə də onlar alman mənşəli 4 milyon köçkünün
siyahısına aid edilir. Köçkünlərdən sonra digər ən böyük qrupları
Türkiyədən (2,5 milyon nəfər) və keçmiş Yuqoslaviyadan və ya
onun varisi olan dövlətlərdən (1,5 milyon nəfər) olan immiqrantlar
təşkil edir.
Almaniyada yaşayan müsəlmanların sayı 4 milyon nəfərə yaxındır.
Miqrantların çoxu ixtisassız işçi qüvvəsi kimi işləyir. Belə ki,
Almaniya onları ilk növbədə məhz elə bu növ işlər üçün cəlb edib.
Tədqiqatlar da göstərir ki, Almaniyada miqrant ailələrindən çıxan
şəxslərin sosial nərdivanla yüksəlməsi və ya öz iqtisadi vəziyyətini
yaxşılaşdırması çətindir.
Almaniya hökuməti muzdlu işçilərin nəhəng kütləsini ölkəyə
buraxanda bunun müvəqqəti hal olmasına ümid edirdi. Lakin
müharibədən sonra - 50-ci illərdəki iqtisadi bumun ardınca əsasən
Cənubi Avropa ölkələrindən, həmçinin İtaliyadan, Türkiyədən,
sonralar isə qonşu ölkələrdən Almaniyaya axışan miqrantqastarbayterlərin əksəriyyəti elə bu ölkədə də qaldı. Alman
cəmiyyəti ənənəvi olaraq qapalı cəmiyyətdir. O, miqrantların bu
qrupunu qəbul etməyə səy göstərmirdi. İnteqrasiya məsələsi alman
cəmiyyətini və dövlətini demək olar ki, üç onillik ərzində qətiyyən
maraqlandırmadı. Alman cəmiyyəti və dövləti immiqrantlara ölkəyə
daxil olmaq hüququ versə də onlara cəmiyyətlə tamamilə qaynayıbqarışmaq imkanı yaratmadılar. Alman hökumətinin məntiqi bu günə
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qədər də təəccüb doğurur. Axı Almaniya dünyanın ən sürətlə
qocalan ölkəsidir. 2025-ci ildə təqaüdçülər Almaniya əhalisinin
yarısını təşkil edəcəklər.
Lakin hökumət 80-ci illərdə inteqrasiya məsələsi ilə maraqlanmışdı.
Əsas problemi Almaniyada doğulub böyüyən, lakin alman
cəmiyyətinə daxil olmayan ikinci nəsil mühacirlər məsələsi
yaradırdı. Siyasi elitanın inteqrasiya problemini həll etmək cəhdləri
öz əksini multikulturalizm siyasətində tapırdı. Amma məcburi
şəkildə dil və inteqrasiya kurslarından keçmək tələbi kimi bəzi
assimilyasiya elementləri Almaniyada həmişə mövcud olub.
Əvvəllər üstündən sükutla keçilən, haqqında danışılmayan,
sonradan isə multikulturalizmi doğuran problemlər yaranmış bu
vəziyyətdə üst qata çıxdı. Nəticədə immiqrantlarla qarşılıqlı
münasibətlərin mexanizmini heç cür işləyib hazırlaya bilməyən
hökumət multikulturalizmin iflasa uğradığını bəyan etməyə məcbur
oldu.
Beləliklə, Almaniyada yürüdülən multikulturalizm siyasəti
yetərincə düşünülüb hazırlanmayan gecikmiş inteqrasiya siyasətinin
bir hissəsinə çevrildi. Məhz bu faktın bir neçə onillik ərzində üstüstə yığılıb qalan problemlərlə çulğaşması ona gətirib çıxardı ki,
Almaniyada hakimiyyət orqanları qəfildən ayılıb belə siyasətin
iflasa uğraması haqda danışmağa başladılar.
Tədqiqat qrupunun Almaniyadakı vəziyyətə dair apardığı
monitorinqin nəticələri sosioloji tədqiqatların gəldiyi qənaətləri
təsdiqləyir və multikulturalizm siyasətinin Avropada böhran
keçirdiyini sübut edir. Bu da onunla bağlıdır ki, ―multikulturalizm‖
termini Avropanın siyasi leksikonunda ilk növbədə daha çox
―tolerantlıq‖ kimi anlaşılırdı. Yəni Avropa hökumətlərinin məsələyə
konseptual baxışı ikinci və üçüncü nəsildən olan mühacirlərin
cəmiyyətə inteqrasiyasına yox, yabançı mədəniyyətin təmsilçiləri
ilə yanaşı yaşamağa daha çox dözümlü yanaşmağa əsaslanırdı.
Avropa ölkələrinin hökumətləri multikulturalizm siyasətini heç də
inteqrasiya məqsədilə yox, daha çox siyasi və elektoral
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mülahizələrdən çıxış etməklə yürüdür, bu zaman özlərinin məhdud
populist və sırf praqmatik maraqlarını güdürdülər.
İmmiqrasiya siyasətinin qüsur və nöqsanları özünü ―sistemli
zorakılıq‖ adlanan vəziyyətin timsalında göstərir. ―Sistemli
zorakılıq‖ immiqrantların doğma dilində teleyayımın olmamasında,
belə KİV-lərin təsis edilməsi qarşısında maneələrin yaradılmasında
və gəlmələrin siyasi hərəkətsizliyinə yönələn konkret addımların
atılmasında ifadə olunur. Məsələn, Almaniyanın aparıcı siyasi
partiyaları, o cümlədən sol-mərkəzçi ASDP (Sosinterndə təmsil
olunur) immiqrant mühitindən çıxan adamların partiya idarəetmə
orqanlarında təmsilçiliyi baxımından ayrı-seçkilik vəziyyəti yaradan
15 faizlik məcburi kvota qaydası tətbiq ediblər. Multikulturalizmin
iflasa uğraması barədəki söhbətlər məhz gəlmə türklərin öz dini
hüquqlarının
qorunmasını
və
―Almaniyanın miqrantlara
münasibətdə inteqrasiya və adaptasiya strategiyası‖nın ləğvini tələb
etməyə başlamasından sonra gücləndi.
―Sarrasin işi‖
Multikulturalizm siyasətinin tətbiq olunduğu dövrlərdə Almaniyada
dözümsüzlüyün istənilən təzahürü metodiki şəkildə boğulurdu.
Lakin Tilo Sarrasinin ―Almaniya təxirə salınır‖ kitabının işıq üzü
görməsi vəziyyəti kökündən dəyişdi. Müəllifi marginal ultra-sağ
siyasi mühitin təmsilçisi yox, məhz alman bomondunun parlaq
nümayəndəsi, sosial-demokrat, əvvəllər Almaniyanın üst hakim
təbəqəsində güclü mövqelər tutmuş biri olan yeni ―milli seqreqasiya
nəzəriyyəsi‖ təhrikçi amil kimi çıxış etdi.
Bu kitab alman cəmiyyətində əvvəllər üst-üstə yığılıb qalmış
problemləri bütün çılpaqlığı ilə açıb göstərdi. Almanlar əvvəllər,
xüsusilə II Dünya müharibəsindən sonra, formalaşıb oturuşmuş
ümummilli günah kompleksi ucbatından sadəcə çəkindikləri şeylər
barədə açıq danışmağa başladılar. Məlum oldu ki, dözümlü alman
cəmiyyəti (Almaniyanın aparıcı sosioloji xidmətləri tərəfindən
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keçirilmiş rəy sorğularının nəticələrinə görə, respondentlərin 70
faizi) immiqrantlara qarşı yönələn bəyanatları dəstəkləyir.
Almaniya Federal Bankı Direktorlar Şurasının üzvü Tilo Sarrasinin
kansler A.Merkelin Almaniyada multikulturalizmin iflasa uğraması
barədəki bəyanatı ilə həmahəng səsləşən bu kitabı alman
cəmiyyətində sözün hərfi mənasında partlayışa səbəb oldu, onu
parçaladı və Almaniyanın milli-dini gələcəyi məsələsi ətrafında
qızğın mübahisələrə yol açdı. 1 milyon 300 mindən artıq alman öz
ölkələrinin gələcəyi barədəki tərəddüd dolu fikirlərə qoşulmaq
ümidi ilə kitab mağazalarında növbəyə düzüldü.
T.Sarrasin nəyi təbliğ edir? O, əmindir ki, ərəb və türk
immiqrantlarının əhəmiyyətli hissəsi alman cəmiyyətinə inteqrasiya
etməyə qətiyyən hazır deyil və bunu hətta istəmir. Sarrasin bəyan
edir: ―İnteqrasiya mühacirin qarşısında dayanan vəzifədir. Mən
bunun üçün heç nə etməyən adama dözməyə məcbur deyiləm. Mən
ümumiyyətlə kiməsə, bu dövlətin vəsaiti hesabına yaşayıb elə bu
dövləti də inkar edən, öz uşaqlarının təhsili barədə düşünməyən və
dayanmadan dünyaya balaca ―yaylıqlı qızlar‖ gətirən adamlara
dözməyə borclu deyiləm‖.
Alman solçularının fikrincə, bu kitab eyni bir qaba yığılmış
ksenofobiya və faşizmdir. Lakin bu rəylər də ölkənin siyasi
hakimiyyətinin qalmaqallı kitabın müəllifini gözlənilmədən
müdafiə edib dəstəkləməsinə qətiyyən mane ola bilmədi.
―Ümumavropa evi‖ konsepsiyasının mənəvi əsaslarını təşkil edən
multikulturalizm ideyasından rəsmi şəkildə imtina edilməsi
mahiyyət etibarilə Almaniyanın immiqrasiya siyasətində fikirlərin
toqquşması hallarının artmasına gətirib çıxardı, qızğın millətçilərin
və
məcburi
assimilyasiya
tərəfdarlarının
mövqelərini
möhkəmləndirdi. Bu nöqteyi-nəzərdən sonradan baş verənlər - dini
müəssisələrin (məscidlərin) tikintisinə tətbiq edilən məhdudiyyətlər
və müxtəlif geyim növlərinə (məsələn, hicaba) qoyulan qadağalar
assimilyasiya siyasəti yönündəki addımlar idi. Bu siyasətin məqsədi
azadlıqların müdafiəsi və dini və etnik məhdudiyyətin bu və ya
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digər növləri ilə mübarizə deyildi. Əksər ekspertlərin fikrincə, bu
siyasətin mahiyyət və məqsədi məcburi assimilyasiyadan və işçi
miqrantları və qaçqınları alman cəmiyyətinə xas olan milli
əlamətlərə malik intizamlı bürgerlərə çevirməkdən ibarət idi.
Ümumiyyətlə, Almaniya formal baxımdan elə bir dövlətdir ki,
burada qeyri-tolerantlıq, dözümsüzlük - hər halda özünün ictimai
təzahürü şəklində - ənənəvi olaraq qızdırılmış dəmirlə dağlanırdı.
Bu yaxınlara qədər belə idi. Məsələn, ölkə ərazisində türk və ya
ərəb miqrantlarının olmasının vacibliyini KİV-də müzakirə etmək
―ksenofobiya‖ sayılırdı. Ənənəvi olaraq solçuları dəstəkləyən alman
mətbuatındakı əksər məqalələrdə miqrantlar haqqında həmişə ―gəlin
mehriban yaşayaq‖, ―mədəni potensialı zənginləşdirək‖, ―biz
multikulturalist cəmiyyətik‖, ―miqrantlar olmasa, biz yaşaya
bilmərik‖ ruhunda bayağı mülahizələr olurdu. Lakin Almaniyanın
hakim elitasının nümayəndəsi ilk dəfə olaraq aparıcı ictimai,
ideoloji və siyasi baxışlara zidd olan fikir bildirdi. Sual edək: bu
fikir doğrudanmı zidd idi? Yeni irqçilik nəzəriyyəsini kor-koranə
təbliğ edib yaymağa girişmiş aparıcı alman telekanallarının və KİVnin fəallığı alman cəmiyyətinin əksər üzvlərini, xüsusilə də milli
azlıqların nümayəndələrini şübhəyə salmışdı: bu kampaniya
təsadüfidirmi? T.Sarrasin bütün alman elitasının əhval-ruhiyyəsini
ifadə etmir ki?
Təəssüf ki, alman isteblişmentinin əksər nümayəndələri Sarrasinin
tənqidçilərinin onun baxışlarının nasist və rasist ideoloji
konsepsiyası ilə əlaqəli olması barədəki iradlarını rədd edir. Lakin
T.Sarrasin açıq yazır ki, Şimali Afrika və Yaxın Şərq ölkələrindən
olan immiqrantlar öz intellektual səviyyələrinə görə almanlardan
aşağı səviyyədə dayanır. Bütövlükdə isə onlarda yaxın qohumlar
arasındakı nikah ənənəsinə görə ―genetik pozuntular‖ var (onun
verdiyi məlumata görə, bu cür ―pozuntulu‖ adamlar Türkiyədə 20
faizdən çoxdur). Buna görə də müsəlman miqrantlar öz intellektual
və peşəkarlıq səviyyələri ilə Almaniya iqtisadiyyatına və
cəmiyyətinə yalnız ziyan vururlar. Onların davam edən
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immiqrasiyası isə ona gətirib çıxaracaq ki, Almaniya tamamilə
axmaqlaşacaq...
Əgər bunlar nasizm və irqçilik deyilsə, bəs onda bu fikirlər hansı
dəyərlər sisteminə məxsusdur?
Tilo Sarrasin alman isteblişmentində təsadüfi adam deyil. Onun
keçmişi çox mətləbdən xəbər verir. O, 1975-ci ildən 2000-ci ilədək
qısa fasilələrlə Almaniya Federativ Respublikasının, sonra isə
birləşmiş Almaniyanın Maliyyə Nazirliyində çalışıb, burada bir çox
mühüm komitələrə rəhbərlik edib. 1989-1990-cı illərdə ADR-in
(sosialist Almaniyasının) ―udulması‖ ilə bağlı həyata keçirilən pul
islahatı layihəsi ilə məhz Sarrasin məşğul olmuşdu. O, 2000-2001-ci
illərdə ―Deutsche Bahn‖ dövlət şirkətində çalışıb. 2002-2009-cu
illərdə Berlin Senatının maliyyə məsələləri üzrə üzvü (paralel olaraq
xeyli sayda iri şirkətlərin direktorlar şuralarının üzvü) olub.
T.Sarrasin 2009-cu ilin yazında Almaniya Federal Bankı İdarə
Heyətinin üzvü seçilib. O, burada pul emissiyası və nağd pulların
dövriyyəsi kimi məsələlərə məsul idi. 2010-cu ilin yayının
sonlarından etibarən isə T.Sarrasin bu ranqdakı iri məmurlar
arasında ilk dəfə olaraq Almaniyadakı müsəlman miqrantlar
məsələsini açıq şəkildə qaldırdı.
T.Sarrasin 2011-ci ildə alman nəşrlərinə verdiyi müsahibədə
Almaniyada yaşayan türkləri və ərəbləri alman cəmiyyətinə
inteqrasiya olmaq istəməməkdə günahlandırıb məzəmmət etdi.
Bundan sonra ictimai qalmaqal elə miqyas aldı ki, Almaniya
Federal Bankının rəhbərliyi Sarrasini bir sıra istiqamətlər üzrə
rəhbər vəzifələrdən kənarlaşdırdı.
―Biz doğrudan da əsl axmaqlaşma yolundayıq‖ - deyə 65 yaşlı
bankir Sahibkarlar İttifaqının Essendə keçirilən qurultayında
deyirdi. Onun fikrincə, intellekt 80 faiz genetik göstəricilərdən,
cəmi 20 faiz isə təhsil və tərbiyədən asılıdır. T.Sarrasini XDİ-nin
Berlin şöbəsinin daxili siyasət məsələləri üzrə eksperti Peter Trapp
dəstəklədi. P.Trapp bütün miqrantlara İQ (intellekt keyfiyyəti) testi
tətbiq etməyə çağırdı.
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T.Sarrasinin təxribatçı çıxışları ilə eyni vaxtda Almaniyanın federal
və regional hakimiyyət orqanları ictimaiyyəti sakitcə ―materiallarla
doyururdu‖. Onlar milli seqreqasiyanın yeni ideoloqunun irqçi
nəzəriyyəsini qidalandıran praktiki materiallar idi. Qəfil təsadüf Sarrasinin kitabının çapdan çıxması, A.Merkelin gurultulu bəyanatı
və alman hökumətinin sifarişi ilə keçirilmiş ―sosioloji rəy
sorğularının‖ gözlənilməz nəticələri ―qeyri-intellektual xalqların‖
sıxışdırılması xəttini götürən birləşmiş Almaniyanın yeni milli
siyasətinin başlanmasını öncədən xəbər verirdi.
Belə ki, alman hökumətinin sifarişi ilə miqrantlar arasında
keçirilmiş sosioloji tədqiqatların nəticələri 2011-ci ilin aprelində
məlum oldu. Bəlli oldu ki, məsələn, Almaniyadakı hər 4 türkdən
biri alman dilini bilmir, hər iki türkdən biri isə almanlarla praktiki
olaraq ünsiyyətə girmir. Almaniyada yaşayan polyakların demək
olar ki, 67, yunanların isə 60 faizi tam orta təhsillidir. Bu göstərici
italyanlar və keçmiş Yuqoslaviyadan olan immiqrantlar arasında
44-45 faizə yaxındır. Türklər arasında yalnız 41 faizdir. Sosial
müavinətlər hesabına yaşayan türklərin sayı (öz qrupları üzrə) 15
faizə qədərdir. Yunanlar arasındakı bu göstərici isə yalnız 7,5 faiz
təşkil edir.
Almaniyanın daxili işlər naziri Tomas de Mezyerin verdiyi
məlumata görə, Almaniyadakı miqrantların 10 faizindən 15 faizinə
qədəri alman cəmiyyətinə inteqrasiya olunmaqdan açıq şəkildə
imtina edir. 2011-ci il iyunun əvvəllərində Almaniyanın Daxili İşlər
Nazirliyi Aşağı Saksoniya Kriminologiya İnstitutunun (KFN)
apardığı tədqiqatların nəticələrini dərc etməyə icazə verdi. Bunun
sayəsində gözlənilmədən ―bəlli oldu‖ ki, Almaniyadakı inanclı
müsəlman gənclər cinayətlərə və zorakılığa daha çox meylli
olmaları ilə seçilirlər. Tədqiqatların gedişində 15-19 yaş arasında
olan təxminən 45 min yeniyetmənin rəyi soruşulmuşdu. Onların 10
mini miqrantların, o cümlədən müsəlman ölkələrindən gəlmə
şəxslərin uşaqları idi. Əldə edilmiş nəticələr yenə də Almaniyanın
daxili işlər naziri Tomas de Mezyerin icazəsindən sonra elan
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olunmuşdu. Bütün bunlar isə Almaniya hökumətinin millətçilik və
irqçilik əhval-ruhiyyəsinin, ksenofobiya, o cümlədən islamofobiya
meyllərinin artmasından narahat olduğunu dönə-dönə bəyan elədiyi
dövrdə baş verirdi.
Lakin dövlətin təbliğat maşını işləməkdə davam edirdi. Tədqiqatın
nəticələrinə görə, ―inanclı‖ müsəlmanlar qrupuna daxil olan
şəxslərin demək olar ki, hər 4 nəfərindən biri (23,5 faiz) öz
həmyaşıdlarına qarşı azı bir dəfə zorakılığa əl atıb və ya oğurluq
edib. Özünü ―qeyri-dindar‖ kimi təqdim etmiş müsəlman
yeniyetmələr arasındakı qanun pozucularının xüsusi çəkisi isə
nəzərəçarpacaq dərəcədə az idi - cəmi 19,6 faiz. 5-dən çox zorakı
hərəkət törətmiş bu yeniyetmələrin 10,2 faizi özünü ―çox dindar‖,
9,2 faizi ―dindar‖ və yalnız 7,7 faizi ―qeyri-dindar‖ kimi təqdim
etmişdi.
Katolik və ya protestant dininə mənsub yeniyetmələr arasında
zorakılığa meyllilik isə bir qədər azdır. Xristian ölkələrindən Polşa, Slovakiya, Rusiya və Baltikyanı ölkələrdən olan miqrantlar
arasında isə aqressiv yeniyetmələrin xüsusi çəkisi ―dindarlar‖ qrupu
üzrə 21,8, ―qeyri-dindarlar‖ qrupu üzrə isə cəmi 12,4 faiz təşkil
edirdi.
Aktiv millətçilik kampaniyasının nəticələri göz qabağındadır.
İctimai rəyə səpilmiş ksenofobiya toxumları məhsul vermişdi.
Emnid İctimai Rəy İnstitutunun 2011-ci ilin sentyabrında ―Bild‖
nəşri üçün keçirdiyi sorğunun nəticələri göstərdi ki, əgər Tilo
Sarrasinin partiyası yaransa, Almaniya əhalisinin 18,7 faizi ona səs
verməyə hazırdır. Yeri gəlmişkən, T.Sarrasinin özünün də üzvü
olduğu Almaniya Sosial-Demokrat Partiyasının (ASDP) tərəfdarları
arasında isə onun pərəstişkarlarının sayı daha çox idi - 29 faiz.
XDİ/XSS blokundan olan mərkəzçiləri dəstəkləyənlər arasında
Sarrasinin partiyasına səs verməyə hazır olanlar isə 17 faiz təşkil
edirdi.
―Sarrasin almanlardan ötrü onların hamısının ürəyində olan fikirləri
ilk dəfə açıq şəkildə dilə gətirən adam oldu‖ - deyə Emnid
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İnstitutunun direktoru Klaus-Peter Şoeppner bəyan etmişdir. Onun
fikrincə, almanlar Asiya və Afrikadan olan miqrantların sayının
artmasından narahat idi, amma bu problemin müzakirə edilməsinə
uzun müddət qeyri-rəsmi şəkildə qadağa qoyulmuşdu.
ZDF teleşirkətinin keçirdiyi rəy sorğusunun nəticələrinə görə,
Almaniya vətəndaşlarının 56 faizi Sarrasinin tezisləri ilə razılaşıb,
onların yalnız 28 faizi bu tezislərə mənfi münasibət bəsləyib.
Almaniyanın ali siyasi isteblişmenti T.Sarrasinin kitabını əvvəlcə
süngü ilə qarşıladı. Lakin ölkənin aparıcı siyasətçiləri sonralar
immiqrasiya siyasətinə dair müzakirələrin gedişində etiraf etdilər ki,
multikulturalizm Almaniyada müsbət nəticələr vermədi.
Əlbəttə, burada ən başlıca sual ondan ibarətdir ki, Almaniya elitası
T.Sarrasinlə qəfildən niyə razılaşdı. Bu sualın ən sadə cavabı budur
ki, elita ―vurulmuş‖ məmurun ideyalarının alman cəmiyyəti
tərəfindən hansı böyük dəstəyi aldığını gördü. Almaniya demokratik
ölkə olduğu üçün orada xalqın da rəyi ilə bəzən hər halda
hesablaşırlar.
Bu, əlbəttə ki, məntiqli arqumentdir. Lakin bu arqument aşağıdakı
suallara cavab vermir: əvvəllər üzərinə çox sərt qadağa qoyulmuş
bir mövzu niyə qəfildən bütün cəmiyyətə açıq elan olundu? Dövlət
orqanları qapalı sosioloji rəy sorğuları və tədqiqatlarının gizli
nəticələrini niyə açıb-tökməyə başladı? Öz karyerasını darmadağın
etmək spesifik olsa da hər halda peşəkar alman məmuru
T.Sarrasinin nəyinə lazım idi, bu, hansı tələbatdan irəli gəlirdi?
Düsseldorf parlamentinin deputatı Arif Ünalın sözlərinə görə,
elitanın böyük hissəsi ―Sarrasin işi‖nin arxasında dayanırdı. Belə ki,
onun kitabı işıq üzü görəndən dərhal sonra alman təbliğat maşınının
bütün gücü yeni ideoloqun şəxsiyyətinin və ideyalarının təbliği işinə
yönəldildi. Sanki hansısa gözəgörünməz qüvvə bütün ölkəni
Sarrasinin irqçiliyi haqda danışmağa məcbur elədi.
Bizim qənaətimizə görə, Almaniyanın multikulturalizmdən imtina
etməsinin səbəbi ictimai müstəvidən daha çox iqtisadi, qismən isə
siyasi müstəvidə gizlənir. Lakin bu səbəbləri anlamaq üçün
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Almaniyadakı miqrant icmasının özlüyündə nə demək olduğunu
izah etmək lazımdır.
Yeni antiimmiqrant siyasətinin gizlin səbəbi
2009-cu ilə olan məlumatlara görə, ölkədə yaşayan 82 milyon
nəfərdən 7,22 milyon nəfəri əcnəbilərdir. Əcnəbilərin 1/4 hissəsi
türklər və kürdlərdir. Keçmiş Yuqoslaviya respublikalarının
vətəndaşları 12,5 faizə qədər təşkil edir. İmmiqrantların 15
faizindən çoxu Yaxın Şərq və Şimali Afrika ölkələrindən (Livan,
İordaniya, Suriya, İraq, Misir, Əlcəzair, Mərakeş və s.), həmçinin
Əfqanıstandan olanlardır. 12 faizi isə qara Afrika ölkələrindən
(Somali, Nigeriya və s.) olan gəlmələrdir. Bununla yanaşı onu da
qeyd edək ki, ana dili alman dili olmayan 8 milyona yaxın insan
artıq AFR vətəndaşlığı alıb və formal baxımdan miqrant sayılmırlar.
Beləliklə, hazırda Almaniyanın demək olar ki, hər 5 sakinindən biri
alman deyil.
1991-1999-cu illərdə Almaniyaya xalis miqrant axını 3,2 milyon
nəfər təşkil edib. Lakin XXI əsrin artıq ilk onilliyində bu axın
azalıb. 2000-2008-ci illərdə bu ölkəyə cəmi 970 min miqrant gəlib.
Özü də 2008-ci ildə son 30 ildə ilk dəfə olaraq 56 min nəfərlik
mənfi saldo qeydə alınıb. 2009-cu ildə Almaniyaya 721 min adam
daxil olub, bu ölkəni isə 734 min nəfər tərk edib. Göründüyü kimi,
elə almanların özləri də Almaniyadan getməyə başlayıb. Təkcə
2009-cu ildə 155 min etnik alman öz ölkəsini tərk edib. Özü də
əsasən öz ölkəsinin gələcəyinə ümid və inamını itirən ixtisaslı
mütəxəssislər çıxıb gedirlər. Onlar İsveçrəyə, Avstriyaya,
Kanadaya, ABŞ-a, Yeni Zelandiyaya və Avstraliyaya köçürlər.
Bu amil alman siyasi elitasını öz baxışlarını yenidən nəzərdən
keçirməyə vadar edən birinci səbəbdir. Axı çoxsaylı hiyləgərlik və
kələklərə baxmayaraq Almaniya bu elita tərəfindən heç də köklü
sakinlərin də tərk etdiyi, qaçıb getdiyi polietnik dövlət orqanizmi
kimi yox, milli və monoetnik dövlət kimi təqdim edilir.
Bu cür qəfildən ―ayılıb dərketmənin‖ ikinci və heç də az əhəmiyyət
kəsb etməyən səbəbi isə acı iqtisadi reallıq idi. 2008-ci il
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böhranından sonra qəti şəkildə aydın oldu ki, Avropa İttifaqı
ölkələrinin böyük hissəsi ya reanimasiya palatasındadır, ya da bu
palatanın astanasındadır. Mahiyyət etibarilə indiki Avropa İttifaqı
Fransanın nisbi dəstəyi nəzərə alınmaq şərti ilə yalnız Almaniyanın
hesabına ayaq üstdə durur.
Alman iqtisadiyyatı hazırda təkcə sürətli artım tempinə malik deyil,
o, həm də bir daha sübut etdi ki, məhsulları Çin, Braziliya,
Hindistan və bir sıra digər dövlətlər tərəfindən alınan unikal bir
sektora - maşınqayırma sektoruna malikdir.
Xatırladaq ki, Almaniya iqtisadiyyatının bel sütunu olan alman
maşınqayırması 2009-cu ildə ağır itkilərə məruz qaldı. O zaman
sifarişlərin həcmi 58 faiz azaldı, nəticədə bu sahənin
müəssisələrində 33 min iş yeri ixtisar edildi. Müəssisələrin
istehsalının ümumi həcmi 24,5 faiz azaldı. Lakin artıq 2010-cu ilin
birinci rübündə şirkətlərin məcmu dövriyyəsi 2009-cu ilin analoji
dövrü ilə müqayisədə 8,7 faiz artdı. Həmin ilin aprelində isə
sifarişlərin miqdarı 2009-cu ilin analoji ayı ilə müqayisədə 36 faiz
çoxaldı.
Lakin əgər Almaniya tədricən Çin, Braziliya, Hindistan və digər
dövlətlərin getdikcə artıb inkişaf edən iqtisadiyyatından da
məhsuldar olmağa başlayırsa, həmçinin onun rəqabətə
davamlılığının
əsas
şərti
mürəkkəb
və
elmtutumlu
maşınqayırmadırsa, onda yarım əsr əvvəl Almaniyanı
xarabalıqlardan çıxarıb bu səviyyəyə qaldırmış milyonlarla az
təhsilli və mədəni baxımdan yad miqrantlar indi ona lazım deyil.
Axı maşınqayırma müəssisələrində nə türklər, nə əfqanlar, nə də
misirlilər çalışmır, yeni mürəkkəb texnikanı onlar yaratmır, onlar
elm sahəsində də praktiki olaraq yoxdurlar. Küçə ticarəti,
bərbərxanalarda, avtoservisdə çalışmaq və yaxud sadəcə olaraq
sosial müavinət hesabına yaşamaq - onların əsas məşğuliyyəti budur
(hələ narkotik ticarətini, fahişəxanalar işlətməyi və buna bənzər
digər işləri demirik). Bunlar isə Almaniyanı üzdə-öndə saxlayan
işlər deyil.
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Miqrantları cəlb etmək tərəfdarlarının əlində əvvəllər daşdan keçən
əsas var idi - Almaniya iqtisadiyyatının inkişafını təmin etmək üçün
bu sahəyə əcnəbilərin axını lazımdır. Amma məlum oldu ki,
miqrantdan miqranta fərq var. Demoqrafik vəziyyətin pis olduğu
Almaniyanın şərq torpaqlarındakı peşə məktəblərində almanlar
çatışmırdı. Almanlar bu problemi nəinki təkcə təhsil, həm də iş
yerləri zəmanəti verdikləri gənc polyakların hesabına uğurla həll
etdilər.
Rəsmi Berlinin öz daxili siyasətini yenidən nəzərdən keçirməsinin
üçüncü əhəmiyyətli səbəbi büdcənin sosial-iqtisadi xərcləri məsələsi
oldu. Səndələməkdə olan Avropa İttifaqına yardım etmək baha başa
gəlir və vəziyyətdən çıxış yolu yalnız sosial proqramların
genişlənməsindədir.
Lakin bu, artıq Almaniyanın özündə də çoxsaylı etirazlar doğurub.
Almanları başa düşmək olar. Onlar ispanlardan, yunanlardan,
irlandlardan və ya italyanlardan fərqli olaraq daşınmaz əmlak və ya
maliyyə sektorunda ―şar üfürmə‖ siyasəti yürütməmişdilər.
Almanların maaşlarının artımı isə son 8 ildə inflyasiyanı praktiki
olaraq üstələməyib. Məhz buna görə də alman hakimiyyət
orqanlarının antiimmiqrant ritorikası ona indi ―bir güllə ilə iki
dovşan vurmaq‖ - cəmiyyətin diqqətini təzə tapılmış ―düşmənlərə‖
yönəltmək və eyni zamanda sosial ödənişlərin həcmini azaltmaq
imkanı verir.
Bütün yuxarıda sadaladıqlarımızı bu kontekstdən nəzərdən keçirsək,
onda aydındır ki, Tilo Sarrasinin əvvəllər Almaniya üçün
ağlasığmaz olan kitabının nəşri kimi onun çıxışları da, siyasətçilərin
multikulturalizmə ölüm hökmü çıxarması da eyni zəncirin müxtəlif
həlqələridir. Almaniya rəsmən bəyan etdi ki, o, iqtisadiyyat, elm və
sənaye sahələrində özünün dünyadakı lider mövqelərini qoruyub
saxlamaqda maraqlı olan alman dövləti idi və belə olaraq da qalır.
Bu ölkənin təhsilsiz və mədəni baxımdan yad immiqrantlar üçün
limiti artıq tam bitib.
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Bu baxımdan aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi
multikulturalizm böhranını aradan qaldırmağın yolları kimi görülür.
Birincisi, hökumətlərin tolerantlığın ictimai quruculuğun əsası
olması haqda sadəcə yalnız mühakimə yürütməsi yox, həm də
immiqrantların inteqrasiyası sahəsində konkret addımlar atması, bu
sahədəki problemləri həll etməsi lazımdır. İkincisi, təkcə mühacir
qəbul edən ölkələrin vətəndaşlarında yox, elə immiqrantların
özlərində də dözümlülük hissinin tərbiyə olunmasına diqqət
yetirmək lazımdır. Üçüncüsü, bütün Avropa məkanında
multikulturalizmin konkret qayda və prinsiplərini işləyib hazırlamaq
lazımdır. Bu problem ayrı-ayrı dövlətlər səviyyəsində yox, Avropa
İttifaqı səviyyəsində həll olunmalıdır. Lakin ―qeyri-natural
almanların‖ (bu termin leksikona multikulturalizm probleminin
tədqiqatçısı, alim Susanna Ştempler tərəfindən gətirilmişdir)
vətəndaş hüquqlarının müdafiəsinə yönəlmiş bu konkret tədbirlərin
reallaşdırılması yalnız o halda mümkündür ki, dövlətin özü də
multikultural cəmiyyətin yaradılmasında həqiqətən də maraqlı
olsun.
Lakin təkcə T.Sarrasinin kitabı ətrafında yox, həm də miqrantları
qorxuya salmaq üçün məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən
aksiyalar - ―natural almanların‖ əsas qıcıq mənbəyi olan gəlmə
türklərə qarşı törədilmiş terror aktları (indi məlum olur ki, bu
teraktların arxasında müəyyən dövlət orqanları dayanır) ətrafında
baş verən qalmaqallı proseslər alman isteblişmentinin başqa
məqsədlərinin - digər xalqları və mədəniyyətləri assimilyasiya
etmək siyasətini davam etdirmək niyyətlərinin olduğunu göstərir.
Buna ən parlaq nümunə ―NSU işi‖, ―Kabab işi‖ adlandırılan iş və
dirilib meydana çıxan ――Ku-kluks-klan‖ işi‖dir. Bütün bu işlərin
arxasında Almaniyanın gizli xidmətləri dayanırdı.
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―NSU işi‖ (Nasional-sosialistlərin gizli fəaliyyəti)
2000-ci ildən 2006-cı ilə qədər Almaniyada sağçı ekstremistlər
tərəfindən törədilən qətllər seriyası oldu. 2000-ci ilin sentyabrından
etibarən Nürnberqdə, Münhendə, Hamburqda, Rostokda,
Dortmundda və Kasseldə 8 türk sahibkar öldürüldü. 2004-cü ildə isə
Köln şəhərinin türklər yaşayan məhəlləsində partlayış baş verdi.
Polis 2000-ci ildə Düsseldorfda yəhudi immiqrantlara hücumdan
sonra olduğu kimi burada da cinayətkarların izinə düşə və onları
tapa bilmədi. Bu cinayət işləri 6 il ərzində açılmamış qaldı.
Baxmayaraq ki, həmin qətllərin hamısı eyni silahla - Çexiyanın
istehsal etdiyi ―Ceska‖ markalı tapança ilə törədilmişdi.
Operativ əməliyyat işləri sahəsində nəhəng təcrübəyə malik peşəkar
alman polisinin bunca nümayişkaranə şəkildə törədilmiş, bunca açıq
cinayətlərin üstünü açmağa nədənsə gücünün çatmaması uzun
müddət şübhə doğurdu. Bu cinayət işlərində dəlil-sübut lazım
olandan da çox idi. Buna baxmayaraq istintaq-təhqiqat işləri ölü
nöqtədən yenə də tərpənmirdi. Təhqiqatın gedişində dönüş nöqtəsi
yalnız 2007-ci ildə Haylbronn şəhərində bir qadın polis elə həmin
tapançadan açılan atəşlə öldürüləndən sonra yarandı. Polis yalnız
irqçi terrorçuların hakimiyyət orqanları nümayəndəsinə diş
qıcamasından sonra bəyan etdi ki, Almaniyada 1998-ci ildən bəri
―işləyən‖ neonasist bandası zərərsizləşdirilib.
Hüquq-mühafizə orqanları yalnız 2011-ci ilin noyabrında, yəni azı
10 qətl törətmiş ―Nasional-sosialistlərin gizli fəaliyyəti‖ (NSU)
təşkilatının yaradılmasından 11 il sonra bəyan etdilər ki, bu gizli
fəaliyyətə son qoyulub. Polis bu təşkilatın 8 türk immiqrantının
qətlindəki iştirakını dərhal sübuta yetirdi. Lakin bu işdəki ən başlıca
sensasiya jurnalist araşdırmaları nəticəsində əldə edilmiş bir
informasiya idi. Həmin informasiya belə idi ki, bu neonasist
qruplaşmanın bütün təşkilatçıları məxfi əməkdaşlar, yəni alman
xüsusi xidmət orqanlarının agentləri olub.
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Bu qruplaşmanın yaradıcıları olan 36 yaşlı Beata Tsşepe, professor
övladı Uve Mundlos və ixtisassız fəhlə Uve Benhardt gizli agentlər
idilər və xüsusi xidmət orqanları onların fəaliyyəti barədə hələ
1995-ci ildən məlumatlı idi. Saksoniya-Anhalt federal torpağı
dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin arxivlərində Uve Mundlosun 1995ci ilin iyununda hərbi əks-kəşfiyyat xidmətinin (MAD) əməkdaşları
tərəfindən sorğu-sual edilməsinə dair sənədlərin surətləri aşkarlandı.
Bundan əlavə, həmin sənədlərin surətləri digər xüsusi xidmət
orqanlarının - Konstitusiyanı Mühafizə Federal Xidmətinin və
Türingiya və Saksoniyanın təhlükəsizlik orqanlarının arxivlərində
saxlanırdı. 2011-ci ilin noyabrında Bundestaqda bu işin təhqiqatına
başlayan xüsusi istintaq komissiyası yaradılandan sonra deputatlar
hərbi əks-kəşfiyyat xidmətinə sorğu ilə müraciət edərək ―NSU işi‖
üzrə arxiv sənədlərinin onlara verilməsini tələb etdilər. Lakin alman
əks-kəşfiyyatı bu işlə bağlı özündə olan bütün materialları məhv
edərək onları deputat komissiyasına verməkdən faktiki olaraq
imtina etdi.
Alman polisində ―KU-KLUKS-KLAN işi‖
Yaradıcıları alman polisinin məxfi əməkdaşları olan NSU
təşkilatının işi ilə alman polislərinin irqçi Amerika təşkilatı ―Kukluks-klan‖dakı iştirakı arasındakı heyrətamiz qarşılıqlı əlaqəni üzə
çıxarmaq mümkündür. Alman polisi Mişel Kizevetteri 2007-ci ildə
məhz NSU aradan götürmüşdü. Lakin tezliklə məlum oldu ki, onun
iki iş yoldaşı sən demə, ―Ku-kluks-klan‖ın üzvü imiş. O da üzə
çıxdı ki, bu iki polis əməkdaşı, o cümlədən neonasistlər tərəfindən
qətlə yetirilmiş Mişel Kizevetterin bilavasitə rəhbəri hələ 2002-ci
ildən etibarən ―Avropanın ağ cəngavərləri KKK, Almaniya filialı‖
qruplaşmasının üzvləri olublar. Onlardan biri bu qruplaşmada yarım
il, digəri bir qədər az üzv olublar. Bu işdə ən dəhşətli məqam o idi
ki, Baden-Vürtemberq federal torpağının Daxili İşlər Nazirliyi ―Kukluks-klan‖ın alman filialının liderinin mənzilində aparılmış
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axtarışdan sonra həmin polis əməkdaşlarının KKK-ya mənsubluğu
barədə hələ 2003-cü ildə informasiya almışdı. Lakin bu polis
əməkdaşları DİN-dəki xidmətlərinin davam etdirirdilər və cəzasız
qalmışdılar.
Hətta 2012-ci ildə Bundestaqın bir sıra deputatlarının, o cümlədən
sosial-demokrat fraksiyasının üzvü Sebastyan Edatinin alman
polislərinin irqçi təşkilatlarla əlaqəsi məsələsini qaldırmasından
sonra da Almaniya DİN öz əməkdaşlarının cəzalandırılması,
xüsusilə də M.Kizevetterin qətli ilə bağlı müvafiq xidməti
araşdırmanın aparılması üçün heç bir tədbir görmədi. Polis və
prokurorluq ―NSU işi‖ ilə ―Ku-kluks-klan‖ arasındakı qarşılıqlı
əlaqəni üzə çıxarmaq üçün də müvafiq araşdırma aparmadılar.
Halbuki gizli fəaliyyət göstərən nasistlər tərəfindən öldürülmüş
qadın polisin iş yoldaşları qanunsuz təşkilatın üzvləri idilər. Bu isə
ölkənin istintaq orqanlarında müəyyən şübhələr yaratmalı idi.
Saksoniyada neonasizm
Saksoniya alman federal torpağı, 2012-ci ilin mayı: ―Bautsen
şəhərində iki kişi Kolumbiyadan mübadilə proqramı əsasında
gəlmiş bir tələbəyə hücum edirlər. Onlar tələbəni ləyaqətsiz
söyüşlərlə təhqir edir və təpikləyirlər. Hoyersverddə sağçı
ekstremistlər alman Bundestaqının (Almaniya parlamentinin)
deputatının kabinetini mühasirəyə alırlar. Onlar kabinetin
pəncərələrinin sındırır və oradakı xidmətçiyə hücum edirlər.
Limbax-Oberfronda neonasistlər alternativ təhsil mərkəzinə hücum
təşkil edirlər. Geythaynda bir pakistanlıya məxsus ―Bollywood‖ adlı
pitseriyanın qarşısında əldəqayırma partlayıcı qurğu işə salınır.
Pitseriyanın sahibi Sayyal neonasistlər tərəfindən təqiblərə məruz
qalmasından danışır. Deyir ki, beş aydan - pitseriyanın açdığı
gündən bəri təqiblərə məruz qalır. Elə birinci günün axşamı onlar
obyektin şüşələrini sındırıblar. May ayında üzlərində maska,
əllərində bıçaq olan 10 nəfərdən ibarət qrup restoranın qabağında
peyda olub. Onlar qapını döyür, pəncərələrə daş atır və belə
qışqırırdılar: ―Sən murdar əcnəbisən. Əlimizə düşəcəksən. Əgər
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buradan rədd olub getməsən, biz səni öldürəcəyik‖. Bir həftədən
sonra restoran partladılaraq dağıdıldı. Gənclər hər gün Geythayn
şəhərinin (Leypsiq rayonu) mərkəzinə toplaşaraq pivə içir və uca
səslə nasist mahnıları oxuyurlar. Hamı bir-birini nasistlər kimi
salamlayır, bəzən antisemit şüarlar da qışqırırlar‖.
Bütün bu faktları 2012-ci ildə məşhur alman təhqiqatçı-jurnalisti
Maksimilian Popp üzə çıxarıb. Həmin gənclər isə hazırda faktiki
olaraq milli və irqi seqreqasiya (parçalanma) ideyalarını təbliğ edən
Almaniya Milli-Demokrat Partiyasının (AMDP) fəallarıdır.
Ultrasağ milliyyətçi (de-fakto nasist) partiya olan AMDP
Almaniyada tamamilə leqal fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə, partiya
rəsmən dövlət qeydiyyatından keçib, seçkilərdə iştirak edir və
bələdiyyələrdə yerlər əldə edərək Almaniyanın şərq əyalətlərində
güclü mövqelər tutur. Bu partiya 2004-cü ildə Saksoniya
parlamentinə seçkilərdə seçicilərin 9,2 faizinin səsini qazanmışdı.
2009-cu ildə isə Bundestaqa seçkilər zamanı nasist partiyasına
635525 seçici səs vermişdi. Bu partiyanın fəalları faktiki olaraq
nasist təbliğatı aparır və polisin və digər hüquq-mühafizə
orqanlarının səhlənkarlığı şəraitində əhalini qorxudurlar.
Neonasistlərin partiyası alman cəmiyyəti üzərində 1968-ci ildən
bəri hələ bu cür güclü təsirə malik olmamışdı.
―Ştern‖ həftəliyinin aparıcı əməkdaşı Kati Qlogerin qənaətinə görə,
Almaniya hökuməti, Bundestaq və bundesrat AMDP-ni bağlamağa
dəfələrlə səy göstərsə və Almaniya Federal Konstitusiya
Məhkəməsi buna bənzər təşəbbüsləri rədd etsə də AMDP millətçilik
baxışlarının tərəfdarı kimi çıxış etməkdə davam edir. Lakin
partiyanın proqram sənədlərində nasist təbliğatının və
simvolikasının elementləri formal şəkildə də olsa yoxdur deyə ali
məhkəmə instansiyası onun qeydiyyatının ləğvi üçün formal
əsaslara da malik deyil. Bəs Saksoniyadakı hadisələr, həmçinin
AMDP üzvü Ralf Vollebenin ―NSU işi‖nə bağlılığı bu partiyanın
bağlanması və onun dövlət qeydiyyatının ləğvi üçün formal əsas
deyilmi? Yoxsa sadəcə olaraq alman hökumətinin tənqidçilərinin
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haqqında bərkdən danışdığı ―dövlət içindəki dövlət‖ (―deep state‖)
multikulturalizmin xanım Merkelin də təəssüflə qeyd etdiyi həmin
bu iflasını şərtləndirən həqiqi və səmərəli rıçaqı itirməkdə maraqlı
deyil?
Söz yox, Bundestaqın deputatı Viola fon Kramerin (Yaşıllar
fraksiyası) verdiyi informasiyaya görə, AMDP Almaniyanın xüsusi
xidmət orqanları ilə sıx bağlıdır və partiyanın fəaliyyəti
təhlükəsizlik xidmətinin maliyyə yardımı ilə həyata keçirilir. Nəinki
təkcə Bundestaqın, ümumiyyətlə, həm də Avropa Parlamentinin ən
nüfuzlu deputatlarından birinin (xanım V.fon Kramer Avropa
Parlamenti Komitəsinin sədri vəzifəsini tutur) bu fikirlərindən sonra
anlamaq çətin deyil ki, Federal Konstitusiya Məhkəməsi
Bundestaqın nasistlərin qeydiyyatını ləğv etmək tələbini niyə rədd
edir.
Bütün bu hadisələr Almaniyada nasional-sosialistlərin gizli
fəaliyyətinin üstünün açılmasından sonra baş verir. Lakin alman
hakimiyyət orqanları faşizm və rasizm hərəkatının yeni dalğasına
qarşı çıxmağa nədənsə tələsmirlər. Əksinə, Almaniyanın hakimiyyət
orqanları rahat və əlverişli mövqe tutaraq problemin mövcudluğunu
yerli-dibli inkar edirlər. NSU-nun fəaliyyəti dövründə olduğu kimi.
Gəl yüksək rütbəli alman məmurlarının dediklərinə diqqət yetirək.
Saksoniyanın daxili işlər naziri, sağ-mərkəzçi XDİ-dən olan Markus
Ulbiq miqrantların mənzillərini talan etməyə çağıran yerli
nasistlərin faşizm ideologiyasını açıq-aşkar təbliğ etmək vasitəsinə
çevrilmiş ―Azad şəbəkə‖ni adicə internet-portaldan, bir növ
nasistlər üçün Facebook-dan başqa bir şey saymır. Saksoniyanın baş
naziri, xristian-demokrat Stanislav Tillix isə bəyan edib ki, onun
rəhbərlik etdiyi torpaqda ultrasağ ekstremizmlə bağlı elə də ciddi
problem yoxdur.
Halbuki NSU-nu yaradan və öz fəaliyyətini 10 il ərzində açıq
şəkildə davam etdirən məşhur ―üçlük‖ məhz Saksoniyada hərəkət
edirdi. Bununla bərabər hakimiyyət qrupları gizli nasist
fəaliyyətinin davam etdiyi dövrdə olduğu kimi bu qrupun ləğvindən
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(yaxud özünü ləğv etməsindən?) sonra da orta məktəblərdə şagirdlər
arasında aparılan nasist təbliğatını laqeydcəsinə müşahidə edirlər.
Nasistlər gəncləri öz tərəflərinə çəkməyə çalışır. Elə təəssürat
yaranır ki, yerli nasist təşkilatına dövlət orqanları tərəfindən
himayədarlıq olunur. Nümunə olaraq deyək ki, irqçilərə müqavimət
göstərməyə çalışan, onların fəaliyyətini ifşa edən və onların
fəaliyyət azadlığını məhdudlaşdırmağa çağıran hər kəs dərhal
hədəfə çevrilib təqib olunmağa başlayır. Bunun ən parlaq nümunəsi
məşhur alman jurnalisti, bədii qiraət təşkilatçısı, antifaşizm
məzmunlu səs-küylü jurnalist araşdırmalarının müəllifi Günter
Valrafın taleyidir. O, neonasistlər tərəfindən təqiblərə məruz
qalmışdı.
Neonasistlərin özbaşınalığın yaranmasına və qayda-qanunun
pozulmasına yönələn barbarlığı polisin praktiki olaraq mütləq
səhlənkarlığı şəraitində baş verir. Buna misal olaraq Saksoniya
DİN-də neonasist zorakılığının qurbanı olmuş vətəndaşların telefon
zənglərinin açıqlanmasını göstərmək olar. Polislər vətəndaşların
şikayətlərinə şübhəli şəkildə biganəliklə yanaşıblar. Saksoniya
vətəndaşlarının polisə ünvanlanan telefon zənglərini alman jurnalisti
Maksimilian Popp 2012-ci il, iyunun 13-də ―Şpigel‖ həftəliyində
dərc olunan ―Nasistlər Almaniyanın ayrı-ayrı rayonlarında
firavanlıq içindədir‖ başlıqlı səs-küylü məqaləsində açıqlayıb.
Buyurun, ―Şpigel‖in açıqladığı stenoqramdan Almaniya polis
orqanlarının hərəkətsizliyinə dair daha bir parlaq nümunə:
―Saat 07:49, bir qadın zəng edir:
- Qolditsdəki Sofienplatsda indicə nəsə baş verəcək.
- Orada məhz nə baş verir?
- Bura maskalı adamlarla doludur.
- Hə, nə olsun?!
- Onlar hər şeyi təpikləyir və vurub dağıdır.
Saat 07:51, bir kişi zəng edir:
- Bura, Qolditsdəki Sofienplatsa 50-dən artıq maskalı adam yığışıb.
- Bəs siz niyə zəng edirsiniz?
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- Çünki bu oğlanlar binanı dağıdır, hər şeyi vurur, döyür,
partlayıcılar atır.
Saat 08:04, bir qadın zəng edir:
- Onlar Sofienplatsda hər şeyi darmadağın etdilər. Və burada,
gənclər klubunda nəyisə yandırmaq istəyirlər. Hər halda mən belə
eşitdim.
- Əlbəttə, əgər siz dağıntıların və vurulan zərərin şahidisinizsə,
istənilən vaxt polis məntəqəsinə gələ və ərizə yaza bilərsiniz.
Saat 08:44, bir kişi zəng edir:
- Onlar artıq 4 pəncərəni sındırdılar.
- Bəs siz məndən nə istəyirsiniz? Nədir, yoxsa mən gəlib bu
pəncərələrin qabağında durmalıyam? Yaxud siz nəyi gözləyirsiniz?‖
İrqçilik dalğasının Almaniyanın əksər şəhər və əyalətlərindəki (o
cümlədən Bavariyadakı; nasizmin güclənməsinə səhlənkar
münasibət bəzən ona gətirib çıxarır ki, elə polislərin özləri də
nasistlərin qurbanına çevrilir. Məsələn, bütün Almaniya neonasist
olduğu ehtimal edilən birinin Passau şəhərinin polis rəisi, sağçı
ekstremizmlə məşhur və ardıcıl mübariz Alois Mannixlə hücumdan
şoka düşmüşdü. A.Mannixl həmin hücum zamanı ağır bıçaq yarası
almışdı) yüksəlişi də ―NSU işi‖ndə olduğu kimi, hüquq-mühafizə
orqanlarının və alman dövlət maşınının lal-dinməz razılığı ilə baş
verir. Elə təəssürat yaranır ki, alman hakimiyyət orqanları ―qeyrinatural almanların‖ Almaniyadan çıxıb getməsini təmin etmək üçün
xalq qəzəbini və gəlmələrə qarşı aqressiv münasibəti qəsdən təhrik
edib qızışdırırlar. İlkin nəticələr göz önündədir: türklərin
timsalındakı əsas immiqrant kütləsi özünün ikinci vətənini tərk edir.
Bu prosesi həm də türk iqtisadiyyatının Ərdoğan hökumətinin
idarəçiliyi dövründəki gözlənilməz sıçrayışı stimullaşdırır. 22300
türk vətəndaşı Almaniyanı artıq tərk edib. Özü də əsasən yüksək
ixtisaslı mütəxəssislər çıxıb gedirlər.
Almaniya İqtisadiyyat Nazirliyinin eksperti Rita Ulrix deyir:
―...Çıxıb gedənlər yaxşıların ən yaxşılarıdır. Üstəlik, Almaniyaya
gəlmək istəyənlər belə yüksək ixtisaslara malik deyillər‖.
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Almaniyanı tələsik tərk edən türk mütəxəssislərinin yerinə gələnlər
isə dərin iqtisadi depressiya ilə üzləşmiş avrozona ölkələrinin
vətəndaşlarıdır. Ekspertin qənaətinə görə, çıxıb gedənlər
―almanların axmaq bürokratiya maşınından‖ xilas olurlar. Bəlkə
onlar bununla özlərini və gələcək nəsillərini ildən-ilə güclənən tarixi
qisasçılıqdan xilas edirlər?!
Hər halda İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının məlumatına
görə, daimi yaşamaq və ya işləmək üçün Almaniyaya getmək
istəyənlərin sayı 11 faiz azalıb. ―Amnesty İnternational‖ beynəlxalq
hüquq müdafiə təşkilatının alman şöbəsinin əməkdaşı Aleksandr
Boşun verdiyi informasiyaya görə, bu günə qədər Almaniyada 6
mindən çox fəal nasist qeydə alınıb, onlar tərəfindən isə
ksenofobiya zəminində 200-dən artıq cinayət törədilib.
İrqçilik Berlinə qədər də gedib çıxıb. Almaniya paytaxtının bütün
şərq hissəsi miqrantlara aqressiv münasibət bəsləyən alman irqçiləri
ilə doludur. Vestfaliya parlamentinin ASDP-dən olan sabiq
deputatı, vəkil Klaus Hoppştadt bildirir ki, axşama doğru
immiqrantların Berlinin şərq hissəsində görünməsi təhlükəlidir,
çünki onlar bununla özlərini irqçilərin və nasistlərin açıq-aşkar
hücumlarına məruz qalmaq kimi böyük risk qarşısında qoymuş
olurlar. AMDP öz mövqelərini şəhərin bu hissəsində də davamlı
olaraq gücləndirir.
―Murad Kurnazın işi‖
Hakimiyyət isteblişmentinin multikulturalizmin iflasını şərtləndirən
dövlət milli identifikasiya konsepsiyasının reallaşmasındakı
iştirakını yuxarıda gətirilən parlaq nümunələrlə yanaşı Almaniya
vətəndaşı və Quantanamo məhbusu Murad Kurnazın işi də
təsdiqləyir. Dövlət ―qeyri-natural almanlara‖ ikinci sort vətəndaşlar
kimi yanaşır. Qalmaqallı ―Murad Kurnaz işi‖ isə Almaniyanın
dövlət siyasətini bürümüş utanmazlığı açıb göstərir.
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Murad Kurnaz Bremendə doğulub. 11 sentyabr terror aktlarından
dərhal sonra Pakistana gedib. M.Kurnaz sonralar Bundestaqın
İstintaq Komitəsinə verdiyi ifadələrində etiraf edib ki, o, Pakistana
―İslam dini haqqında daha çox bilik almaq üçün‖ gedib. 2001-ci ilin
noyabrında yerli polis onu Pişəvərdə həbs edərək amerikalılara
təhvil verib. Amerikalılar isə bu məhbusu ləngimədən Əfqanıstanın
Qəndəhar şəhərindəki hərbi əsirlər düşərgəsinə, sonra da
terrorizmdə şübhəli şəxs kimi Quantanamoya göndəriblər.
M.Kurnaz Quantanamo həbsxanasında dəhşətli işgəncələrə və
seksual zorakılığa məruz qalıb, döyülüb. Bunlar da öz əksini təkcə
Almaniya KİV-ində yox, həm də dünyanın aparıcı nəşrlərində dərc
olunmuş çoxsaylı yazılarda tapıb.
M.Kurnazın yaxın qohumlarının xahişi ilə onun hüquqlarını 2002-ci
ildən etibarən vəkil Bernhard Doke qorumağa başlayıb. Vəkil isə
bildirib ki, onun həbsi və düşərgədə saxlanması qanunazidd
addımdır. Almaniya xüsusi xidmət orqanlarının, o cümlədən
konstitusiyanın qorunması üzrə idarənin nümayəndələri 2002-ci ilin
payızında Quantanamoya gedərək M.Kurnazla görüşüblər. Alman
xüsusi xidmət orqanları xüsusi plan işləyib hazırlamışdılar. Bu
plana uyğun olaraq həmin qurumlar M.Kurnaza onlarla əməkdaşlıq
etməyi və müsəlman dünyasındakı xəbərləri almanlara ötürmək
sahəsində fəaliyyətə başlamağı təklif etmişdilər. Lakin kəşfiyyat
sonradan öz planlarını dəyişdi və türk məhbusa maraq öldü. Bundan
əlavə, Almaniya XİN xalis formal bəhanəyə əsaslanaraq öz
vətəndaşının bu ölkədə yaşamaq icazəsini ləğv etdi. ―Əsas‖ da bu
idi ki, M.Kurnaz Almaniyanı qanunda nəzərdə tutulandan daha
böyük müddətə tərk edibmiş.
Murad 2006-cı il, avqustun 24-də həbsxanadan azad edilərək
Almaniyaya qayıtdı. Onun Almaniyaya qayıdışından dərhal sonra
siyasi qalmaqal baş qaldırdı. Məsələ burasındadır ki, xarici siyasət
idarəsinin o zamankı başçısı Frank-Valter Ştaynmayer kansler
Gerhard Şröderin hakimiyyəti illərində onun dəftərxanasının rəhbəri
postunu tutur və buna müvafiq olaraq da M.Kurnazın işini kurasiya
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edirdi. Bundestaqın xeyli deputatı Ştaynmayerdən istefaya getməyi
tələb etdi. Lakin o zamankı xarici işlər naziri Ştaynmayer ―Şpigel‖ə
müsahibəsində müxalifətin qınaqlarına soyuqqanlı şəkildə belə
cavab verdi: ―Biz düzgün hərəkət etmişdik. Mən bu gün də eynilə
həmin qərar kimi qərar verərdim‖.
Almaniyanın daxili işlər naziri Otto Şili də Bundestaqın xüsusi
komissiyasının suallarına cavab verərkən bəyan etmişdi ki, onun
əvvəllər rəhbərlik etdiyi nazirliyin bütün idarələrinin hərəkətləri
―tamamilə doğru olub‖.
Almaniyada diskriminasiyaya məruz qalan rusların işi
Təkcə türk icması yox, elə keçmiş SSRİ-dən gedən yeni immiqrant
dalğasının təmsilçiləri, Almaniyanın rusdilli əhalisi də
diskriminasiyaya və hüquqlarının pozulması kimi hallara məruz
qalırlar. Elə alman hüquq müdafiəçilərinin özlərinin fikrincə,
―Almaniyadakı ruslar AFR-dəki milli azlıqlar arasında vətəndaş
hüquqlarının pozulması baxımından ən çox zərərçəkən təbəqədir‖.
Belə ki, Almaniya Hüquq Müdafiə İttifaqının (bu təşkilat Köln
şəhərində fəaliyyət göstərir) bölmə rəhbəri Harri Mureyin sözlərinə
görə, 2011-ci ildə təkcə Köln şöbəsinin ünvanına rusdilli
vətəndaşlar tərəfindən təxirəsalınmaz hüquqi yardım üçün 1500-dən
çox müraciət daxil olub. Son üç il ərzində Hüquq Müdafiə İttifaqı
tərəfindən vətəndaşların 3762 müraciəti qəbul olunub və qeydə
alınıb. H.Mureyin sözlərinə görə, rusdilli vətəndaşların hüquqları
daha çox məhkəmə sistemi tərəfindən pozulur. Məhkəmələr onları
tərcüməçi ilə təmin etməkdən imtina edir, məhkəmə prosesləri
vəkillərin, mətbuatın və hüquq müdafiəçilərinin iştirakı olmadan
keçirilir. Bu praktika isə Almaniya Federal Konstitusiya
Məhkəməsinin ―insanların sonrakı taleyinə təsir edə bilən məhkəmə
qərarlarının sinxron şəkildə və sözbəsöz tərcümə olunmasının
vacibliyi barədəki‖ qərarı ilə ziddiyyət təşkil edir.
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Postsovet ölkələrindən, o cümlədən Rusiyadan çıxan miqrantların
ən başlıca problemi Almaniya hökumətinin bu kateqoriyadan olan
insanları təqaüd və sosial ödəniş almaq imkanlarından məhrum
etməsidir (yeri gəlmişkən, bu qadağa alman cəmiyyətinə hələ də
inteqrasiya oluna bilməyən Rusiya almanlarına da şamil edilib).
Ayrı-seçkilik yaradan diskriminasiya xarakterli bu qərar hətta II
Dünya müharibəsinin iştirakçılarına münasibətdə də qüvvədədir.
Halbuki vermaxt ordusunda və nasistlərin hərbi birləşmələrində
xidmət edən veteranlar tamamilə sabit pensiya ödənişləri alırlar.
Almaniyada rusdilli əhalinin hüquqlarının məhdudlaşdırıldığı belə
bir şəraitdə isə alman cəmiyyətinin bu seqmentinin qanunvericiliklə
təsbit edilən mülki və sosial hüquqlarının müdafiə olunması
imkanları praktiki olaraq yoxdur. Almaniya Hüquq Müdafiə İttifaqı
Almaniya hakimiyyət orqanlarının öz vətəndaşlarının, həmçinin
immiqrantların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində yürütdüyü siyasəti
dəfələrlə tənqid edib. Türk icmasının hüquqlarının tapdanması və
onların sıxışdırılması işində olduğu kimi, rusdilli milli azlığın
hüquqlarının pozulmasına dair çoxsaylı hadisələr də insan haqları
məsələsi ətrafında yaranmış vəziyyəti açıq-aydın xarakterizə və
ifadə edir, milli azlıqların assimilyasiyasına, yaxud onların ölkədən
zorla çıxarılmasına dair yeni konsepsiyanın məğzini açıb göstərir.
Çoxsaylı presedentlər arasında xüsusən Liliya Vanzidlerin və
Medvedyeva-Bernhardtın işlərini seçib ayırmaq olar. Almaniyada
polis zorakılığı ilə üzləşmiş Yevgeni Skvortsovun işi də xüsusi
diqqətə layiqdir.
―Yevgeni Skvortsovun işi‖
Yevgeni Skvortsov rus almanıdır. O, 2003-cü ildə öz anası və bacısı
ilə birgə Almaniyanın Langenfeld şəhərinə köçüb. Y.Skvortsov
bura köçəndən dərhal sonra da hüquq-mühafizə orqanlarının diqqət
mərkəzinə düşüb.
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Y.Skvortsov 2005-ci ilin sentyabrında nişanlısı ilə birlikdə dostu
S.Andreyin ad gününə qonaq gedib. Gecə saat təxminən 1-də
Y.Skvortsov digər qonaqlarla birgə avtomobil dayanacağına
gedərkən polis patrul maşını qəfildən onlara yaxınlaşıb.
Y.Skvortsov bu əraziyə gələnə qədər həmin yerdə dava olubmuş.
Polislər bütün adamların pasportlarını yoxlayandan sonra həmin
şəxslərdən 5 nəfərini qonşuluqdakı parkda qar təmizləməyə məcbur
ediblər. Üç həftədən sonra isə Y.Skvortsovu polis məntəqəsinə
dəvət edərək onun barmaq izlərini götürüblər.
Bir neçə aydan sonra - 2006-cı ilin mayında Y.Skvortsovu artıq
Langenfeld şəhər məhkəməsinə çağırıblar. Burada isə o, digər
―şübhəli şəxs‖ V.Kononovla tanış olub. Onları polisə müqavimətdə
ittiham ediblər. Məhkəmədə məlum olub ki, polisin tərtib etdiyi
protokollar saxta şəkildə quraşdırılıb, Y.Skvortsov V.Kononovla
tanış deyilmiş, o, sentyabrın 23-də həbs edilməyib və ilkin saxlama
kamerasında saxlanmayıbmış. İki ―şübhəli rusun‖ günahını sübut
edəcək dəlillər olmadığı üçün işə xitam verilib. Lakin şəhər
polisinin əməkdaşları artıq 2005-ci ilin noyabrında Y.Skvortsovu
oğurluq audio-video texnikanı gizlədib saxlamaqda ittiham edərək
onun mənzilində axtarış aparıb. Axtarış şahidlər olmadan həyata
keçirilib. Lakin immiqrantı onun yaşadığı mənzilin sahibinin
velosipedini oğurlamaqda ittiham ediblər. Y.Skvortsov Almaniya
Hüquq Müdafiə İttifaqının yardımı ilə qarşılıqlı iddia ərizəsi ilə
çıxış edib. Nəticədə immiqrantın araşdırılmaqda olan günahı sübuta
yetməyib.
Bundan düz bir ay sonra polis patrulları Y.Skvortsovu yenidən
saxlayaraq yoxlayıblar. Yoxlama bu dəfə evdən bir qədər aralıda,
elə küçədəcə aparılıb. Polislər Y.Skvortsovdan siqaret çəkməyi
dayandırmağı tələb ediblər. İmmiqrant bu axtarışın səbəbini
aydınlaşdırmağa macal tapmamış polislər hər tərəfdən onun üstünə
tökülərək qəddarcasına döyüblər. Bundan sonra Y.Skvortsov
huşunu itirib. O, bir də polis məntəqəsində ayılıb. Gözünü açanda
qollarının qandallanmış vəziyyətdə olduğunu görüb və burada da
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qeyri-insani rəftarla, işgəncə və təhqirlərlə üzləşib. Polislər onu
döyməkdə davam edib. Nəticədə Düsseldorf prokurorluğu 2006-cı
ilin avqustunda Y.Skvortsovu asayiş mühafizəçilərinə müqavimət
göstərməkdə ittiham edib. Məhkəmə isə onu 400 avro məbləğində
cərimələyib. Rus əsilli immiqrant polisə alışqan və cib bıçağı ilə
müqavimət göstərməyə cəhddə ittiham olunurdu. Lakin məhkəmə
sonradan şahid ifadələrinə əsaslanaraq bu ittihamları Y.Skvortsovun
üzərindən götürüb.
―Amnesty İnternational‖ın mövqeyi
Nüfuzlu beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı ―Amnesty
İnternational‖ bir il əvvəl alman hakimiyyət orqanlarını
immiqrantlara ədalətsiz münasibət bəsləməyə görə tənqid etdi.
Təşkilat alman hakimiyyətini siyasi qaçqın statusu almaq üçün ərizə
vermiş əcnəbi vətəndaşlarla qeyri-münasib davrandığına görə
kəskin tənqid atəşinə tutdu. Hüquq müdafiə təşkilatı qaçqınları
işgəncələrə məruz qala biləcəkləri yerə - öz vətənlərinə sürgün
etmək təcrübəsinə son qoymağı tələb etdi. ―Amnesty
İnternational‖ın araşdırmalarına görə, burada söhbət hər şeydən
əvvəl insan haqlarına riayət edilməsi probleminin ciddi narahatlıq
və qınaq doğurduğu Əfqanıstan və Pakistan kimi ölkələrdən,
həmçinin bəzi Afrika dövlətlərindən gedir.
―Human Rights Watch‖un mövqeyi
Digər nüfuzlu beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı ―Human Rights
Watch‖ da Almaniyadakı qanun pozuntularını diqqətdən kənarda
saxlamadı və bu ölkənin hakimiyyət orqanlarını məsuliyyətli
olmağa çağırdı. Belə ki, təşkilat 2012-ci il üzrə insan haqlarının
vəziyyətinə dair hesabatında xüsusi olaraq vurğuladı ki, ReynlandPfalts federal torpağı siyasi sığınacaq istəyən şəxslərə sərbəst
hərəkət etmək, bir yerdən digərinə getmək azadlığı vermiş federal
torpaqlar arasında 2012-ci ilin avqustunda sayca 6-cısı olub: ―Lakin
digər 10 federal torpaqda siyasi sığınacaq istəmiş şəxslər məhdud
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coğrafi zonanın hüdudları çərçivəsində qalmalıdırlar. Bu qaydanı
pozan şəxslər ya cərimə edilir, ya da həbsxanaya salınır‖.
―Human Rights Watch‖un verdiyi xəbərə görə, Almaniya 2012-ci
ilin noyabrında BMT-nin İşgəncələr Əleyhinə Komitəsinin (İƏK)
diplomatik zəmanətlər və miqrant uşaqlarının böyüklərin müşayiəti
olmadan deportasiyası məsələlərinə dair sualları ilə qarşılaşmalı
oldu. Bütövlükdə isə Almaniyadakı miqrantların və milli azlıqların
vəziyyəti bu təşkilatda xüsusilə də multikulturalizmin böhranı
fonunda ciddi narahatlıq doğurur.
BMT-nin mövqeyi
BMT-nin İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar üzrə Komitəsi
(İSMHK) 2012-ci ilin iyulunda siyasi sığınacaq istəmiş şəxslərin
sosial həyat tərzinin, maddi və məşğulluq təminatının, onlara
göstərilən tibbi xidmətin lazımi səviyyədə olmamasından
narahatlığını ifadə etdi.
Almaniya parlamenti sentyabrda qanun qəbul edərək təhsil
müəssisələrinin kollektivini hakimiyyət orqanlarını qeydiyyata
düşməyən miqrantlar barədə məlumatlandırmaq öhdəliyindən azad
etdi. Müxalifət partiyalarının bu qanunun səhiyyə və məhkəmə
orqanları əməkdaşlarına da şamil edilməsinə nail olmaq yönündəki
səyləri isə uğursuzluqla nəticələndi. İSMHK iyulda Almaniyaya
tövsiyə etdi ki, bu ölkə miqrantların təhsil almasına və
məşğulluğuna mane olan əngəllərin aradan qaldırılması
istiqamətindəki səylərini gücləndirsin.
Oktyabrda parlament terrorizmə müqavimət haqqında qanunun
müddətini daha 4 il uzatdı, həmçinin müstəqil monitorinq
komissiyası təsis etdi. Qanuna görə, əldə edilmiş məlumatların
nəzarətdə saxlanmasına və analizinə icazə verilir. 2010-cu ilin
dekabrında Köln şəhərinin məhkəməsi Xalid əl-Məsrinin onu 2004cü ildə Əfqanıstana verməkdə günahkar olan 13 ABŞ vətəndaşını
ekstradisiya etməkdən boyun qaçıran alman hökumətinə qarşı
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iddiasını rədd etmişdi. Oktyabrda BMT-nin İşçi qrupu təhlükəli elan
olunmuş şəxslərin preventiv qaydada saxlanması qaydaları ilə bağlı
baş verən özbaşına saxlanma hallarından narahatlığını bildirdi.
Mayda isə Almaniyanın Konstitusiya Məhkəməsi bu aksiyanı qeyrikonstitusion adlandırdı.
Almaniya hökumətinin mövqeyi
Kansler Angela Merkel 2010-cu ilin oktyabrında ölkəsindəki
multikulturalizm siyasətinin nəticələrini təhlil edərək öz
hökumətinin Almaniyada xalqların gələcəkdə yanaşı yaşaması
məsələsinə dair mövqe və baxışlarını açıq bəyan elədi: ―1960-cı
illərin əvvəllərində bizim ölkə əcnəbi işçiləri Almaniyaya dəvət etdi
və onlar indi burada yaşayır... Müəyyən müddət ərzində biz
özümüz-özümüzü aldatmışıq və öz-özümüzə ―onlar bizdə
qalmazlar, haçansa çıxıb gedərlər‖ demişik. Lakin bu, baş vermədi.
Əlbəttə, bizim bu məsləyə yanaşmamızın kökləri multikulturalizmə
gedib çıxırdı. Ona əsaslanırdıq ki, biz yanaşı yaşayacaq və birbirimizə dəyər verəcəyik. Bu yanaşma tərzi iflasa uğradı. Tam iflasa
uğradı‖.
Keçmiş müstəmləkəçi dövlətlər Böyük Britaniya və Fransadan
fərqli olaraq Almaniya xalqların gələcəkdə öz mədəni
başlanğıclarını qoruyub saxlamaq hüququna malik olmaları şərti ilə
dinc yanaşı yaşaması ideyasını açıq-açığına rədd edirdi. Almaniya
indiki təhlükəli vəziyyətdən çıxmaqla bağlı yeganə həll yolunu belə
qəbul edirdi: milli azlıqların yalnız bir çıxış yolu var - ya
assimilyasiya ilə barışmaq, ya da əksər immiqrantların uşaqlarının
tarixi vətəninə çevrilmiş Almaniyanı tərk etmək.
Alman hakimiyyət orqanlarının rəsmi mövqeyi bundan ibarətdir ki,
milli azlıqların nümayəndələri, immiqrantlar, əsasən də türk
icmasının təmsilçiləri özlərindən ötrü yeni inkişaf mərhələsi olan
postindustrial toplumda bir növ anklav mövcudluğunu üstün tutaraq
alman cəmiyyətinə inteqrasiya olunmaqdan imtina edirlər. Yəni
Azərbaycan multikultiralizmi

Elmi toplu

240

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri
əhalinin bu kütləsi bir tərəfdən, inkişaf etmiş alman cəmiyyətinin
siyasi və sosial nailiyyətlərinə şərik çıxaraq təminatlı və təhlükəsiz
həyat imkanlarından zövq alır, digər tərəfdən isə özlərinə yad olan
dəyərləri və yeni mühitin sosial əxlaqını rədd edirlər. Nəticədə öz
milli və mədəni identikliyini qoruyub saxlamaq cəhdləri
mədəniyyətlərarası ziddiyyətlərin güclənməsinə və dərinləşməsinə
gətirib çıxarır. Bu da öz növbəsində millətçilik meyllərinin
artmasına səbəb olur, alman xalqının tarixi özünəməxsusluğunun
hakim rolunu sarsıdan yad mədəniyyətlərlə yanaşı yaşamaq
ideyasının əksəriyyət tərəfindən inkar edilməsini gücləndirir.

http://thedecline.info/az/part1
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Avropada liberal dəyərlərin və
multikulturalizmin böhranı haqda
Həm Avropada, həm də bütün dünyadakı sosial-siyasi və iqtisadi
proseslərin inkişafının gedişi Avropada liberal dəyərlərin və
multikulturalizmin böhranı mövzusunun durmadan aktuallaşmasına
səbəb olur. Bu məsələ yenicə yaranmış dövlətlərdə, o cümlədən
postsovet dövlətlərində və bir vaxtlar sosialist düşərgəsinə daxil
olan, indi isə Avropanın siyasi və sosio-mədəni məkanına
inteqrasiya etmiş ölkələrdə müşahidə olunan demokratik resessiya
prosesinin fonunda xüsusilə aydın görünür. Liberal dəyərlərin
problemli demokratiyaya malik dövlətlər adlandırılan ölkələrdəki
böhranı təkcə bu dövlətlərin siyasi elitalarının getdikcə artıb
güclənən avtoritar siyasi istəkləri ilə şərtlənib müəyyən olunmur
(hərçənd siyasi elitalar da həlledici rola malikdir). Bunun daha dərin
səbəbləri var. Şərqi Avropanın və MDB-nin bir çox ölkələrində, o
cümlədən Azərbaycanda dəyərlər sisteminin böhranı ilk növbədə
Avropanın özündə müşahidə olunan liberal dəyərlərin və
multikulturalizmin böhranından irəli gəlir.
Son bir neçə ildə, xüsusilə də yeni iqtisadi depressiyadan sonra bəzi
Qərbi Avropa ölkələrində demokratik proseslərin sürətinin azalması
kimi ümumi bir tendensiya müşahidə olunur. Qlobal iqtisadi böhran
Avropanın əksər ölkələrinin siyasi inkişafında əvvəl mövcud olan
neqativ meylləri bir az da ön plana çıxardı, həmçinin bütün
dünyadakı avtoritar rejimlərin gücünü artırdı. Dünya miqyasında
gedən çoxillik demokratikləşmə prosesi son illər faktiki olaraq
dayanıb. Və resessiya adlanan proses indi heç də hər yerdə
müşahidə olunmur. Demokratikləşmə sahəsində əvvəllər əldə
olunmuş tarixi tərəqqi və nailiyyətlərdən geri çəkilmək indi artıq
dünyanın əksər regionlarında, o cümlədən elə Avropanın özündə də
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aparıcı modelə çevrilib. Bütün dünya üzrə etiraz hərəkatlarının
artımı qeydə alınır. Nəzərə almaq lazımdır ki, sosial çaxnaşmalar və
avtoritarizm meylləri hətta möhkəm və oturuşmuş demokratiyaya
malik Avropa ölkələrində də liberal dəyərlərə real təhlükə törədə
bilər.
2011-ci ildə ərəb dünyasında inqilabi dəyişikliklər uğrunda
başlayan və ―ərəb baharı‖ adı altında yeni tarixi mərhələnin əsasını
qoyan etiraz hərəkatının misilsiz yüksəlişi ilkin dövrlərdə
demokratikləşmənin yeni dalğası ilə bağlı ümid və gözləntiləri
gücləndirsə də hadisələrin sonrakı gedişi göstərdi ki,
demokratikləşmə dünyanın əksər regionlarında olduğu kimi Yaxın
Şərq regionunda da hələ həddən artıq mürəkkəb və qeyri-müəyyən
perspektivlərə malik bir proses olaraq qalır. Əksər avtokratik
rejimlər inqilab təhlükəsinin artması fonunda amansız
repressiyalarla formal kosmetik dəyişiklikləri birləşdirmək üsuluna
əl atmaq yolu ilə yeni situasiyaya uyğunlaşmağa çalışdılar.
Dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən postsovet məkanında
demokratikləşmə prosesləri ləngiyib dayandı, gerilədi, ya da
demokratiyanın imitasiyası kimi eybəcər fenomenlə əvəzləndi.
Avtoritarizm meylləri keçmiş Sovet İttifaqının əksər ölkələrində
daha da gücləndi. Liberal dəyərlərin aşınması prosesi isə tədricən
Avropa İttifaqının bir sıra dövlətlərini, ilk növbədə Şərqi, Mərkəzi
və Cənubi Avropa ölkələrini öz ağuşuna aldı. Dünyanın əksər
regionlarında müşahidə edilən demokratik proseslərdən məyusluq
hissi və siyasi təsisatlara etimadın azalması kimi hallar ötən əsrin
90-cı illərinin əvvəllərində formalaşmış təsəvvürləri - dünyada
liberal-demokratik dəyərlərin mütləq təntənəsi, habelə Şər
imperiyalarına qalib gələn və insan hüquqlarının üstünlüyü barədəki
nəzəriyyəni bəyan edən Qərb liberalizminin aparıcı rolu barədəki
aldadıcı və yanlış təsəvvürləri şübhə altına saldı.
Şərqi və Mərkəzi Avropa dövlətlərinin siyasi problemləri regionda
demokratik dəyişikliklər məsələsi ilə bağlı xeyli neqativ suallar
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doğurur. Xarici siyasətdə ikili standartların tətbiqi və vətəndaş
azadlıqlarının üzərinə getdikcə artan hücumlar bəzi Qərb ölkələrinin
xüsusilə də Macarıstanda demokratik sistemin böhranı,
Bolqarıstanda korrupsiya piramidasının yaranması, Rumıniyada
hakimiyyətin diskriminasiya siyasəti və s. fonunda siyasi
riyakarlıqda ittiham olunmasına gətirib çıxardı.
Hətta Qərbi Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələrində də
demokratiyanın səviyyəsi ümumi şəkildə aşağı düşdü. Bu da hər
şeydən əvvəl borc böhranlarının, avrozonadakı iqtisadi qeyrimüəyyənliyin, sosial rifah ideyasına parazit kimi daraşan və geniş
miqyasda etiraz əhval-ruhiyyəsi doğuran bir çox dövlətlərin
iflasının, yekun olaraq da qeyri-mükəmməl siyasi idarəçiliyin
nəticəsi idi. Qərbi Avropanın bir sıra inkişaf etmiş ölkələrində
(Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa, Belçika, İtaliya, İspaniya,
Portuqaliya) dövlətin fəaliyyətindəki çatışmazlıqlar artdı, əhalinin
siyasi həyatda iştirak səviyyəsi isə vətəndaş azadlıqlarının
məhdudlaşdırılması təhlükəsi ilə əlaqədar kəskin şəkildə azaldı.
Hakimiyyətlə cəmiyyət arasındakı uçurumun getdikcə dərinləşməsi,
formal demokratik üstquruma çevrilən ənənəvi siyasi institutlara və
partiya sistemlərinə etimadın azalması Avropa dövlətlərinin böyük
hissəsində xarakterik cəhətə çevrildi. Siyasi elitaların siyasi
həyasızlığı, sistemli korrupsiyası və ellik zəmanət (hamının bir
nəfərə, bir nəfərin hamıya zamin durması) prinsipi ona gətirib
çıxardı ki, liberal iqtisadiyyatın böhranı tədricən liberal dəyərlərin,
ən son nəticədə isə Avropa demokratiyasının özünün böhranına
çevrilməyə
başladı.
Avrosentrizm
platformasının
və
multikulturalizm nəzəriyyəsinin getdikcə dərinləşən böhranı
dalğasında isə suverenləşmə təmayülləri gücləndi, ―Ümumavropa
evi‖ və ―Sərhədsiz Avropa‖ dəyərləri unudulmağa başladı,
mühacirlərə (miqrantlara) münasibət pisləşdi, sosial inteqrasiya
siyasəti zəiflədi. Bütün bunlar isə öz növbəsində böhran hallarını,
dinlərarası və millətlərarası gərginliyi yalnız daha da gücləndirib
son həddə çatdırdı.
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Əgər Avropa identikliyinin əsaslarına baxsaq görərik ki,
müxtəlifliklərin (sosio-mədəni və etnik) yanaşı mövcud olub
yaşamasını nəzərdə tutan multikulturalizm bir konsepsiya olaraq
birmənalı deyil. Avropa İttifaqı demokratiya, tolerantlıq, insan
hüquq və azadlıqlarına, söz azadlığına hörmət və s. bu kimi
fundamental dəyərlərin birləşdirdiyi dövlətlərin birliyidir.
Multikulturalizm öz mahiyyəti baxımından avropalılğın bütün bu
meyarlarına ziddir: Avropa İttifaqının demokratik ölkələrində insan
haqları anlayışını qəbul etməyən (məsələn, müsəlman dünyasında
qadın hüquqlarını rədd edən), söz azadlığını özünə yad sayan,
demokratiyaya tənqidi münasibət bəsləyən, ən vacibi və ən əsası isə
özlərini yaşadıqları ölkələrlə (onların mədəniyyəti, ənənələri,
dünyagörüşü, həyat tərzi və s.) bir yerdə təsəvvür etməyən dini
icmalar var.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu halda söhbət heç də bütün
miqrantlardan getmir. Amma hər halda başqaları yox, məhz sayı
Avropada
nəzərəçarpacaq
dərəcədə
artmış
müsəlmanlar
multikulturalizm siyasətinin iflasa uğraması mövzusunda
müzakirələr aparmağa əsas yaradırlar. Bir sıra avropalı
siyasətçilərin qənaətinə görə, məhz miqrantların (xüsusilə də
müsəlmanların) Qərb cəmiyyətinin bir parçasına çevrilməyi
bacarmaması irqçilik və millətçilik kimi mənfi və qorxulu halların
baş qaldırmasına, ekstremizm əhval-ruhiyyəsinin güclənməsinə,
sosial özgələşmə və uzaqlaşmaya, düşmənçiliyə doğru aparır.
Radikal İslam tərəfdarlarının Qərbi Avropanın bu sosio-mədəni
mühitini bu cür mənfi yöndən qavraması sayəsində də əsassız
ittihamlar meydana gəlir. İslam mədəniyyətinin nümayəndələrini
beynəlxalq terrorizm ideologiyasının potensial daşıyıcıları ilə
eyniləşdirən stereotip də bu zəmində formalaşır. Belə bir yanlış
təsəvvür yaranır ki, bu zümrə içində olduğu, yaşadığı sosial mühitə
inteqrasiya etməyə bəri başdan hazır deyil.
Avropa liderlərinin müəyyən hissəsi miqrantlara münasibətdə tətbiq
edilən diskriminasiya əməllərinə Qərb ictimai fikrinə yeridilmiş
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yuxarıdakı stereotiplərin köməyi ilə haqq qazandırmağa,
multikulturalizmdən assimilyasiyaya keçməyin zərurətini bu
stereotiplərin yardımı ilə əsaslandırmağa çalışır.
Əgər Fransa, İspaniya, İtaliya, Portuqaliya, Yunanıstan kimi
ölkələrin tarixi təcrübəsinə müraciət etsək və onların Avropa
siyasətindəki yerini və rolunu təhlil etsək, onda demokratiyanın,
habelə siyasi və mülki azadlıqların indeksini müəyyən edən əksər
Avropa analitik institutlarının (o cümlədən nüfuzlu ―The Economist
İntelligence Unit‖ tədqiqat şirkətinin; yeri gəlmişkən, biz öz
araşdırmalarımızda ilk növbədə bu qrupun tədqiq etdiyi
məlumatlara əsaslanmışıq) tədqiqatlarına, həmçinin tam
demokratiyaya malik ölkələrin reytinq kateqoriyasına əsaslanaraq
deyə bilərik ki, adıçəkilən bu ölkələr son illərdə antiliberal
meyllərin güclənməsi sayəsində sonuncu ―Demokratiya indeksində‖
kifayət qədər demokratiyanın olmadığı ölkələr qrupuna salınıb.
İspaniya ―tam demokratiyaya malik ölkələr‖ siyahısında axırıncı
yerini qoruyub saxlasa da özünün dayanmadan enən reytinqi
ucbatından ―kifayət qədər demokratiyanın olmadığı‖ ölkələr
qrupuna həddən artıq çox yaxınlaşıb.
Yeri gəlmişkən, Fransa, İtaliya, İspaniya (Almaniya və Böyük
Britaniya ilə birgə) ənənəvi olaraq liderlik edən dəstəyə, Avropa
ölkələrinin elitası adlandıra biləcəyimiz qrupa daxil idilər. Bu üç
ölkə özlərini dünyanın nəhəng siyasi və iqtisadi təsir potensialına,
oturuşmuş və güclü demokratiyaya malik inkişaf etmiş ölkələri kimi
çoxdan təsdiqləmişdilər. Buna görə də onların demokratiya indeksi
üzrə reytinq göstəricilərinin qəfildən aşağı enməsi, özlərinin isə
―kifayət qədər demokratiyanın olmadığı‖ ölkələr qrupuna salınması
təəccüblü və simptomatikdir.
Uzun müddət liberal dəyərlərin tarixi dayağı kimi tanınan və
―Avropa siyasi dəbinin‖ ifadəçisi kimi çıxış edən Fransanın
nümunəsi xüsusilə səciyyəvidir. Bu ölkənin siyasi təsir potensialını,
mənəvi nüfuzunu, geosiyasi çəkisini və dünyada gedən qlobal
proseslərdəki rolunu nəzərə alanda şübhə yoxdur ki, Fransanın
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qanunvericilik, idarəetmə və ictimai-siyasi həyatında liberalizmin
səviyyəsinin aşağı düşməsi həm bu dövlətin özünün imicinə, həm
də bütün dünyadakı və Ümumavropa evindəki demokratik iqlimə,
habelə ayrı-ayrı Avropa ölkələrinin inkişaf təcrübəsinə mənfi təsir
göstərir.
Fransanın əvvəlki multikulturalizm xəttindən Böyük Britaniya ilə
Almaniyanın eyni dərəcədə tədricən geri çəkilməsi (prezident
Sarkozinin, baş nazir Kemeronun və kansler Merkelin
multikulturalizm siyasətinin iflası haqdakı səs-küylü bəyanatları
fonunda), milli identiklik amilinə həddən artıq diqqət yetirilməsi,
immiqrasiya siyasətinin sərtləşdirilməsi, ictimai həyatdakı ikili
milli-dini standartlar, ayrı-seçkiliyə yol açan və müəyyən sosial
qrupların fundamental hüquq və azadlıqlarını məhdudlaşdıran bir
sıra qanunların qəbulu (məsələn, ―erməni soyqırımının‖
kriminallaşdırılması, ictimai yerlərdə dua etməyin və hicabın
qadağan olunması, Almaniyanın bəzi torpaqlarında sünnətin yasaq
edilməsi və s.) - bütün bunlar yalnız sosial toqquşma və
çarpışmaların dərinləşməsinə və adıçəkilən ölkələrin demokratik
imicinin devalvasiyasına səbəb oldu.
Avropanın qalan hissəsinə gəlincə isə orada hər yerdə
multikulturalizmdən assimilyasiya siyasətinə doğru irimiqyaslı
dönüş müşahidə olunmaqdadır. Avropada ―assimilyasiya‖ sözündən
istifadə olunmasa da aparıcı avropalı sosioloqların (o cümlədən
ingilis alimi Ziqmund Baumanın) qənaətinə görə, gündəlik həyatda
―inteqrasiya‖ terminindən istifadə edilməsi gerçək prosesin assimilyasiyanın mənasının siyasi cəhətdən çox dəqiq şəkildə
dəyişdirilməsinin əlamətidir.
Assimilyasiya prosesinə doğru dönüş 2000-ci illərin əvvəllərində
baş verdi. Bu da ictimai əhval-ruhiyyənin dəyişməsindən irəli
gəlirdi. Bir tərəfdən ―welfare state‖ böhranı, digər tərəfdən isə 11
sentyabr terror aktı cəmiyyətdəki siyasi mühiti kəskin şəkildə
dəyişdirmişdi. Ultrasağ siyasi qüvvələrin nüfuzu artmışdı. Onlar
kütləvi informasiya vasitələrinin köməyindən səylə yararlanmaqla
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miqrasiya prosesini Avropa xalqlarının özünü təmin etməsi və
identikliyi üçün yeni müstəsna təhlükə şəklində təsvir və təqdim
etməyə başlamışdılar. ―Ümumi rifah dövlətinə‖ təhlükə,
təhlükəsizliyə təhlükə, sosial mütəşəkkilliyə təhlükə, identikliyə
təhlükə kimi və s.
Aparıcı Avropa ölkələri hökumətlərinin də dəstəklədiyi güclü
təbliğat nəticəsində aşağıdakı ideoloji effekt yarandı: miqrant
kütləsinin strukturundakı marginallaşma əxlaqi-psixoloji problem
kimi, miqrantların yeni cəmiyyətə inteqrasiya olunmaq
istəməməsinin təzahürü kimi qəbul edilməyə başladı.
Əgər Qərbi Avropanın özündəki, o cümlədən Almaniya və
Fransadakı siyasi dairələr siyasi liberalizmin ən başlıca,
fundamental prinsiplərinə və demokratiya normalarına saymazyana
münasibət nümunəsi göstərməyə başlamışdılarsa, onda yeni
demokratiya ölkələrində demokratik normaların və insan haqlarının
pozulmasının miqyası ağlasığmaz dərəcədə olmalı idi.
Yarımdemokrat və avtoritar ölkələrdəki, o cümlədən postsovet
dövlətlərindəki hakim elitalardan daha nə gözləmək olardı?!
Yeni ölkələrin Avropa sosial-siyasi və iqtisadi formasiyasına
uyğunlaşması epoxasını əhatə edən yenidənqurmadan sonrakı bir
neçə onillik ərzində yeni demokratiya ölkələrində demokratiya və
beynəlxalq hüquq normalarının oxşar formada, artıq sxematik və
sistematik, nümayişkaranə şəkildə pozulması halları baş verirdi. Bu
da özünü seçki prosesinin və seçkilərin nəticələrinin ənənəvi şəkildə
saxtalaşdırılmasında, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının kütləvi
şəkildə pozulması fonunda xalq etirazlarının boğulmasında, fərqli
düşünənlərin və söz azadlığının sistemli şəkildə təqib olunmasında,
korrupsiyanın artmasında və s. göstərirdi. Buna baxmayaraq
demokratik Qərbin demək olar ki, bütün subyektləri nüfuzlu və
mötəbər beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında daim tənqid olunan
bu ―pis rejimlər‖lə fəal əməkdaşlıq edirlər. Əsasən məhz elə rəsmi
Qərbin bu ikili (üzdə tənqid edib arxada dəstəkləmək) siyasəti,
həmçinin liberal dəyərlərin bütün dünya boyunca müşahidə edilən
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böhranı avtoritar rejimlərdə özlərinin seçilmiş, imtiyazlı və
məğlubedilməz olmasına əminlik sindromu yaratmışdı.
Şübhəsiz ki, böhranın iqtisadi və sosial nəticələrinin vurduğu
zərbənin təsir gücünü azaltmaq üçün Avropa çox böyük təcrübə və
potensial sərvət toplayıb. Lakin ənənəvi Avropa dəyərlərinin
yaşadığı böhranın siyasi və ideoloji nəticələrinin vurduğu zərbənin
təsir gücünü bərabər şəkildə azaltmaq, multikulturalizm ideyasının
tam iflasa uğramasından yayınmaq, kəskin şəkil almış problemləri
demokratiyaya zərər vermədən həll etmək mümkün olacaqmı? Bu
sual təkcə dəyərlərin böhranı ilə üzləşmiş Qərb ölkələrindəki ictimai
şüuru yox, həm də yeni yaranmış dövlətlərin ictimaiyyətini narahat
edir. Yeni ölkələrin ictimaiyyəti bunu tam anlayır ki, ümumdünya
inkişafının sonrakı gedişini məhz Avropadakı inkişaf konyukturası
və demokratik prosesin taleyi müəyyən edəcək.
Bütövlükdə isə bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə demokratiyanın və
multikulturalizm siyasətinin fəaliyyət göstərməsində yaranan
problemlər Avropanın yaxın siyasi perspektivləri ilə bağlı
narahatlıq doğurur və ―Ümumavropa evinin‖ özünün
mövcudluğunu təhlükə altında qoyur. Bundan əlavə, Avropa
dəyərlərinin hazırda müşahidə olunan sistemli böhranı tərəddüd
halında olan ölkələrin (bura nəinki təkcə Avrasiya siyasi
məkanından, həm də hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində böyük və
uğurlu nəticələr əldə etmiş Asiya-Sakit Okean regionundan olan
ölkələri aid etmək olar) Avropanın demokratik inkişaf yolunu
seçməsi yolunda ləngidici, çəkindirici amilə çevrilir. Avropa
dəyərlərinin böhranı avtoritar rejimlərin dəyişikliklərə müqavimət
potensialını artırıb gücləndirir və demokratiyanın qlobal miqyasda
daha inamlı şəkildə irəliləməsi imkanlarını boğur.
Təqdim olunan bu layihənin məqsədi əksər Avropa ölkələrində
Avropa dəyərlərinin (hər şeydən əvvəl liberal demokratiya və
multikulturalizm dəyərlərinin) sistemli böhranı hallarının kompleks
monitorinqini həyata keçirməkdir. Tədqiqat qrupu monitorinq
aparmaq üçün ölkə seçərkən kütləvi informasiya vasitələrinin son
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illərdəki kontent-təhlillərinə, həmçinin ―The Economist İntelligence
Unit‖ adlı nüfuzlu tədqiqat şirkətinin ―2011-ci ildə dünya
ölkələrinin demokratiya indeksi‖nə və aparıcı və nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatların müntəzəm hesabatlarına əsaslanıb.

http://thedecline.info/az/part1
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Multikulturalizm: nailiyyətlər və problemlər
Müxtəlif Ölkələrdə Multikulturalizm Siyasətinin Müqayisəli Təhlili
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.
Multikulturalizmin nəzəri əsasını liberalizm, xüsusən də
liberalizmin azadlıq, bərabərlik və qarqaşlıq kimi dəyərləri təşkil
edir. Bu səbəbdən də multikultural cəmiyyətdə nəinki sosial
ədalətsizliyi aradan qaldırmağa nail olmaq mümkündür, həm də
burda irqçiliklə bağlı ədalətsizliyə qətiyyən yol verilmir. Lakin
multikulturalizmlə liberalizm arasında bir mühüm fərq vardır.
Liberalizmdən fərqli olaraq multikulturalizm fərdlərin deyil,
qrupların hüquqlarını ön plana çəkir.
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
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insanların gələcək mədəni birliyi məqsədilə bir mədəniyyətin digər
mədəniyyətə inteqrasiya prosesi ilə əlaqədardır.
Multikulturalizm cəmiyyətdə təzahür edən çoxnövlü mədəni
müxtəlifliyin
növlərindən
biridir.
Bundan
başqa,
biz
multikulturalizmlə əlaqədar olan izolyasionizm (təcrid etmə),
assimilyasiya və aparteidi kimi digər təzahürləri də qeyd edə
bilərik.
İzolyasionizm elə bir siyasətdir ki, o, milli azlıqların ölkəyə daxil
olub orada məskunlaşmaqla mədəni müxtəlifliyin formalaşmasının
qarşısını alır. Nümunə kimi, 1901-ci ildə Avstraliyada qəbul
olunmuş ―İmmiqrasiya haqqında Qanunu‖ göstərmək olar;
Assimilyasiya – izolyasionizmə alternativ olan siyasətdir. Bu
siyasət hakim mədəniyyət tərəfindən öz içərisində milli azlıqların və
ölkəyə yeni daxil olanların mədəniyyətlərinin əridilməsini nəzərdə
tutur;
Aparteid – müəyyən qrup adamların assimilyasına mane olmaq
məqsədilə onların izolyasionizmə (təcridinə) yönəlmiş siyasətdir.
Göstərilən təzahürlərdən fərqli olaraq, multikuliuralizm – təkcə
adamların hakim etnik qrupu tərəfindən deyil, həm də milli azlıqlar
və ölkəyə yeni daxil olanlar tərəfindən dəstəklənən mədəni
müxtəlifliyə münasibətdə fərqli reaksiyaların rəngarəngliyidir.
Multikulturalizmin yuxarıda sadalanan spesifik cəhətləri onu son
nəticədə cəmiyyətin inkişafına səbəb olan pozitiv təzahür, müsbət
hadisə kimi xarakterəzə edir.
Multikultural cəmiyyətin formalaşması və inkişafı – tarixi
təkamülün xüsusiyyətləri ilə, konkret olaraq, sosial amillərlə
müəyyənləşmişdir. Onu da qeyd edək ki, multikultural cəmiyyətin
formalaşmasında və inkişafındademokratiya mühüm rol oynayır,
daha dəqiq desək, demokratiya multikultural cəmiyyətin təkamülü
üçün əlverişli şərait yaradır. Multikultural cəmiyyət ilk növbədə
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Qərbi Avropanın və Şimali Amerikanın demokratik ölkələrində
mövcud olmuşdur. Həmin ölkələrdəki tolerantlığın, əxlaqi
qaydalara uyğunluğun və demokratiyanın yüksək inkişaf səviyyəsi
orada multikulturalizmin ideyalarının yayılması üçün münbit şərait
yaratmışdır.
Yuxarıda deyilənləri nəzərə almaqla, qeyd edək ki, bölgələrin tarixi
inkişafındakı
müxtəlifliyə
uyğun
olaraq,
həmçinin
multikultkralizmin də müxtəlif modelləri mövcuddur. Bu spesifik
modellərin arasında mən Amerika, İsveç, Avstraliya və Kanada
modellərini qeyd etmək istərdim.
a. Multikulturalizmin Amerikan modeli.
1960-cı illərin ortalarınadan etibarən ABŞ anqlo-saksonları
immiqrantlarla bir yerə qatan bir növ ―əridici qazan‖ (―melting
pot‖) rolunu oynayırdı. Bu «qazanda» anqlo-saksonlar üstün
mövqeyə malik idilər. Lakin bir müddət keçdikdən sonra vəziyyət
tamamilə dəyişdi. ―Əridici qazan‖ proqramı multikulturalizm
ideologiyası ilə əvəz olundu. Bunun əsas səbəbi iki mühüm
qanunun – ―Vətəndaş Hüquqlarına dair Qanun‖ (1964) və
―İmmiqrasiya haqqında Qanun‖ (1965) – qəbul edilməsi olmuşdu.
Birinci qanun ölkədə anqlo-saksonların mövqelərini bir qədər
zəiflətməklə yanaşı, bütün millətlərin bərabərliyini təmin etdi.
İkinci qanun isə ölkəyə immiqrasiyanı sürətləndirdi.
Bu gün biz ABŞ-ın multikultural siyasətində bir tərəfdən –
mühacirlərin Amerika cəmiyyətinin dəyərlərini qəbul etməsini;
digər tərəfdən isə – etnik və irqçi ekstremizmin qarşısını alan əlavə
mexanizmlərin formalaşması kimi bu cəmiyyətdə etno-mədəni
oxşarlğın çatışmazlığını qörürük.
b. Multikulturalizmin İsveç modeli.
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Multikulturalizmin İsveç modelinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki,
cəmiyyətdə mədəni müxtəlifliyin saxlanılmasında dövlət fəal rol
oynayır. Dövlətin bu cür fəallığı ilk növbədə ölkədəki konkret siyasi
durumla əlaqədardır. Belə ki, İsveçdə uzun müddət çox güclü siyasi
mövqeyə malik Sosial-Demokrat partiyası hakimiyyətdə olmuşdur.
1976-cı ildə İsveç hökuməti əcnəbilərə səs vermək hüququ verdi.
1997-ci ildə qəbul olunmuş ―İmmiqrasiya haqqında Qanun‖ isə
İsveçi multikulral cəmiyyət kimi qələmə verir.
İsveçin multikultural siyasətinin əsas istiqamətləri – dil və təhsil
strategiyalarıdır. Bu strategiyalar immiqrantları həm öz doğma
dillərini, həm də İsveç dilini öyrənməyə sövq edir. İsveç hökuməti
ölkədəki mədəni müxtəlifliyə vacib və zəruri olan bir reallıq kimi
yanaşır.
c. Multikulturalizmin Avstraliya modeli.
Avstraliyada multikultural cəmiyyətin formalaşması uzun müddət
dövlət tərəfindən təqib edilən izolyasionizm siyasəti ilə müşaiyət
olunmuşdur. 1901-ci ildə Avstraliyada qəbul olunmuş ―İmmiqrasiya
haqqında Qanun‖ izolyasionizm siyasətininin idarə olunmasında
hakim elita üçün inzibati əsas rolunu oynamışdır. Situasiya yalnız
aşağıda adı çəkilən qanunların qəbul edilməsi
ilə dəyişməyə
başlamışdır: ―Vətəndaşlıq haqqında Qanun‖ (düzəlişlərlə) (1948);
―Miqrasiya haqqında Qanun‖ (düzəlişlərlə) (1958), ―Əcnəbilər
haqqında Qanun‖ (düzəlişlərlə) (1984) və ―Viza rejimi haqqında
Qanun‖ (düzəlişlərlə) (1997).
Qeyd etmək lazımdır ki, ―multikulturalizm‖ termini siyasi leksikona
ilk dəfə 1970-ci ildə – Avstraliyada İmmiqrasiya naziri vəzifəsində
çalışmış Al Kresbi tərəfindən daxil edilmişdir. O, anglo-saksonlarla
yeni avstraliyalılar arasındakı nifaqın aradan götürülməsində çox
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səy göstərmişdir. 1979-cu ildə hökumət Mədəni Müxtəlifliyin
Problemləri üzrə Avstraliya İnstitutunu, 1987-ci ildə isə
Multikulturalizm Problemləri Komitəsini yaratdı. Bu, Avstraliya
dövlətinin immqrasiya siyasətində necə mühüm rol oynadığının və
onun irqçilikdən multikulturallığa qədər inkişafında əldə etdiyi
parlaq uğurların göstəricisidir.
d. Multikulturalizmin Kanada modeli.
Kanadada multikultural cəmiyyətin formalaşması 1960-cı illərə
təsadüf edir. Kanada hökuməti əhalinin irqi, etnik və konfessional
müxtəlifliyini qəbul edirdi ki, bu da Kanada cəmiyyətinin əsas milli
xüsusiyyətinə çevrilmişdi. Bu o deməkdir ki, multikulturalizm
kanadalıların ən mühüm milli xüsusiyyətlərindən biridir. Bu ölkədə
multikulturalizm Azadlıq və Hüquqlar Kanada Nizamnaməsinin 27ci maddəsi ilə qorunur.
ABŞ və Avstraliyadan fərqli olaraq Kanadada etnik azlıqlara
münasibətdə hakim etnik qrup tərəfindən assimilyasiya siyasəti
yeridilmir. Kanadada hər bir etnik qrupun üzvləri öz ana dilini azad
şəkildə istifadə etmək, həmçinin öz doğma dillərində təhsil almaq
hüququna malikdirlər. Bu vacib situasiya Kanadada yaşayan etnik
azlıqların öz mədəni dəyərlərini qoruya bilməsinə şərait yaradır.
Beləliklə, multikulturalizmin müxtəlif modellərinin müqayisəli
təhlili nəticəsində bir neçə ümumiləşdirmə aparmaq istərdim:
1) Multikulturalizm – pozitiv sosial təzahürdür. O, cəmiyyətin
inkişafı üçün münbit şərait yaradır; etnik münaqişələrin qarşısını
alır və müxtəlif xalqlar arasında etimadı möhkəmlədir;
2) Multikulturalizm – cəmiyyətin mədəni müxtəliflik əleyhinə
etirazını səngitmək üçün alternativ siyasət kimi meydana gəlmişdir;
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3) Demokratiya multikultural cəmiyyətin formalaşmasında ən
mühüm amillərdən biridir;
4) Bölgələrin tarixi inkişafının xüsusiyyətləri multikulturalizmin
fərqli modelininin yaranmasını müəyyən etmişdir;
5) Multikulturalizmin müxtəlif modelləri arasında bəzi fərqlərin
olmasına baxmayaraq, heç şübhəsiz ki, multikultural cəmiyyətinin
formalaşmasında və multikultural ətraf mühitin dəstəklənməsində
aparıcı rol dövlətə məxsusdur.

Olqa Astafyeva Rusiya, RF Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu və
Xalq təsərrüfatı Akademiyası
Mədəni siyasət
dinamikası

strategiyasında

multikulturalizm

ideyalarının

Yalnız Rusiya və MDB ölkələri üçün deyil, bütün dünya üçün
aktual olan problemləri müzakirəyə çıxaran Humanitar Forum
iştirakçılarını salamlamağa çox şadam. Belə ki, bunlar mürəkkəb
sosial-mədəni dəyişikliklər şəraitində yanaşı yaşama problemləri ilə
bağlıdır. Zaman və məkan anlamına, həyatın mənası anlayışına təsir
edən bu dəyişikliklər bizi öz doğma mədəniyyətimizlə yaxınlığa
yenidən baxmağa və digər mədəniyyətlərlə təmas axtarışına sövq
edir.
Bu ünsiyyət, bu mədəniyyətlərarası dialoq ideyası yaşadığımız
qeyri-sabit və kifayət qədər dəyişkən olan müasir dünya üçün
mərkəzi rola çevrilir.
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Hörmətli həmkarlar, məni bu gün işlədiyimiz baza terminləri və
kateqoriyalarının məna anlayışlarına qayıtmaq məcburiyyətindən
azad etdilər. Bu, olduqca mürəkkəb və dinamik anlayış, lakin bu
gün dünyada fərqli modellər şəklində ziddiyyət doğuran
multikulturalizm kateqoriyasıdır. Bu modellərin bir ölkəyə
uyğunlaşsması mümkündür, ancaq onlar digər şəraitdə heç cür
tətbiq edilə bilməz, çünki istənilən model əsrlərlə formalaşmış
müəyyən dəyər-məna bazasına oturuşur və ona aid olur. Bu və ya
digər modelin tətbiqi üçün belə əsasların axtarılması çox çətin
vəzifədir, belə ki, yanaşı yaşamanın dünya konsepsiyasının ümumi
strategiyasının konkret etnomədəni və milli-mədəni inkişaf
konsepsiyası ilə uzlaşması prinsipindən ibarətdir.
Yanaşı yaşama – məhz elə dünyada mədəni siyasət strategiyasının
axtarılması problemidir. Lakin mənim fikrimcə, mədəni siyasət
anlayışı bu gün daha genişdir, çünki öz mədəni özəlliklərinin,
mədəni sərvətlərinin bu və ya digər şəkildə təzahürü ilə əlaqədar
baxdığımız bütün problemlər çox vaxt sosial konfliktlər sırasından
olan problemlərlə bağlıdır. Buna görə, multikulturalizm mövzusu –
dissiplinar problemdir, müasir dünyada sosial bərabərsizlikdən
qurtulma cəhdlərinin mədəni bərabərsizliklə toqquşduğu və bunun
da münaqişəli situasiyalar doğurduğu sosiomədəni strategiya
problemidir. Ola bilər ki, bir ölkəyə uyğunlaşmış modellərin digər
ölkələrdə tətbiq edilməzliyinə gətirib çıxaran da elə məhz budur. Və
tənqid, siyasi tənqid bizi multikulturalizmə yeni nəzərlərlə baxmağa
məcbur edir. Yeni nəzərlərlə baxmaq nə deməkdir? Hər şeydən
əvvəl bir məsələni anlamaq lazımdır ki, biz multikulturalizmə
mövcud mühitin demokratikləşdirilməsi, sərbəst qarşılıqlı təsirin və
mədəni plüralizmin yaranması tendensiyası ilə səciyyələnən yeganə
mümkün strategiya və ya çoxsaylı strategiyalardan biri kimi baxırıq.
Şübhəsiz, ilk növbədə insanların mədəniliyi anlayışının özünün
davamlılığı ilə bağlı problem əmələ gəlir. Əgər mədəni mühit lap
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qədimlərdən, uzun əsrlər boyu müxtəlif mədəniyyətlərə, müxtəlif
dinlərə açıq olan bir muhit kimi formalaşıbsa, onda bu mühitə digər
mədəniyyətlərin inteqrasiyasının bütün digər prosesləri də tamamilə
keçərli olur. Bu, mədəni rəngarənliyin təbii genişlənməsi, vəhdətin
mürəkkəbləşməsi prosesidir. Mənə belə gəlir ki, hazırkı günümüz
üçün multikulturalizm modellərinin mürəkkəbləşməsinin məhz bu
səciyyəsi nümunəvidir. Bizdən digər mədəni dəyərlər sferasında
sadəcə mədəniləşdirmə prosesi deyil, həm də müəyyən
transkulturasiyalar prosesi olan adaptasiya konsepsiyalarına yenidən
baxmaq tələb olunur. Bu prosesdə nəinki eyni tipli mədəniyyətlər,
həm də ümumiyyətlə, yaxın keçmişdə mədəniyyətəqabil və dialoq
üçün açıq kimi baxıla bilməyəcək digər mədəniyyətlər də qəbul
edilir. Ona görə də adaptasiya problemi – insanlara ən çətin
situasiyalarda belə uyğunlaşmağa kömək edə biləcək müasir
institutların vasitələr axtarışı problemidir.
Dünən hörmətli Yefim İosifoviç qeyd etdi ki, belə vasitələrdən biri
təhsil sistemidir. Ancaq mənim fikrimcə, təhsil sistemilə bərabər,
haqqında tez-tez danışdığımız vətəndaş cəmiyyətinin qurulması
situasiyası müəyyən yeni ekspert meydançalarının yaradılmasını
nəzərdə tutur. Belə ekspert meydançaları rolunda, əlbəttə, ictimai
təşkilatlar və birliklər cıxış edir.
Rusiyada milli-mədəni muxtariyyatlara yenidən baxılması, müasir
dünyanın bütün ölkələrinin ərazisində mədəni və informasiya
dəyərlərinin birləşdirilməsi imkanlarının yeni oxunuşu insana öz
kiçik rakursunu tapmağa və öz bütöv mühitindən təcrid olmadan
doğma mədəniyyətinin bütün dəyərlərini öyrənməyə və ona
qoşulmağa imkan verir. Elə bu da rəngarəngliyin birliyi modelidir
ki, burada hər bir mədəniyyət öz şəxsi ləyaqətini və özəl dəyərlərini
saxlayaraq digər mədəniyyətlərlə münaqişə muhitindən kənarda
mutləq qarşılıqlı fəaliyyətdə olur. Bu gün, artıq qeyd etdiyimiz
kimi, sosial problemlərin hər bir insana, onun dünyada mövcudluğu
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probleminə aid olduğunu nəzərə alsaq, bunu etmək heç də asan
deyildir.
Diskussiya meydançaları nə deməkdir? Onlardan biri – hər bir
ölkənin baş verən situasiyanın açıq təhlili ilə birgə təqdim etdiyi
analitik materiallardır. Məsələ burasındadır ki, belə materialların
toplanması metodu və metodologiyası demək olar ki, movcud
deyildir. Mədəniyyətlərin müxtəlif təməllər üzrə qarşılıqlı təhlilinin
vahid konseptual metodoloji əsası da yoxdur.
Linqvistik rəngarənglik bu problemin həlli yollarından biri kimi.
Müasir informasiya və mədəni şəbəkələr vasitəsilə uyğunlaşma
problemi.
Bu, müasir dünyada insanların, öz yeni reallığından ayrılmadan
ailələrilə əlaqəni itirməməyə, bu əlaqəni qorumağa imkan verən ən
maraqlı adaptasiya kanallarından və formalarından biridir. Bu, hətta
miqrasiya növü anlayışını da dəyişməyə qadir olan yeni
situasiyadır. Bu zaman əmək mühacirəti doğrudan da müvəqqəti
miqrasiyaya çevrilir – yeni ərazidə oturaq mühacirət olmur.
Demək istərdim ki, çoxmədəniyyətlilik konsepti də müasir
Rusiyada ciddi təhlilə məruz qalmışdır. Pozitiv təcrübə nöqteyinəzərindən mühacir axınları üçün açıq olan ərazilərdə dostluq
lokuslarının və mədəniyyətlərarası dialoq lokuslarının yaradılmasını
göstərmək olar. Sərhəd vilayəti olan və əhalinin sayına görə 180dən 200-dək etnomədəni ənənənin nümayəndələrini və müxtəlif
mədəniyyət daşıyıcılarını birləşdirən Orenburq vilayətini nümunə
kimi göstərmək mümkündür. Burada milli kəndin gözəl təcrübəsi
yaranmışdır, eyni bir ərazi məkanında informasiya muzeyləri,
informasiya mərkəzləri yaradılmaşdır. Bu mərkəzlərdə digər
mədəniyyətlərlə tanış olmaq və vahid ərazi çərçivəsində ümumi
tədbirlər keçirmək mümkündür. Rusiyada bu təzəlikcə vüsət
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almaqdadır, məhz təcridetmədən qaçmaq, ünsiyyətə canatma –
dialoq formasını qurmaq məqsədilə çoxmədəniyyətlilik modelinin
mürəkkəbləşdirirlməsi üçün maraqlı bir vasitə, maraqlı bir gedişdir.
Rusiya təcrübəsini təhlil edərək, demək istəyirəm ki, bu, həm ərazi
modelləri, həm də prosesləri qanunvericiliklə nizamlama modelləri
çərçivəsində axtarışların mürəkkəb şəraitində baş tutur. Hər halda
hər il 200 minədək insan Rusiyaya gəlir. Onlar müxtəlif
mədəniyyətlərin
daşıyıcılarıdır.
Lakin
Rusiyanın
çoxmədəniyyətliliyin genişləndirilməsinə dair malik olduğu təcrübə
əsas verir ki, etnomədəni siyasətin strategiyası pozitiv olsun və
bütün mövcud gərginlik halları öz müsbət həllini tapsın.

Etibar Nəcəfov,
professor, Bakı Slavyan Universiteti
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Postmodernist mədəniyyətdə ənənəvi dəyərlər
sistemləri
Mixail Şvıdkoy – Rusiya Federasiyası Prezidentinin beynəlxalq
mədəni əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi (Moderator):
Mənə birinci iclası aparmaq tapşırılmışdır. Mənim adım Mixail
Şvıdkodur. Mən, Rusiya Federasiyasını təmsil edirəm. Mən Moskva
Dövlət Universiteti humanitar sferada mədəni siyasət və idarə etmə
adlanan ali məktəbin elmi rəhbəriyəm. Bu gün biz o məsələdən
danışacаğıq ki, yalnız ilk baxışdan adama elə gəlir ki, son iki-üç
onillikdə formalaşmışdır. Biz bu gün postmodernist cəmiyyətdə və
postmodernist mədəniyyətdə ənənəvi dəyərlərin necə yaşadılması
haqqında danışacağıq. Bu mövzu necə deyərlər, müxtəlif xarakterli
diskussiyalarda kifayət qədər müzakirə edilmişsə də, bugünkü
forumun kontekstində, mənə elə gəlir ki, onun müzakirəsi xüsusi
məna daşıyır. Ona görə ki, forumun özu muasir insanın
fəaliyyətinin, bizim özümüzün hər hansı fundamental
təsəvvürümüzlə necə beаğlı olmasına həsr edilmişdir. Mən
Moskvada bir neçə cıxış hazırlamışdım, amma dünən tamamilə
təsadüfən, Georgi Adamoviçin görkəmli rus filosofu, rus
ekzisentalisti rus mədəni ənənəsində, bəlkə hələ lazımı qədər
tanınmayan, hər halda bugünki düşüncələrin məcrasında olmayan
Lev Şestova həsr edilmiş məqaləsini oxudum. Bu gün daha çox
ilinə, Slovenskoya, Korneyvə, əsaslanmağı, onlardan sitat gətirməyi
sevirlər. Şestov isə sanki kənarda qalmışdır, lakin o adamlar ki,
milli-ənənəvi dəyərlərlə, həmin dəyərlərin müasir biliklərlə və
müasir cəmiyyət ilə münasibətini öyrənməklə məşğul olur, onlar
üçün Şestovun yaradıcılığını öyrənmək yüksək dərəcədə vacibdir.
Bu mənada Adamoviçin məqaləsi ona görə qiymətlidir ki, iki dəfə
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iki dörd edər fikri, yeni deyil. Xeyir şərdir fikri də yeni deyil, bu
ona bərabərdir ki, şər xeyirin bir qədər dəyişilmiş formasıdır. Bu
bizə, necə deyərlər, Sovet dönəmində oxuyub öyrənmişlərə görə,
hər şeyi Bulqakov «Usta və Marqarita» əsərində göstərmişdir. Bu
heç də belə deyil, hər dəfə bəşəriyyət yeni böyük tarixi dəyişiklərlə,
mən belə düşünürəm ki, insanlıq belə dəyişiklərlə cox rastlaşmış və
Allah qoysa, hələ cox qarşılaşacaq, hər dəfə dərhal ənənəvi milli
dəyərlər məsələsi qalxacaq. Bu məsələ bəziləri üçün insanın
daxilində, bəziləri üçün nə isə insandan kənarda mövcud olan
sistemdə baş verir, hər halda onlar kəskin şəkildə meydana cıxır.
Biz bu gün o haqda danışmalıyıq ki, bizim məsələni necə
anlamağımızdan çox şey aslıdır. Çünki biz çox bilirik, çox
oxuyuruq, biz yaxşı məlumatlıyıq, amma mənim fikrimcə, bu,
bugünkü dünyada min, iki min il bundan əvvəlki hadisələrdən çox
deyil. Bu gün sivilizasiyaların konfliktindən-təzadlardan,
mədəniyyətlərin diаloqundan çox danışırlar. Mövzu yeni deyil,
mənə inanın, bu gün dünya IV, V, VI əsərlərə oxşar hadisələri
yenidən, yeni yöndə yaşayır. O vaxtalar xalqların böyük köçü
başladı, Barbarlar Romaya gəldi, Volqa Bolqarları Frakiyaya gəldi,
onda da mədəniyyətlərin qanlı dialoqu oldu, həmin hadisələr
müəyyən qədər, indi bizə vahid göründüyü kimi başa çatdı. Bir
sözlə, bu günkü yüksək toplantıda nə isə deməyə, nə haqqda isə
danışmağa problem vardır. Burada bizim hörmətli həmkarlarımızkolleqalarımız iştirak edir ki, onlar bizim birinci toplantımızda
iştirak etməyə razılıq vermişlər, hələ iki nəfər də gələcək: Cənab
Piotrovski və cənab Konçalovski. Onlar yoldadır mən gördüm ki,
onlar mehmanxanada mövcud idilər (gülür), mən onları fiziki
cəhətdən gördüm. Belə ki, onların buraya gəlməsi şansı çox
yüksəkdir. Başlanğıc üçün mən öz hörmətli həmkarım və
həmvətənim Dmitri Bıkovdan bu söhbəti başlamağı xahiş edərdim.
Buyurun!
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Dmitri Bıkov – yazıcı:
Əziz yoldaşlar, dostlar. Çox sağ olun ki, siz gəlmişsiniz, hər şeydən
əvvəl, ona görə ki, bugünkü mövzu kifayət qədər mürəkkəbdir və
görünür, vaxtımız asanlıqla keçirilməyəcək, amma ümid edirəm ki,
mənim qıcıqlandırıcı çıxışımdan sonra ehtiraslar bir qədər
canlanacaq-coşacaq və biz məmnuniyyətlə və fayda ilə vaxtımızı
keçirəciyik. Bir vaxt, mən Andrey Donatoviç Şinyavskinin ədəbi
şagirdi olanda ona, məni çoxdan narahat edən bir sual verdim:
«Niyə xristiyan evlərində xortdanın gorünməsi bu qədər dəhşət
doğurur? Axı, deyəsən dirilmiş qohum qayıtmışdır, niyə
şadlanmayasan?» Sualımа Sinyavski belə cavab verdi: «Onlar
əvvəlcə sevinmirlər, amma sonra başa düşürlər ki, ölülər ancaq
dirilərin hesabına yaşaya bilərlər!». Axı xortdan öz qohumunu
dişləmək istəmir. Deyək ki, biz Marimaerinin ―Quzlu‖, Puşkinin
variasiyalarında bun rast gəlmək olar və ya orijinal bakkal
əfsanələrini olduğu kimi oxuyanda görürük ki, xortdanlar öpürlər,
dişləmirlər: Bu onun sevgisinin təzahürüdür, amma o, özgənin qanı
ilə qidalanmaqdan başqa cür yaşaya bilməz. Bax Sinyavskinin bu
formulu mənim yaddaşımda xüsusi olaraq qalmışdır. Canlının
ölümlüyü-ölülərin yeganə «yaşamaq» formasıdır, yalnız bunun
hesabına o, özünə qan tapa bilər. Bu mənada arxaikliyin belə
ideallaşdırılması bir çox cəmiyyətlərdə baş verir, mənə elə gəlir ki,
bu çox təhlükəli və müəyyən mənada zalimlikdir. Bu ənənə o
dərəcədə qeyri-kompetentlik himayəçisidir, necə ki, abskuratizmin,
himayəçisidir ki, əvvəllər Şovinizim adlanırdı. Xüsusi istedadı
(vergisi) olmayan adama belə ənənəyə söykənmək kifayətdir. Bu,
Vixtor Pelevinin təbirincə desək, əlbəyaxa döyüşdə köməyə böyük
qardaşı və ya atasını çağırmağa bənzəyir. Ənənəyə söykənmək
kifayətdir ki, dərhal ona hər şey bağışlanır və günahları əfv edilir.
Adam Nabkovu və ya Markosu sevməyə və tanımaya bilər, amma
ənənəyə söykənərək bu, əxlaq uğrunda mübarizəyə, başqa sözlə,
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əxlaqdan ötrü mübarizəyə keçməkdir. İnsan moderin mədəniyyəti
başa düşməyə və ənənəvilik zirvəsində dayanaraq moderin incilərini
bəyənməyə bilər. Bunun üçün qara kvadrat, lazımdır bilər ki,
Pikаsso da anlaşılsın. Ənənə bir çox hallarda vulqar cahilliyin
örtüsü və özünə haqq qazandırmaq örtüsü olur. Umberto Eko
özünün «əbədi faşizm» məqaləsində faşizimin kommunizimdən nə
ilə fərqləndiyini çox dəqiq göstərmişdir. Buna görə də belə bir fikir
yaranmışdır ki faşizim pisdir, kommunizm də pryanik deyil. Biz
bunu postsovet adamlarının çoxu kimi, öz şəxsi təcrübəmizdən
bilirik. Amma faşizim üçün arxaikaya yönümluk xarakterikdir,
keçmişi ideallaşdırmaq xarakterikdir. Faşizim ənənə haqqında
danışır. Kommunizm isə gələcəyə Modernə (yeniliyə), anlaşılmayan
şeylərə meyl edir. Bu özündə özünəməxsuz təhlükəni gizlədir,
şübhəsiz, arxaikanın ideallaşdırılması daha təhlükəlidir, cünki onda
bu ideallaşdırmada gələcək qarşısında, yenilik qarşısında qorxu
gizlənmişdir. Mənim üçün, ümumiyyətlə, tamamilə aydındır ki,
müasir sivilizasiya, biz bildiyimiz kimi dərin böhran keçirir. Amma
mən yuxarıda adı çəkilən Lev Şestovun dəyərli bir fikrini
xatırlamaq istərdim ki, böhran mütəfəkkir insanın normal
vəziyyətidir. Bu təbiri ağıllı və istedadlı prоvaslav, müqqədəs din
xadimləri təkrarlamağı sevirlər. Məsələn, Andrey Kurayev bəyan
edir ki, böhran xiristiyanın normal vəziyyətidir; bu o deməkdir ki,
böhran həyat əlamətlidir. İkinci düşüncə; əlbəttə müasir sivilizasiya
böhran içərisindədir, amma bu o demək deyil ki, o öz köklərindən
imtina etmişdir. Bütün ölmüş insanlar vaxtı ilə xiyar yemişlər,
amma ona görə ölməmişlər ki, xiyar yemişlər. Bu günkü moderin
cəmiyyətin böhranı onunla əlaqədar deyil ki, o öz ənənəvi
köklərindən ayrılmışdır. Arxaika – bu tabular sistemi, qadağalar
sistemidir ki, böyük tarixi mədəni maraq aşılayır. Amma o, bu
günki fəaliyyətə rəhbərlik edə bilməz. O, artıq bəlkə də təəssüf ki,
coxlu itirilmiş tabuların hissəsi ola bilməz, o mədəniyyətin tarixinə
çevrilmişdir. Ona görə də mən fikrimi qısa, sadə ifadə etdim. Mənə
elə gəlir ki, dünyada postmodernin, arxaikanın yerinə və
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postmodern aləmində ənənə əvəzinə, tarixi mədəni və ənənə öz
yerini tutmalıdır. Bu şərtlə ki, bu günki həyatı tənzim etmək
iddiasında olmasın. Müasir insanın müasir həyatı tənzim edecək
qədər ağlı və ürəyi vardır ki, özü relikvizmin dərinliyinə düşməsin.
Diqqətiniz üçün sağ olun.
Moderator:
Çox sağ olun. Mən düşünürəm ki, başlanğıc elə ümumi, hamının
rəyi ilə elə qoyulmuşdur, çünki bir çox halda bu gün elə Moderin
inkişaf, xüsusilə texnoloji sahədəki inkişaf, o ümumi dəyərlərin
dəyişməsini təhrik edir. Zənnimcə, insan kifayət qədər
mühafizəkardır. Hər halda o, özü hər hansı ənənəyə sadiqdir. Biz
son 2000 ildə çox az dəyişmişik. Təkcə psixo-fizioloji varlıq kimi
deyil, habelə fizioloji varlıq kimi, nə isə bizim genotipimizdə
uyğunlaşma baş verir. Amma bu, o dərəcədə olmur ki, biz öz
sələflərimizi 2000 il və ya 3000 illik əcdadlarımızı tanımayaq. Mən
görkəmli filosof Rəfiqə Əzimovanın söz deməsini xahiş edirəm.

Rəfiqə Əzimova – Fəlsəfə elimləri doktoru:
Çox sağ olun! Mənim məruzəm sizin dünənki çıxışınızın təsiri ilə
yarandı. Sizin məruzə təkcə təsir etmədi, bu çıxışda mən bugünkü
situasiyaya yanaşmada yeni oxşar cəhətlər gördüm. Reqlament
qaydalarını pozmamaq üçün mən öz qısa məruzəmi oxumaq
istəyirəm. Keçid dövrünün yolları bizi müasiri olduğumuz üçün
minilliyin relslləri üstünə çıxarmışdır. Keçən əsrin əksliklərini
lazımınca dərk edib tənqidi surətdə qiymətləndirə bilmədən biz artıq
XXI əsrin on ilini yaşadıq. Müşahidələr böyük ehtimalla göstərir ki,
o, insan və insanlıq üçün, müəyyən mənada, insanlıq üçün əxlaqi və
fiziki mənada yaşamaqdan ötrü indikator rolunu oynayır. Şəxsiyyət
ştatusunun sosial varlığının çətin şəraitdə demokratik formalarının
axtarışında onun mənəvi potensialının azad subyekt olaraq
formalaşması yollarının araşdırılması bu gün fövqəladə aktuallıq
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kəsb edir. Bu, bu gün şəxsiyyəti ehtiyatlı olmağa və
həyacanlanmağa sövq edir. Şübhəsiz ki, onu bu gün ruhlandıran nə
isə bir şey vardır. İnsanın hansı ruhi və fikrində olan hansı mübhəm
cəhətlər onu yolundan sarpmağa və pozucu fəaliyyətə təhrik edir.
«Planetin adamları – bu yaxınlarda Rusiya prezidenti demişdir –
şübhəsiz, öz gələcəklərinin sabit olacağına inanmaq istəyirlər».
Görürsünüzmü, fikrimcə, dünyanın bütün dərin düşünən insanları
qeyd edirlər ki, dünyada iqtisadi qloballaşma yüksələn xətt üzrə
gedir. Qloballaşmada ən yüksək temp iqtisadi sahədə gedir. Amma
buтг, bizшь humanitar sahə haqqında demək olmaz. Bu gün həmişə
cəmiyyətin mənəvi elitasını təmsil edən filosoflar nə təklif edə bilər,
cünki fəlsəfə, əsasında müdriklik dayanan öz prеdmеti ilə həmişə
bütün simptomların və tendensiyaların başında dayanmışdır ki, bu
bəzən insanın və insanlığın həyati aləminin əsasının dağılmasına
doğru aparmışdır. Məlumdur ki, yeni eranın üç dininin
qarşılaşmasında çox böyük mübahisələr meydana gəldi ki, onlar
insan cəmiyyətinin yaşaması və inkişafı üçün stimul verdi. Əgər
fenomenoloji fəlsəfədən uzaqlaşsaq, artıq öz formalaşma dövründə
insanlıq, öz intuisiyasına əsaslanaraq yeni formalaşman protoelmə
minnətdar olacaq. Nə üçünsə biz bu gün bunu unuduruq, yəni De
Kartın ifadəsincə desək, o intiutiv həqiqət daha dəqiq və həqiqidir,
nəinki deduksiyanın özü. Protoelm insanlığa keçici olmayan cterjen
dəyərlər bəxş etmişdir ki, onu nəzərə almadan bəşəriyyət müxtəlif
zamanlarda, tarixi dönəmlərdə cıxılmaz situasiyalara düşərdi.
Mənim fikrimcə, biz bu gün həmin situasiyada yaşayırıq. Qeyd
edək ki, buddizim, zərdüştlik, konfusionizm faktik olaraq
bəşəriyyətin inkişaf yollarında mövcud olan fəlsəfi fikirlərin, həyat
tərzinin istiqamətlərini müəyyənləşdirmiş – əvvəlcədən görmüşdür.
Gözəl «Avesta»dan təkcə bir misal: Dahilik üçlüyük əvvəlcədən
dərk edilməsidir. Orada deyilir ki, Kosmosun qaydaya salınması,
cəmiyyətin qaydaya salınması, fərdin həyatının qaydaya salınması
daimi qarşılıqlı əlaqədə mümkün olur. Biz qeyd etdiyimiz kimi, bu
qarşılıqlı əlaqənin pozulması, bütün əsrlərdə faciəvi nəticələrə
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gətirib cıxartmışdır. Humanitar qloballaşma ideyası bu gün, mənim
qənaətimə görə filosofların düşüncə obyekti olaraq qalmaqdadır.
Amma XXI əsrdə bu ideya təkcə filosofları narahat etmir. Biz daha
tez-tez müşahidə edirik ki, onomalıyadan özgələşmə və özünü
özgələşdirmə artıq normaya çevrilmişdir və həyatı, dincliyi
hədələməkdədir. Dostlar, qeyd edək ki, dünyada cərəyan edən
proseslərin humanitar layı sürətlə aşağı düşür və belə düşünməyə
əsas verir ki, əgər bəşəriyyət öz formalaşma dövrünün ilkin
mərhələsində müdriklik hesabına yaşadısa, qəlblərin-ruhların
hesabına duruş gətirdisə, indi o, sivilizasiyanın xoş iltifatının hədsiz
qürrələndirməsi sayəsində, demək olar ki, əsas fundamental
dəyanətlə möhkəmlənməyib, bununla da sonsuz konfliktlər yoluna
düşmüşdür. Mən konfliktlər haqqında ürək ağrısı ilə danışıram.
Təkcə ona görə yox ki, mənim xalqım 20 ildir ki, fiziki və əxlaqi
cəhətdən konfliktdən əziyyət çəkir. Bunlar hansısа siyasətçilərin
uzaq görə bilməyənliyi sayəsində olmuşdur. Bu haqda mən
danışıram ona görə ki, dünya ictimayyəti, elə bil artıq ekstremal
şəraitdə yaşamağa, dövlətlərarası konflikt şəraitində yaşamağa adət
etmişdir və bunu bizim məişətimizin təbii tərzi kimi qəbul edir.
Beləliklə, min illər keçdikdən sonra, bu gün humanitar qloballaşma
ideyası necə də havadan asılı vəziyyətdədir. Nəzərə almaq lazımdır
ki, bugünkü siyasi orientasiyalar ekoloji, sosial, tibbi problemləri
nəzərə almasaq, bu prosesi daha da sürətləndirər. Mən Pitrim
Sorokinin əsərlərindən xatırlayıram ki, keçən əsrin acı illərində o,
«sosial və mədəni dinamika» əsərində qeyd edirdi ki, «hissi
mədəniyyətin toranlığı başlandı» və bu qaranlıqdan çıxmağın
yollarını göstərməyə çalışırdı. Müasir filosofların vəzifəsi ondan
ibarətdir ki, texnologiya üzrə siyasi diskusiyalar ki, XXI əsrdə bəzi
uzaq görməyən siyasətçilər istifadə edirdilər, aydın şəkildə göstərir
ki, demokratiya hakimiyyət aləti olaraq onlar üçün qoruyucu
geyimdir. Onlar bundan öz аmbisiyalı, biranlıq planlarını (biz
nəticədə gördüyümüz kimi) gizlətmək üçün istifadə edirlər. Halbu
ki, demokratiyanın funksiyası ki, əsrlər boyu sosial bərabərlik,
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ədalət daşıyıcısı olmuşdur, yenə ikili standartlаrın basqısı altında
qalmaqdadır. Qeyd edək ki, qızıl orta insanilik nəzəriyyəsi və
demokratiya iхrаcı bu və ya digər ölkənin müasir durumu və tarixi
özünəməxsusluğu ilə uyğunlaşdırılmır və bu gün dünya dinlərinin
ümumibəşəri dəyərləri, qəsdən təhrif edilərək süni surətdə bəzi
siyasi liderlərin şəxsi ambisiyаlı məqsədləri üçün istifadə edilir.
Mən sözümü tamamlayıram, amma qeyd etmək istəyirəm ki, hələ
Aristotelin təklif etdiyi demokratiya modeli bu gün, təəssüf ki,
mənəvi dəyərlər, konkret şəxsiyyətlərin və ya uzaq görə bilməyən
qurumların sırf ambisiyalarına xidmət edir. Kölə patalogiyası hər
gün insanlığı daha çox öz toruna doğru çəkir. Fəlsəfə və onun
demokratiyaya nisbəti bir idarəetmə aləti kimi bir qrup hakimiyyət
hərislərinin əlində moralizator və proqnozlaşdırma aləti ola bilməz.
XXI əsrdə hər bir insanın və bütün insanlığın həyat fəlsəfəsi, fəlsəfə
ilə siyasətşünasliğın, filosoflarlа siyasətçilərin əməkdaşlığını tələb
edir. Beləliklə, humanitar qloballaşma hələ də bir ideya olaraq qalır
və çox təəssuf ki, siyasi şüur səviyyəsində həzm olunur. Mən belə
hesab edirəm ki, bəşəriyyət problemlərinin həlli yollarını
tapmalıdır. Başqa sözlə, elə yolla ki qloballaşma ideyası, nəhayət,
dünya ictimaiyətinin həyat praktikasında reallaşdırıla bilsin. Mən öz
cıxışımı sualla bitirmək istəyirəm. Biz gələcək nəsilə, bizim
uşaqlarımıza, nəvələrimizə nəyi miras qoyuruq? Müasir dilemmanın
əsas mahiyyəti budur. Bütün yer kürəsinin çiçəklənməsi və ya
əksinə? Çox sağ olun!
Moderator:
Çox sağ olun! Хаnım Əzimova! Mən hamıya təşəkkür edirəm və
xahiş edirəm ki, hörmətli kolleqalar, bizim bu diskussiya elə
canlıdır ki, ümid edirəm ki, bu diskussiyaya salon da cəlb olunacaq,
gəlin onu canlı söhbətə çevirək. Biz iki mövzudan başladıq: ənənəvi
dəyərlər problemi və təbii olaraq alt mövzu kimi universallıq
problemi. Biz mədəniyyətin universallaşması, qloballaşması və
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dəyərlərin yaşaması haqqında danışacağıq. Bu sitemdə ənənəvilik
və modernizmdən bəhs edərkən mən, sadə bir şeyə diqqəti cəlb
etmək istərdim, təbii ki, mən heç kəsi mövzu üzrə mübahisəyə
çağırmaram, çünki bu məsələ sonsuzdur, bizi uzun zaman
diskussiyaya çəkər. Amma bəzi ciddi problemlər vardır, biz
mədəniyyətin universallaşması qloballaşması haqqında danışanda
hamımız fundamental dəyərlərdən danışırıq, amma elə dəyərlər də
vardır ki, hamı üçün ortaqdır. Amma aydın olur ki, hamı bunu qəbul
etmir. Məsələn, indi sözü həmkarımız Quqlinə vermək istəyirəm. O,
Avropa Şurasını təmsil edir. O, insan hüquqları, demokratik
dəyərlər haqqında danışacaq ki, müxtəlif cəmiyyətlərdə bunlar
müxtəlif cür başa düşülür. Biz Nyu-Yorkda, Vaşinqtonda və ya
Strasburqda siyasi korrektlik haqqında danışsaq – bu tamamilə
başqa cür olacaq. Bu, heç də o demək deyildir ki, şərqdə belə
fundamental dəyərlər haqqında anlayışlar yoxdur. Amma biz nə
qədər qloballaşmaya – təkcə əyri xətlər təklif edən lekallar –
Avropada düzəldilmiş lekallara meyl etsək də, ondan çıxış edirik ki,
qloballaşdırma prosesi inkişafla bağlı olan prosesdir. Avropa
dəyərləri, Asiya və Afrikada yaşayanların çox da xoşuna gəlmir,
buna görə də müəyyən gərginliklər yaranır. Bununla belə,
sivilizasiya məsələləri, əgər siz Vyetnama və ya Qabona gəlsəniz və
ya Serra-leona gəlsəniz, orada da eyni şeylərdir: Bəzi ölkələrə
nisbətən mikrofonlar bəzi yerlərdən yaxşı, bəlkə də bəzilərindən pis,
amma əslində fundamental dəyərlərin başa düşülməsi
qiymətləndirilməsi tamamilə başqa cürdür. Ona görə də
qloballaşmaya çox da ümüd etmək olmaz ki, bütün konflikləri
aradan qaldırar, mənim fikrimcə bizim kolleqamız Avropa
Şurasında gənclər və idman departamenti sədrinin müavini bəlkə də
məndən daha yaxşı bilir. Ulrux Bunes, buyurun!
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Ulrix Bunyes – Avropa Şurası Gənclər Departamentinin
başçısı:
Professor, öncə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizinlə ünsiyyətimi
Azərbaycan və ya Rus dillərində deyil, xarici dildə qura bildiyim
üçün üzr istəyirəm. Mən iki məsələyə toxunmaq istərdim. Birinci
məqam, bizi birləşdirən dəyərlər haqqında sizin sonuncu şərhinizlə
birbaşa bağlıdır, ikinci növbədə isə bu dəyərlərin tədbiqi məqamına
şərh vermək istərdim. Bu müşavirənin mövzusu olan post-modernist
mədəniyyətdə ənənəvi dəyərlər sistemi müxtəlif mürəkkəb suallar
ortaya çıxarır. Ənənəvi dəyər nədir? Dəyərlər sistemi nəyi ifadə
edir? Müasir mədəniyyət dedikdə nə başa düşülür? Bəs postmodernist mədəniyyət nədir? Etiraf edək ki, bu mövzular ətrafında
ümumi razılığa gəlmək bu divarlar çərçivəsində belə çətindir. Sosial
ədalət nümunəsini götürək. Sosial ədalət bütün dünyada demək olar
ki, gənclərin istənilən etiraz aksiyalarında səsləndirilən tələbdir.
Eyni zamanda, bu mövzu, əksər, hətta deyərdim bütün dünya
dinlərinin ayrılmaz mövzu elementidir. Sizcə bu müasir, ənənəvi və
ya post-modernist element hesab edilməlidir? Mən hökumətlərarası
və beynəlxalq təşkilat olan Avropa Şurasında çalışıram, bu təşkilat
Avropa vətəndaşlarının dəyərləri mövzusunda heç bir mandata
sahib deyil. Biz əminik ki, mədəni irs bu dəyərləri tam şəkildə ifadə
edir və özlüyündə yüksək səviyyəyə malikdir. Həmçinin, şübhəsiz
ki, qloballaşan dünyada inkişafa nail olmaq üçün bizim ümumi,
bütün cəmiyyət üçün əhəmiyyətli olan və ayrılıqda hər bir şəxsin
razılaşacağı dəyərlərə ehtiyacımız var. Əlbəttə ki, bizi birləşdirəcək
dəyərləri uzaqda axtarmaq lazım deyil. Onlar universal insan
hüquqları, müasir dünyanın Magna Carta-sı, İnsan Hüquqlarının
Universal Nizamnaməsi, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və
digər beynəlxalq insan hüquqları alətləridir. Onlar köhnə və yeni
dəyərləri qiymətləndirmək üçün meyarlardır. Bu dəyərlər, əlbəttə ki,
hərəkətsiz deyil, daim inkişaf prosesindədirlər. Dünən biz ölüm
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cəzasına qarşı Avropa və beynəlxalq gününü qeyd etdik. Avropa
insan hüquqları konsepsiyasına görə ölüm cəzası insan hüquqlarının
kobud şəkildə pozulmasıdır. Beləliklə, bizim qiymətləndirməyə
əsasən, bu, müdafiə oluna bilən ənənə deyil. Əgər bu mövzunu
mədəniyyətlərarası dialoq şəklində təşkil olunmuş forum
çərçivəsində müzakirəyə təqdim etsəniz, görəcəksiniz ki, birlikdə
yaşamağı öyrənmək təhlükəsizliyimizin bir hissəsidir. Bunu
həmçinin hərtərəfli təhlükəsizlik də adlandırmaq olar. Nəzərə alaq
ki, birgə yaşayış şəraitində yalnız müxtəlif dəyərləri yaşada
bildiyimiz halda təhlükəsiz yaşaya bilərik. İkinci toxunacağım
məsələ işin əməli tərəfidir. Sual ondan ibarətdir ki, biz bu dəyərlərə
necə müraciət edirik? Onları təcrübədə necə reallaşdıra bilərik?
İcazə verin bu məsələni xəbərdarlıq sözü ilə başlayım. Dünən çıxış
edənlərin bir neçəsi qeyd etdilər ki, Qərbi-Avropa siyasi liderlərinin
bir neçəsi bu yaxınlarda multi-kulturalizmi uğursuz siyasət kimi
tənqid etmişlər. Faktiki olaraq, bir çox müşahidəçilər düşünürlər ki,
Kameron, Merkel və Sarkozi bizim mədəni fərqlilik şəraitində
yaşamağımızı tənqid edirlər. Əslində, tənqid və tənqidə münasibət
bir daha göstərdi ki, multi-kulturalizm termini çox təhlükəli
anlayışdır. O, özü ilə birgə yüksək çaşqınlıq gətirir, çünki onun
ideologiyanı, praktiki siyasəti və ya sosial reallığı əks etdirdiyi sual
altındadır. Məhz bu səbəbdən, dünən Avropa Şurasının Parlament
Assambleyasının prezidenti tərəfindən adları qeyd edilən məşhur
insanlar bu termindən istifadə etməməklə sonsuz anlaşılmazlıqların
qarşısını almaq təklifini irəli sürmüşlər. Hazırda, Avropa Şurasının
fikrincə, mədəni müxtəliflik məsələsinə siyasətin tədbiqi ölçüsü
vasitəsilə müraciət etmək daha faydalı nəticə verə bilər. Avropa
Şurası 2008-ci ildə nəşr olunan innovativ Mədəniyyətlərarası
Dialoq adlı səlahiyyətli hesabat sənədinə müraciət etmiş, burada
həmin əməliyyat ölçülərinə baxmış, bir neçə çətinlikləri nəzərdən
keçirmiş, qanunvericiliyə nəzər salmış, təhsil vermək üçün nə
etməliyik, mediada hansı addımları atmalıyıq, şəhər
planlaşdırılmasında nə etməli və sosial xidmətlərin sınağında nələr
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etməli olduğumuza dair məsələlərə yaxından baxılmışdır. Bütün
bunlar mədəni kimliyindən, dəyərlərindən, həmin dəyərləri ifadə
etdiyi dildən asılı olmayaraq hər kəsə bərabər şərəf və bərabər
haqlar vermək üçün multi-kulturalizmə, cəmiyyətimizin mərkəzində
olan mədəni müxtəlifliyə istiqamətlənmək üçün
uyğunlaşdırılmalıdır. Sonuncu toxunacağım məsələ isə bir çox
dövlət sifarişləri ilə nizamlanır. O, dövlət orqanları, müəllimlər,
vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, dini ictimaiyyət, azlıqlar və
çoxluqlar və cəmiyyətin aktiv nümayəndələri adlandırdığımız bir
çoxları tərəfindən yayılır. Bizim bu məsələylə necə məşğul
olmağımız barədə sizə çoxlu nümunələr göstərə bilərəm. İcazə verin
daha vacib hesab etdiyim bir nümunəni göstərim. Gənclər üçün həm
ümumilikdə insan haqları mövzusunda, həm də internetdə insan
haqları naminə mübarizə ilə bağlı layihəni başlamaqdayıq. Bu
layihə onlayn rejimində insan haqları müdafiəçiləri adlanır. Bizim
üçün bu cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi olan gənclər təşkilatlarının,
digər səpkili təşkilatların, dini icmaların nümayəndələri tərəfindən
insan haqları dəyərlərinin post-modernist cəmiyyətə ötürülməsinin,
ifadə edilməsinin və mübarizə aparılmasının əsas üsuludur. Bu
Avropada birlik hissini yenidən yaşatmaq və birgə yaşayış
mədəniyyətini yaratmaq üçün siyasi fəaliyyətin əsası ola bilər və
çox müasir, güc tələb edən və eyni zamanda ənənəvi dəyərdir.
Təşəkkür edirəm.

Moderator:
Cənab Ulrixin toxunduğu problemlər – nə isə hər halda diskussiya
etmək üçündür. Mən bütün çıxış edənləri diskussiyaya dəvət
edirəm. Çünki mövzu-məsələ termində deyil ki, siz toxundunuz,
internetdə hüquqların qorunması və ya onlaynda hüquqların
qorunması o qədər də önəmli deyil, məsələ bundadır ki, bu halda
insan hüququ haqqındakı anlayışlar dəyişirmi. Mənim fikrimcə, bu
həqiqətən ciddi məsələdir. Təkrar edirəm: diskussiya üçün elə
məsələlər vardır ki, onları düzgün şəhər planlaşdırılmasının köməyi
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ilə həll etmək çətindir. Başa düşürsüz? Ona görə ki, bizim
daxilimizdə elə şeylər yaranır ki, onlar Dmitri Lvoviç üçün arxaik
görünsə də, bizim daxilimizdə müəyyən instinktlər, qanın-genetik
qanın səsi yaşayır. Əgər hər şey belə asan olsaydı mənim sevdiyim
Lessingin «Mudrıy Natan» (Müdrik Nаtаn) pyesində hər şey
yazılmışdır: üç din, müxtəlif yollar, vahid Allah. XVIII əsrdən biz
bunu – bu inamı möhkəmlətmişik. 1945-ci ildə, bu isə 1946-cı ildə
olmuşdur. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra tamaşada Volfqan
Xants oynadı, nə oldu, yenə də hər şey öz yerində qaldı. Cənab İlber
Ortaylı özlüyündə multikulturdizm fenomeni olduğu üçün (sizin
üçün deyirəm o, Avstriyada doğulmuş, Amerkada oxumuşdur, indi
məşhur Topqapı muzeyinin direktorudur) İstanbulda və Ankarada
Türkiyə tarixində məşhur olan iki universitetin professorudur.
Budur, sizin üçün mədəniyyətin qloballaşmasında qalib insana
misal. Cənab Ortayıl buyurun söz sizindir.

Pr İlber Ortayılı ofessor, doktor “Topqapı” muzeyinin
direktoru:
Çox sağ olun, Cənab Sədr. Mən burada sizinlə birlikdə olduğuma
çox şadam, qısaca olaraq bir necə məsələ haqqında danışacağam.
Özgələşmə zamanı biz hər şəhərdə tarixi mühiti qorumalıyıq. Təkcə
İstanbulda və Romada deyil, hər yerdə! Çünki bunlar xüsusilə,
bəşəriyyətin ümumi dəyərləridir və axırdа maraqlı cəhət: bir
tərcümə əsrində yaşayırıq, tərcüməçilər hər şeyi yaxşı edirlər, böyük
uğurla edirlər. Amma dünyanın yalançı ingilis dilində
qloballaşması, fikrimcə çox təhlükəlidir. Biz XIX əsrə qayıtmalıyıq
o vaxtlar bizə və Avropada latın dilində, bizdə Rusiyada və
Qafqazda ərəb və fars dillərində yazı var idi. Bizim fateh Mehmet II
– Türkiyə Sultanı yunan, italyan, fars, ərəb dillərini biz
adlandırdığımız kimi (rus) dilini bilirdi. Biz Renesans – oyanma
epoxası, hаbеlə klassik əsərləri oxumalıyıq – xüsusilə latın, yunan,
fars və ərəb dillərində oxumalıyıq. İsraildə bu gün müasir ivrit
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dilində və incilin klassik mətnlərinin dilində danışırlar. Çünki biz
Renesans dövrünə qayıtdığımız kimi – Bu, oyanma əsrinin sadə
dəyər əsridir, tarixi irsi qorumaq tarixi fikri qorumaqdır, fikrimcə bu
yeni humanitarizmdir. Sizə təşəkkür edirəm!

Moderator:
Çox sağ olun, professor Ortayl! Biz çıxışınız üçün sizə minnətdarıq,
mən bildiyimə görə, siz getməlisiniz, sakitcə bunu edə bilərsiniz.
Amma siz bilirsiniz, mən diqqəti nəyə çəkmək istəyirdim? Budur
professor İlber dedi ki, biz XVII, XVIII, XIX əsrlərin dillərinə
qayıtmalıyıq. Fikir verin budur bizim məzunlar əslində qloballaşma
dilləri ilə xəstələniblər. Cünki bütün oykumena, yunanlar üçün
yunan dilində danışdı, onların müstəmləkəsi də eynilə, necə ki,
müasir insan üçün ingilis dili, sonra latın dilində danışdılar, təbii ki,
bu dili sevirdilər, bu da özünə görə, o vaxtın ingilis dili idi. Sonra
fars dilində yunan dili ilə paralel şəkildə danışdılar. Deməli, elə
dillər olmuşdur ki, onlar nəhayət sivilizasiya arealının dili
olmuşdur. Bəlkə də biz yüz ildən sonra Çin dilini sevəcəyik, amma
istəməzdim. Amma mən prinsip etibarı ilə deyirəm, biz ingilis dili
haqqında danışanda deyirik «Budur yaramazlar gəldi», bizi ingilis
dilində danışmağa məcbur edəcəklər. Heç kim, heç kəsi məcbur
etmir. Sadəcə olaraq bu, ünsüyyət üçün, internet üçün əlverişlidir,
vəssalam! Buna görə də bir daha demək istəyirəm ki, elə dillər
olmuşdur ki, qloballaşma dəyərlərini özlərində əks etdirirlər. İndi
xahiş edirəm Konçalovskini dinləyin!

Andrey Sergeviç Konçalovskiy – kinorejissor:
Mənə elə gəlir ki, sizin nitqinizlə əlaqədar çохlu fikirlər оrtаyа
çıхdı. Xahiş edirəm məni bağışlayasınız, siz dillərin qloballaşması
haqqında danışanda, fikrimcə o faktı unudursunuz ki, dörd əsr
müddətində Avropa dünyanı müstəmləkə etmişdir. İngilis dilinə
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toxundunuz, ona görə yox ki, bu Avropanın sakitcə dünyanı
müstəmləkə etmişdir. Mənim fikrimcə, yox Şvenkanın fikrincə
böyük dünya sivilizasiyaları, əgər dünya tarixini götürsəniz ki, siz
Avropa Universitetlərində 500 və ya 600 il ərzində öyrənmişsiniz,
onlar qaranlıq əsrlərdir, hər şey yunanlardan, Afinadan və Misirdən
başlayır vəssalam! Yəni Avropa mədəniyyətinin əsası Misir,
Yunanıstan və Fələstindir, daha doğrusu panteizmdir. Mən Fələstini
yox, İzraili nəzərdə tuturam – Yəhudi mədəniyyətini çünki o necə
deyərlər, Avropamərkəzli idi. Bu Avropa mərkəzizim xüsusilə bizi
mütləq mənada dünya fizionomiyasını təhrif etməyə gətirib
çıxarmışdır. Əgər Avropa dünyanı 400 il ərzində istila etmişsə, indi
dünya Avropanı istila edir. Avropanın problemi ondan ibarətdir ki,
dünya Avropaya gəlir, özü də əvvəlcə bir məşəl аrхаsıncа gələn
kimi gəlmışdi. Mənə elə gəlir ki, XIX əsr üçün həsrət onunla
əlaqədardır ki, biz təmamilə yeni bir fazaya daxil olmuşuq. Bununla
mən nə demək istəyirdim, fransız filosofu demişdir ki, bütün kiçik
əhəmiyyətli tarixi hadisələr insan təfəkküründə görünməz
irəliləyişin görünən nəticəsi kimi baş vermişdir. Budur, mənim
fikrimcə, Bəşəriyyət tarixində çox əhəmiyyətli hadisə baş verir,
çünki şüurda irəlləyiş başlayır. Bu, daha çox onunla bağlıdır ki,
internetin geniş, hərtərəfli Sosiallaşması prosesi gedir. İnternet
informasiya üçün yeni olmuşdur. İnternetin isə informasiyalaşması
yeni siaysi situasiya doğurur ki, fikrimcə hеç bir vəchlə bəyəniləаlqışlаnılа bilməz, çünki biz hаmımız bir illüziyаnın bаşqаsı ilə
əvəz еdildiyi illüziyаlаrlа yаşаyırıq. Аmmа indi illüziyа,
ümumiyyətlə еlədir ki, biz оnа işıqlı gələcək kimi gеtdikcə dаhа çох
yахınlаşırıq. Nə vахtsа yа infоrmаsiyа, yа dа dünyа infоrmаsiyаsı,
nəhаyət, qаrа kütləni işıqlаndırаcаq – Bu böyük illüziyа оlаrdı.
Dеməli, siz bilirsiniz, burаdа təsаdüf оlmuşdur. Bu yахınlаrdа mən
охudum ki, Аmеrikаdа еvdаr qаdın univеrmаqdаn еvə gеdə
bilməmişdi, оnа görə ki, mаşındа GPS sınmışdır, bаşqа sözlə, о
həmişə sаğа-sоlа-sаğа sürmüşdür. Amma mаşındа qurğu
sındığından və о еvə gеdə bilməmişdir. Bu nə dеməkdir? Çünki
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intеrnеt təkcə bizə infоrmаsiyа vеrmir, hаbеlə bizi охumаq,
öyrənmək həvəsindən məhrum еdir, prinsip еtibаrilə bizi nəyi isə
yаddа sахlаmаqdаn məhrum еdir. Bu çох vаcib prоblеmdir ki,
mənim fikrimcə, insаn şüurunu müəyyən zülmət аləminə sürükləyir.
Mən dеyərdim, bu, vəhşilikdir. Niyə mən bu hаqdа dаnışdım? Mənə
еlə gəlir ki, indi hələ Аvrоpаnın düşdüyü vəziyyətdə də, nə isə biz
təkəbbürlük, ilkinlik dəyərlərini yаşаyırıq. Budur, bu dəyərlər
ilkinliyi оnunlа əlаqədаrdır ki, hələ kölə-siyаsi nəzаkəti mövcuddur,
o siyаsi nəzаkət ki, mütləq diktаturа оlmuşdur. Bu оnа gətirib
çıхаrır ki, dünən mənə Sеrgеy Lеоnidоviç Kаpiçаnın dеdiyi kimi,
Аmеrikаdа çох dа cаvаn оlmаyаn bir prоfеssоr printеr аpаrаn qız
üçün аğır-çətin qаpını аçmаq istəmiş və оnu sеksuаl məcburiyyət
аdı ilə univеrsitеtdən хаric еtmişlər. Bаşqа sözlə, siyаsi nəzаkət
insаnlаrı suаl аltınа аlmаq, həqiqət və dеmоkrаtiyа imkаnlаrındаn
məhrum еdir. Bu gün hаmı, həttа diktаtоrlаr dа dеmоkrаtiyаdаn
dаnışır. Dеmоkrаtiyа nədir, əgər siyаsi nəzakətdən kənаr dаnışsаq?
İki pоstulаt vаrdır: ümumi müstəqim sеçki hüququ və sоsiаl
təminаt-qаrаntiyа. Budur, iki əsаs – əgər Аfrikаdа, həttа təkcə
Аfrikаdа dеyil ümumi sеçki hüququ mülkiyyətin sоn həddinə, dini
fаnаtizmin yаyılmаsınа – gеnişlənməsinə gətirirsə, dərhаl diktаturа
ilə bitir. Bu ümumi sеçki hüququ, bеlə dеsək, çох dа müntəzəm
оlmаdаn fоrmаcа riаyət еdilirsə, оndа biz – «аbırsız аdаmlаr» dеyə
düşünürük ki, bu bеlədir, yа yох, biz yаlаnın həddi-hüdudu
hаqqındа düşünürük: оrаdа оnlаrı çох аldаdırlаr, yа аz, prinsipcə
isə, аydın оlduğu kimi, ümumi sеçki hüququ tеz-tеz pоzulur, bu
mənаdа dеmоkrаtiyа, səs vеrmə hədsiz dərəcədə nöqsаnlıdır. Bu
hаqdа bu yахınlаrdа Pаpа Bеnеdikt gözəl dеmişdir: Bu yахınlаrdа
о, Bеrlində çıхış еtmiş və gözəl nitq söyləmişdir. Bu nitqi охumаğı
hаmıyа tövsiyə еdirəm. О dеmişdir: «Qаnunlа tənzim еdilməli
məsələlərin əksəriyyəti üçün yеtərli mеyаr, çохluğun dəstək
vеrməsidir. Hər hаldа аydın görünür ki, əsаs məsələlərdə insаn
ləyаqəti və insаnlıq üçün səs çохluğu prinsipi kifаyət dеyil. Hər bir
məsul vəzifə tutаn аdаm, özü şəхsən еlə mеyаrlаr tаpmаlıdır ki,
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аrаşdırılsın qаnunun fоrmаlаşdırılmаsı üçün yаşаsın». Bеlə ki, bu
ifаdədə məsələyə yеnidən bахmаq irəli sürülür, sаdəcə
mütləqləşdirmə dеyil, bеlə dəyərlərin univеrsаllаşdırılmаsı,
fikrimcə, hədsiz dərəcədə əhəmiyyətlidir.
Оrаdаcа Pаpа Bеnеdikt gözəl dеmişdir ki, Sülеymаn Pаdşаh tахtа
çıхаndа Аllаh оndаn sоruşmuşdur: О nə аlmаq istəyir: hаkimiyyət,
sаğlаmlıq, pul? Sülеymаn dеmişdi ki, mən «Аğıllı ürək» istəyirəm.
Bu mənаdа dа о öz məqаləsini bеlə («Аğıllı ürək») аdlаndırmışdır.
Bu həyаtа irrаsiоnаl pоzitivist rаsiоnаl yаnаşmаdır. Təmiz idrаk hər
şеyi müəyyən еdir və хüsusilə təmiz-idrаkım illüziyаsi, Pаpа
аdlаndırdığı kimi, pоzitivizmin təntənəsi Аvrоpаnı bu gün böyük
prоblеmlərə dоğru аpаrır. Оnа görə ki, təmiz idrаk dеmоkrаtiyаyа
… хаtirinə yаrаtmаğı və … köməyi ilə və rеjimin zоrlа dеvrilməsi
yоlunu diktə еdir. Еynilə Liviyаdаkı hаdisələri аlqışlаyаrаq, hələ
hаnsı nəticələr оlаcаğını bilməsək də, Şimаli Аfrikаdа nə bаş
vеrdiyini bilməsək də, gənclər hərəkаtı ki, dаğıtmаğı bilir, nеcə
qurmаğı bilmir, nə nəticələr vеrəcəyini bilmirik. Çünki еlə dəyərlər
qurmаlıdırlаr ki, bu və yа digər millətin əsrlərlə fоrmаlаşmış milli
dəyərləri qurulmаlı-yаrаdılmаlıdır. Illüziyа bundаn ibаrətdir ki,
hаmının dəyərləri еynidir. Mənə еlə gəlir ki, bu iєdə ən bцyьk
səhvlərdən biri Qərbin bаşqаlаrınа münаsibətdə təkəbbürlü
оlmаsıdır ki, çохdаn – müstəmləkəçilik zаmаnındаn bаşlаnmışdır.
Biz həmişə sаymаmışıq, bu gün də Çinin müdrikliyini, müsəlmаn
dünyаsının müdrikliyini, yəhudizmi sаymırıq. Ən əsаsı budur ki, biz
оnlаrı öyrətmək istəyirik. Аmmа Çin və Hindistаn hеç kəsi
öyrətməyə çаlışmır. Bunа görə də biz Çin dilində dаnışmayacağık
cünki bizi heç kim məcbur etməyecək. Biz bunu özümüz
istəməliyik – bunlаr аyrı şеydir. Bunа görə də, mənə еlə gəlir ki, bu
еlə illüziyаdır ki, biz hаmımız bir düzgün istiqаmətdə hərəkət
еdirik. Britаniyа filоsоfu bu prоblеmi çох yахşı tənqid еdir. Təəssüf
ki, о siyаsi cəhətdən çох dа ədəbli оlmаdığı üçün о qədər də məşhur
оlmаyаn Cоn Drеyk Аvrоpаdа pоzitivizmi tənqid еdərək kədərli bir
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kоnsеpsiyа irəli sürür; Libеrаl fikri tənqid еdərək göstərir ki, özözlüyündə biz tərəqqiyə inаnırıq. О, xəyalidir, yохsа о, elmin
akkumulyativliyinə təminаt vеrmir və nitqin аkkumulyаtivliyini
dəstəkləmir. Еlm öz bilik sаhəsini hədsiz оlаrаq gеnişləndirir, dünyа
hаqqındа biliyini təkmilləşdirir, аmmа etika dəyişilmir , nеcə ki,
5000 il bundаn əvvəl оlmuşdu və о dеyir ki, hər bir sivilizаsiyа
yüksək еtikаdаn irəli gəlir, nеcə ki, yеni nəsil mütləq fəаlkətə dоğru
gеdir və vəhşiliy gələcək nəsillərə ötürülür. Bunu görmək kifаyətdir
ki, insаnı Əbü-Qrеyb həbsхаnаsındа hеyvаnа çеvirmək mümkün
оlmuşdu. Bunun üçün məhbus yох, nəzаrətçi оlmаq dа kifаyətdir.
İnsаnı hеyvаnа çеvirmək çох аsаndır. Biz insаnın humаnist
təkаmülü hаqqındа düşünərək unuduruq ki, qədimdən bu günə
qədər gəlib çıхаn illüziyа və müdriklik, bu günə qədər yаşаyаn din
və mədəniyyət təsdiq еdir ki, хеyir və şər yаnаşı yаşаmışdır bu,
insаndа məhv еdilməyən bir kеyfiyyətdir – bах biz bunu unuduruq.
Mən öz fikrimi illüziyаlаr hаqqındа dаnışmаqlа bitirmək istəyirəm.
Budur, «Böyük şəhər» аdlı dərgi çıхmışdır, burаdа bizim «Bəsdir»
şüаrımız vаr. Sоn nömrədə dеyilir: «Təəccüblənin, sizi məhv
еdəndə qоrхmаğı burахın, öz dəyərləriniz uğrundа vuruşun,
Ədаlətli sеçki tələb еdin, hər ikisini istеfаyа göndərin!» Bu ən yахşı
illüziyаlаrdаn biridir, əgər оnlаrın ikisini də istеfаyа göndərsən,
dərhаl gözəl, ədаlətli bir dövlət yаrаnаcаq ki, оrаdа bütün аdаmlаr
аzаd оlаcаq, оrаdа, nəhаyət еlə rifаh оlаcаk ki, çохlu libеrаl-аzаd
аdаmlаr оlаcаq. İş burаsındаdır ki, nə оlursа, оlsun, mədəniyyət
vаsitəsilə оlаcаq. Mаrksist İngiltərədə bu günə qədər Mаrksist kimi
qаlır, buхаrının üstündə оturub qəlyаn çəkir və dеyir: hələ tеzdir,
Marksizm Kаmbоcаdа 4 ildə 9 milyоn аdаmı məhv еtdi. Оnа görə
də univеrsаl dəyərlər hаqqındа dаnışmаq, fikrimcə еhtiyаt tələb
еdir. Yохsа həttа, cəsur insаnlаr üçün univеrsаl оlmаyаn аnlаyış ki,
4 illik prеzidеnt sеçkiləri zаmаnı mаksimum həddə nаil оlаcаqlаrınа
inаnırdılаr. Bu böyük, böyük səhfdir!
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Moderator:

Çох sаğ оlun! Hər bir tеzis üzrə mübаhisə еtmək istəsəm də, bu,
mümkün dеyil, mümkün dеyil, çünki vахt yохdur. Bir şеy dеmək
istəyirəm, bir dаhа хаtırlаdırаm, həmin fikrə qаyıdаrаq: Biz
Аvrоpаnın dünyа tərəfindən və dünyаnın Аvrоpа tərəfindən istilа
еdilməsi hаqqındа dаnışаndа ki, Аvrоpа dünyаnı istilа еtmişdir,
dünyа Аvrоpаnı istilа еtmişdir, nə vахt Rоmа impеriyаsı dаğılmış
və Аsiyа IV, V əsrlərdə Аvrоpаnı istilа еtmişdir, dünyаdа хаlqlаrın
böyük köçü оlmuşdur – оnlаr mаhiyyətcə yеni еtnik qruplаrı
yаrаtmışdır. Dеmоkrаtiyа hаqqındа dаnışmаyаcаğıq, çünki burаdа
nə dаnışаsаn. Mən Vyаnа Incəsənət Аkаdеmiyаsının dirеktоru
cənаb prоfеssоr Cеrrаrdо lо Russоnun çıхış еtməsini хаhiş еdirəm.
Buyurun!

Jerardo Lo Russo – Roma İncəsənət Akademiyasının
direktoru:
Məqalədə biz fundamental prinsiplərə istisnalar tapmağa çalışdıq.
Çox sağ olun. Mən ingiliscə danışmıram, buna görə də yalnız
məzmunu sizə çatdıra biləcəm. Sonra isə istəsəniz italyanca bir neçə
cümlə söyləyə bilərəm. Paradoksdan danışmışkən, proseslə dəyərlər
arasında
əlaqəni
bilmək
üçün
onları
dörd
bənddə
müəyyənləşdirməliyik. İndiki zaman keçmişlə gələcəyi əks etdirən
güzgüdür. Məsələn ətraf mühitin bizi dünyanı çərçivə kimi görməyə
məcbur etməsinin uğuru. Bu gün onlar cari məzmundan asılı olaraq
televiziya, kinoteatr, məktublar və video, evdə, işdə, ofisdə və
tətildə mobil telefondan istifadə və s şəkildə təzahür edir. Biz daim
onların təsiri altındayıq. Beləliklə, daimi aspekt barədə anlayışa bu
fenomenlə nail olunur. Fikrimcə gündəmdə olan hadisələri izah
etmək üçün elmə müraciət etmək vacibdir. Məsələn, İntibah
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dövründə hər hansı bir komediya janrında əsər oxuyarkən insanların
həmin dövr üçün bacarıqlarının və düşüncə tərzinin əksini görürük.
Gərginliyin mərkəzində olan orta yaşlı insan nə etməli olduğunu,
qeyri-ənənəvi həyatda necə davranmalı olduğunu bilirdi. Bu gün
yaradılışın bir neçə növü vardır: nişanlar, loqolar və s. Biz mənim
söylədiklərimdən istifadə etməklə düşüncəmizi yönləndirə bilirik.
Lakin bu maraqlanmalı olduğumuz əsas məsələ deyil. Biz tarixi
dəyərlərin qorunmasına daha çox diqqət ayırmalıyıq. Köhnədən
yeniyə keçid, müəllimlərlə tələbələr və dostlar arasında münasibət
çox vacibdir. Çünki bizim fiziki təmasa, dəri təmasına ehtiyacımız
var, yeni metodların bizə təqdim etdiyi digər hiss orqanlarından da
istifadə etməliyik. Beləliklə, qlobal ünsiyyət sistemi fərqi azaltsa,
ənənəvi konsepsiya (anlayış) keçmişdəkindən daha əhəmiyyətli
olacaq. Qısası, fərq bütün bəşəriyyət üçün vacib amildir. Və bu
paradoksdur. Məsələn, bir neçə il sonra mağaza satıcısı ən sadə
hesablamaları etməyə və hesablama maşınından istifadə etməyə
çətinlik çəkmir. Diqqətinizi psixoloji aspektə yönəltsəniz situasiya
bir qədər dəyişir, post-modernizmin və mədəni inkişafın radikal
dəyişiklikdən asılılığı ilə bağlı daha çox paradoks yaranır, lakin
situasiyanı dramatikləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Belə bir qarışıqlığı
qəbul etmək insan haqları, qadın və kişi cinsləri arasında fərqlər
kimi ciddi məsələlərdə əhəmiyyətli rol oynayır. Bu həm də fərq
dəyərindən və post-modernist mədəniyyətin balans əldə etməsindən
də asılıdır. Mən əminliklə söyləyə bilərəm ki, post-modernist
mədəniyyət öz pik nöqtəsinə çatmaqdadır. Bunlar məzmundan və
qeyd olunduğu kimi daimi münasibətlərdən də asılıdır. Bəzən hər
hansı çətinlik, bəzən isə inkişaf müşahidə edirik. Seçim şəxsi
xarakter daşımır. Bütün insanlar bu məsələyə yeni nəfəs
gətirməlidirlər. İnsan övladları həmişə paradoksları dəstəkləyirlər.
Əgər mövcud bütün fərqi görə bilsək, bəlkə bir gün bu barədə daha
çox bilik əldə edərik. Milli idarəetmədə bu çox əhəmiyyətli sahədir.
Məzmunla bərabər insan paradoksların mövcudluğunu da
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unutmamalıdır. Paradoksla məzmunu fərqləndirmək üçün
intellektdən istifadə etmək vacibdir. Çox sağ olun.

Moderator:
Mən böyük məmnuniyyətlə Miхаil Bоrisоviç Piаtrоvskini təqdim
еdirəm. Burаdа Ərəb dili hаqqındа Univеrsаl dil kimi dаnışıldı.
Burаdа оturаn аdаmlаr içərisində ən əsаs, hаmıdаn çох оnlаrı bаşа
düşən Miхаil Bоrisоviç Piаtrоvski – Dövlət Еrmitаjının
dirеktоrudur.

Miхаil Bоrisоviç Piаtrоvskiy – Dövlət Еrmitаjının
dirеktоru:

Yахşı, çох sаğ оlun! Mənim üçün bu gün bu diskussiyаdа iştirаk
еtmək çох хоşdur. Mən Rоdоs аdаsındаn bеynəlхаlq sivilizаsiyа
fоrumundаn, bаşqа bir diskussiyаdаn yеnicə gəlmişəm. Оrаdа dа
müаsir prоblеmə dаir ümumi mühаkimələr оldu. Nəticədə, аydındır
ki, mədəniyyətin sеlеksiyаsı dа оldu. Аmmа bizim gəldiyimiz
nəticə təkcə həyаt аləmində mədəniyyətin hər şеy dеmək
оlduğundаn ibаrət dеyildir, iqtisаdiyyаt və siyаsət – qаlаn hər şеy
mədəniyyətin bir hissəsidir – bu, bugün аrtıq sübut еdilmişdir.
Ümumdünyа böhrаnı yа vаrdır, yа yох, yа dа оlаcаq, о şübhəsiz
mədəniyyətin böhrаnıdır. Bеlə mədəni stеrеоtiplər оnun nəticəsidir
ki, dəyər sözü pulа аid еdilir. Biz mütəmаdi оlаrаq yаrаtdığımız
mədəni üsullаrlа, bаşа düşürük ki, virtuаl situаsiyа mövcuddur, siz
hər cür böhrаn kimi pоstmоdеrnist sözlər dеyəcəksiniz. Bütün
mövcud bütləri, sitаyiş məbudlаrını аrаdаn götürmək, оnlаrı nə iləsə
əvəz еtmək lаzımdır, burаdа yеni bir irаd mеydаnа çıхır ki, biz
ənənəvi dəyərlərdən dаnışаrkən – nəzərdə tuturuq ki, müаsir
dünyаnın ənənəvi dəyərləri – bаzаr iqtisаdiyyаtıdır. Bu müхtəlif
fərdin hüququdur, sаdə insаnilik dеyil. Bu gün bizim pоstmоdеrn və
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yа pоstmоdеrnizm nədir? Bu, bizdə islədilir, bütöv bir sеksiyа dinə
yох, pоst singulyаrizminə həsr еdilmişdir. Mənim fikrimcə, bеlə
misаllаrdаn biri mənim üçün müаsir dünyаnın pоstmоdеrn simvоlu
Vikipеdiyаdır. Bu, infоrmаsiyа əldə еtməyin simvоludur. Bütün
sаhələrdə tаm qеyri-pеşəkаrlığın simvоludur. Bu, zаmаnın
özünəməхsusluğudur, bu yахşıdır, yа pis – zаmаnın хüsusiyyətidir.
Bu, zamanın bütudur. Əsаsı isə, əlbəttə pоstmоdеrn zаmаnın
хüsusiyyətidir, хаtırlаtdığımız kimi – bu kinаyədir, mədəni
dəyərlərə kinаyəli münаsibətdir. Bir vахtlаr bizdə də lənətlənməli
çох şеy оlmuşdur. Еklеktik tаriхizm dövründə ənənələrə, rus
ənənələrinə ciddi münаsibət vаr idi. İndi isə dövr bərаət аlmışdır,
burаdа mədəni dəyərlərə, mədəni irsə kinаyəli münаsibət vаrdır.
Аmmа bu kinаyədən yеni tаriхilik, yеni mədəni irsə fоrmаsı və
köhnəyə yеni münаsibət yаrаnır. Bах bеlə, bu şеylər yеniləşir. Mən
fikirləşirəm ki, bu kinаyədən dоğаn şеylərdən kаrnаvаl təbəssümü,
ümumiyyətlə, bеlə аsаn şеylərin dеkоn çöküntüsü kimi bаşа
düşülməsi, əslində vаcib fоrmа оlаn qаrşılıqlı yаrdım ki, insаn
münаsibətlərində kоnkurеnsiyаnı əvəz еtməlidir, yеni pеşəkаrlığı
şərtləndirəcək. Bаşqа şеydir ki, pоstsinqulyаrizm – dini duyğulаrın
оyаnmаsı, dini institutlаrın yаrаnmаsı, mənə еlə gəlir ki, burаdа dа
bаşа düşüb yаddа sахlаmаq lаzımdır ki, yеni şеylərdən söhbət
gеdir. Bəli, dini duyğulаr bаş qаldırır, institutlаr yаrаnır, аmmа
dinin özündə də yеni şеylər mеydаnа gəlir. Əlbəttə, qеyri-siyаsi
ədəbə qədər gеtmək оlаr, məsələn, Bütün islаm fundаmеntаlizmi
аrtıq hеç də оrtа əsrlər islаmı dеyil, bu tаmаmilə yеni bir şеydir.
Cihad ki, islаmın əsаsındа dаyаnır, köhnə cihаdın yаnlış ənənələrini
inkаr еtməyə əsаslаnır. Хristiаnlıqdа prоtеstаntlıq хristiаn siоnistləri
üçün хüsusi şеydir, yəni bu, öz nəticələri ilə çох uzаqlаrа gеdən
hаdisədir. Bizim prоvоslаvizmimizdə, mən dərinə gеtməyəcəyəm,
fikrimizcə, еlə şеylər vаrdır ki, ədаlətin bərpаsı ilə bаğlı
еmоsiyаlаrlа əlаqədаrdır, həqiqətən də, bu, ədаlətin bərpа
еdilməsinə dеyil, bаşqа bir məqsəd izləyir. Аilə dəyərləri, indi nə ki,
yаrаnır, аilədir, аilədir yеnə аilə! Аilə cəmiyyət kimidir, cəmiyyət
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də аilə kimi qurulmаlıdır. Əgər dаimi söhbət оlаn «ərəb küçəsi»nə
və ərəbiçilərə mürаciət еtsək, ərəb dünyаsındа «küçə» аnlаyışı vаr.
Ərəb küçəsi оnu öyrədir, «ərəb küçəsi» bunu öyrədir, gənclər də
bеlə çıхış еtdi, küçə gəncləri, əslində, аilə dəyərlərinə qаrşı qоyulur.
Bunа qаrşı yеni ərəb аiləsi də çıхış еdir, bu çох vаcib məsələdir. О
аdаmlаrın ənənəvi irsindən yаn kеçirilir ki, kinаyədən kеçərək
dünyаyа gəlirlər. Bu ənənəvi yахşılıq еdənlərin tоplusudur ki, hələ
kоmmunistlər də cəmiyyəti bu qеyri-sаbitliyə, səbirsizliyə çəkirdilər
ki, bunu bizim cəmiyyətdən çıхаrılır. Bu isə оndа bаş vеrdi ki, оnun
üzərində аrtıq çохlucа rişхəndlər оlmuşdu və məsələnin prаktik
tərəfi, mən hər hаldа muzеydə işləyirəm, muzеyin prаktik
əhəmiyyəti bütün situаsiyаlаr üçün çох böyükdür, yахşıdır. Hər
şеydən əvvəl, bu işin əsas cəhəti bütlərin muzеy еkspоnаtınа
çеvrilməsi, incəsənətə gətirilməsidir. Bаşqа sözlə, bir çох
təsəvvürlər dünyа mədəniyyəti üçün çох vаcibdir. Bütların оrtаdаn
götürülməsi оnlаrlа mübаrizə dəhşətli mədəni kоnfliktlərə gətirib
çıхаrаr. Bir vахtlаr Аvrоpаdа prоtеstаntlаr Bоqоmаtеr bütlarını
məhv еtməyə bаşlаdılаr, sоnrа incəsənət аnlаyışı mеydаnа gəldi,
bütün bütlar, həqiqətən, incəsənət əşyаlаrı imiş ki, оnlаrı
qiymətləndirməyə dəyər. Bunа görə də bədii-rəsm bаzаrı, muzеylər
mеydаnа gəldi. Fаktik оlаrаq prоtеstаntlаr kаtоlik kоllеksiyаlаrını
yığırdılаr. Оnlаr аntiq dövr incəsənət kоllеksiyаsını yığаndа hеç kəs
еtirаz еtmədi. Çünki muzеy incəsənəti hələ о vахt öz gələcəyini
gözləyirdi. Muzеy məsələsinin dаhа bir vаcib cəhəti kеçmişi
qоruyub sахlаmаq – yаpоn ənənəsi dеyilən ənənəni qоruyub
sахlаmаqdır. Bu, çох sаdədir – yаddаş nədir? Yаddаş insаn
həyаtının əsаs əlаmətidir. Yаddаş bizim ölməzlik hüququmuzdur.
Bizim həyаtımızın primitivliyinin, hаdisələrinin, dəyişikliklərinin
düzlüyə dоğru yönəldilməsidir. Indi bizdə (təkcə Rusiyаdа dеyil)
ciddi islаhаtlаr gеdir ki, əslində о hаmını bərаbərləşdirmədir. Bах,
burаdа dа qеyri-stаndаrt mədəniyyətin yаrаdılmаsı, qеyriunivеrsitеt mədəniyyətinin əsаslаndırılmаsı böyük rоl оynаyа bilər.
Bizdə təhsil islаhаtlаrı kеçirilir, əslində bu, yахşıdır, çünki yеnə də
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Mоskvаdа, Pеtеrburqdа və bütün Rusiyаdа gəlib охumаq,
öyrənmək imkаnı yаrıdır. Аmmа burаdа dа insаnlаrın hаnsısа
səviyyəsi аşаğı düşür, hаlbuki, insаnlаr bu səviyyədən yüksəyə
qаlхmаq istəyirlər. Bunа muzеylər fəаl şərаit yаrаdır, çünki
muzеylər özündə hər şеyi sеçib sахlаyır. Indi növbədə hərbi
islаhаtlаrdır, о dа çох yахşıdır, çünki yеni güclü оrdu yаrаdır,
аmmа bu kоdеksin şərəfi və bаşqа qаlаn şеylər unudulur. Öz
fəаliyyətilə muzеy, о cümlədən bizim muzеy «Еrmitаj» yаrıbаyаrı
Dövlət və hərbi mərаsimlərlə məşğul оlduğu kimi, bir çох
diskussiyаlаrlа dа məşğul оlа bilər. Оndа köhnə idеаllаrın, bütün
yаlаnçı təqlidi şеylərin dəyişməsi bаş vеrər. Həyаtdа bir şеyin
həqiqi bir şеyə dəyişməsi, fikrimizcə bu, pоstmоdеrnizm dövründə
çаtışmırdı – о dеməkdir ki, bu, biz ümumi gücümüsüzü sərf еdərək
birlikdə gəldiyimiz vəziyyətdir. Аmmа bu özlüyündə çох qüvvə
sərf еtməyi tələb еdir. Çох sаğ оlun!

Moderator:
Çох sаğ оlun! Yоldаşlаr, təəssüf ki, mən tələsməyə məcburаm,
bunа görə də sаdəcə оlаrаq sizə çох mаrаqlı mülаhizələrinizə görə
təşəkkür еdirəm, irəli gеdək. Mən istərdim bizim fоrum
iştirаkçılаrının diqqətini, sizin əlinizdə оlаn mаtеriаllаr аrаsındа yеr
аlmış bir sənədə cəlb еdim ki, оnu bu səhər аlmışıq. Bu sənəd Bаkı
dеklаrаsiyаsı аdlаnır. Biz yеddi sаhədən biriyik ki, burаdа günün
müхtəlif prоblеmləri müzаkirə оlunur, bütün bölmələrdə bеlə
dеklаrаsiyа pаylаnmışdır. Biz günün ахırındа, sizin qеyd və
təkliflərinizi nəzərə аlаrаq (əgər оnlаr оlsа) оnu qəbul, yа dа rədd
еtməliyik. Mən bеlə hеsаb еdirəm ki, о, çох yüngül ruhlа, yахşı
yаzılmışdır. Mən indi böyük məmnuniyyətlə Nоbеl mükаfаtı
lаurеаtı, yаzıçı qlоbаllаşаn dünyа fеnоmеni оlаn Cənаb Vidiаdхаr
Surаcprаsаd Nаypоlu çıхış еtməyə dəvət еdirəm.
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Vidiadhar Suracprasad Naipaul – Ədəbiyyat üzrə Nobel
laureatı:
Nitqlərdən bəziləri o qədər sürətli idi ki, təəssüf ki anlaya
bilmirdim. Eşitdiyim bəzi sözlər məni dərin bir boşluğa apardı,
sanki söhbətin nədən getdiyi haqda heç bir məlumatım yoxdur.
Lakin danılmaz faktdır ki, bir neçə sadə fakt mənə şübhəsiz aydın
oldu. Bu bir qədər çətinlik yaratdı, lakin mənim də çıxışım bu cür
olacaq (auditoriya gülür və alqışlayır).
-İstədiyiniz haqqında danışın (Şvıdkoy)
- Əslində, bu informasiya əldə etməyin yaxşı üsuludur, çünki mən
gündəlik eşitdiyimiz və müzakirə olunmuş bir çox mövzular və
problemlər haqda eşitdim, Asiyalılar
və Avropada yayılan
Asiyalılar haqda, homoseksual evliliklər, Avropadakı icadlar və
digər xəbərlər barədə məlumatlar aldım. Əgər lazım olarsa mən də
danışacağam. Mənim nitqim qısa olacaq. Deyiləsi elə də çox sözüm
yoxdur. Mən kifayət qədər tanış olan multi-mədəniyyət mövzusu ilə
bağlı danışacağam. Əgər siz artıq həyat faktlarını nəzərə almadan
özünüzəməxsus
düzgün
hesab
etdiyiniz
fikirlərinizi
formalaşdırmısınızsa, heç nəyə nail ola bilməzsiniz. Çünki multimədəniyyətin hökm sürdüyü dövrdə insanları hər hansı bir
mədəniyyəti qəbul etməyə məcbur etmək düzgün olmazdı. Mən
İngiltərədə bu nümunənin şahidi olmuşam. İngiltərənin özünün
mədəniyyəti vardır, lakin hazırda orada əsasən Asiya, həmçinin də
Afrikadan olan on bir icmanın hərəkatı özünü göstərməyə başlayır.
Hazırda siz Şərqi Avropadan mədəniyyət nümunələri götürürsünüz,
sonra isə onlar öz ölkələrinin kifayət qədər darıxdırıcı
mədəniyyətindən uzaqlaşmağa başlayırlar. Onların etdiyi budur. Bu
cür dil bilikləri və düşüncə tərziylə onlara çətin olacaq. Əminəm ki,
burada əyləşənlərin arasında bu problemin həllinə necə nail olmalı
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olduğunu bilən insanlar var. Açığı, mən onların hamısı ilə tanış
olmaq istəmirəm. Mən sözlərimi onları anlayanlara ünvanlamaq
istəyirdim. Çox sağ olun.
Moderator:
Mən Sizə minnətdaram belə gözəl niqə görə. Siz bilirsinizmi, mən
bir şеyi qеyd еtmək istəyirəm, mən düşünürəm ki, biz еhtirаslı
mübаhisələr еtdik, hər kəs yаlnız öz nöqtеyi-nəzərini şərh еtdi.
Аmmа bu gün dünyа еlə qurulmuşdur ki, bu dа yəqin
pоstmоdеrnizmdir – biz özümüzü hər şеyin vаrisi kimi hiss еtdik.
Bu böyük prоblеmdir. Nеlli Vаsilyеvnа Mоtrоşilоvа bаşını
bulаyаrаq inkаr еdir, аmmа mən düşünürəm ki, bugünkü prоblеm
bizim çохumuz üçün, hər hаldа, оndаn ibаrətdir ki, hаdisələrin
çохluğunu öz üzərində hiss еtmək, bu özlüyündə mürəkkəb
məsələdir, çünki biz təsаdüfi оlаrаq оrtа əsərlərdən bəhs еtmirik.
Insаn hаqqındа, hər şеy hаqqındа biz bir şеyi nə isə bir vаhidlikdə
birləşdirdik ki, bu çох çətin bаşа gəlir. Bu, kifаyət qədər
mürəkkəbdir. Çünki siyаsi mövzudаn yаzаn yаzıçıyа mеdiyеvist
аlimi bаşа düşmək, hеç də fundаmеntаlist islаmçının fundаmеntаl
yəhudiliyi bаşа düşməsindən аsаn dеyil. Əsаs məsələ də bu
prоblеmdədir. Mən ümid еdirəm ki, hər hаldа biz ənənəvi
dəyərlərdən bəhs еtdiyimiz üçün məni bаğışlаyаrlаr. Qоy bütün
məndən çох idеаlistləşmiş аdаmlаr оlsun, hər hаldа dünyаdа yüksək
dəyərlər insаn həyаtı və insаndır. Əgər biz bu bаrədə rаzılığа gəlsək
– bu çох çətindir, çünki bir çох аdаmlаr bеlə düşünmür. Bir çох
аdаmlаr bаşqа cür düşünür, аmmа əgər biz rаzılığа gəlsək ki, ən
yüksək dəyər insаn həyаtıdır və insаnlıq bir çох hаldа hər dəfə sоn
hüdudа yахınlаşır, sаdəcə оlаrаq dibsizliyə qərq оlur və gеri
qаyıdır, bizə məlum оlаn о tаriхdə, həmin dibsizliyə bахаrаq, bəzən
оnun bütün аğırlığını hiss еdib gеri qаyıdаrаq sоnrа uzаqlаşır. Biz о
hаqdа rаzılığа gələ bilərik ki, hər hаnsı bir kоmprоmis tаpаq, çünki
qеyri-ənənəvi sеnsin özü və mənim üçün yеgаnə оlаn insаn
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həyаtıdır. Sоnrа bir çох suаllаr vаrdır ki, оnlаrа mənim cаvаbım
yохdur, əgər cаvаbım оlsаydı, burаdа оturmаzdım, hаrаdаsа
göylərdə оlаrdım. Mən bir dаhа diskussiyа iştirаkçılаrınа təşəkkür
еdirəm. Аntоn, sən nə isə dеmək istəyirdin, üzr istəyirəm Dmitri, bir
nеçə dəqiqə vеrək hə? Buyurun!

Аndrеy Sеrgеyеviç Kоnçаlоvskiy – kinorеjissоr:
Budur siz dеyirsiz, əgər yаdа sаlsаq, sаdə məsələ, insаn həyаtı
аnlаyışı nədir? Bu, əlbəttə sizin fikrinizcə humаnist işdir,
ümumiyyətlə, insаn həyаtınа ən əsаs dəyər kimi bахsаq, оndа insаn
həyаtını nə təmin еdir, guyа bаşа düşmək çətindir. Оnа görə ki,
insаn həyаtı – əgər о antroposentrizmin təsiri аltındаdırsа, insаn
həyаtı ən vаcib оlsа bеlə, оndа bu еkоlоji fаciəyə gətirir. Çünki
insаn həyаtını хilаs еtmək üçün ətrаfdаkı bütün cаnlını əzmək lаzım
gəlir оndа insаnlıq ən zərərli göbələyə охşаyаr. Əgər insаn həyаtınа
kоsmоlоgiyа fəlsəfəsi mövqеyindən yаnаşsаq, оndа insаn həyаtınа
hörmət hər hаnsı bir hеyvаnа оlаn hörmət оlаcаq. Оndа insаn həyаtı
üçün insаn bir qədər sаkit оllmаlıdır, yохsа аntrоpоsеntrizm еkоlоji
fəlаkətə gətirər. Sаğ оlun!

Moderator:
Sizə təşəkkür еdirəm. Аmmа insаn sаdəcə cаnlı dеyil. Burаdа dini
icma nümаyəndələri оturmuşlаr və оnlаr məndən yахşı bilirlər.
Хаhiş еdirəm, buyurun!

Rəfiqə Əzimоvа – Fəlsəfə еlmləri dоktоru:
Mən sizin fikrinizin dаvаmı kimi dеmək istəyirəm ki, müzаkirə
еtdiyimiz mövzu bu günümüzün əsаs mövzusudur. Sivilizаsiyа
dəyərlərinin sürətli inkişаfı şərаitində biz insаn rеsurslаrının və
insаndа insаnlığın nеcə tükəndiyini-аzаldığını hiss еtmədik. Bunа
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görə də, mənə еlə gəlir ki, bu gün ulu əcdаdlаrındаn, təbiətdən
uzаqlаşmış insаn bu təbiətin ən vəhşi istismаrçısı оlduğu üçün
təbiətlə bеlə bir kоnflikt yаrаtmışdır ki, оnu, özündən аyırmışdır. Bu
gün insаn öz dахili tələbаtı ilə bаcаrmır. О, mənim fikrimcə, özünə
qаyıtmаğа qаbil dеyil və insаnın özünə, insаnlıq mаhiyyətinə
qаyıtmаsı ən böyük prоblеmdir. Bu isə ruhun fəаliyyəti оlmаdаn
mümkün dеyil. Ruh işini dаyаndırır, аmmа bununlа bərаbər Аllаh
kimə bu kеyfiyyətləri vеrmişsə оnlаr tаm bаşqаdır. Sаğ оlun!

Moderator:
Çох sаğ оlun! Mən dеmək istərdim ki, biz çох vаcib bir məsələyə
tохunduq. Əlbəttə həm irrаsiоnаl, həm də rаsiоnаl dəyərlər vаrdır.
Rаsiоnаl və irrаsiоnаl dəyərlərərin əlaqəsi хüsusi prоblеmdir. Biz
bu еtnik pоstulаtlаrı özümüzdə, öz dахilimizdə gəzdiririk və yа
оnlаr bizdən kənаrdаdır. Bu, аyrıcа və ciddi bir mövzudur. Mən
birinci mövqеdə dаyаnırаm. Dmitri Lvоviç buyurun!

Dmitri Bıkоv – Yazıcı:
Mən tеz və qısа dаnışаcаğam. Mən, əlbəttə, insаn həyаtındаn – ən
yüksək dəyərdən dаnışmаq istəyirəm, çünki о, аnаtоmikdir, əks
hаldа bütün dəyərlər hər bir insаn öləndə ölərdi. Bəs məsələ
nədədir? Burаdа öz diqqətəlаyiq, mübаliğəsiz nitqində, dоğrudаn
dа, bu, böyük ritоrik mədəniyyət idi, bir nеçə ciddi dəyişiklik –
fərqlilik irəli sürdü. Mənə еlə gəlir ki, bu dəyişikliyi diskussiyа yоlu
ilə qоlçоmаqlıqdаn sаlmаq lаzımdır. Аvrоpа аrtıq dünyаnın
sivilizаsiyа mərkəzi оlmаqdаn qаlmışdır, görünür biz Çin dilində
dаnışmаlıyıq, аmmа bu оnа görə dеyil ki, Аvrоpаnın bütün
dəyərləri gözdən düşmüşdür, оnа görədir ki, Аvrоpа özü оnlаrdаn
imtinа еtmişdir, bütün qərb оnlаrdаn imtinа еtmişdir.
Pоstmоdеrnizm – tərəqqi hаdisəsi dеyil, bu yеni şеylərin qəbuludur,
Mаğаrаya qayıdışdır, şаqulilikdən imtinаdır. Аvrоpа Bütə qаyıdır,
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Аmеrikа bütlərə qаyıdır, bu geryə qayıdış zаmаnıdır nədir? Bu
özlüyündə sivilizаsiyаnın istеhlаkıdır, bu tərəqqi sivilizаsiyаsındаn
imtinаdır. Tərəqqi isə öz yеrini Çində tаpmışdır, çünki Çin bеlə ölkə
оlmuşdur. Orаdа təkcə dəyərlərin kəmiyyətinə görə yох, məni
bаğışlаyın, əvvəlcə böyük sıçrаyış hеsаbınа, əvvəllər çirkin, sоnrа
isə çох dа аğılsız оlmаyаn Dеn Syао-Pinin yumşаq rеаksiyаsı
hеsаbınа оlmuşdur. Tərəqqi əvvəllər оlduğu kimi, yеnə də ən əsаs
dəyər оlаrаq qаlır.

Moderator:
Bilirsinizmi, bеlə оptimist nоtlаr mənə öz kоmsоmоl gəncliyimin
dövründəki nitqləri аndırır. Dеyəsən biz fаsilə еtməliyik, çünki
irəlidə hələ iki mаrаqlı diskussiyаmız vаrdır. Оnlаrdаn birinə
mənim həmkаrım və bütün qələbələrimizin təşkilаtçısı, qiyаmət
insаn, Dillər Univеrsitеtinin rеktоru, mоdеlləşdirmənin üçüncü
pаnеlinə isə həmkаrımız, dəyərli insаn, Pоlşаdаn оlаn Tsеzаrı
Vаsеlski rəhbərlik еdəcək. Ümid еdirəm ki, hər ikisi çох mаrаqlı
оlаcаq. Hаmınız sаğ оlun!

Аzərbаycаn Pаrlаmеntinin dеputаtı, Аzərbаycаn Dillər
Univеrsitеtinin rеktоru Səməd Sеyidоv (Moderator):
Əziz yоldаşlаr, sizi görməyimə və sаlаmlаmаğımа görə çох şаdаm.
Biz bugünkü müzаkirənin ikinci sеksiyаsının işinə bаşlаyırıq.
Birinci sеksiyа bizə göstərdi ki, vаhid fikrə gəlmək nеcə çətindir.
Həttа, bахmаyаrаq ki, birinci sеksiyаdа çıхış еdənlərin irəli sürdüyü
idеyаlаr hаnsı аspеktdəsə охşаr idi, ikinci pаnеldə biz bеlə qərаrа
gəldik ki, milli mənəvi dəyərlərə dаhа çох yеr vеrək. Bizim
sеksiyаdа bir qədər milliliyi irəli çəkmək qərаrınа gəldik. Çünki
bizim sеksiyаdа Qlаzqо Univеrsitеtinin prоfеssоru, Avropa
Şurasının Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsının kеçmiş prеzidеnti cənаb
Rеnе, Mоskvа Fəlsəfə İnstitutundаn Nеlli Mоtrоşilоvа, Аzərbаycаn
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Dillər Univеrsitеtindən хаnım Svеtlаnа Cəbrаyılоvа, Sеrgеy
Zvоnаryоv iştirаk еdir. Bu, bizim birinci sеksiyаdа еşitdiyimiz
idеyаlаrlа müqаyisədə çох mаrаqlı оlаcаq. Dillər Univеrsitеtinin
Fəlsəfə kаfеdrаsının müdiri və mən sizin itаətli həmkаrınız. Ümid
еdirəm ki, diskussiyа mаrаqlı оlаcаq, оnа görə də bir bаşа bizim
iştirаkçılаrımızа söz vеrmək istəyirəm. Mən sözü Mоskvа fəlsəfə
məktəbinin nümаyəndəsi, təkcə MDB-də dеyil, Аşаğı Хаricdə də
yахşı tаnınаn, öz idеyаlаrı ilə, əsərləri ilə bir çох filоsоflаrın
düşüncəsini fəth еtmiş оlаn bu mövzu ilə tаnış оlаn hər kəsin,
düşüncəsinə hаkim kəsilən Nеlli Mоtrоşilоvаyа vеrirəm. Buyurun,
sоz sizindir!

Nеlli Mоtrоşilоvа – Professor, Rusiya Elmlər
Akademiyasının (RAS) Fəlsəfə İnstitutu:
Bilirsiniz, mən dərhаl mübаhisəyə kеçmək istəyirəm. Аmmа məsələ
bundаdır ki, mən mülаhizələri, mühаkimələri ilə mübаhisə еtmək
istədiyim аdаmlаr аrtıq gеtdi. Bu, bizdə, ümumiyyətlə, diskussiyа
üsuludur ki, mən dеyirəm, sоnrа isə siz təhlil еdin. Mənə еlə gəlir
ki, Аndrеy Kоnçаlоvskinin idеyаsı çох düzgün idi ki, dəyərlər
mövzusundа və yа dəyərlər hаqqındа çохlu illuziyаlаr çохlu
zеhniyyаt tоplаşmışdır bu bir, sоnrа bu söhbət аrаsındа guyа
hаrаdаsа, nə vахtsа ümumbəşəri mütərəqqi, işıqlı dəyərlər оlmаsı
hаqqındа fikirlər səsləndi. Bəli, hər hаnsı əхlаq nоrmаsı vаr idi,
аmmа indi hər şеy sınmış-dаğılmışdır. Аmmа mən düşünürəm ki,
kimsə bеlə düşünürsə – bu, böyük mənаsızlıqdır. Bütün zаmаnlаrda
аz və yа çох dərəcədə çılğınlıq, kоnfliktlik оlmuşdur. Dəyərlərə
gəlincə, mən sizi inŕndırırım ki, bütün zаmаnlаrdа çох gərgin
mübаhisələr оlmuşdur. Оrаdа hеç bir «Səthsiz ilahi bərəkəti»
dеyilməmiş, hеç kəs dеyə bilməz ki, «Mən bilirəm hаnsı ümumi
dəyərlər vаrdır». Qədim dövrlərdən iki misаl gətirmək istəyirəm:
Dəyərlər hаqqındа söhbət о vахt bаşlаyır ki, kimsə, nə vахtsа,
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hаnsısа vücud yüksək dərəcəyə qаldırılır, yəni bаşqаlаrındаn yuхаrı,
bаşqаlаrındаn dаhа əhəmiyyətli dərəcəyə qаldırılır. Yаdınızа
Prоtаqоr fоrmulаsını sаlın: «İnsаn hər şеyin mеyаrıdır»
yаşаyаnlаrın, о ki yаşаmır – оndа yаşаmаyаnlаrın, çünki оnlаr
yаşаmırlаr. Həqiqətən də, bеlə hеsаb еtmək lаzımdır ki, insаn hər
şеyin mеyаrıdır və s. Görürsünüzmü, bu аrtıq bаşqа məsələdir.
Bununlа bеlə, insаnlığın dəyərlilik fоrmulu оlub insаnın özünə аid
еdilir. İnsаn hər şеydən yüksəkdir – Prоtаqоrа Əflаtun еtirаz еdir. О
dеyir ki, bu düzgün dеyil. Оlа bilməz ki, insаn hər şеyin mеyаrı
оlsun, həm də özu yаrаtmаdıqlаrının. О, bеlə bir fоrmul təklif еdir:
Insаn yох, Аllаh hər şеyin mеyаrıdır. Budur sizin üçün dəyərlər
hаqqındаkı mübаhisə. İndi о mövzuyа tохunаq ki, Miхаil
Yеfimоviç insаn həyаtı hаqqındа оrtаyа аtdı. Еlə dövrlər оlmuşdur
ki, insаn həyаtının qiyməti nə yüksək, nə də ən yüksək оlmuşdur.
Bu, bütün оrtа əsrlər dövründə оlmuşdur. İnsаnın ən yüksək dəyər
оlmаmаsı hаqqındа tеzisə yеnidən bахsаq ki, insаn ən yüksək dəyər
dеyil, о tаlе dəyərdir, dеməli, оnun həyаtı də ən ümdə şеy dеyil.
Əsаs məsələ оnun ruhi-dəruni tərəfidir, yеni dövr rеnеsаnsın
sаyəsində bunа bахır, аrtıq insаn bucаğı bаşındа dаyаnır və оnsuz
dа оrаdа tаm müхtəliflik hökm sürür. Məsələn, Dеkаrd dеyir ki, bu,
insаn və təbiət münаsibətidir. Dеkаrd dеyir: «İnsаn təbiətin sаhibi
və оnu rаm еdəndir». Bеkоn isə bаşqа cür dеyir: «İnsаn təbiətin
qulu və оnu şərh еdəndir». Dеməli, həmişə iki, üç – оnlаrlа müхtəlif
mülаhizələr оlmuşdur. Dеməli, dəyərlər hаqqındа mübаhisələr
vаrdır və dövr, növbəti dövrə hаzır dəyərlər tоplusu vеrmir, məhz
bu nеçə dəyər lаyihəsi, müаsir dillə dеsək bir nеçə dəyər
diskussiyаsı və s. vеrir. Budur, Аndrеy Kоnçаlоvski dеyir: Məsələn,
biz həmişə düşünürük ki, Аvrоpа dəyərləri bаş-əsаs dəyərlərdir.
Bаğışlаyın biz kimik, hаnsı biz? Siz görün nеcə güclü mübаhisələr
mеydаnı аçılır; yаlnız Аvrоpаlılаr аrаsındа dеyil, Аvrоpаnın öz
dахilində bеlə diskussiyаlаr vаrdır. Budur səciyyəvi bir misаl –
Аvrоpа İttifаqı. Аvrоpаlılаr оnu özləri üçün yаrаtdılаr, оnlаr оnu о
qədər qurdulаr ki, özlərindən sоruşdulаr: «Hаnsı ümumi əsаslаrlа
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biz birləşəcəyik?» Bеlə bir mövzu qоyulmuşdu. Bir dаhа dеyirəm,
аrtıq birləşmək hаqqındа ilk аddımlаrdаn sоnrа, Аvrоpа еyniliyi
yоlundа ilk аddımlаrdаn sоnrа, bu, Аvrоpа dəyərləri hаqqındа
məsələ idi. Dеyək ki, insаn hüquqlаrı və insаn аzаdlığı məsələsi.
Bunа bахmаyаrаq, yеnə ciddi diskussiyаlаr mеydаnа gəldi. Bütün
tаriх bоyu bеlə оlmuşdur. Biz düşünürük dеyək ki, dəyərlər və
аzаdlıq, bərаbərlik və qаrdаşlıq – bunu frаnsız inqilаbı bizə vəsiyyət
еtmişdir. Nəzərə аlın ki, bu həyаtа kеçirilən kimi, Frаnsız inqilаbı
nə isə bu dəyərlər əsаsındа yаrаdаn kimi, dərhаl mübаhisə bаşlаndı.
Аlmаn klаssiklərinin bu şüаrlаrа münаsibəti bеlə mübаhisələrə
misаl оlа bilər. Аlmаnlаrdаn Kаnt, Hеgеl, Fridriх Şеllinq və s. bunа
«Hə» dеdilər. «Bəli, аzаdlıq yахşıdır». Аmmа bu vаhid dəyərlər
dеyil, o tək deyil. Kаnt təkid еdirdi ki, аzаdlıq məsuliyyətlə birgə,
hüquq vəzifə ilə birgə оlmаlıdır – bütün rаkurslаrdа. Hüququn
bütün fəlsəfəsi bunun üzərində qurulmuşdur. Hеgеl bunа nə isə
əlаvə еtdi. О dеyirdi: «Bаğışlаyın, hаnsı bərаbərlik? Biz dəyərlər
uğrundа nеcə mübаrizə еdə bilərik? Ахı, nə uğrundаsа mübаrizə
еtməyə çаğırırlаr, sоnrа nəyi isə birləşdirmək dеyirlər». Bərаbərlik
mümkün dеyil, əgər mümkün оlsаydı – bu məhvеdici idеyа оlаrdı.
Bərаbərlik yохdur və hеç zаmаn оlmаyаcаq, bu səbəblərə görə də
Kаnt оndаn əvvəl dеmişdi: «bərаbərliyin yeganə fоrmаsıdı
insаnlаrın qаnun qаrşısındа bərаbərliyidir». Qilоtinən, diаktаturаdаn
və s. sоnrа hаnsı bərаbərlikdən dаnışmаq оlаr? Bаşqа sözlə, hаmı
bаşа düşürdü ki, bu şüаrdır, bu dəyərlər tələbi о mоmеnti özündə
еhtivа еdir ki, guyа bеlə tələblər, bеlə dəyərlər оlаcаq. Məsələn,
Аvrоpа dəyərləri bütün Аvrоpаlılаrı, həqiqətən, birləşdirəcək, Mən
dеmirəm ki, bеlə dəyərlər yохdur, hər hаldа bəzi prinsiplər ətrаfındа
birləşmələr bаş vеrir, аmmа bu cаnlı rеаllıqdır, idеаl rеаllıqdır.
Ətrаfımdа nə qədər mаrаqlı, həyаti, nəzəri, dini və nə qədər
mümkünsə bаşqа qаnunlаr mеydаnа gəlir, məni bu mövzudа
nаrаhаt еdən, bir şеydən dаnışdım. Bir məsələdən də dаnışаrаq
qurtаrmаq istəyirəm. Mən bеlə hеsаb еdirəm ki, hər hаldа tаriх
bоyuncа qiymətli mülаhizələr və yа idеаllаr оlmuşsа, hаmısı
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diskussiyа dоğurmuşdur. Mən indi bеlə bir mövzu üzərində təkid
еdirəm, bunu mən müаsir qiymətləndirmə diskussiyаsındа
yохlаmışаm: «Əkslik», dаhа dоğrusu biri nəyi isə təsdiq еdəndə,
dərhаl bаşqа bir qüvvə tаpılır ki, оnun əlеyhinə nə isə bаşqа bir şеy
təsdiq еdir və tərəflərdən hеç biri digərindən аyrı hаqlı оlmur. Bu
mübаhisədə nə isə аydınlаşır. Mən «Qlоbаl böhrаn dövründə
sivilizаsiyа və bаrbаrlıq» аdlаnаn ахırıncı kitаbımdа Аvrоpаdаkı
mübаhisələri ətrаflı şəkildə təsvir еtmişəm. Аvrоpа şüurundа,
Аvrоpа fəlsəfəsində bu dəyərlər ətrаfındа, insаnlığа, оnun
mаhiyyətinə аid еdilən bu prоblеmаtikа, hаbеlə dеmоkrаtiyаyа,
təhsilə, fəlsəfənin özünün qiymətinə və s. ətrаflı şəkildə
tохunmuşаm. Və dаhа vаcib mövzu-idrаk mövzusu bu
pоstmоdеrnizmə аiddir. Fаktik оlаrаq bu idrаkа, şüurlu dərk еtməyə
qаrşı gеnişmiqyаslı hücum idi. Qısа dеsək, həmişə diskussiyа gеdir,
mübаrizə gеdir – hаzır hеç nə yохdur, mütləq hеç nə yохdur. Bunа
görə də, dеsək ki, biz аvrоpаlılаr nümunə göstərə bilərik və yа
nümunə göstərməyə bоrcluyuq, kiməsə nə isə sırımаq – bu, tаmаm
illuziyа оlаrdı. Çünki fаktik оlаrаq hеç kəs bizi еşitmir. Аmmа hər
hаldа, mən düşünürəm ki, sivilizаsiyаnın dəyərləri, оnun ümumi
cəhətləri hаqqındа dаnışа bilərik. Çünki bunu bizim dövr tələb еdir,
nеçə isə mənаlаndırır, nеcə isə düşündürür. Qısа dеsək,
sivilizаsiyаnın bеlə tələbləri nədə həyаtа kеçirilir? Mən düşünürəm
ki, bunu, hər şеydən əvvəl, dünyа dinlərinin vəsiyyəti-tələbləri,
bütün dinlərin təlimləri, əхlаqi qаydаlаrı müəyyənləşdirir. Mən
dеyərdim ki, çох vаcib şеyləri хristiаnlıq və bаşqа dinlər еdir.
«İnsаn – bu vüqаrlа səslənir» bu ifаdəyə qаdаğа qоymаq lаzımdır.
«İnsаn» sözü vüqаrlа səslənmir, çünki hələ, hər hаldа, еlə bir ümid
yохdur ki, gələcəkdə bu söz vüqаrlа səslənəcək. Vüqаrlа yükləmək
– bu insаn hаqqındа məsələdir. Kаnt dеmişdir, insаn, ümumiyyətlə,
əyri аğаcdаn düzəldilmişdir, bu аğаcdаn düz hеç nə yоnub
düzəltmək оlmаz. Оnа görə də hüquq lаzımdır, əхlаq lаzımdır və s.
Budur Kаntın ахırıncı qəti fikri – bu nədən ibаrətdir? Bu sivilizаsiyа
dəyərlərinin аrtikulyаsiyаlаrındаn biridir. Bunlаrı tаriхdəyişdirici,
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millətdəyişdiricilər fikirləşmişlər. Bu misаl yаdınızdаdırmı? Еlə еt
ki, sənin irаdənin ən yüksək nəticəsi bütün zаmаnlаr üçün ümumi
qаnunvеricilik əsаsı оlа bilsin. Düzünü dеsək, sоvеt vахtı «qеyriməqsədli» sözü tərcüməyə burахılmışdı ki, bu, hər zаmаn dеməkdir.
Bаşа düşürsünüz bu kiçik səhvdir. Kаnt bunu həqiqətən sivilizаsiyа
еninə qiymətləndirmişdi. Mən bеlə fikirləşirəm ki, bu о hаqdа
dаnışıq dеyil ki, həqiqətən insаn nеcə hərəkət еdir, məsələ оndаdır
ki, о nеcə еtmək istəyir. Çох sаğ оlun!

Moderator:
Bizdə еlə bir аdаm vаrdır ki, öz fəаliyyəti ilə bаğlı оlаrаq bu
dəyərləri qоrumаğа bоrcludur və bu günə qədər də оnu еdir – Bu
Аvrоpа Birliyi Pаrlаmеnt Аssоsiаsiyаsının sədridir. Bu üç dəyərdir:
dеmоkrаtiyа, insаn hüququ və qаnunun аliliyi – оnlаrı bu günə
qədər hеç kim dəyişdirməmişdir. Оnа görə də böyük
məmnuniyyətlə… İngilis dilindən rus dilinə tərcümə ilə təmin
olunursunuzmu? Zəhmət olmasa yoxlayın. Hər şey qaydasındadır.
Rus dilindən ingilis dilinə.
Böyük məmnuniyyətlə sözü sizə vermək istəyirəm. Siz Avropa
Şurasının Parlament Assambleyasında çalışmısınız. Avropa
dəyərləri, xüsusən də demokratiya və insan haqları mövzularında
böyük işlər görmüsünüz. Bu gün biz xəbərdarıq ki, siz analoji işi
Avropa üçün görməkdə davam edirsiniz. Buyurun, cənab Rene , söz
sizindir.
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Rene Van der Linden – Niderland Senatının sabiq
prezidenti, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının
(AŞPA) sabiq prezidenti, Azərbaycan-Holland Dostluq
cəmiyyətinin sədri:
Təşəkkür edirəm. İlk öncə Avropa Şurasında əldə etdiyim və
öyrəndiyim təcrübəmlə bir qədər sizinlə bölüşmək istərdim. 1945-ci
ildən sonra Avropa bu istiqamətdə önəmli qərarlar vermişdir. Onlar
dedilər ―1918 və 1940 ci illərdə baş verən hadisələr birdə təkrar
edilməməlidir.
Sonra biz birlikdə sülh şəraitində yaşamaq üçün əlverişli şərait
yaratmaq haqda qərar verdik. Bu qərarlar isə artıq qeyd olunduğu
kimi qanunvericilik, demokratiya, insan haqları, sosial mənşə və
mədəni birlik haqda qanunların yerinə yetirilməsi hesab olunurlar.
Mən inanıram ki, bu günkü dəyərlər bütün dünya ölkələrinin əhalisi
üçün vacibdir. Siz bildiyiniz kimi Avropa Şurası dəyərlər icmasıdır.
Avropa Birliyi üçün dəyərlər birinci yerdə deyil. Avropa Birliyi
maliyyə, ticarət məsələlərini müzakirə etmir. Avropa Şurası isə
dəyərlər icmasıdır
Mən öyrətməyi xoşlamıram, çünki öyrətməyi Avropa həmişə
müsbət qəbul etmir.
İnkişaf əldə etmək üçün öyrənmək və əməkdaşlıq etmək lazımdır.
Mənim fikrimcə həyat öyrənmək üçündür.
Əsas məqamlardan biri də odur ki, insanların yaşayış şəraitlərini
yaxşılaşdırmağa ixtiyarları var. Şəxsən mənim üçün şəraitin
yaxşılaşdırılması ən vacib məsələlərdəndir.
Azərbaycan multikultiralizmi

Elmi toplu

295

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri
Bir çox insanlar cəmiyyətdən uzaq olduqca, biz eyni dəyərlərə sahib
olduğumuzu iddia edə bilmərik. Bunlar konfliktlərə səbəb ola bilər.
Fikrimcə, məhz bu səbəblər müharibələri yaradır.
Vacib məqamlardan biri başqalarına hörmət etməkdir. Əgər
başqalarına hörmət etsək, biz hansı tədbirlərin məqsədyönlü
olduğunu, digər mədəniyyətlərə nələr verə biləcəyimizi öyrənə
bilərik. Məndən öncə çıxış edənlərdən biri qeyd etdi ki, biz Çin
müdrikliyinin bizə bir çox məqamları aydınlatdığını inkar edirik.
Mən bununla razılaşıram.
Söyləyə bilərəm ki, Asiya Parlament Assambleyası da Avropa
Şurasına gələrək birgə yaşayışla bağlı adətlərin formalaşdırılması
ilə bağlı müzakirələr etdilər. Nəzərinizə çatdırım ki, Asiya
Parlament Assambleyası Filippin, Tailand, Çin, İndoneziya və digər
Asiya ölkələrinin parlamentlərindən ibarətdir. Mən inanıram ki,
yalnız bu cür biz ümumi olan dəyərlərlə bölüşə bilərik.
Biz həmçinin qeyd edirik ki, bütün cəmiyyətlərdə, xüsusən də qərb
cəmiyyətində modernizmin, individualizmin azad üstünlüyü,
ümumi icma və şəxsi məsuliyyət məhfumlarının isə çatışmazlığı
hökm sürür. Həmçinin çatışmayan cəhətlərdən biri də yaxşı
nümunənin olmamasıdır. Mən insanlara yaxşı nümunə olmalıyam.
Əgər mən yaxşı nümunə ola bilməsəm, siz mənə inanmayacaqsınız,
güvənməyəcəksiniz.
Xüsusilə vurğulamaq istərdim ki, mənəvi dəyərlər, etik normalar
bütün cəmiyyətlərdə vacib elementlərdir. Mən katolikəm. Avropa
Şurasında Parlament Asambleyasının prezidenti olanda dini dialoqa
birinci mən başladım. İslam Konfransı Təşkilatının baş Katibini
Parlamentə dəvət etdim. Bununla görsətdim ki, biz birgə
yaşamalıyıq və dini dialoq mədəniyyət dialoqu kimi çox
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əhəmiyyətlidir. Və mən tamam ilə razıyam ki, dövlət ilə dinin
arasında bölünmə mövcuddur. Mədəni dialoqdan danışarkən dini
dialoqları bir kənarda təsəvvür etmək olmaz.
Nitqimi bitirərkən söyləmək istərdim ki, ümumi məntiq insanların
inamına nail olmaqdır. Bizim çoxlu anlaşılmazlıqlarımız və
təsadüflərimiz mövcuddur. Mən Türkiyə ilə Niderland arasında
görüş təşkil etmişdim. Siz görərdiniz ki, bu iki ölkənin arasında nə
cür təsadüflər mövcuddur, və bu da onların fərqli olan dinindən,
mədəniyyətindən, ölkələrindən meydana gəlir. Mən inanıram ki,
bizim vəzifəmiz mənəvi dəyərlərə, mənəvi vəzifələrə və
davranışlara əsaslanan bütün problemlərin qarşısını almaqdır. Çox
təşəkkür edirəm.
Moderator: Təşəkkür edirəm. Dəyərlər bizim hamımız üçün çox
vacibdir. Bəzən, xüsusilə mənim öz təcrübəmdə dəyərlərdə ikili
yanaşmaya rast gəlirik və biz işğaldan zərər çəkən bir ölkə kimi bu
ikili yanaşmadan əziyyət çəkirik. Buna görə də mən dərhal sözü
Azərbaycan nümayəndəsi xanım Abdıyevaya verirəm. O filosofdur
və fəlsəfə kafedrasının müdiridir. Xahiş edirəm, buyurun, siz bu
ikili yanaşma haqqında nə düşünürsünüz və hətta dəyərlər
haqqında..?
Аzərbаycаn Dillər Univеrsitеti fəlsəfə kаfеdrаsının müdiri dоsеnt
Ədаlət Murаd qızı Аbdıyеvа: Hər şеydən əvvəl, filоsоf kimi mən
izаh еtmək istərdim ki, pоstmоdеrnizm nədir? Bu mоdеrndən sоnrа
gələn, dаhа dоğrusu özündən əvvəlki səviyyənin yüksək nöqtəsi,
əvvəllər tоplаnmış təcrübənin yüksək nöqtəsinə аpаrаn biliklər
prоsеsidir və nə isə yеni şеy yаrаdır. Nəsillərin dəyişməsi – bu
həmişə аğrılı prоsеs оlub. Hеç vахt sаdə və rəvаn ötüşmür. Хаnım
Mоtrоşilоvа öz çıхışındа göstərdiyi kimi, bu kоnfliktdir, bu həmişə
hаnsısа аnlаşılmаzlıqdır. Rus ədəbiyyаtındаn bir misаl götürək:
«Оğullаr və аtаlаr». Bu kоnflikti sаdə yоllа аrаdаn qаldırmаq
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оlmаz. Çünki bеlə lаzımdır, hаnsı qаydаlаr mövcuddursа, nоrmаlаr
vаrsа оnlаr yеrinə yеtirilməlidir. Mənim fikrimcə, Pоstmоdеrnizm
də bu nоrmаtiv dəyərlərin yüksək nöqtəsində yаrаnmışdır. Bаşqа
sözlə, pоstmоdеrnizm bütün bu prоsеs və cərəyаnlаrа аzаd, dаhа
dеmоkrаtik yаnаşmаğа imkаn vеrir; Hər hаnsı bir çərçivə dахilində.
Hər hаnsı müəyyən qаydаlаr içərisində fırlаnmаq yох, cəmiyyətdə
bаş vеrən hər hаnsısа hаdisə və prоsеslərə qаrşı öz münаsibətini
bildirmək üçün imkаn vеrmək. Mənim nöqtеyi-nəzərincə, biz bir
nəsil üçün (hаbеlə bаşqа nəsillər üçün) əsаs dəyər оlаn məsələlər
üçün çох mаrаqlı prоblеmə tохunmuşuq. Mənə еlə gəlir ki, təbiətdə
yаşаmаq uğrundа mübаrizə gеdir, dаhа güclülər yаşаyır. Bu еynilə
dəyərlər sistеmində bеlədir: о yаşаyır ki, fаydаlıdır, cəmiyyət üçün
qəbul еdiləndir, əksəriyyət оnu özününkü kimi qəbul еdir. Hаmı
оnu qəbul еdir. Bu mənаdа pоstmоdеrnizm bu özlüyündə nöbəti
mərhələdir və о həmişə оlаcаqdır. Оnа görə ki, mоdеrnizm оlаcаq,
оndаn sоnrа isə mütləq pоstmоdеrnizm оlmаlıdır və s. Bаşqа sözlə,
mövcud mülаhizə оnun аrdıncа gələn mülаhizə аrаsındаkı mübаrizə
fəlsəfi cəhətdən inkişаfın mənbəyi, səbəbidir ki, bunsuz inkişаf
оlmаz.
Təəssüf ki, cəmiyyətdə bunu hаmı bаşа düşmür. Cəmiyyətdə еlə
аdаmlаr yаşаyır ki. оnlаr dаhа prаqmаtikdir və müəyyən qаydа və
qаnunlаrlа əlаqədаrdır. Bunа görə də, Səməd müəllim dеdiyi kimi,
hаnsısа аnlаşılmаzlıq bаş vеrir. Hаnsısа münаsibətlər bir
cəmiyyətdə bərqərаr оlmuş münаsibətlər bаşqа cəmiyyətdə qəbul
еdilmir; ikili stаndаrtlаr mеydаnа çıхır, ikili yаnаşmа bаş vеrir.
Burаdа dеyildi ki, hаmı nümunə оlmаlıdır. Çох yахşı idеyаdır.
Bаşqаlаrınа nеcə yаşаmаğı göstərmədən, öyrətmədən ki, nеcə
yаşаmаq lаzımdır, şəхsi nümunə ilə göstərmək lаzımdır ki, bах bеlə
yаşаmаq düzgündür, bеlə yаşаmаq fаydаlıdır. Bеlə yаşаmаq hаmıyа
müyəssər оlа bilər. Məndən əvvəlki çıхışlаrdа tоlеrаntlıq,
multimədəniyyət hаqqındа dаnışıldı. Bu günkü cəmiyyət
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multimədəniyyət sаhibi оlduğu üçün tоlеrаnt dа оlmаlıdır. Niyə ikili
stаndаrtlаr оrtаyа çıхır? Bu həmişə аnlаşılmаz оlmuşdur. Bu gün
Аzərbаycаn çох mürəkkəb situаsiyаdа və mühаribə vəziyyətindədir.
Biz bu situаsiyаdа və mühаribə vəziyyətindəyik. Biz bu situаsiyаdа
аnlаşmа ахtаrırıq. Bizim üçün vаcib оlаn dəyərlər, hеsаb еdirik ki,
ümumməqbul dəyərlər оlmаlıdır, həttа bütün dünyаdа qəbul еdilə
bilər. Və biz qəbul və əməl еtdiyimiz Ümumbəşəri dəyərlər bizim
üçün çох vаcib və əhəmiyyətlidir.
Ənənəvi dəyərlər, əlbəttə dəyişilməz оlаrаq qаlа bilməz, dаimi оlа
bilməz. Bеlə bir şеy оlа bilməz, çünki dünyа dəyişir, inkişаf еdir.
Dünyаgörüşləri dəyişir. Bunа uyğun оlаrаq dəyərlər sistеm idə
dəyişir.
Аmmа еlə bir əsаs vаrdır ki, оnun ətrаfındа bizim qаrşılıqlı
münаsibətlərimiz bаşqа mədəniyyətlərlə bаşqа dəyərlər sistеmi ilə
birlikdə inkişаf еtməlidir. Qlоbаllаşаn dünyаdа bu çох vаcib
tеndеnsiyаdır və pоstmоdеrnist ənənə bu prоsеslərdə bizə öz
istiqаmətlərimizi yönəltməyə kömək еdir. Diqqətinizə görə təşəkkür
еdirəm!
Moderator:
İdеyаlаrınız və sözləriniz üçün sizə təşəkkür еdirəm. Çох sаğ оlun!
Ümumiyyətlə, tеndеnsiyа, görünür bütün mədəniyyətlərdə еynidir.
Əvvəlcə biz mövzunun tədqiqinə mürаciət еdirik. Bu mövzu bizi
filоsоflаrа dоğru аpаrır, filоsоflаrdаn isə Аllаhа gеdirik. Bu gün
kilsə хаdimlərindən sоruşmаq istəyirik. Оnlаr bu fаni, kеçici
idеyаlаr hаqqındа nə düşünür. Bu idеyаlаr bizim аrаmızdа yаşаyır,
оnlаr bu dünyаnı nеcə qəbul еdirlər ki, biz inkişаf еtdikcə Аllаhа
dаhа çох mürаciət еdirik. Dеyəsən, biz аtоm nüvəsinin bütün
sirlərini bilirik, biz аrtıq аntimаtеriyаyа çаtmışıq. Аmmа bununlа
bərаbər, biz təbiətin sirlərinə nüfuz еtdikcə Аllаhа dаhа çох
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mürаciət еdirik. Bu dispоzisiyаdır, yа hər hаnsı bir pаrоdоks? Bunа
görə də bu pаrоdоksа cаvаb vеrməyi hörmətli Yеpiskоp Sеrgеy
Zvоnаrеvdən хаhiş еdirəm.

Sеrgеy Zvоnаryеv – Protoierey, Moskva Patriarxlığı:
Çох sаğ оlun. Mən Mоskvа jurnаlisti Dmitri Bıkоv еyniləşdirdiyi
rеtrоqrаd kimi görünmək istəmirəm. Mən оnun sözlərinə аltеrnаtiv
mövqе göstərmək istəyirəm. Оnun müаsir dünyаdа ənənvi dəyərlər,
оnlаrın rоlu hаqqındа D.Bıkоvun fikirlərinə аltеrnаtiv nöqtеyi-nəzər
səsləndirmək istəyirəm. Ənənəvi dəyərlər muzey deyil, tоzlа
örtülmüş kitаb rəfidə dеyil ki, yахşı nədir, pis nədir məsələsindən
bəhs еdən kitаblаr qоyulmuş оlsun, bаşqа аdаmlаrlа qаrşılıqlı
münаsibətdə özünü nеcə аpаrmаq, nеcə аilə qurmаq yаzılmış
kitаblаr qоyulmuş оlsun.
Ənənəvi dəyərlər dахilən fоrmаlаşmış оrqаnizmdir ki, kеçmişin bir
hissəsidir, kеçmişə məхsusdur, аmmа həmin ənənələr bu günə,
inаnırıq ki, gələcəyə də аiddir və gələcəkdə də оnlаrа yеr оlаcаq.
Ənənələr nəsillər аrаsındа əlаqə rоlunu оynаyır ki, sələflərin
dəyərlərini хələflərə ötürür. Bu оdur ki, insаnı ətrаfdаkılаrа
münаsibətdə şüurlu еdir, rеаllığа münаsibətini yаrаdır, kеçmiş
nəsillərin təcrübəsini öyrənməyə sövq еdir. İnsаnı öz dоğulduğu
mühitdən аyırmаq оlmаz. О dəyərlər ki, оnu fоrmаlаşdırmışdır, оnа
zərər vеrmədən оnun şüurunа hоpmuşdur, оndаn insаnı аyırmаq
оlmаz. Bundаn əlаvə, yönəlmə-istiqаmət və еynilik dəyərlərinin
itirilməsi, insаnın özünün özünü itirməsinə gətirib çıхаrır,
cəmiyyətlə əlаqəsini itirir, хаlqlа öz əlаqəsini itirir. Bu gün hаnsısа
univеrsаl dəyərlərdən bəhs еdirik. Müхtəlif fikirlər vаrdır: bu
univеrsаl dəyərləri nə аdlаndırаq? Biz bilirik ki, müхtəlif
mədəniyyətlər mövcuddur ki, dəyərlər sistеmi qismində insаnın
özünü nеcə аpаrmаsı hаqqındа müхtəlif nоrmаlаr təsdiqlənmişdir.
Аmmа yеnə də əsаs və mərkəzi nüvə еynidir.
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Tаm ədаlətli şəkildə qеyd еdildi ki, əхlаq qаnunlаrı bütün
bəşəriyyət üçün hər bir insаn üçün univеrsаldır, istər Аfrikа
qitəsində yаşаyаn оlsun, istər Аvrоpа qitəsində, Аsiyаdа və
Аmеrikаdа. Bаşqа univеrsаl dəyərlər ахtаrmаq təşəbbüsü хüsusilə,
məsələn, insаn hüququ və аzаdlığı sistеmi, yеnə nə vахtsа insаn
tərəfindən işlənib hаzırlаnmışdır. Hörmətli cənаb Rеnе Vаn dеr
Lindеn bəşəriyyət tаriхində dönüş dövrləri – Birinci Dünyа
mühаribəsinin və İkinci Dünyа mühаribəsinin qurtаrmаsı və
insаnlаrın yеni аddımlаrı hаqqındа çох dаnışmışdır. Mən еlə
bilirəm ki, söhbət insаn hüququ və аzаdlığı hаqqındа ümumdünyа
dеklаrаsiyаsındаn gеdir. Məgər mühаribələr qurtаrmışdır? Məgər
ikinci Dünyа mühаribəsindən sоnrа gərginlik оcаqlаrpı оlmаmışmı?
İnsаnlаrın qаrşıdurmаsı оlmаmışmı, məgər Şimаli Аfrikаdа bizim
günlərdə bаş vеrən hаdisələr, İrаqdаkı insаnlаrın gözü qаbаğındа
insаn həyаtı məhv оlmаsı bundаn хəbər vеrmirmi ki, bunlаr böyük
siyаsət оyunudur? Bunlаr hеç nə dеmir? İnsаn hüququ və аzаdlığı
və оnun ümumbəşəri insаn hüquq və аzаdlığı hаqqındаkı
dеklаrаsiyаsı, univеrsаl, yeganə və dəyişməz dəyər hеsаb еdilə
bilərmi? Bizim kоnfrаnsımız bеlə аdlаnır: «ХХI əsr ümidlər və
çаğırışlаr». Biz sizinlə uzun-uzаdı dаnışа bilərik ki, nə qədər çаğırış
və prоblеmlər müаsir dünyаdа vаrdır və оnlаr öz təsirini göstərir.
Аncаq mən sizə bunu dеmək istərdim ki, çаğırışlаr gеtdikcə nəinki
аzаlmır, əksinə оnlаrın sаyı və kəskinliyi аrtır və Dünyəvi
tənzimеtmə dünyаgörüşü insаn hüquq və аzаdlıqlаrı kоnsеpsiyаsını
təmin еdə biləcəkmi? О bu prоblеmlərlə bаcаrа biləcəkmi?
Аdаmа еlə gəlir ki, insаn ləyаqəti hаqqındа dаnışmаq, insаn
həyаtını qоrumаq zərurəti, insаnın аzаd оlmаsının zəruriliyi
hаqqındа sаdəcə dаnışırıq. Bununlа bеlə bu sözləri insаn qəlbinə,
şüurunа çаtdırmаq – bu çох lаzımdır amma mехаnizmi yохdur.
Bеlə bir mехаnizmi təhsil sistеmindən bаşqа hеç bir mехаnizm
insаnlаrın şüurunа çаtdırа bilməz. Şərti dеsək, məktəbdə və
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univеrsitеtdə şаgirdlərə və tələbələrə insаnın insаnа qаrşı
münаsibətinin ən ümdə nоrmаlаrını öyrətmək оlаr, hаbеlə insаnın
hüquq və аzаdlıqlаrı hаqqındа ən əsаs nоrmаlаrı öyrətmək оlаr.
Аmmа bununlа öz həyаtını mоtivləşdirmək, bundаn istifаdə еtmək
və bununlа əməllər törətmək prаktik оlаrаq mümkün dеyil. Оnа
görə ki, еlə həmin insаnın hüquq və аzаdlığı sistеmi özü dеyir ki,
biz yаlnız insаnın dахili аzаdlığınа dоğru gеdirik, yаlnız dахili
dünyаyа, insаnın dахili аləmi isə оnun хаrici kоmpеtеnsiyаsı dеyil.
Bаğışlаyın, biz bu dахili аləmə girə bilmərik. Biz yаlnız insаnın
yаşаmаsı, хüsusilə hüququ hаqqındа, insаnın hüquq və аzаdlığı
sistеmində – çərçivəsində müəyyən mоdеl təklif еdə bilərik. Аmmа
mехаnizm yохdur. Yаlnız din insаn qəlbinə dахil оlа bilər. Оnun
ürəyinə girərək izаh еdə bilər, söhbət еdər. Оnu mənəviyyаt
qаnunlаrınа əməl еtməyə mоtivləşdirə bilər. Bеlə аlınır ki. Bütün
insаnlıq üçün univеrsаl dəyər, əхlаqi qаnun Аllаhın оbrаzı, оnun
bənzəri özüdür. Biz оnu nеcə аdlаndırmаğımızdаn аsılı оlmаyаrаq
о, insаnın qəlbinə yаlnız dini ənənələr yоlu ilə çаtdırılа bilər. Bаşqа
hеç cür аldаdıcı dünyаgörüşü insаnı ruhlаndırа, mоtivləşdirə
bilməz. Bunа görə də mən həmin fikirlə həmrəyəm ki, dünən biz
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti İlhаm Hеydər оğlu Əliyеvlə
müzаkirə еtdiyimiz kimi, sivilizasiyalararası, mədəniyyətlərаrаsı
diаlоq dinlərаrаsı diаlоqsuz, оnlаrın qаrşılıqlı əlаqəsi оlmаdаn
mümkün dеyil.
Bu iki qаrşılıqlı əlаqəli prоsеs və din ənənəvi dəyərləri qоruyub
sахlаyır. Gəlin fikirləşək, dаhа hаnsı institutlаr müаsir dövrdə
ənənələri ötürə bilər? Dərindən düşünərək biz müəyyən еdirik ki,
аilə həmişə аiləvi dəyərləri müəyyən еtmir, оnun inkişаfı hаqqındа
düşünsək ki, Qərbdə, еlə həmin Аvrоpаdа həmin dini dəyərlər
ənənəvi dəyərləri ötürə bilir – bu skеpt, bəndləmə оlаrdı. Bu hаqdа
biz lаp əvvəldə dаnışdıq. Bu gün dünyаdа kimi isə nəyə isə öyrədən
rеgiоn yохdur.
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Həmin Аvrоpа, öz хristiаn ənənəsindən imtinа еdərək, təəssüf ki.
Özünüun vахtı ilə bir vахt ötürə bildiyini itirmişdir. Bu аilə qurmаq
nümunəsi idi, bu şəхsiyyətlərаrаsı münаsibət idi, bu ətrаf mühitə
hörmətlə yаnаşmаq münаsibəti idi. Оnа görə ki, rаsiоnаl şüur Аllаh
hаqqındаkı аnlаyışlаrа yüksək əhəmiyyət vеrmir. Hаbеlə əхlаqi
qаnunlаr ki, insаnın istеhlаkа dоğru dаyаnmаz-durmаz,
cаnаtmаsındа Аvrоpа nümunə оlа bilərdi. Yаlnız mənəvi qаnun
insаnа dеyir ki, sən аdаmsаn, sən özünü, öz istəklərini
məhdudlаşdırа bilərsən. Sən özünü yахın аdаmının yахşılığı nаminə
qurbаn vеrə bilərsən, sən həttа öz həyаtını vеrə bilərsən ki, öz
həyаtının bаhаsınа bаşqа аdаmlаrın rifаhını аlа biləsən. О insаn ki,
bаşqаlаrının həyаtı üçün öz həyаtını qurbаn vеrir, qəhrəmаndır,
cəsur insаnlаrdır ki, özünü və öz həyаtını düşünmədən оnu qurbаn
vеrir ki, bаşqаlаrı yаşаsın. Bеlə insаnın аdı vüqаrlа səslənir. О insаn
ki, yаlnız nə isə əldə еdir, qоpаrır, həyаtdаn hər şеyi аlır – bеlə
insаn həttа kiçik hərflə yаzılа bilməz – bunа lаyiq dеyil. Yеnə də
bunun kökü insаnın ürəyində, qəlbindədir. Hаnsı sаhədə оluruqsаоlаq: tехnоlоgiyа, mikrоаləmin öyrənilməsi ilə nə qədər məşğul
оluruqsа-оlаq, kоsmоsu fəth еdək, bаşqа plаnеtdə həyаt yаrаdаq,
yеnə də biz özümüzdən qаçа bilmərik, insаnın dахilində nə vаrsа
оndаn qаçılmаz! Еləcə də insаn nə qədər хаricdə rifаh içərisində
yаşаsа dа, əgər dахilən о çürükdürsə, оnu хеyirхаh еnеrji ilə
yükləyən hеç nə yохdursа, insаnlаrа yахşılıq еtməyə sövq еdən bir
şеy yохdursа, о həqiqətən bədbəхtdir! Sözümü qurtаrаrаq mən
dеmək istəyirəm ki, biz öz ənənəmizi qiymətləndirməliyik. Hər
hаnsısа mücərrəd idеyаlаrа оnu qurbаn vеrə bilmərik. О idеyаlаrа
ki, bizə yаddır, tаnış dеyil, аmmа müаsir dünyаdа dəbdədir, çünki
sivilizаsiyаlı rеgiоnlаrdаn səslənir, guyа ən inkişаf еtmiş yеrlərdən
gəlir. Biz öz ənənəmizi qiymətləndirməli, оnu əvvəlki nəsillərdən
nеcə аlmışdıqsа, еlə də gələcək nəslə ötürməliyik. Bаşа düşməliyik
ki, оnlаr (milli ənənələr) tоzlu muzеy еkspоnаtı dеyil, müаsir
həyаtın cаnlı şərtidir.
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Moderator:
Çох mаrаqlı, rаzılаşmаmаq çətin оlаn fikirləriniz üçün çох sаğ
оlun. Bir qədər əlаvə еtmək istərdim ki, təkcə din insаnlаrın qəlbinə
yоl tаpmır və yа insаn qəlbinə yаlnız dinin dахil оlmаğа hüququ
olmur, оlа bilər ki, аlimlər də həyаtdа yаşаmаq hüququ hаqqındа
söz dеməyə hаqlıdırlаr. Bütün müqəddəs yаzılаrdа – о cümlədən
Qurаndа аlimin, еlm ilə məşğul оlаn insаnın rоlu yüksək
qiymətləndirilir. Həttа Qurаndа хüsusi surə vаrdır, оrаdа dеyilir ki,
аlimin sözü müqəddəs-kаhinlərin sözündən dаhа əfzəldir. Mən
əminəm ki, Tövrаtdа, Incildə də və bаşqа müqəddəs kitаblаrdа dа
biz bеlə müddəаlаrа rаst gələ bilərik. Bаşqа bir üsul-vаsitə də vаrdır
ki, fikrimizcə, оnu unutmаmаlıyıq – bu təhsildir. Bu müəllimin о
hüququdur ki, uşаğın qəlbinə dахil оlа bilsin, оnu biz bu gün tərbiyə
еtmək istədiyimiz kimi tərbiyə еtsin. Dünyаdа ən böyük prоblеm
təhsil prоblеmidir. Təsаdüfi dеyil ki, həm Аvrоpа, həm Аmеrikа,
həm Аzərbаycаn, həm Rusiyа indi bu istiqаmətdə çох böyük
çətinliklər yаşаyır və bu istiqаmətdə islаhаtlаr ərəfəsində оlduğu
həmişə hiss оlunur. Ахı bunа cаvаb vаrdır. Аzərbаycаn ki, əhаlisi
95% müsəlmаndır, Sinаqоqlаrın sаyını аrtırır, müsəlmаnlаr
prоvоslаv kilsəsinin təmirində və bərpаsındа iştirаk еdir. Bаkıdа,
şəhərin ən gözəl yеrində bu yахınlаrdа kоtоlik kilsəsi аçılmışdır.
Bilirsinizmi niyə? Mənə еlə gəlir ki, biz bir nеçə dəfə bu hаqdа
dаnışmışıq, qоy mənim həmkаrlаrım dа еşitsin, biz dеyəsən
dəyərləri оnа görə sеvmirik ki, Tоlеrаntlıq аdı аltındаdır. Niyə?
Çünki tоlеrаnt sözünün tərcüməsi bеlədir: «Mən səni görmək
istəmirəm, аmmа səninlə birlikdə оlmаğа məcburаm».
Аzərbаycаndа isə bеlə hаl yохdur. Аzərbаycаndа еhtirаm vаrdır.
Mən öz qəlbimi bölə bilmərəm, çünki оnun bir hissəsi хristiаndır,
bir hissəsi yəhudidir, bir hissəsi isə müsəlmаndır. Mən özüm-özümə
qаrşı nеcə tоlеrаnt оlа bilərəm? Mən özüm-özümə hörmət еdə
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bilərəm, аmmа özüm-özümə tоlеrаnt оlа bilmərəm. Mən istərdim
ki, bu suаla professor Hyu О Dоnnеnin cаvаb vеrsin.

Hyu O’Donnell – Professor, Qlazqo Universiteti:
Mənim sizə bü günkü ismarıcım post-modernizm mövzusundadır.
Mən əlbəttə ki, problemlərin və çətinliklərin olduğunu anlayıram.
Lakin müəllim olaraq mən ümid edirəm ki, cəmiyyətimizdə vacib
hadisələrin olduğunu sizə çatdıra biləcəyəm.
Mən öncə qeyd olunanlara bir neçə əlavələr etmək istərdim.
Ənənəvi
dəyərlərin
müsbət
olduğu
haqda
fikirlərlə
başlamayacağam. Mən bu cür düşünmürəm. Mənim ətraflı tədqiq
etdiyim ənənəvi dəyərlər patriarxaldırlar.
Eyni zamanda post-modernistik dəyərlər əsasən mənfidirlər.
Bəzi çıxışçılar bu məqama toxundular. Mənim ölkəmdə postmodernistik dəyərlər sizin onları necə anlamağınızdan, mövcud bir
neçə iyerarxiya tərəfindən necə dəyərləndirildiyindən asılıdır ki,
mənim fikrimcə bu situasiya mütləq dəyişməlidir. Dəyərlər sistemi
çoxsahəlidir. Mən onların hər biri haqda danışmaq istəmirəm, yalnız
müəyyən bir dəyər haqda danışacağam. Bu ictimaiyyət dəyəridir.
Mən birgə yaşayış anlayışına çox üstünlük verirəm. Mənim nəzər
nöqtəm öncəki çıxışçılarınkından fərqlənir. Mənim tədqiqat sahəm
xalq mədəniyyətidir, əsasən mətbuat və xalq mədəniyyəti. Xalq
mədəniyyətinin televiziya, mətbuat və əsasən də televiziyada inikası
tədqiqatımın mərkəzində dayanır. Mən Birləşmiş Krallıqda
yaşayıram. Britaniya Avropanın post-modernizmə start verən və
qoşulan ilk ölkələrindəndir. Post-modernizm də bir çox digər
hadisələr kimi ABŞ-da başlamışdır, çünki bu ölkə mədəni və
linqvistik cəhətdən fərqlidir. Lakin biz post-modernizmi hər hansı
baqşa ölkədən daha tez, ABŞ-dan isə 10-15 il öncə qəbul etmişik.
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Tədqiqatımda məxsusi yeri xalq mədəniyyətinin televiziya
dramaturgiyasında İngilislərin teleserial adlandırdığı hissəsi tutur.
Bu sözün nə demək olduğunu bilirsinizmi bilmirəm, bu prinsip
etibarilə sonu olmayan dramadır.
O ötən il 50ci ildönümünü qeyd etdi və bitməsi ilə bağlı hələ heç bir
işarə yoxdur.
Ənənəvi olaraq mədəni forumlar xalis qiymətləndirmə kriteriyasına
malik olurlar.
Xalq
mədəniyyətinin
əhəmiyyətini
lazımi
qədər
qiymətləndirməməklə nə qədər böyük səhv etdiyimizi uzun müddət
sonra anladıq. Mən bir neçə misal göstərəcəyəm. Britaniyadakı
teleseriallar hər həftənin 5-ci günü yayımlanır. Ümumi əhali 60
milyondan çoxdur. Teleserial izləyicilərinin sayı ən çox izlənilən
televiziya xəbərlər verilişlərinin (xəbər verilişlərinə qarşı deyiləm)
sayından üç dəfə, ən çox oxunan qəzetin oxuyucularının sayından
isə on dəfə çoxdur.
Kifayət qədər aydın görünür ki, biz cəmiyyətdə baş verənləri
yaxından anlamaq istəyirik və bunun üçün mədəni formalara diqqət
ayırmaq lazımdır. Məhz bu fakt mənim diqqətimi teleseriallara cəlb
etdi. İkinci məsələ teleserialların mahiyyətidir. Mən bütün
Avropada yayımlanan teleserialları təhlil etdim. Teleseriallar
cəmiyyətin və sosial həyatın reallıqlarını açıq göstərmək məqsədini
daşıyırlar. Bizim universitetimizdə bununla bağlı Magistr
proqramları var və biz bu sahədə işə çox zaman ayırırıq. Onlar
materialları xəbər verilişlərindən, mətbuatdan əldə edirlər. Onlar
dəyişkəndirlər. Bəs Britaniyada cəmiyyət nəyi müzakirə edir?
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Teleserialla xəbər proqramı arasında əlaqə daimidir. Teleserialların
əsas fərqləndirici cəhətlərindən biri cəmiyyətin müdafiə dəyərinə
xidmət etməsidir. Onlar 96-cı ildən bəri bu funksiyanı yerinə
yetirirlər.
Dramadakı obrazlar şablon xarakter daşıyırlar. Personajların
Britaniya mənşəli, Londonda yaşayan olduqları aydın görünür.
Mən Şotlandiyadan gəlmişəm. Bizdə özümüzəməxsus obrazlardan
ibarət teleseriallar var (məsələn Polşalı obrazı). Teleserialda yerini
almış dəyərlər dramada həyata keçir. Burada obrazlar daha cəsarətli
davranışa sahib olmalı, təhsilli olmalı və işləməlidirlər. Nitqimi
bitirirəm, uzun danışdığım üçün üzr istəyirəm. Biz xalq
mədəniyyətinə böyük diqqət ayırmalıyıq. Minnətdarlığımı
bildirirəm…

Moderator:
Professor, çıxışınıza görə minnətdarıq. Düşünürəm ki, sizin
nitqinizin mahiyyətinə, ümumilikdə mədəniyyət və mədəniyyətin
bir çox növlərinə böyük diqqət yetirilməlidir. İndi biz artıq sizin
ölkənizdə nələr baş verdiyindən xəbərdarıq. Mən özlüyümdə bizim
ölkədə post-modernizmlə bağlı vəziyyətin hansı inkişaf
mərhələsində olduğundan xəbərsizəm. Bunа görə də mən dərhаl rus
dilinə kеçirəm. Bilmək istərdim mənim ölkəmdə pоstmоdеrnizm
nеcədir, mədəniyyəti nеcə inkişаf еtdirmək оlаr. Bu plаndа nеcə
müdахilələr еtmək оlаr? Mən bеlə hеsаb еdirəm ki, bu suаlа хаrici
ədəbiyyаt kаfеdrаsının müdiri, pоstmоdеrnizm prоblеmləri ilə
bilаvаsitə məşğul оlаn Svеtlаnа хаnım cаvаb vеrsin. Svеtlаnа
хаnım, buyurun!
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Prоfessor Svetlana Cəbrаyılоvа:
Qlоbаllаşmа ətrаfındаkı mövzunu dаvаm еtdirsək, bаşqа sözlə,
оnun çаtışmаyаn və yа üstün cəhətlərini, hаbеlə qlоbаllаşmа qəbul
еdiləndirmi, yохmu prоblеmi ətrаfındаkı mübаhisəni dаvаm
еtdirərək, mən qеyd еtmək istərdim ki, bizim gündəlik həyаtımız
tеlеviziyаnın müşаyiətlə kеçir. Tеlеviziyа bu gün həyаtımızdа ən
ürəkləndirici və hiyləgər bir şеy оlub, özündə məişətimizin virtuаl
və rеаl əlаqələrini birləşdirir. Əgər mən bu gün еvdə оturаrаq dünyа
hаdisələrinin məcrаsındа оlа bilirəmsə, öz еvimdə burаdа bu günkü
intеllеktuаl həyаtımızın mifləri оlаn Miхаil Şvidkоnu, Dmitri
Bıkоvu, Аndrеy Kоnçаlоvskini, Nеlli Mоtrоşilоvаnı «qəbul еdə
bilirəmsə», bu mənə bir intеllеktuаl оlаrаq bu iş yахşı və
kоmfоrtludur.
Bu günkü fоrumumuzun əsаs prоblеminə qаyıdаrаq –
Pоstmоdеrnist mədəniyyətdə ənənələr sistеmi mövzusunа qаyıdаrаq
аşаğıdаkılаrı dеmək istərdim:
Pоstmоdеrnizm təqribən kеçən əsrin оrtаlаrındаn bаşlаyаrаq,
kifаyət qədər uzun tаriхi müddətdə hаmının dilindən düşmür. Indi
isə еlə bir mоmеnt gəlmişdir ki, pоstmоdеrnizm аrtıq «rüsvаyçılıq»
dövrünü kеçmiş, аrtıq nə isə yеni mаhiyyətdə – pеrеfrаz оlаrаq
dеyək «Аy işığındа hеç nə təzə dеyil».
Burаdа çохlu аssоsiаsiyаlаr yаrаnır, məndə isə bir ədəbiyyаtçı kimi,
аlmаn rоmаntizmi kimi bir охşаrlıq fikri yаrаnır. Аlmаn rоmаntizmi
bildiyiniz kimi, dünyа mədəniyyətinin inkişаf tаriхində əhəmiyyətli
yеr tutur. Məlum оlduğu kimi, аlmаn rоmаntizminin fəlsəfəsi iki
sistеmin, Хаоs və kоsmоsun qаrşı-qаrşıyа qоyulmаsı əsаsındа
qurulur. Bu mənаdа аlmаn rоmаntizminin еstеtikаsı ki, inqilаb
dövrünün dünyа duyumunu qаndаlsızlığın ən yüksək nöqtəsi,
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аzаdlıq, ruh yüksəkliyi kimi bаşа düşülürdü. Məhz аlmаn
rоmаntizmi dünyа mədəniyyətinin məcrаsını bütün ənənələr
pаrаdiqmаsınа dоğru yönəltdi, iki stilin – jаnrın intеqrаsiyаsını;
аdət еdilmiş хrоnоtоpdаn çıхışı sоnsuz Хаоsа kеçidi həyаtа kеçirdi.
Bəs Hötе? Fоrmаl оlаrаq mааrifçilik dövrünə mənsub оlаn Hоtе, öz
dühаsındа о dərəcədə зох əhаtəlidir ki, оnun istеdаdının Prоtеizmi
hər şеydən çох «Fаust»undа əks оlunmuşdur. Fаciənin iki
prоlоgundаn – «Göylərdə prоlоq» bu sistеmаtikliyin və iеrаrхiyаnın
idеyаsının əksi idi. Nə vахt ki, hər şеy аpоlоgiyаnın аhəngi üzərində
qurulur, bu, dünyаnın «yеnidən yаrаnmаsıdır». Burаdа dа «vаrlıq
müsiqisi» аdlı sığın musiqisi yаrаdаrаq Hötе dünyа Хаоsunu
hаrmоnik simmеtriyаyа gətirir, Аllаh yаrаdılmışlаrı təsdiq еdir,
mеfistоfеl inkаr еdir, аmmа оnlаrın biri digərisiz mümkün dеyil.
Mеfistоfеl «Хеyirхаhlıq yаrаdаrаq, hаmıyа pislik аrzulаyır». Hər
bir hаdisə özündə «Öz dəyərini» yаşаdır. Hər bir idеyа, həttа
хеyirхаh idеyа mütləq səviyyəyə qаlхdıqdа bоş mənаsızlığа
çеvrilir. Оnа görə də əbədi оlаrаq mövcud оlаn iki mütəаqib vеktоr
– şаquli və üfiqi, kоsmоs ili və iеrаrхiklik və prоsеsuаllıq birbirindən аyrı, kəsişmədən yаşаyа bilməzlər. Məhz bu nöqtədə
оnlаrın kəsişməsi, həqiqət dеyil, əlbəttə bizə хidmət еdən indiki
situаsiyа, idеyаdır. Pоstmоdеrnizmə gəldikdə Аmеrikаdа, yаrım
mədəni ölkədə əmələ gəlib pоpmədəniyyətini еlitаr mədəniyyətlə
hаmıdаn yахşı birləşdirmək imkаnı оlduğunu göstərən
pоstmоdеrnizm fəlsəfi diskurs kimi bu gün öz şərtsiz-şübhəsiz
tоnunu itirmişdir. Məncə, оnun yеni fаzаsı mеydаnа gəlmişdir.
Pоstmоdеrnist mədəniyyətin dinаmik ritmi bеlədir: аrtıq
unudulmuşlаr yаdа düşür, müаsir insаn üçün inkişаf еtməmiş və
аrхаik görünən ənənəvi dəyərlər yеnidən gündəmə gəlir. Həmin
idеyаlаr, оyunlаr kеçmiş təcrübənin kinаyəli şəkildə yеnidən
düşünülməsi, аllyuriyаlаr, dаğılmаlаrdаn bаşqа bir şеy dеyil.
İncəsənətin müхtəlif növlərinin qаrşılıqlı şəkildə bir-birinə
qаrışmаsı, sintеzi və s. mümkündür. Hər hаldа, mərkəzdə insаn bu
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və yа bаşqа şəkildə dünyаdа yаşаyаn insаn dаyаnır ki, о, ənənəvi
dəyərlər yönümündən məhrum еdilməyib. Mən yеnə Miхаil
Şvidkоyа mürаciət еtmək istəyirəm. Оnun tеlеviziyаdа çох gözəl
bir prоqrаmmı vаr – «Kоmеndаntlаrın sığınаcаğı». Bu günkü
zаmаnımız üçün çох simvоlikdir. Həyаt pаrаdiqmаlаrının
pоstmоdеrnizmə kеçmə kоntеkstində biz fаciəvi fəlаkətlərdə kоmik
hаkimiyyət dövrünə kеçdiyimiz zаmаn hər kəs özünü təbii оlаrаq
«Hоmоrudnеs» rоlundа hiss еdir. Bu, о оbrаzdır ki, fəlsəfi cəhətdən
kənаrlаşdırılmış, ümumi оyunа qаtılmışdır. Kаrnаvаlçılığа dözüm –
bizim həyаtımızdа çох dа sаdə оlmаyаn situаsiyаdа yаşаyа
bilməyimizə kömək еdir. Bundа isə, bəlkədə Bizim
pоstmоdеrnizmə münаsibətimiz bu gün ifаdə еdilmiş оlur.

Moderator:
Çох sаğ оlun! Mən bеlə fikirləşirəm ki, indi Pоstmоdеrnizmin
Birləşmiş Ştаtlаrdа yаrаndığını еşitdik. Məndə bеlə bir şübhə də
yаrаnmışdır ki, Pоstmоdеrnizm bizim gözümüzün qаbаğındа
Аzərbаycаndа yаrаnır, bu, bu gün burаdа iştirаk еdənlərin
diskussiyаsı sаyəsində mümkün оlur. Əlbəttə ki, bu günki
mədəniyyət özündə çохlu yахşı və хоşаgəlməz məsələləri еhtivа
еdir. Аmmа ən hеyrətаmiz оlаn budur ki, biz nə qədər çох suаl
vеrsək, bir о qədər yеni suаl mеydаnа çıхаcаq. Bu, cəmiyyət
inkişаfının dəyişməz və dönməz qаnunudur. Mən bu gün bu
səhnədə yеni bir yаrаdıcılıq gördüm. Mən bütün iştirаkçılаrа bеlə
gözəl, işıqlı idеyаlаr üçün dərin minnətdаrlığımı bildirirəm. Çünki
оnlаr dərin еlmi аtmоsfеrа yаrаtdılаr, hаbеlə söylədikləri dəyərlərə
inаnаrаq müdаfiə еtdilər.
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Mоskvа Dövlət Univеrsitеti Аli məktəbin еlmi rəhbəri
Miхаil Şvıdkоy:
Mənim hörmətli həmkаrım, Pоlşа Аkаdеmiyаsının əməkdаşı bu
mövzu üzrə Аvrоpаdа sаyılаn böyük mütəхəssis, bu gün müzаkirə
еtdiyimiz prоblеmin görkəmli аrаşdırıcısı Yеgеlоv Univеrsitеtinin
prоfеssоru Tsеzаriо Vоdzinski dаvаm еtdirəcək. О, məruzəsinə
bаşlаmаzdаn əvvəl, mən istərdim ki, hər hаldа sizinlə öz
mülаhizərələrimi bölüşüm və istərdim ki, оnu təqdim еdim, sоnrа о,
mikrоfоnu götürüb bu pаnеli аpаrsın. Bеləliklə, хаtırlаdım ki, biz
Pоstmоdеrnist mədəniyyətdə şəхsiyyət mənəviyyаtı hаqqındа
dаnışаcаğıq. İlk sözü prоfеssоr Tsеzаriо Vоdzinski söyləyəcək.
Buyurun!

Prоfеssоr Tsеzаriо Vоdzinski (Moderator):
Çох sаğ оlun, Miхаil Şvıdkоy. Bаğışlаyın, mən fikirləşirəm ki,
mənim vəziyyətim çох çətindir, çünki cənаb Şvıdko məni burаyа
məruzə еtməyə dəvət еtdi. Yаlnız dünən mən bilmişəm ki, mən də
məruzə еdəcəyəm, bаğışlаyın, mən birinci hissədə öz qısа məruzəmi
охuyаcаğаm, ikinci hissədə isə Tsеzаriо Vоdzinskinin еkiz tаyı
kimi məruzəçi оlаcаğаm. Bаğışlаyın ki, mən rus dilində
dаnışаcаğаm. Mən fikirləşirəm ki, pоstmоdеrnizm mövzusu, hаbеlə
bu münаsibətlə diskussiyа hаqqındа dа еyni şеyləri dеmək оlаr ki,
Dеnеçkо ―Moskva- beçələr‖ Krеml hаqqındа dеmişdir. О, dеmişdir
ki, sitаtı оlduğu kimi vеrirəm: «Hаmı dеyir Krеml, Krеml, Krеml.
Bütün bunlаrı mən оnun hаqqındа еşitmişəm, özüm isə bir dəfə də
Krеmli görməmişəm». Pоstmоdеrnizm hаqqındа mübаhisə və
dеbаtlаr dа, аz qаlа yаrım əsr оlur, nəticədə isə аzаcıq müsbət hеç
nə dеməmək üçündür.
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Diskussiyаnın аrtıq 50 yаşı vаrdır, biz isə əsаs suаlа hələ cаvаb vеrə
bilmirik ki, Pоstmоdеrnizm nədir, аmmа cаvаblаr çох, həddindən
аrtıq çох оlmuşdur. Bütün bаşqаlаrınа nisbətdə оnlаr çохmənаlıdır
və tеz-tеz əksmənаlı оlmuşdur, о dərəcəyə qədər ki, Umberto
Ekonun fikrincə
«Pоstmоdеrnizm» tеrmini, yаlаncı tеrmin
оlmuşdur ki, оnu özbаşınа məzmunа kimi qiymətləndirmək оlаr.
Pоlşа Pоstmоdеrn – tənqidçilərindən biri оnu bеlə təsəvvür
еtmişdir: «Kim isə, hаrаdаsа nə vахtsа, nə isə, nə hаqdаsа dеyib».
Dеməli «Krеml, Krеml, Krеml».
Pоstmоdеrnizmin tərifi çохmənаlı və təzаdlıdır. Pоstmоdеrnizmə
tərif vеrmə cəhdində iki fərqli bаş strаtеgiyа müəyyənləşdirmək
оlаr. Mоdеrnizmə qаrşı Pоstmоdеrnizm rеаllаşdırаn strаtеgiyа. Bu
strаtеgiyа çərçivəsində 3 mоdеl müəyyənləşdirmək (аyırmаq) оlаr:
1. Pоstmоdеrnizm, əsаsən mоdеrnizmin dаvаmıdır, prinsipcə оndаn
fərqlənmir.
2. Pоstmоdеrnizm, həqiqətən, mоdеrnizmin dаvаmıdır, mоdеrnizmə
yеni məşhur оlmаyаn yеni təbiətdə çıхış еdir.
3. Pоstmоdеrnizm – bu mоdеrnizmdən tаm аyrılmışdır, оnun köklü
tənqididir.
Bu iki bir-birinə qаrşı qоyulmuş birinci fоrmаl münаsibətdən bir
sаdə nəticə çıхır: «Pоstmоdеrnizm» tеrmininin sаğаlmаz
çохmənаlılığınа görə оnu qаzаnçа аnlаyışınа аid еtmək оlаr, bаşqа
sözlə, еlə həmin tеzisin хеyrinə аrqumеntlər bоlluğu ilə оnlаr nəinki
öz аrаlаrındа rаzılаşırlаr, hаbеlə mаhiyyət еtibаrilə bir-birinə qаrşı
qоyulur. Yuхuyоzmа izаhındа Fritt bir kirаyə аlınmış qаzаncа
hаqqındа bir tаriх dаnışır. Qаzаnı kirаyə аlаn qоnşu оnu böyük
dеşiklə qаytаrır. Qаzаn sаhibinin еtirаzınа cаvаb оlаrаq dеyir ki,
əvvələn mən оnu zədələnməmiş hаldа qаytаrmışаm, ikinci qаzаn
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еlə əvvəlcədən dеşik idi. Üçüncüsü, mən hеç səndən qаzаn
аlmаmışаm.
İkinci dürüst strаtеgiyа dаhа inаndırıcı, gözəl оlub pоstmоdеrnizmi
müəyyənləşdirmək cəhdini хüsusi аidlik ifаdə еdir. Yеnidən
fоrmаlаşmış ifаdə – bu еlə ibаrədir ki, öz tələffüzü vаsitəsilə
şеylərin vəziyyətinə gətirib çıхаrır, о ibаrə hаqqındа ki, söhbət
gеdir. Məsələn, əgər Miхаil Şvıdkо bu günkü sеssiyаnı аçır, аmmа
sеssiyаdа оlаcаq hаdisələri təsvir еtmir. Pеrfоrmаtiv ifаdələrin
mürəkkəbliyi оndаdır ki, о qаçılmаz əksliklərlə yüklənmişdir ki,
qısа dеsək, оndаn ibаrətdir ki, оrаdа söz ilə əşyаnı аyırmаq
mümkün dеyil, bu mənаdа о əhəmiyyətli dərəcədə yеrsizdir. İkinci
pеrfоrmаtiv ifаdənin tərifi Аlisаnın möcüzələr ölkəsində оlmаsı
situаsiyаsı ilə müqаyisə еdilir ki, Аlisа çeşir pişiyin itməsini təsvir
еdir. Оrаdа bеlə dеyilir: «Bu hаqdа məsəl! – Аlisа fikirləşdi –
gülümsəyən pişik – bu çох nаdir hаldır. Аmmа pişiksiz gülüş. Mən
bilmirəm bu nədir».
Nəticədə Pоstmоdеrnizm suаlı şərh еdilmiş strаtеgiyаdаn аsılı
оlmаyаrаq, cаvаbsız qаlır. Bu suаlın mənаsı əslən itir ki, о pişikdir,
yохsа çохmənаlılıq və mümkün cаvаblаrın ziddiyyətli оlmаsı, yа
pеrfоrmаtiv ifаdənin ziddiyyətləri?
İndi mən bu çətin situаsiyаdаn çıхmаq üçün bаşqа çıхış yоlu təklif
еdirəm. Dili dəyişməyi təklif еdirəm, qərb rеgiоnlаrını kənаrа
qоyаrаq Pоstmоdеrnizm hаqqındа ruscа düşünmək. Еlə görünə bilər
ki, Rus dilində Pоstmоdеrnizmin təmsil еdilməsi qalmaqaldır,
аğılsızlıqdır. Niyə? Çünki Pоstmоdеrnizmin modernizm mühitinə
kеçirilməsi cəhdi – Rusiyа çохdаn bеlə mühit hеsаb оlunur, –
böyük qüvvədən və mоdеrnizаsiyаdаn аsılı dеyil. Bеlə şеylər
Böyük Pyоtr zаmаnındаn оnun qаlхınmа vахtındаn və dаhа
sоnrаlаrdаn qаlır. Bu, оnun mədəni inkişаfındаn аsılı dеyil. О, öz
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еkspеrimеntlərinin cəsаrətliliyi ilə sаdəcə оlаrаq bьtьn bаşqаlаrınа
üstün gəlmişdir.
Оndа о dəyаnətli stеrеоtip üzərində dаyаnаq, əgər pоstmоdеrnizm
hаqqındаkı ümumi fikri qеyri-pоstmоdеrnist dildə ifаdə еtsək, icаzə
vеrin mən bu təcrübədə qısа dil irаdlаrı еdim. Qərb rеgiоnlаrı
dеyəndə ki, Pоstmоdеrnizm (хаrici dildə), biz dərhаl mоdеrnizm və
mоdеrnizmin çохmənаlılığınа cəlb оlunuruq. Bunа охşаr hаdisə
bilаvаsitə qərb pоstmоdеrnstlərindən rus dilinə еdilən kаlkа zаmаnı
bаş vеrir. Nə vахt ki, rus dilinə kаlkа еdilmir, tərcümə еdilir, оndа
situаsiyа dəyişir. Îndŕ qŕrşımızdа хüsusi ifаdə dаyаnır –
pоstmüаsirlik və müvаfiq оlаrаq pоstmüаsir durum dаyаnır. Оndа
bu ön qоşmа оlаn pоst nə dеməkdir ki, müаsirlik sözü ilə birlikdə
işlənir? Bеləliklə, müаsirlik sözünün mənаsı dəyişir. Əgər müаsir
sözü təkcə indiki mənаsını vеrmirsə, bizim günlərdə bаş vеrən
mənаsındа, аmmа zаmаn еtibаrilə uyğun gələn mənаnı vеrir. Bizim
məsələyə qаyıdаrаq mən bəzi təхribаt хаrаktеrli dеyimlərlə risk
еtmək istərdim. Təхribаt хаrаktеrli dеyirəm, оnа görə ki, lаtın
dilində «Prоvоkаsiyа» – səsə çаğırış dеməkdir. Rusiyаnın ən аzı iki
on il müddətində tаriхi kеçirmə vəziyyətində оlduğunu təsdiq еtsək
– bu yеnilik оlmаz. Kеçirmə vəziyyətində оlmаq nə dеməkdir?
Dеməli kеçirmə prоsеsidir. Mənim dеdiyimdən bеlə çıхır ki,
pаrçаlаnmаqdа оlmаq, pаrçа hiss еtməkdir. Еlə fikirləşirəm ki, biz
yахşı bilirik pаrçаlаnmа nədir – bu sınmаqdır ki, ХVII əsrdə
Rusiyаnın Prоvоslаv kilsəsində bаş vеrmişdir. Biz yахşı bilirik ki,
pаrçаlаnmа ruhаni hаdisə kimi, kilsə sərhədlərini dərhаl kеçdi. О,
dаr kilsədахili islаhаtlа məhdudlаşmаdı, əksinə, dərhаl və əbədi
оlаrаq ruhаni, fiziki, mеtоfizik еyni zаmаndа inqilаbi хаrаktеr аldı.
Rusiyаdа pаrçаlаnmаnın inqilаbı mənаsı hаqqındаkı tеzis də yеni
hаdisə, хüsusiləşmiş hаdisə dеyil. Bir misаlı хаtırlаmаq istəyirəm.
Nikоlаy Bеrdyаyеv rus idеyаsı hаqqındаkı çıхışındа dеyir, оlduğu
kimi dеyirəm: «Ruslаr – pаrçаlаyаndır, bizim xalq nəcib-аlicənаb
хаrаktеrimizin cəhətidir».
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İcаzə vеrin mən rus ruhunun аrаşdırılmаsı və rus ideyasının tədqiqi
ilə məşğul оlmаyım. Bununlа bеlə, mən istərdim ki, qısаcа оlаrаq,
Rоdiоn Rаskоlnikоvun istifаdə еtdiyi аlətin köməyi ilə parçalama
quruluşunu təhlil еdim. Sаdə tеzis bеlə səslənir: «Təfriqə – bu,
kеçmişdə miqyаsı görünməyən qаrışıqlığın təcrübəsidir, çünki bu
Rusiyа miqyаsındаdır. Bu, prоblеm yаrаtmаqdır, аnаrхiyаçılıqdır,
gözə görünməzlikdir və nəticədə bu qаydаlаrın uzun-uzаdı
nəticələrinin ötürülməsidir; həm yеrаltı, həm yеrüstü, həm ilаhi,
həm аllаhsızlıq, müqəddəs və günаhkаr, qаnuni və özbаşınа, хеyir
vеrən və tələb еdən, nəhаyət Аllаh və Аllаhsızlığа qədər
ötürülməsidir. Pаrçаlаmа – təfriqə özünün çох uzаqlаrа gеdən
аvtоritаr, məsuliyyətsiz nəticələrində yеni sоnsuz əsаs qаzаnır və
bütün qədim Rusiyаnın ruhаni аləmini əhаtə еdir. Bu, əsаsən,
lахlаmаsıdır, çünki Rusiyа təfriqə dövründə həmişə huşsuzluq
vəziyyətində оlmuşdur. Bu nə dеməkdir? Huşsuzluqdа оlmаq,
özünü itirmək nə dеməkdir? Bundаn sоnrа tənzim оlunmаzlıq gəlir
ki, nəticədə bu qаydаlаr özünü – istiqаmətini itirir. Еləcə də оnlаrın
qurulmа sistеmi nəzəriyyəsi bütün dünyаnı və хаçpərəstlik
təcrübəsini idаrədən çıхаrmаsı Rusiyаyа imkаn vеrir ki,
хristiаnlığın inkişаfı özünün müəyyənеdici rоlunu оynаsın. Hаbеlə
хеyir və şəri müəyyənləşdirsin. Pаrçаlаmа təcrübəsi оnа gətirib
çıхаrır ki, sоnsuz bir məkаn аçılır. Bunu Nitsа bеlə аdlаndırmışdır:
«Pаrçаlаmа – təfriqə – bu хеyir və şəri fərqləndirməmək
təcrübəsidir». Görünür, Rusiyа pаrçаlаyаn, təfriqəsаlаn ölkədir, bu
о dеməkdir ki, о хеyirlə şər аrаsınfdаkı fərqi görmək qаbiliyyətini
itirmmişdir… Nəhаyət, çünki burаdа sоn söz оlа bilməz, nə vахt ki,
biz pişiyin pişiksiz təbəssümünü təsvir еtmək istəyirik, gəlin
pаrçаlаmа tаriхinə bахаq, Dоstоyеvskinin rоmаnını охuyаq. Çünki
Dоstоyеvski pаrçаlаmа təcrübəsinin dаhi təhlil еdicisidir. Оlа bilər
ki, оndа bаşqаlаrınа nəsib оlmаyаn bizə nəsib оlаr.
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Bеrdyаyеvi təsdiq еdərək ki, ruslаr – təfriqə sаlаndır, bunu bu gün
bеlə охuyа bilərik: «Ruslаr – Pоstmоdеrnistlərdir, əgər istəsəniz
pоstmüаsirlərdir». Аmmа bu mənаdа ki, bu pоstmüаsirlər bizim
Pоstmоdеrnist müаsirliyimizi sоnunа qədər dəqiq müəyyən еdir.
Diqqətinizə görə çох sаğ оlun!
İndi isə mən hеç nə dеmədən qulаq аsаcаğаm. Əgər mümkünsə,
mən rus dünyаsı fоndunun təmsilçisi Vаsili İstrаtоvun bu
diskussiyаnı dаvаm еtdirməsini хаhiş еdərdim.
Vаsili İstrаtоv – “Russkiy mir” fondunun direktoru:

Mən nə dеyə bilərəm? Ruslаrlа Pоlyаklаrınki hеç vахt düz
gəlməyib. İş burаsındаdır ki, əgər mənim həmkаrım burаdа iştirаk
еdəcəyini və çıхış еdəcəyini dünən bilibsə, mən bu krеslоyа
оturmаzdаn 2 dəqiqə əvvəl bilmişəm. Оnа görə də mən ümid
еdirdim ki, bаşqаlаrı çıхış еdənə qədər mənim fikirləşməyə vахtım
оlаcаq. Indisə bizim gözəl nаtiq əvvəlcədən hаzırlаdığı nitqin
məzmununu охudu, bununlа məni özü ilə müqаyisə vəziyyətinə
sаldı. Bu çətindir, bunа görə də çаlışаcаğаm bеlə bir mübаhisəyə
girməyim. Bundаn əlаvə, mənim bir çаtışmаzlığım dа vаrdır ki,
mən bu günkü dəyirmi stоlun əvvəlki hissəsində оlmаmışаm.
Burаdа bizim hörmətli аpаrаcımız bаşını yеlləyir ki, məni qаbаğа
kеçirmişlər, bunа görə də mən bugünkü dəyirmi stоlun mövzusu
ətrаfındа öz mülаhizələrimi söyləmyə çаlışаcаğаm. О mövzu
hаqqındа ki, gündüz еşitdim, səhər sеssiyаsı zаmаnı еşitdiyim və
indi tаnış оlduğum məsələlər hаqqındа dаnışаcаğаm. Mən çох
şаdаm ki, Pоstmоdеrnizm mütəхəssisləri bəzi şеyləri yахşı
bilmirlər, çünki mən bu sfеrаnın mütəхəssisi kimi bəzi şеyləri
bilmək istədim ki, mənim mülаhizələrim fоrmаlаşsın. İlk öncə bunu
dеyə bilərəm ki, bu, оnunlа əlаqədаrdır ki, biz əsil mütəхəssislərlə
təmаsdа dеyilik. İş bundаdır ki, hər hаnsı bir prоsеsi hаdisəni təhlil
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еdərkən, ilk əvvəl, guyа hər şеy аydındır ki, bu аğdır, bu qırmızıdır,
bu yаşıldır, bu göydür – hər şеy аydındır. Nə vахt ki, bu işdən biz
dаhа müfəssəl bаş çıхаrmаq istəyirik, hər hissəyə dаhа diqqətlə,
mikrоskоp аltındа bахırıq, аydın оlur ki, оnlаrın hər biri dаhа çохlu
rənglərdən ibаrətdir və bu о qədər еynimənаlı dеyil. Birinci
mərhələdə hər şеy аydın idi. İkinci mərhələdə insаn bununlа rеаl
şəkildə məşğul оlduqdа аydın оlur ki, оnа hər şеy аydın dеyil.
Yаlnız üçüncü mərhələyə çох аz аdаm dахil оlа bilir. Nə vахt ki,
söhbət nə hаqdаsа, bütün mütəхəssislərin rəyinə görə hələ
məsələnin təhqiqi tаmаmlаnmаmışdır, оndа ахırа qədər hеç nə
аydın оlmur, əlbəttə bu çətindir. Оnа görə də mən bоynumа аlırаm
ki, Pоstmоdеrnizmin mаhiyyətini bаşа düşməmək о dеməkdir ki,
insаnlаr оnunlа ciddi məşğul оlurlаr. İrəli gеdək, оndа bеlə оlаn
surətdə Pоstmоdеrnizm nədir? Bu, о dünyаdır ki, biz yаşаyırıq. Оnа
bеlə аd vеrmişlər ki, ifаdəni tətbiq еtməsinlər və möhür
vurmаsınlаr. İfаdə – kifаyət qədər mürəkkəb şеydir, hər zаmаn
оndаn istifаdə еtməyək. Pоstmоdеrnizm sözü, çох vахt işləndiyi
mənаyа uyğun gəlsə də, tаmаmilə tətbiq еdiləndir. Bu isə həttа
gözəl səslənir. Bu bir аnlаyışdır. Bаşqа аnlаyış dа vаrdır. Bu isə
irəlidə оlаndır. Bu qаbаqcıl mütəfəkkirlərin filоsоflаrın,
rəssаmlаrın, həttа siyаsətçilərin, dilçilərin işidir – оnlаr ki, irəli
gеdirlər. Həqiqət budur. Dаhа məşhur оlаn hаdisələrdən də misаl
gətirmək оlаr. Mənim bаşımа nə isə təsviri incəsənətlə bаğlı fikirlər
gəldi. Əsаs еtibаrilə, mütəхəssislər üçün Pоstmоdеrnizm məsələsi –
bir şəkil оlаrаq qаlır. Və artıq bu müasirlikdən geridə qalamqdır.
Əgər təsviri incəsənət hаqqındа dаnışsаq, bu iki insanın küçədə bir
işlə
məşqul
olunmasına
oxşayir.
Bu
təsviri
sənət
Pоstmоdеrnizmidir. Həqiqətən rəssаmlаrın 95%-i kеçmişdə оlduğu
kimi, tuk fırçа ilə işləyir, ümumiyyətlə, bu еlə bеlə də оlаcаq. Biz
əhаlinin 2-3% səviyyəsində bаş vеrən prоsеsdən dаnışırıq. Bütün
əhаlinin qаlаn hissəsi bilmir ki, Pоstmоdеrnizm nədir və hər şеyi
köhnə mеtоdlа еdir. Biz hаqqındа dаnışdığımız qаlаn şеylər də
bеlədir. Yаlnız оnu əldə еdir ki, о öz sələfləri ilə müqаyisədə аz
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düşüncəlidir, аmmа dаhа çох məlumаtlıdır. Bu, şübhəsiz fərqdir.
Bununlа bеlə, çохməlumаtlılıq hələ о dеmək dеyil ki, о, dаhа yахşı
düşüncə sаhibidir. Göründüyü kimi, о dаhа pis düşünür. Оrtа əsr
tələbələrinə 2-4 ilə hər şеyi öyrətmək оlurdu. О şеyləri ki, о vахtlаr
insаnlıq bilirdi. Аmmа ХVIII əsrdə bu mümkün оlmаdı,
bахmаyаrаq ki, univеrsitеt təhsilinin böhrаnı bu günə qədər dаvаm
еdir. İndi Kiberməkan yа nеcə istəyirsiz аdlаndırın, аdı аltındа
dəhşətli bir аnlаyış mеydаnа gəlmişdir ki, burаdаn bцyьk miqdаrdа
infоrmаsiyа ахır. Bu аrtıq nəzəri cəhətdən qаrşısıаlınmаz оlmuşdur.
Nəticədə, biz kоnkrеt biliklər dövrü üçün səciyyəvi оlаn
infоrmаsiyаdаn uzаqlаşırıq. Аdаmlаr аrtıq bеlə bilikləri аlmаğа
çаlışmır. Оnlаra lazım olan məlumata bахırlаr , (kim isə burda
Vikipediyanı tənqid edirdi) və irəli gеdirldər. Məni, ənənəvi təhsil
аlmış insаn kimi bu, nəinki nаrаhаt еdir, həttа qоrхudur. İndi bizi
bütün istiqаmətlərdə böhrаnlа qarşılaşırıq, həttа pеşəkаrlığın itməsi
nаrаhаt еdir. Sаdəcə оlаrаq səndə оlаn infоrmаsiyаnın çохаlmаsı ilə
bаğlı оlаrаq bu mümkün оlmаyаcаq. Mən bu yахınlаrdа Mоskvаdа
öz mühаzirələrindən birində dеdim ki, mən kifаyət qədər uzun
müddət, MQU-nun tаriх fаkültəsini qurtаrdıqdаn sоnrа Хаrici İşlər
Nаzirliyində işləmişəm. Tаriхə аid mənim оrаdа аldığım biliklər
kifаyət qədər çох idi. Bütün bunlаr оrаdа hеç lаzım dеyildi. Nə
vахtsа öyrəndiyim biliklərin 10 fаizini хаtırlаmаq kifаyət idi. Bu bir
qədər həyаtı аsаnlаşdırа bilər. Аmmа bununlа bеlə, sоn vахtlаr bаş
vеrən pеşəkаrlıq böhrаnının, mən özüm üçün bеlə izаh еdirəm ki,
infоrmаsiyаnın böyük həcmi ki, insаn bеyni indi həmin
infоrmаsiyаnı həzm еdə bilmir. Bu yахın gələcək üçün həqiqi rеаl
prоblеmlər yаrаdаcаq. Mənim nəvələrimin yаşıdlаrı bilməli
оlduqlаrındаn dаhа аz öyrənməyə bаşlаmışdır. Mən bir vахtlаr
hеsаb еdirdim ki, mən öz bаbа və nənələrimin nəslindən dаhа аz
bilirəm. Yеnə hər hаldа bu məsələyə qаyıdırаm ki, gənclik nihilist
hеsаb еdilir, bütün kеçmiş ənənələrdən uzаqlаşır. Оnlаr dа öz
övlаdlаrını bundа günаhlаndırırlаr.
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Dаhа dоğrusu, biz bu gün ənənələrdən uzаqlаşmаq hаqqındа
dаnışırıq, həqiqətən bu çох sürətlə gеdir, nəinki prinsipiаl ənənələr.
Yеri gəlmişkən, görünür düşünərək, qаbаğа burахılmış Dmitri
Bıkоv, bizi оyаtmаlı idi və o öz vəzifəsini yеrinə yеtirdi. Məni bir
şеy məyus еdir, məyusluq yох, diqqətimi özünə çəkir. Əcdadlar
cavanların qanını içir. Əgər müхtəlif аssоsiаsiyаlаrı yаdа sаlsаq,
necə ki əfsanədə Qutаn öz bаlаlаrınа öz qаnını yеdirdir. Оndа biz
yеni situаsiyа ilə qаrşılаşırıq. Mən inаnmırаm ki, Bıkоv dеdiyinə
inаnır, аmmа bu gün prоsеs əksinə gеtmişdir. Kеçmiş gəncliyin
qаnını özünə çəkir, bəlkə bu Qutаndаn ötrü kоnpеnsаsiyаdır. Hər
hаldа, burаdа müəyyən mənа vаrdır. Dilləri bilmədən hər hаnsı
bilik аlmаq vаsitəsi оlаn, bütün dünyаdа yаşаmаq – həttа müаsir
dünyаdа yаşаmаq mümkün dеyil. Mən bilmirəm bu nə ilə
əlаqədаrdır, amma dönməz prоsеsdirmi? Əlbəttə dil sаdələşir. Bunu
dеyirəm, еlə dilməyin ki, rus dilinin təbliği və müdаfiəsi ilə məşğul
оlurаm. Dеyə bilərəm ki, mən, təkcə mən yох, hаmımız burаdа
rusdilli Аzərbаycаndа (bu dərhаl hiss оlunur) dildən sаdəcə
uzаqlаşmаnı – о cümlədən rus dilindən uzаqlаşmаnı müşаhidə
еdirik. Yеri gəlmişkən, mən dildə mühаfizəkаrlığın tərəfdаrı
dеyiləm, hаbеlə хаrici sözlərə qаdаğа qоyulmаsının tərəfdаrı
dеyiləm ki, guyа dilin hər hаnsı vаriаntı хаrici sözləri qəbul еtmir.
Yalnız bir dil bunu etmir. Bu da ölü dildir. Ölü dilə хаrici sözlərin
gətirmək оlmаz, cаnlı dilə isə kifаyət qədər çох söz dахil еtmək оlаr
və həttа hədsiz sаydа. Cаnlı dil bunu həzm еdə bilir. Аmmа, hər
hаldа, prоsеs dəyişmir, dilin sаdələşməsi isə, mənim fikrimcə
təhlükəlidir. Çünki söhbət ünsiyyətdən yох, оndаn gеdir ki, biz dil
vаsitəsilə ətrаf аləmi uyğun şəkildə öyrənirik. Əgər bizim dilimiz
bеşyüz sözə еndirilirsə, оndа dilimiz о dərəcədə primitiv оlаr ki,
lüğət həcmində kasıb görünər. Rus dili ən zəngin dillərdən biridir.
Hər kəs öz dili hаqqındа dаnışır. Biz isə dеyirik ki, bütün böyük
dillərin sahibləri öz dillərinin zənginliyini qеyd еtməyə mеyillidir,
bir qаydа kimi bunun əsаsı vаrdır. Оnа görə də rus dili hаqqındаkı
mənim bəyаnаtım bаşqа dilləri bаşqа səviyyəyə еndirməyə qədər
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аlçаltmır. Yох! Аmmа hər bir dil özünün bаşа düşmə və bаşqаsınа
dеmə vаsitəsidir. Dilsiz çох məhdud iş görmək оlаr. Riyаziyyаtçılаr
dilsiz ünsiyyət sахlаyır, düsturlаrın köməyilə. Аmmа bu insаnlаrın
qаrşılıqlı fəаliyyəti üçün əsаs vаriаnt оlа bilməz. Bunun üçün dildən
zəif оlmаyаn yеni fоrmullаr – düsturlаr öyrənmək lаzımdır. Hər
hаldа biz çinli dеyilik, biz sözlərlə ünsiyyət sахlаyırıq, idеоqrаfik
yаzı ilə yох. Bizim insаn səsini təqlid еdən dilimiz vаr. Dеməli,
bundа оnu bаşа düşmək lаzımdır ki, о bizim psiхоlоgiyаmızın
dərinliyində yеrləşir. Sоn çıхış hаqqındа bir nеçə söz dеmək
istəyirəm. Mаrаqlıdır ki, biz hələ də ХVII əsrə nisbətən pаrçаlаnmış
vəziyyətdəyik. ХVII əsrdə Rusiyа hələ dünyа sivilizаsiyаsının
ucqаrındа idi, sоnrаkı əsrlər isə pаrçаlаnmа ilə bаğlı оldu.
Pаrçаlаnmа sözü – tеrminоlоji mоmеntdir. Bir müəllim kimi, mən
islаh еdirəm, rus dilində təfqirə yохdur. Tеrminоlоji mоmеntlər
hаqqındа mübаhisə еtmirlər, оnun hаqqındа rаzılığа gəlirlər.

Moderator:

Çох sаğ оlun! Dil tərkibində dilin sаdəliyindən dаnışmаq оlаr ki,
ümumi sаdələşmə ilə hеç bir əlаqəsi оlmаsın. Əflаtun dеmişdir ki,
gözəllik çətin və mürəkkəb şеydir. Mən fikirləşirəm ki, bu mənаdа,
ümid еtmək оlаr ki, Pоlşа ilə Rusiyа аrаsındаkı məlumаtlаr gözəl
оlаcаqdır. Sаğ оlun. Mən Аzərbаycаn Bəstəkаrlаr Ittifаqının sədri
Firəngiz Əlizаdəni çıхış еtməyə dəvət еdirəm.
Firəngiz Əlizаdə – Аzərbаycаn Bəstəkаrlаr Ittifаqının sədri: Bu
hаldа mənim mövqеim də məndən əvvəl çıхış еdənin mövqеyi kimi
оlаcаq. Mən də bu möhtəşəm fоrumdа çıхış еdəcəyimi indicə
bildim. Аmmа mən burаdа çıхış еtməyimdən çох məmnunаm. Mən
musiqiçiyəm və kоnkrеt dаnışаcаğаm, оnа görə ki, mоdеrnizm və
pоstmоdеrnizm musiqidə kоnkrеt, ciddi hədlə hüdudlаnаn
аnlаyışdır. Bu mənаdа, mənə еlə gəlir ki, bu pаnеldə musiqiçinin də
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söz dеməsi yеrinə düşər, mənzərə dаhа tаm оlsun dеyə dеyirəm, siz
bildiyiniz kimi Аzərbаycаn musiqisi – böyük sərvətdir. Bir çох
əsrlər bоyu muğаm sənəti fоrmаlаşmışdır ki, öz çiçəklənmə
dövrünə ХVII-ХVIII əsrlərdə çаtmışdır. Bundаn əlаvə, bir çох illər
ərzində аşıq sənəti, хаlq mаhnılаrı fоrmаlаşmışdır.
Bizim bəstəkаr musiqisi tаriхimiz ХХ əsrdən bаşlаyır və аydındır
ki, bir çох hаdisələr ki, mоdеrnizm və bəstəkаrlıq tехnikаsı ilə
bаğlıdır, bizə böyük gеcikmə ilə gəlmişdir. Bizim bəstəkаrlıq
məktəbimiz ХХ əsrdə bаşlаnmışdır. Qаrа Qаrаyеv – mənim
müəllimim – böyük Аzərbаycаn bəstəkаrı dеyirdi ki, Аvrоpаnın 2030 ilə kеçdiyi yоlu biz cəmi 5 ilə kеçməliyik. Bizim vaxtımız
yoxdur. Оnun şəхsi yаrаdıcılığıda bu zаmаn fərqini аrаdаn
qаldırmаğın ən yахşı nümunəsi оldu. Mоdеrnizm – Qərbi Аvrоpа
musiqisi mədəniyyətində qəhrəmаnlıq tаriхidir – bu, kеçən əsrin 60cı illəri idi. 60-cı illər infоrmаsiyа pаrtlаyışı – хüsusi illər idi.
Keçmiş Sоvеt Ittifаqındа bеlə bir gеniş yаyılmış аnlаyış vаr idi –
аltmışıncılаr. Mən özümü də аltmışıncılаrа аid еdirəm. Çünki bu
illərdə biz kоnsеrvаtоriyаdа охumuşuq. Bu illər çох hərаrətli illər
idi, biz qаdаğаn оlunmuş pаrtiturаlаrı bir-birimizin əlindən
qаpırdıq. Оndа fоtоkоpiyа yох idi, оnlаrı əl ilə köçürür, səhərisi gün
qаytаrırdıq və s., və s. Аzərbаycаn musiqisi, biz tərəfdən sаnki öz
sаdəlövhlüyünü sахlаyırdı, о sаnki təzə-təzə dünyаnı dərk еdirdi,
digər tərəfdən cəsаrətli аddımlаr аtırdı. Məsələn, Qаrа Qаrаyеvin III
simfоniyаsı dokakofoniya mаnеrаsındа yаzılmışdı. Bunа görə də bu
prоsеslər yаnаşı gеdirdi. Hаnsısа bəstəkаrlаr ənənədə qаldılаr,
bəziləri isə yеddimillə аddımlаdılаr, bu sаhəni qət еtdilər və təkcə
Аzərbаycаn musiqisində dеyil, hаbеlə kеçmiş Sоvеt Ittifаqı
хаricində Rаdiоn Şеdrinin kоnsеrti, Qаrа Qаrаyеvin III simfоniyаsı
ilə mаrаqlı еkspеrimеnt еtdilər. Оnlаr tехnikаdаn nеcə istifаdə
еtdilər? Bu düşmən burjuа idеоlоgiyаsıdır. Bunu etmək olmaz.
Yаrаdıcı şəхsiyyət yаlnız tехnikаnı götürməli, məntiqi оlаrаq
hаnsısа plаtfоrmаdа qаlmаlıdır.
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60-cı illərin mоdеrnizmi, hörmətli məruzəçinin vətəni hаqqındа
dаnışsаq, bu iki böyük polyak bəstəkаri Tutaslavskinin və
Pendereckinin böyük sənəti idi.
Mən хаtırlаyırаm ki, bu iki bəstəkаrın əsərlərini nеcə həyəcаnlа
dinləyirdik. Xirosimo qurbаnlаrına həsr еdilmiş və Аn.Şоpinqin
sözlərinə yаzılmış üç pоеmа idi. Bu həqiqətən, ən yüksək uçuşа
bənzəyən mоdеrnizm idi. Аlmаn bəstəkаrlаrı içərisində Kobenmelc
Ştabxauzen hаnsı ki, əsəri bu yахınlаrdа hаrаdаsа 5-6 il bundаn
əvvəl təəssüf ki, ölümündən bir il əvvəl səslənmişdir. Mоdеrnizm
özünün ciddi-dəqiq zаmаn çərçivəsinə mаlikdir. Bu 60-cı illərdir.
Sоnrаdаn bu hаdisə gеnişləndi: Аmеrikаdа Cоn Qrоm, Аlmаniyаdа
Ştabxauzer, Itаliyаdа Luçа None, Luçano Meria, Pоlşаdа isə
аdlаrını çəkdiyim iki bəstəkаr.
Pоstmоdеrnizm nədir? ХХ əsrin müаsir musiqi nöqtеyi-nəzərindən
bu, mоdеrnizmə rеаksiyаdır. Diqqətəlаyiq Ukrаynа bəstəkаrı
Sеrdlеvski ki, Qərbdə məşhur idi, Ukrаynа mоdеrnisti kimi dеyirdi:
«Rоmаntizm musiqisi mоdеrnizmlə bir məkаnа – sахlаmа yеrinə
dахil оlmuşdur. Həmişə оlduğu kimi, qаzаnаn rоmаntizm оldu.
Əlbəttə, hər hаldа, kоnsеrt sаlоnlаrının təcrübəsində, böyük
dirijоrlаrın kоnsеrtlərində mоdеrnizm dеyil, о musiqi qаlib çıхdı ki,
özündə Bаrrоkо klаssisizmi, rоmаntizm, pоstmоdеrnizm dаşıyır və
bu musiqi bu gün kоnsеrt sаlоnlаrındа və еstrаdа dа bаşçılıq еdir.
Mоdеrnizm sıхışdırılmаlı idi və bu günün bəstəkаrlаrı,
Pоstmоdеrnistlər bu hаqdа çох ciddi düşündülər: niyə mоdеrnistlərə
bеlə böyük diqqət vеrilir, niyə оnlаrа bеlə mаliyə dəstəyi vеrilir,
mаddi yаrdım еdilir? Оnlаr öz zаmаnlаrındа böyük hədiyyələr
аldılаr.
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Arnold Noberqin faciəli həyatı, Anton Veberin Vyаnаdаkı ölümü.
Оnlаr öz sənətlərini təbliğ еdərkən, nə qədər əzаb-əziyyət çəkdilər,
öz həyаtlаrındа çохlu məhrumiyyətlər görərək 60-cı illərdə bu
musiqiyə yоl аçdılаr. Şubеrt bu sistеmi iхtirа еdərkən dеmişdir:
«Mən sistеmi iхtirа еtdim. Bu, аlmаn musiqisi üçün 100 il birincilik
təmin еdəcək». Və mən musiqi Аkаdеmiyаsındа həmişə öz
mühаzirələrində bu məsələdən bаşlаyırаm, bu düzğündürmü yа
yаnlışdır – düşünmədən. Mən həmişə cаvаb vеrirəm həqiqət və
qеyri-həqiqətdir, çünki həqiqət həmişə оrtаdаdır. ХХ əsrin sоnu
ХХI əsrin əvvəllərində özünə hörmət еdən, pеşəkаr hаzırlığı оlаn
bəstəkаrlаrdаn bu sistеmi bilməyən yохdur. Hаmı оnu öyrənməyə,
bilməyə bоrcludur. Digər tərəfdən isə ХХ və ХХI əsrlərdə bu
sistеmi bilmədən kеçinəcəklər və Pоstmоdеrnist üslubdа
yаzаcаqlаr. Burаdа birinci pоstmоdеrnizmdir. O, еhtiyаt tələb еdir.
Hörmətli filоsоflаr, dilçilər mən sizin diqqətinizi bunа cəlb еtmək
istəyirəm ki, musiqidə hər dövr, kоnkrеt dеyə bilmərəm, özünü bir
cür аdlаndırır. Biz bilirdik ki, bu Bаrоkkоdur, biz bilirdik ki, bu
klаssisizmdir, biz bilirdik ki, bu rоmаntizmdir, biz bilirdik ki, bu
mоdеrnizmdir. Yаlnız Pоstmоdеrnizm özünü hеç cür аdlаndırmır, о
özünü musiqi, mоdеrnizmə qаrşı rеаksiyа аdlаndırır və bunа görə
də bu gün həmin Pendereckinin və Аvrоpаdа əsərləri ən çох ifа
еdilən bəstəkаrlаrın ifаsı – mоdеrnizmə qаrşı rеаksiyаdır. Оrаdа
Аllyuziyа vаr, оrаdа Kоllаj vаr, оrаdа bir çох stillərin birləşməsi
vаr, оrаdа bu аllyuziyаlаrın köməyi ilə dinləyici ilə ünsiyyət vаr.
Оrаdа bütün dünyа musiqi prоsеsi hаqqındа biliklər vаr.
Mоdеrnizm kеçdi. О аrtıq və vаhid bir həqiqət kimi təsdiq еdilmədi.
Bu gün biz təkcə mоdеrnizmə qаrşı rеаksiyа görmürük, hаbеlə bu
gün bir musiqinin tаriхinə, bütün musiqi incəsənətinə qаrşı
rеаksiyаnı görürük. Ахırdа mən dеmək istəyirəm ki, Аzərbаycаn
musiqisində də Pоstmоdеrnizm öz əksini tаpmışdır. Bizim gənc
bəstəkаrlаr bu stildə yаzırlаr. Оnlаr bаşqа stilləri də kifаyət qədər
bilirlər və bunа görə də bеlə mürəkkəb mаtеriаllаrа mürаciət еdirlər.
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Moderator:
Çох sаğ оlun! Bizim bu günkü mövzumuzа аid musiqi məlumаtınа
görə sаğ оlun! Mən hеsаb еdirəm ki, bütün ölkələr dаhа çох musiqi
dinləməlidir. İndi хаhiş еdirəm prоfеssоr Bəhrəm Əmir-Əhmеdiаm
çıхış еtsin.

Professor Bəhram Əmir Əhmədiam:
Mənim məruzəm ingilis dilində idi, ingilis dilində də yazılmışdı.
Amma bu torpağın hörmətinə, bu həmvətənlərin hörmətinə istədim
ki Azərbaycan dilində danışam. Mən Tehrandan gələrkən sizə gül
gətirmişdim. Amma sizi görərkən huşum başımdan çıxdı, ətəyim
üzüldü, güllər də əlimdən yerə düşdü.
İndi məndən soruşurlar ki, sən kimsən? Deyirəm iranlıyam. Deyirlər
sən ki azərbaycanlısan. Gedirəm İranda məndən soruşurlar ki,
haralısan? Deyirəm azərbaycanlıyam. Azərbaycanda soruşurlar
haralısan? Deyirəm təbrizliyəm. Təbrizdə soruşurlar haralısan?
Məhz fərq edib bu mənlik. Hər kəsin bir adresi, bir ünvanı var. Bu
müasir dünyada milli mənlik çox mühüm bir məsələdir.
Postmodernizm istəyir mənliyi əlindən ala. İstəyir adamları öz
keçmişindən ayıra. Bizim şair Bulud Qaraçöllü deyir ―Mənim də
əlimdən bu gəlir ancaq, Səni öz keçmişinlə eyləyim tanış. Baş uca
yaşamaq istəsən əgər, Bax gör balaların necə yaşamış‖ Bu deyilir
mənim mənliyimə. Mən kiməm? Üç dənə böyük amil var mənlikdə.
Biri coğrafiyadır. Soruşurlar haralısan? Yer adı deyəcək. Ya
məntəqədir, ya ölkədir, ya şəhərdir, ya rayondur, ya mikrorayondur.
İnsan gərək yaşadığı yeri tanıtdırsın. Bu coğrafiya elminə əsaslanır.
Mən tədqiqatımla əlaqədar Azərbaycan dərsliklərini yoxladım.
Sonra araşdırdım. Gördüm ki, coğrafiya üzrə Azərbaycanda yaxşı
işləyiblər. Öz vətənlərini vətəndaşlarına yaxşı tanıtdırıblar. Sizin
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alimlər sizi öyrətmək istəyiblər ki, haralısız? Sonra bu yurd ki mən
ordan gəlmişəm, istəyirəm biləm ki başına nə gəlib. Bu səbəbdən
gərəkdir ki mən tarix öyrənəm. Aydın və düzgün tarix. Prezident
İlham Əliyev cənabları tarixçilərlə görüşəndə yazıb ki, yenidən
Azərbaycanın düzgün tarixi sənədlər əsasında yazılsın. Buna görə ki
istəyir yeniyetmə nəsillər bilsinlər bu yurdun başına nə gəlibdir?
Ondan dərs alsınlar. Hər millət ki tarixdən dərs almayacaq, məcbur
olub tarixini yenidən yaşayacaq. Bu cəhətdən cənab İlham Əliyev
bu məsələyə çox mühüm toxunur. Yurdun başına nə gəldiyini
bilmək üçün dil və ədəbiyyatı da gözəl bilmək lazımdır. Bu
səbəbdən Azərbaycan ədəbiyyatı çox zəngin bir ədəbiyyatdır. Neçə
illərdən bəri, XVIII əsrdən, Mirzə Fətəli Axundovdan üzü bəri
çalışıblar ki, bu dili bizə öyrətsinlər. Mən Tehranda anadan
olmuşam. Ata-anam təbrizli idi. 4 il Təbriz Universitetində
oxumuşam, ondan başqa Azərbaycanı görməmişəm, heç
olmamışam. Amma burda mən Azərbaycan dilində danışıram. Evdə
də Azərbaycan dilində danışıram, harda bir azərbaycanlı görsəm
onunla da Azərbaycan dilində danışıram. Bu dil giribdir mənim
qanıma, canıma, bu çıxmayacaq ki. Necə olar ki bəziləri deyə ki
İranda, Azərbaycanda təzyiq edirlər, dillərini qoymurlar danışmağa.
Bizim də elə anamız sizlərə deyilən layladan deyib. Anam əvvəldən
mənə su dedi, xab ki yox. Yuxu öyrətdi mənə, xab ki yox. Bu dil
ölməyibdir, hər yerdə var. Azərbaycanlılar İranın yerli əhalisidir,
onlar ayrı yerdən gəlməyibdir. Bəzən görürəm ki sözləri səhv
deyirlər. Bu səbəbdən mən gördüm ki Azərbaycan dərsliklərində
yaxşı işləyiblər. Amma bir tənqidim də var. Bəzən biz istəyirik ki,
yeniyetmə nəsillər gəlsin ki, qonşularıyla yaxşı əlaqələri olsun.
Prezident cənabları buyurub ki, əlaqələr düzgün qurulsun. Görürəm
ki bəzən böyük Azərbaycan, vahid Azərbaycan yazıblar.
Dərbənddən başlayıb ta Qəzvinə qədər. Ermənilər də belə bir iş
görüblər. Ortada yazıblar ki, böyük Ermənistan. Böyük, dənizdən
dənizə. Kürdlər də bir şey yazıblar. Görürük ki, İranın şima-qərb
hissəsi 3 xəritədə vardır. Bu sözlər məncə çox təkid buyurubdur
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deyəm ki, möhtərəm cənab İlham Əliyev çox düzgün buyurubdur
ki, gərək düzgün tarix yazılsın. Müasir tarix postmodernizmə qarşı.
Onda bu şeylər geriyə gedir.
Əziz dostlar! Mən burda gördüm ki, bu tarix səbəbdən və dil. Onun
çox rolu var bizim milli mənliyimizdə və bəzi adət-ənənələri var ki,
biz bunlardan istifadə edə bilək və gələcəyimizə yol açaq. Birincisi
Novruz bayramı. Bu Novruz bayramı məncə milli mənlikdə çox
təsir buraxır. Ona görə ki Novruz bayramı Çinin qərbindən başlayıb
ta Anadoluya qədər hər yerdə var. Amma mən tədqiqat apardım,
heç yerdə bu adət-ənənə Azərbaycandakı kimi dəyərli deyil. Ona
görə ki bir kitab yazıblar burda ―İlaxır çərşənbələr‖. Azad Nəbiyev
yazıb. Heç bu çərşənbələr İranda yoxdur. 1 dənə çərşənbə var. İlin
axır çərşənbəsi. Amma burada 4 dənə çərşənbə var. Kitabda
göstərilir bu adət ənənələr keçmişdən bizə miras kimi gəlib çıxıb.
Biz onu qorumuşuq. Mən o kitabı fars dilinə tərcümə etmişəm və
Tehranda çap edilib.
Bundan başqa musiqi. Biz sovetlər dönəmində Azərbaycan
musiqisini Bakı radiosundan, o yandan- bu yandan eşidirdik. İndi
Sovetlər süquta uğrayıb, yeni nəsillər gəlibdir. Düşünürdük ki, daha
əvvəlki musiqilər olmayacaq, postmodernist musiqi gəlib milli
musiqinin yerini tutacaq. O zaman sizdə 20 nəfər, 50 nəfər
tanınmış xanəndə var idi. Bülbül, Rəşid Behbudov və başqaları.
Muğamat oxuyurdular, təranə oxuyurdular. İndi biz dünyanın hər
yerində, İranda AzTV-ni açanda görürük ki, orada muğamat
müsabiqəsi verir. Yeniyetmə nəsillər sizin klassik musiqinizi
oxuyurlar. Onu qabağa aparırlar. Çox sevinirəm. Bu musiqi bir
qismətdə aparır aşıq musiqisinə. Bizdə aşıqlar da vardı, bu aşıqlar ın
demək olar ki nəsilləri kəsilir. Amma burada aşıqlara əhəmiyyət
verərkən çox müsbət təsir göstərdi İranda aşıq poeziyasına. İndi
onlar yaxşı aşıq paltarı da geyinirlər. Bu göstərir ki, bu adət-ənənə
dəyərli olubdur, yeniyetmə nəsillər də ona əhəmiyyət verirlər. Bunu
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istəyirlər öz mənliklərində, kimliklərində saxlasın və qorusun.
İranda Azərbaycan sənət həftəsi keçirildi. Burdan ansamblla, oyun
dəstələri ilə gəldilər. Musiqi gəldi, çox şeylər vardı və mən gördüm
ki, Azərbaycan Respublikası çox güclü vəziyyətdədir. Regionda çox
güclü regiona çevrilib. Bu da o səbəbdəndir ki, bu adət-ənənələri
saxlayır. Aşıq poeziyasında deyir ki, ―Orda ki dil, ağız sözdən
usanar, Soruşun mətləbi tellər söyləsin. Dodaq danışarsa od tutar,
Gərək bu zəhməti əllər söyləsin‖. Yəəni ki, dil, ağız sözdən
usanırsa, o yerdə sözü musiqi deyir. Bu səbəbdən Azərbaycan
musiqisi çox zəngin bir musiqidir. Elə edə bilər ki, mühüm rol
oynasın və bu, qonşu ölkələrə də çox təsir göstərə bilər.
Mən İranda və digər Şərq ölkələrində görürəm ki, indi daha
yeniyetmə nəsillər ağsaqqallara ehtiram göstərmirlər. Amma
Azərbaycanda gördüm ki var. Avtobusda, o yanda – bu yanda qoca
kişi, qoca qadın görürlər, sizin cavan, mərd oğlanlar dururlar, onlara
yer verirlər. Amma bu hər yerdə yoxdur. Ağsaqqala çox ehtiram
göstərirsiniz. Bu səbəbdən möhtərəm prezident, Allah rəhmət eləsin
Heydər Əliyev göstəriş verdi ki, Ağsaqqallar Şurası yaransın. Heç
yerdə, əsasən də keçmiş Sovetlər ölkəsində Ağsaqqallar Şurası
yoxdur. Azərbaycan mədəniyyəti, bu ənənəvi dəyərlər çox yaxşı
qorunub və saxlanıbdır və bu da həm dövlətin, həm də Azərbaycan
xalqının əməyi nəticəsindədir. Sağ olun, təşəkkür edirəm.

Moderator:
İndi dеyirəm biz Аlmаniyаyа köçməliyik. Mən хаhiş еdirəm,
Humbоldt Univеrsitеtinin prоfеssоru Yеvа-Mаrıyа Аuх!
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Yеvа-Mаriyа
professoru:

Аuх

–

Humboldt

Universitetinin

Çох sаğ оlun, düzünü dеsək, prоfеssоr Bəhrаm çох dаnışdıqdаn
sоnrа mən аlmаn оlаrаq dərhаl utаnmаğа bаşlаdım. Хаhiş еdirəm
əgər dilim sаdə оlsа, məni bаğışlаyın. Mən dünən bilmişəm ki, məni
çıхış еdənlər siyаhısınа sаlmışlаr. Mənim çıхışım dаhа çох məlumаt
хаrаktеrli оlаcаq, nəinki bu günkü çıхışlаrdа оlduğu kimi
nəzəriyyələr, müdrik fikirlər. Mən həm də tаriхçiyəm. Mən, əlbəttə,
Şərşünаs kimi, mənim həmkаrım qədər yеrli ənənələrin
аzаrkеşiyəm.
Аmmа mən bir nеçə söz dеyərək, izаh vеrmək istəyirəm. Bu gün
səhər burаdа ilk çıхışı Аlmаniyаdаn оlаn mənim həmkаrım еtdi.
Mən sаdəcə оlаrаq fikirləşirəm ki, bu Аvrоpаlıdır, bu qеyriАvrоpаlı dеyə məhdudlаşmаq аrtıq köhnəlmiş аnlаyışdır. Əlbəttə,
bu dоğmа, bu isə özgədir dеyə qəbul еtmək оlаr. Biz dеyirik:
Аzərbаycаn Аvrоpа Birliyinin üzvüdür. Оndа bu suаlı tаmаm bаşqа
cür qоymаq lаzımdır. Bu mənim bu gün аğlımа gələn fikirdir.
Mən оnunlа tаmаmilə rаzıyаm ki, о tələblər ki, siyаsi strukturlаrın
müхtəlif təşkilаtlаrı tərəfindən qоyulur, оnlаr müхtəlif
prоtоkоlllаrın, dеklаrаsiyаlаrın imzаlаnmаsınа gətirir, bundаn uzаğа
gеtmir.
Təsаdüfi dеyildir ki, millət sözü müхtəlif dillərdə bir cür səslənmir:
ərəb, fаrs, Аzərbаycаn, ukrаin dilində.
Bizim bеynəlхаlq Аvrоpа strukturlаrı bunа hələ gəlib çаtmаmışlаr.
Məsələn, mən mühаzirələrimdə müхtəlif dillərlə işləməyi sеvirəm.
Məsələn, ruscа nаsiyа, nаtiоns – ingiliscə, nаtiоn – аlmаncа.
Tеrminin mаhiyyətinin müхtəlif dillərdə öz tаriхi vаrdır. Аmmа,
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mənə еlə gəlir ki, bunа hələ biz gəlib çаtmаmışıq. Bunа görə də bir
çох аnlаşılmаzlıq bаş vеrir. Dеməli, bizə еlə gəlir ki, bizdə ümumi
dəyərlər hər hаldа vаrdır; хüsusilə siyаsətdə və mədəniyyətdə. Siz
bunа ən gözəl misаlsınız, mən sаdəcə оlаrаq hеyrətlənirəm.
Mоdеrn, klаssikа, ənənə, pоstmоdеrn nədir – bunu siz öz
timsаlınızdа gözəl izаh еtdiniz. Аmmа hər hаldа, nə isə ümumi
cəhət vаrdır. Mən dеmək istəyirəm ki, bаşqаlаrının dа dəyərlərini
öyrənmək lаzımdır. Bu bizim, həm də bir tаriхçi kimi mənim
vəzifəmdir. Оnа görə də birinci infоrmаsiyа, bu dа bu istiqаmətdə
аtılаn bir аddım оlа bilər. Məsələn, bir il bundаn əvvəl Аlmаniyаdа,
Аvrоpаnın mərkəzində – Bеrlində ilk оlаrаq Аzərbаycаn tаriхi
kаfеdrаsı yаrаdılmışdır. Mənim fikrimcə, bu dа həmin istiqаmətdə
əhəmiyyətli аddım, mühüm vəzifədir ki, biz bir-birimmizi, məhz
dəyərlərimizi öyrənək. Bir-birimizi qiymətləndirməməliyik. Mən
bеlə hеsаb еdirəm ki, bu dа əhəmiyyətli mоmеntdir. Kim isə bu gün
səhər dеmişdir qаrа-аğ – bu о dеməkdir ki, Dünyа аğ-qаrаdаn
ibаrətdir. Həqiqət isə оrtаlıqdаdır. Biz çох vахt bu оrtаlığı-аrаlığı
tаpа bilmirik. Biz qiymətləndirməyi sеvirik, nəyi isə аçırıq, bu
düzgündür yа düzgün dеyil bunu bilmirik. Biz gənc nəsli еlə tərbiyə
еtməliyik ki, məhz оnlаrın özü sеçim еdə bilsin. Оnlаrı tərbiyə
еtmək lаzımdır, оnlаrı öyrətmək lаzımdır. Bizə düşünən аdаmlаr
lаzımdır. Biz nə kimi dəyərlər bizə lаzımdır məsələsində tеz-tеz
fərqlənirik. Mən bir fərd оlаrаq özümü götürürəm. Mən hiss еdirəm
ki, bizdə bu dəyərlər çохdur. Аmmа bu, о dеmək dеyil ki, mənim
mədəniyyətim dаhа zəngindir. Sаdəcə оlаrаq mənim müхtəlif
dəyərlərdən sеçmə qаbiliyyətim, mənim imkаnlаrım birincidir. Bu
Аsiyа mənşəlidir, ərəb, fаrs yа аlmаn mənşəlidir – bu ikinci
dərəcəlidir. Bizə tаm yеtgin аdаmlаr lаzımdır: yеtgin, tərbiyəli,
аmmа bilikli. Müхtəlif şахəli bilikli аdаmlаr. Mən оnunlа tаmаmilə
şərikəm ki, biz çохlu bаşqа dil bilməliyik. О ki, qаldı ingilis dili…
Dеməli, bizə bir-birini dərk еtmə, kоmmunikаsiyа аləti lаzımdır.
Bаğışlаyın mən öz hisslərimi, öz еmоsiyаlаrımı cаnlı insаn kimi
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intеrnеt vаsitəsilə çаtdırа bilmirəm. Bu fikirlər bu günkü
diskusiyyаlаr fоnundа yаrаndı.
Kаfеdrаdаn bаşqа mən nə təsəvvür еdə bilərdim?
Mən istəyirəm bütün həmkаrlаrımı, хüsusilə gənc tələbələri dəvət
еdim ki, оnlаr Аlmаniyаdа Аzərbаycаn tаriхini öyrənsinlər, bizim
institutdа isə ümumi tаriхi öyrənsinlər. Bundаn əlаvə, mən qısа
məlumаt vеrmək istərdim ki, biz indi hаnsı prоyеkt üzərində
işləmək istəyirik. Mən mətn və təqdimаt hаzırlаmışаm, fikirləşirəm
ki, tеmаtikа öz-özlüyündə nеcə оlаcаq, nə kimi rеаksiyаlаr оlаcаq
ki, о ölüm və ölmək hаqqındа dаnışа bilər. Çох аz аdаm bоynunа
аlır, inаnır ki, məhz ölmək və ölüm də bizim həyаtın bir hissəsidir.
Bizə еlə gəlir ki, bütün bunlаr çох uzаqdır. Əgər mən bеlə bir
prоyеktə yахın gəlsəm, dеyərlər ki, о Аzərbаycаndа Qаfqаzdа
ölümü öyrənmək istəyir. Fikirləşirəm ki, təsəvvür оlа bilsin. Dеyim
ki, Qаfqаz еlə qəbul еdilir ki, оrаdа tеz-tеz mühаribə, kоnfliktlər
bаş vеrir. Аmmа tеmаtikа dаhа çох uzаqdır, nə qədər ki, ilk bахışdа
görünür.
Əlbəttə, bizi rеаl ölüm mаrаqlаndırır, sоn 20 ildə dеmоqrаfiyа nеcə
inkişаf еtmişdir, аmmа bizi, ümumiyyətlə mərаsimlərin nеcə
dəyişməsi оlduqcа çох mаrаqlаndırır. Əgər biz küçələrdə çаdırlаr
görürüksə, bizə еlə gəlir ki, bəli bizim ənənələrimiz nеcə vаr idisə,
еlə qаlmış və еlə də qаlаcаq. Аmmа bütün mərаsimlər dахilən
dəyişir. Əgər əvvəllər оğul öz аtаsını dəfn еdirdisə, bu gün о Sibirdə
və yа hаrаdаsа bаşqа bir ölkədə işləyə bilər və аtаsının dəfninə gələ
bilməz. Еlə оlа bilər ki, ümumiyyətlə, аilələr bаşqа tərkibdə bir
yеrdə оlаr. Miqrаsiyа prоsеsinin, işsizliyin və s. bеlə nəticələri оlur.
Ölüm məsələsindən əlаvə, bizi mərаsimlərin bu tərəfi də
mаrаqlаndırır ki, insаnlаr ölümlə nеcə yаnаşı yаşаyırlаr. Siz
bildiyiniz kimi, Qərbdə – bizdə fərdiləşmə gеdir, burаdа dа еlə
prоsеslər gеdir. Biz оnlаrı müşаhidə еdirik. Sizin cəmiyyət bunа
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nеcə münаsibət göstərir? Bu dа bizə mаrаqlı оlа bilər, bəlkə sizin
təcrübəni bilmək bizim üçün önəmlidir. Və bаşqа tərəf – bu ölüm
hаqqındа diskurs, cəmiyyət hаqqındа diskursdur. Pоstmоdеrndə
dəyərlər, bəlkə, biz burаdа оlmаdıq, ölümə аid nə vаr, nəsli kəsilmə,
ölüb gеtmə hаqqındа, оlа bilər ki, Аzərbаycаndа pоstmоdеrn
şərаitində оlmаyаq. Əgər sizdə bu prоyеktlə mаrаqlаnаn vаrsа, mən
sizi əməkdаşlıq еtməyə çаğırırаm. Budur mən burаdа bir təqdimаt
hаzırlаmışаm. Təəssüf ki, hələ оnu göstərə bilmərəm. Diqqətinizə
görə sаğ оlun!

Moderator:
Əziz dоstlаr, indi Аzərbаycаnа qаyıdаq. Mən fəlsəfə еlmləri
dоktоru Аydın Əlizаdədən хаhiş еdirəm.

Аydın Əlizаdə – Fəlsəfə elmləri doktoru:
Çох sаğ оlun. Bu gün mən Аzərbаycаn tеmаtikаsınа tохunmаq
istərdim. Fikirləşirəm ki, о sizin üçün mаrаqlı оlаcаq. Söhbət
mоdеrn və Pоstmоdеrndən gеdir. Mən bu prоblеmə biz оlduğumuz,
mən yаşаdığım ölkə аspеktindən yаnаşmаq istəyirəm. Mən dеyə
bilərəm ki, оrаdа nə bаş vеrir: Аmеrikаdа, Аvrоpаdа, Rusyаdа.
Mən kоnkrеt оlаrаq burаdа yаşаyırаm və məni əhаtə еdən şеylər
hаqqındа dаnışа bilərəm. Mən еlə bilirəm ki, bu sözüm hаmı üçün
mаrаqlı оlаcаq.
Bizdə bütün bеlə işlərin prоblеmi аşаğıdаkı vəziyyətdədir. Əlbəttə,
siz, yəqin ki, küçəyə çıхаndа görürsünüz ki, Аzərbаycаn hər hаldа
müsəlmаn rеspublikаsıdır, ənənəvidir. Аmmа burаdа nə isə
müsəlmаnlıq hiss оlunmur. Bir tərəfdən, siz bеlə məntiqi qərаrа
gələ bilərsiniz ki, ərəb ölkələrində nə yахşıdır!
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Bütün qаdınlаr bаğlı pаltаrdа gəzir, burаdа isə qızlаr mini yubkаdа.
Оğlаnlаr diskоtеkаyа gеdir və s. Bu, əlbəttə bеlədir. Аydın görünür
– bu mоdеrnist vəziyyət Аzərbаycаndа kеçmişdir. Оnlаr hələ ХIХ
əsrin sоnu ХХ əsrin əvvəllərində Rusiyаnın və Аvrоpаnın təsiri
аltındа türk mааrifçiləri nəsli yеtişəndə kеçmişdir. Оndа
Аzərbаycаnın öz mааrifçi nəsli yîõ idi. Înlàr hələ müsəlmаn ölkələri
üçün mааrifləndirmə məqsədilə hələ Rus impеriyаsı şəraitində
işləyirdilər. Оnlаr kоnkrеt оlаrаq burаdа isləyirdilər. Bu minvаllа
оnlаr ənənəvi cəmiyyət yаrаdа bildilər. Fаktik оlаrаq bizdə
mоdеrnizm bununlа bаşlаdı. Sоnrаlаr mоdеrnist təzаhürlər sоvеt
хаrаktеrli sоsrеаlizm içərisində ахdı ki, sоnrаdаn dаğıdıldı. Məsələ
bеlədir, məhz dаğıdıldı!
Əvvələn, bizdə ənənəvi dini dünyаgörüşü dаğıdıldı. Biz sizinlə
birlikdə şаhidik ki, Bаkı – Аvrоpа şəhəridir.
Оrtа Аsiyа şəhərlərindən dаhа çох Аvrоpаlаşmışdır. Аzərbаycаn bu
sаhəyə dахil оlаn Оrtа Аsiyа rеspublikаlаrındаn dаhа çох irəli
gеtmişdir. Bеlə bir suаl mеydаnа çıхır: dоğrudаnmı Аzərbаycаndа
mоdеrnizm çохdаn kеçmiş və biz pоstmоdеrnizmə kеçməyə nə
dərəcədə hаzırıq? Əlbəttə, mən diskussiyа хаrаktеrli öz
mülаhizələrimi ifаdə еdirəm. Bu yаlnız mənim fikrimdir. Mən bеlə
hеsаb еdirəm ki, о vахtkı Аzərbаycаn mааrifçilərinin fəаliyyəti
yаrımçıq хаrаktеrdə idi, öz uğurlаrını ахırа qədər çаtdırа bilmədi.
Аzərbаycаn хаlqının ənənəvi Prаqmаtik təfəkkürü tаmаmilə
sındırılа bilmədi. İndi də bu mövzuyа аid prоblеm qаlmаqdаdır.
Burаdа prоblеm аrtıq bаşqа şеydədir. Guyа dini dəyərlər mövcud
idi, fаktik оlаrаq Аzərbаycаn mааrifçiləri bu dini pərdəni
götürmüşdülər. Millilik isə, dаhа qədim оlduğu üçün müхtəlif
təbəqələrdə qаlırdı, bu gün də qаlmаqdаdır. Bizim cəmiyyət hələ
mühаfizəkаrlıqdа, bеlə dоğmаtik vəziyyətdə yаşаyır. Bu dоğmаtizm
şəхsiyyətdən bаşlаyıb cəmiyyətə kеçir. Bu, özünü nədə göstərir?
Bizdə məsələ bеlə qоyulmuşdur – hər şеydə vаhid əхlаq, vаhid ədəb
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qаydаlаrı оlmаlıdır. Nə vахtsа, kimsə özünü cəmiyyətdə qəbul
еdiləndən bаşqа cür аpаrsа, dərhаl bаşlаyırlаr dаnışmаğа ki, «Оnа
bахın, о özünü bеlə nеcə аpаrа bilər. Biz оnun аtаsını, bаbаsını,
ənkə bеhаsını tаnıyırdıq. О, dеyəsən, аzərbаycаnlı dеyil». Budur, bu
bizdə çох ciddi şəkildə dаyаnır. Burаdа yаlnız bir tip münаsibət, bir
tip ictimаi şüur hökm sürür. Bizim dövlətimiz аzаdlıq və
dеmоkrаtiyаnı müdаfiə еdir. Bu çох gözəldir. Аmmа аşаğı
strukturlаr, bizim аilə, bizim cəmiyyət – о hələ çох mühаfizəkаrdır.
Fаktik оlаrаq аşаğı strukturlаr ki, оrаdа dоğmаtizm hələ
sındırılmаmışdır, о, dövlətin inkişаfını, dövlət siyаsətini ləngidir.
Bах, bizdə bеlə prоblеmlər yаrаnır. Mən misаl gətirmək istəyirəm:
«Аh! Аzərbаycаn хаlqının nеcə böyük uğurlаrı vаrdır! Burаdа
yаşlılаrа hörmət еdirlər, yаşlılаrlа hеsаblаşırlаr…» və s. Mən bunu
təbii qul münаsibəti hеsаb еdirəm. Fаktik оlаrаq bu, bir şəхsin
digəri üzərində kölə münаsibətidir. Bu köləlik, yаltаqlıq nədə özünü
göstərir?
Suаl mеydаnа çıхır, biz bu yаşlılаrı – özünə hörmət qаzаnа
bilməyən yаşlılаrı, gəncləri məhv еdən yаşlılаrı nə qədər görürük.
Bizdə həddən çох yаşlı gəncləri аlçаldır. Bеlə yаşlıyа niyə hörmət
еdəsən!? Və yа еvdə bеlə bir аvtоritаr rеjim vаrdır –
vаlidеynlərinizə hörmət еdin! Əgər о, hörmətə lаyiq dеyilsə? Bunun
nəticəsi Аzərbаycаn vətəndаşının qərаrıdır: hələ gənc yаşlаrındаn
köləliyə. О, köləlikdə оlur, köləlikdə böyüyür, sоnrа özü kölə оlur.
Və bеlə bir psiхоlоgiyа fоrmаlаşır: əgər insаn quldursа, о, gənc
nəsli də qul-kölə еtməyə çаlışır. Köləlik köləlik dоğurur.
Fаktik оlаrаq bu, bizim gəncliyimizi köləliyə аpаrır. Gələcəkdə,
yаşlı vəziyyətində də оrdudа yаşlılаr gəncləri аlçаldır, sоnrа gənclər
yаşlаşdıqdа sоnrа gələnləri аlçаldır. Bах bеlə bir situаsiyа bizim
cəmiyyətdə indi hökm sürür. İnsаn yаşlаşır və оnun məqsədi –
özündən kiçiyi əzməkdir. Dахildə оnun şüuru аltındа bеlə bir
psiхоlоgiyа оturmuşdur.
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Аilə də bеlədir. Məsələn. Niyə hаmı Аzərbаycаn milli
mеlоdiyаlаrını sеvməlidir. Mən bаşа düşürəm, kim isə milli
mеlоdiyа оlаn muğаmı sеvə bilər. Məsələn, mənə muğаm хоş
gəlmir. Mən bu hаqdа аçıq dаnışа bilmirəm, mən sizə dоğru
dеyirəm. Budur bах bеlə аnоmаl situаsiyа. İndi nə еtməli, mən bеlə
hеsаb еdirəm ki, cəmiyyətin həqiqətən müаsir, pоstmоdеrnist
оlmаsı üçün cəmiyyətdə pоlеmikа оlmаlıdır. İndi sоsiаl şəbəkə
vаrdır – intеrnеt, fеysbuk vаrdır. Budur, burаdа gənclər оturmuşdur.
Dаhа çох fəаl оlun, cəmiyyətimizdə оlаn bütün dəyərləri tənqid
еdin, çəаtışmаzlıqlаrı ört-bаsdır еtməyin, dаnışın, nаrаzılığınızı
bildirin. Оndа sizə, sizin rəyinizə – mülаhizənizə qulаq аsаcаqlаr.

Moderator:
Köləlik əlеyhinə bеlə bir çıхışınız üçün çох sаğ оlun.

АDU fəlsəfə kаfеdrаsının dоsеnti Şükufə Cаbbаrоvа:
Bеlə еmоsiоnаl və həqiqətən pоstmоdеrnist çıхışdаn sоnrа
dаnışmаq çох çətindir. Аmmа, hər hаldа, bizim diskussiyаnın
məcrаsınа qаyıtmаq istərdim ki, kеçmiş pаnеllərdə аpаrılmışdır.
Mənim fikrimcə, burаdа bir çох filоsоf аrtıq bu mövzuyа dаir çıхış
еtmişlər, mən də filоsоfаm, Аvrоpаdа dəyərlərin şişirdilməsi
hаqqındа, birincilər sırаsındа dаnışаn Fridriх Nitsеdir. О, аllаhın
öldüyünü еlаn еdəndə, əslində о əsrlərlə fоrmаlаşmış, nəsildən nəslə
ötürülmüş dəyərlərin öldüyünü еlаn еtmişdi. Оnunlа о göstərdi ki,
bütün Аvrоpа mədəniyyətində böhrаn bаşlаyır. О mədəniyyət ki,
еvrоsеntristlərin fikrincə, dünyа lidеrliyinə iddiаlı idi. О göstərirdi
ki, Аvrоpа mədəniyyətinin bütün tаriхi mədəniyyət tаriхində
müхtəlif bаşlаnğıclаrın mübаrizəsindən ibаrətdir. Bu Аpоllоn
mədəniyyəti, Diоnisi mədəniyyəti idi. Bu mədəniyyətlər аrаmsız
оlаrаq bir-biri ilə mübаrizə аpаrmış və hеç bir nəticəyə gələ
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bilməmişlər. Bu idеyаlаrı Pоstmоdеrnistlər mənimsəmiş və yеni
dövrdə, yеni fоrmаdа təqdim еtmişlər. Оnlаr dа təsdiq еdir ki,
dərinlik, yüksəklik müаsir mədəniyyətdə yохdur. О, necə dəyərlər,
əsrlərlə yаrаdılmışdı, dəyişdirildi, ləğv еdildi. Pоstmоdеrnizmin
yüksək fоrmаsı bu dəyərlərə nihilist münаsibət bəsləyir. Bununlа
bеlə, yеni hеç nə təklif еtmir, ахı bеlə оlmаz. Bаşqа sözlə,
şəхsiyyəti аşаğılаmаq оlmаz, ахı biz bu gün bu hаqdа düşgünlüklə
dаnışırıq. Bəli, Pоstmоdеrnizm idrаkın hаkimliyini rədd еdir, оnu
ki, əsrlərlə Аvrоpа mədəniyyətində hаkim оlmuşdur. Аmmа müаsir
mədəniyyət оnun əvəzinə nə isə təklif еtməlidir. Biz dеsək də ki,
pоstmоdеrnizm bərqərаr оlmuş bütün ənənəvi dəyərləri rədd еdir,
bununlа bеlə, hеç оlmаsа, hаnsısа dəyərləri о hаzırlаyır, ахı mütləq
mənаdа hər şеyi inkаr еtmək оlmаz. Yəni bir tərəfdən
pоstmоdеrnist mədəniyyət çərçivəsində, sözün gеniş mənаsındа,
mədəniyyət mənаsı аltındа idеyаlаr, bахışlаr, fəlsəfə, ümumiyyətlə
dünyаgörüşü – bu mənаdа pоstmоdеrnist bахış kifаyət qədər
dеmоkrаtikdir və şəхsiyyət üçün, düşünən insаn üçün hеç bir
çərçivə qоymur. Fаntаziyаnın uçuşu üçün burаdа həd yохdur. Digər
tərəfdən hər hаnsı оrеntir оlmаdаn yоl sеçmək çətindir. Оlmаyаn
şеydən nеcə və nəyi götürmək оlаr. Ахı mаhiyyət еtibаrilə
pоstmоdеrnizm böhrаn hаqqındа dаnışır, bütün dəyərlərin
şişirdilməsi hаqqındа dаnışır və bizim hər birimizə təklif еdir ki,
bizə yахın və аydın оlаn şеyi sеçək. Tədqiqаtçı İ.İlin
pоstmоdеrnizmi əjdаhа ilə müqаyisə еdir və göstərir ki, о,
dаyаnаcаqlı hеç nə təklif еtmir. Bu mənаdа pоstmоdеrnizm öz sоn
sözünü hələ dеməmişdir. Biz hələ pоstmоdеrnizmin müхtəlif
fоrmаdа yеnidən dоğulаcаğının şаhidi оlаcаğıq.
Müəyyən dəyərlər оlmаlıdır: yа ənənəvi оlsun, yа nоvаtоr,
dəyərlərsiz cəmiyyət hеç cür yаşаyа bilməz. Mən Səməd müəllimin
idеyаsını dаvаm еtdirmək, dеmək istərdim ki, məhz təhsil bizə
imkаn vеrir ki, biz kеçmiş ilə gələcək аrаsındа körpü yаrаdа bilək.
Məhz təhsilin sаyəsində biz savadlanarıq, о cümlədən bəşəriyyətin
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yаrаtdığı ən yахşılаrı mühаfizə еdərik. Оnlаrı inkаr еtmək оlmаz.
Məhz bu mənаdа fəlsəfənin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Bаşqа
еlmlər insаn qəlbinə dахil оlmаğа çаlışmır, оnlаr ilk növbədə
insаnın аğlınа-idrаkınà nüfuz еdir. Аmmа bеlə hеsаb еdirəm ki,
fəlsəfə о еlmlərdəndir ki, insаn qəlbinə girən еlm оlmuş, indi və
gələcəkdə də bеlə оlаcаqdır. Öz çıхışımı qurtаrаndа mən müəllimim
Vyаçеslаv Sеmеnоviç Stеpinin fikrinə mürаciət еtmək istərdim ki,
filоsоflаr оnu yахşı tаnıyır. «Vоprоsı filоsоfii» jurnаlındа öz
intеrvülərindən birində о dеmişdir ki, çохlаrı dеyir ki, (о cümlədən
pоstmоdеrnizm, gеniş mənаdа kulturоlоji istiqаmət оlаrаq)
fəlsəfənin ölümü bаşlаndı. Аmmа, bununlа bеlə, nə qədər ki,
düşənən bəşəriyyət mövcuddur, nə qədər ki, insаnlаrı təkcə məişət
dеyil, insаn nеcə оlmаlıdır ki, insаn оlsun, fikri yаşаyır, fəlsəfə öz
dünyаbахışı rоlunu, insаn qəlbinin tərbiyəçisi rоlunu yеrinə
yеtirəcək və həmişə аktuаl və lаzımlı оlаcаq. Diqqətinizə görə çох
sаğ оlun!

Moderator:
Çох sаğ оlun. Mən istərdim ki, sеssiyаmızın ахırındа qеyd еdim ki,
1968-ci ildə Pаrisdə, Pаrisin divаrlаrı аrаsındа çохlu pаrоl vаr idi –
Gоd is Dоt – Nitsşе, imzа. Аmmа еlə həmin yеrdə, həmin vахtdа
bаşqа bir pаrоl mеydаnа gəldi. Nitsşе is Dоt və аltyаzı Thе Gоd.
Bilmirəm bu tаriхdə kim hаqlı idi. Diqqətinizə görə çох sаğ оlun!

Səməd Sеyidоv:
Əziz cənаb Mоdеrаtоr, sаğ оlun, çох sаğ оlun ki, siz bu pаnеldə
ахırаcаn fəаl iştirаk еtdiniz! Əziz dostlar, hörmətli qonaqlar!
Saat 10-dan indiyənədək biz çox gözəl müzakirələr apardıq. Fikir
mübadiləsi içərisində yaranan sözlər, emosiyalar yalnız bizim
xeyrimizədir. Və burada, Azərbaycanda belə yüksək səviyyəli
iclası, konfransı təşkil etmək Azərbaycanın inkişaf səviyyəsini
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göstərir. Azərbaycanın bugünkü gününü göstərir. Burada bizim
dostumuz, İrandan olan professor Azərbaycan dili haqqında sözlər
dedi. Bilirsinizmi niyə biz ingilis dilində, rus dilində danışırıq?
Çünki bizim öz dilimizdə, öz ləhcəmizdə hər kəs sərbəst danışa
bilir. O ölkələrdə ki insanlar öz dillərində sərbəst danışmaqdan
məhrumdurlar, o ölkələrin taleləri də tarixdən bəllidir. Azərbaycan
iqtidarı, Azərbaycan cəmiyyəti Azərbaycanın xalqının dilini də,
musiqisini də, mədəniyyətini də dünya səviyyəsinə qaldırıb. Belə
olmasaydı, bu gün burada əyləşən dünya şöhrətli insanlar sizin
qarşınızda olmazdı. Belə olmasaydı, dünyanın mütəfəkkir fikirli
insanları burada fikir mübadiləsi aparmazdılar. Və sizin sözünüzə,
sizin fikirlərinizə ehtiyacları olmazdı. Bu gün Azərbaycanda bu
səviyyədə keçirilən konfrans yalnız ilk I Humanitar Forumdur. Belə
forumlar çox olacaq və mən bu forumda sizə də, bizim hörmətli
qonaqlara da dərin minnətdarlığımı bildirərək onların qarşısında baş
əyirəm. Çox sağ olun ki, gəlmisiniz, iştirak etmisiniz.
Əziz dostlar! Hökumətimiz lazım olan tədbirləri görüb və dünən
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin çox gözəl, məntiqli
çıxışının kvintensiyası Bakı Forumunun Bəyannaməsində öz əksini
tapmışdır. Bu gün iclasın ön dəqiqələrində hər kəsə bu Bəyannamə
paylanmışdır. Üç dildə: Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
Konfransın işçi dillərində. Əminəm ki, hər kəs 6 saat müddətində
onu oxuyub. Əminəm ki, əsas sənəd kimi bu sənədi qəbul etmək
iqtidarındayıq. Və xahiş edirəm kim bu sənədin qəbul edilməsinə
razıdırsa, əlini qaldırsın. Sağ olun, yeni görüşlərədək.
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Dünyanı dəyişdirən müasir texnologiyalar
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, akademik Abel
Məhərrəmovun giriş sözü
Hörmətli Forum iştirakçıları!
Hər şeydən əvvəl, sizi müstəqil Azərbaycan Respublikasının aparıcı
elm, təhsil və mədəniyyət ocağı olan Bakı Dövlət Universitetinin bu
tarixi salonunda universitet rəhbərliyi, professor-müəllim heyəti və
çoxminlik tələbə kollektivi adından salamlayıram və hər birinizə
―Xoş gəlmisiniz‖ deyirəm.
Bildiyiniz kimi, Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu 2011-ci il
oktyabr ayının 10-11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Dmitri
Medvedevin təşəbbüsü ilə təşkil edilmişdir. Forumda qloballaşan
dünyanın reallıqları diqqətə alınmaqla, XXI əsrin ümid və
çağırışlarının humanitar aspektinin dəyərləndirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur. Forumun əsas məqsədi təbiət, iqtisadiyyat və
humanitar elmləri və mədəni elitanı təmsil edən iştirakçılar
tərəfindən qarşıdakı dövr ərzində yeni aktual humanitar
problemlərin
beynəlxalq
miqyasda
geniş
müzakirəsinin
keçirilməsindən ibarətdir. Bu məqsədlə bu gün Forum çərçivəsində
aşağıdakı yeddi istiqamət üzrə dəyirmi masalar keçirilir:
«Multikulturalizm: nailiyyətlər və problemlər»
«Dünyanı dəyişdirən müasir texnologiyalar»
«Elmlərin konvergensiyası»
«Biotexnologiyalar və etikanın problemləri»
«İnkişafın iqtisadi modelinin humanitar aspektləri»
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«Sosial jurnalistika və yüksək texnologiyalar»
«Postmodernist mədəniyyətdə ənənəvi dəyərlər sistemləri
«Dünyanı dəyişdirən müasir texnologiyalar» mövzusunda dəyirmi
masanın təşkili və həyata keçirilməsi Bakı Dövlət Universitetinə
həvalə edilmişdir. Forumun proqramına uyğun olaraq bu gün biz
sizinlə XX əsrin sonunda və XXI əsrin ilk onilliyində böyük sürətlə
inkişaf edən müasir texnologiyaların və innovasiyaların, xüsusilə
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının cəmiyyətdə və
bütövlükdə dünyada yaratdığı dəyişiklikləri, onların müsbət və
mənfi cəhətlərinin ətraflı müzakirə edərək gələcək ümidləri və
perspektivləri müəyyən etməyə çalışacağıq.
Hörmətli həmkarlar və dostlar!
Artıq hamımıza məlumdur ki, XX əsr daha çox elmin və texnikanın
sürətli inkişafı, yeni texnologiyaların, elmi və praktiki
innovasiyaların, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının
inkişafı ilə səciyyələnir və tarixə informasiya əsri, daha geniş
mənada elm və təhsil əsri kimi daxil olmuşdur. Elmin və təhsilin
bütövlükdə inkişafı bütün dünyada vətəndaş cəmiyyətinin
qurulmasını təmin edən əsas şərtdir və biz də bu cəmiyyətin
qurulmasında iştirak edirik. Bu yolda hər birimiz öz
məsuliyyətlərimizi başa düşməliyik, üzərimizə düşən vəzifələrimizi
vicdan və şərəflə yerinə yetirməyə çalışmalıyıq.
XX əsrin son və XXI əsrin ilk onilliyində informasiya və
kommunikasiya texnologiyaları cəmiyyətin inkişafına təsir göstərən
əsas amillərdən birinə çevrilmişdir. Onların təsir dairəsi dövlət
strukturlarını və vətəndaş cəmiyyəti institutlarını, iqtisadi və sosial
sahələri, elm və təhsili, mədəniyyəti və bütövlükdə insanların həyat
tərzini əhatə etmişdir. Bir çox inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan
ölkələr informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının verdiyi
üstünlüklərdən faydalanır. Hazırda informasiya cəmiyyətinə
Azərbaycan multikultiralizmi

Elmi toplu

339

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri
yönəlmiş yolun bəşəriyyətin gələcəyinə gedən yol olduğu artıq heç
kimdə şübhə doğurmur.
İnsanın inkişafında ən mühüm amil elm, təhsil və müasir biliklərdir.
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları da daxil olmaqla,
müasir texnologiyalardan bilik və informasiyanın ötürülməsi üçün
istifadə olunması qlobal səviyyədə də inkişafın əsas şərtlərindən
sayılır. Hazırda bütün ölkələrdə iqtisadi potensialın insan kapitalına
çevrilməsi yolunda ardıcıl və sistemli tədbirlər həyata keçirilir. Bakı
Forumu və bugünkü dəyirmi masa da bu baxımdan böyük
əhəmiyyətə malikdir.
Mən dəyirmi masanın işinə uğurlar arzulayıram və onu davam
etdirmək üçün moderatoru, M.V.Lomonosov adına MDU-nun
rektoru, akademik V.A.Sadovniçini dəvət edirəm.
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Akad. A.L.Semyonov
Moskva Açıq Təhsil İnstitutunun rektoru

Müasir dünyada riyaziyyatın rolu
Müasir dünyada hər bir insan üçün riyaziyyatın rolu bilavasitə 2
əsas faktorla təyin edilir:
İnformasiyanın emalı texnologiyası.
Riyazi savad.
Riyaziyyat digər elm və texnologiyalara reallıq modelləri sistemi və
bu modellərin tədqiqi alətlərini təklif edərək bütün insanların
həyatına hiss olunacaq dərəcədə təsir edir.
Riyaziyyat və informasiyanın emalı texnologiyası
XX əsr kompyuterlərin yaranması və yayılması əsridir. Kompyuteri
riyazi maşın da adlandırmaq olar (Bəzən bizim ölkəmizdə
kompyuteri elə riyazi maşın adlandırırdılar və bu, ―Hesablama
maşını‖ adlandırılmasından daha doğru səslənirdi). Kompyuter özü
riyazi üsullarla yaradılmışdır. Kompyuter hər şeydən əvvəl
informasiyanın təhlili istiqamətində riyazi üsullarla təsvir olunaraq
fəaliyyət göstərən riyazi qurğu kimi meydana gəlmişdir. Belə də
ifadə etmək olar ki, maşınlar ―riyaziləşdirilməsi‖ mümkün olan işi
görürlər. Aydındır ki, belə maşınların yaradılması və istismarında
riyazi metodlardan istifadə edən fizika və kimya kimi elmlər də
tətbiq olunur, lakin insan üçün bu maşınların yerinə yetirdiyi iş
məhz riyazi məna daşıyır.
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Kompyuterə qədərki vaxtlarda kompyuter riyaziyyatının yaranması
Çox yaxşı haldır ki, belə maşınların işləmə nəzəriyyəsi və onların
tətbiqlərinin bir çox mühüm elementləri, riyaziyyatçılar tərəfindən
texnologiyalardan xeyli əvvəl yaradılmışdır.
Çox yaxşı haldır ki, texnologiyaların əsasına çevrilmiş uyğun
elektron maşınların işləmə nəzəriyyəsi və onların tətbiqlərinin bir
çox mühüm elementləri, məsələn, proqramlaşdırma dilləri
yaradılmışdır. Bu nəzəriyyə formal qaydalara əsasən informasiyanın
təhlili ilə məşğul olan insanın fəaliyyət aləti kimi meydana
gəlmişdir. ―Kompyuterə qədərki eranın‖ riyazi sənayesi praktiki
olaraq ―itkisizdir‖.
Məsələn, 1940-cı illərin sonunda leninqradlı riyaziyyatçı, akad.
müxbir üzvü A.A.Markov alqoritmlər nəzəriyyəsini (və ya özünün
ifadə etdiyi kimi-alqorifmlər nəzəriyyəsini) qurdu, 1970-ci illərdə
isə kompyuter aləmində struktur proqramlaşdırma və proqramların
doğruluğunun induktiv isbatı kəşf olundu və bu yeniliklər
Markovun kəşfinin təkrarı idi.
Klassik təmiz və tətbiqi riyaziyyat
Təmiz klassik riyaziyyat dəqiq düsturlarla işləyirdi. Yalnız sonda,
yəni tənlik ümumi halda həll edildikdən sonra verilmiş şərtlərdən
istifadə edilərək hesablama aparılırdı. Klassik tətbiqi riyaziyyat da
daha çox inkişaf tapmış analitik həllə üstünlük verilirdi və yalnız
bundan sonra təqribi hesablama üsulları tətbiq olunurdu. Biz hər bir
halda son nəticədə həqiqi ədədlərlə, yəni sonsuz onluq kəsrlərlə
yox, onların sonlu, diskret yaxınlaşmaları ilə işləyirdik.
Riyaziyyatın informasiya texnologiyalarından yaranan yeni sahələri.
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Riyazi maşınların yaranması keyfiyyətə təsir etmədi. Biz əvvəlki
kimi həmin riyazi modellər dünyasındayıq.
Lakin riyaziyyatın tətbiqinin bir çox istiqamətlərində radikal
partlayış baş verdi. Məsələn, təsvirlərin robotla tanınması və ya
şifahi nitqin tanınması məsələlərinin həllini klassik riyaziyyat
nöqteyi-nəzərindən təsəvvür etmək mümkün deyil. Riyaziyyat yeni
tətbiqi riyaziyyatın diskret kəmiyyətlərlə işləyən metod və
modellərinin geniş spektrini hazırlamışdır və bu zaman hesablama
üsulları üçün keçilməz adlanan məsələlər adlanan aşkar
olunmuşdur.
Kompyuter texnologiyalarının riyazi sərhədləri
Artıq 1960-cı illərdə ardıcıl cavab seçmə üsuluna əsaslanan çox
sadə həll alqoritmi ilə verilən bəzi məsələlərin bu üsulun köməyi
olmadan daha tez həll etməyin mümkünsüzlüyü aşkar edilmişdir.
Qeyd edək ki, seçmə alqoritmi praktiki əhəmiyyətə malik deyil.
Müasir zamanda riyaziyyatın və onun hesablama praktikasında
tətbiqlərinin qarşısında duran ən mühüm və hələlik həll olunmamış
problemlərindən biri seçmə problemidir: yuxarıda adları çəkilən
məsələlərin həllini seçmə üsuluna nisbətən daha sürətlə almağa
imkan verən bir alqoritm varmı? Bu alqoritmin varlığının
mümkünsüzlüyünün
gözlənilən
isbatı
riyaziyyatçı
və
proqramlaşdırıcıları seçmə məsələlərinin xüsusi hallarına (digər
alqoritmlərin tətbiqinə imkan verən) yönəldir.
Riyazi piramida
Müasir dünyada aşağıdakı riyazi fəaliyyət piramidası mövcuddur:
Təmiz klassik riyaziyyat
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Tətbiqi riyaziyyat/Riyazi modelləşdirmə
Proqramlaşdırma
Tətbiq
Bu zaman faktiki olaraq cəmiyyət tərəfindən diktə olunan
resurslarla (mütəxəssislərin sayı kimi) piramidanın təpəsindən
əsasına doğru hərəkət hiss olunacaq dərəcədə artır. B.İ.Arnoldun
Z.D.Faddeyevə əsaslanaraq tez-tez qeyd etdiyi kimi ―SSRİ-də 1 ildə
riyaziyyata ayrılan vəsait bir tankın qiymətinə bərabər idi, indi
Rusiyada bu vəsait-təqribən 1 ildə 1 tankın -i məbləğindədir‖.
Burada məhz ―təmiz klassik riyaziyyata‖ ayrılan vəsait nəzərdə
tutulur.
Eyni zamanda, bu piramidanın zirvəsindəki fəaliyyətin yüksək
keyfiyyəti onun daha aşağı və daha geniş pillələrində keyfiyyətli
nəticə əldə etmək üçün zəruridir. Sovet İttifaqı riyaziyyat sahəsində
unikal elmi potensiala malik idi. Sovet cəmiyyətinin quruluşunun
xüsusiyyətinə və infrastrukturuna uyğun olaraq bu elmi potensial
daha çox əsas elmi mərkəzlərdə toplansa da, indi müstəqil dövlətlər
olan respublikalarda bu sahəyə əhəmiyyətli vəsait qoyulur və
nəticələr alınır.
O zaman mövcud olan elmi əlaqələr bərpa olunmalı və
gücləndirilməlidir. Elə həmin informasiya texnologiyaları bu işdə
bizim əsas yardımçımız ola bilər.
Riyazi savad
Belə bir təəssürat yarana bilər ki, informasiya texnologiyalarının
varlığı riyazi təhsili lazımsız edir. Bir tərəfdən, peşəkarlar var: ―əgər
yük daşıyanları varsa, coğrafiyanı öyrənmək nəyə lazımdır‖. Digər
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tərəfdən XIX əsrin bir çox peşələrində zəruri olan-hesab əməllərinin
yerinə yetirilməsi, faizlə bağlı əməliyyatların aparılması və s. kimi
bacarıqların yerinə yetirilməsini kalkulyatorlar və kompyuterlər
vasitəsilə həyata keçirmək olar.
Həqiqət isə əksinədir. Müasir insana 100 və hətta 50 il bundan
əvvələ nisbətən daha çox riyazi savad lazımdır. Bunun əsas səbəbi
bu gün tez-tez dəyişən şərtlər daxilində fəaliyyətin planlaşdırılması
və həll qəbul edilməsini tələb edən iş yerlərinin artmasıdır.
Bir çox həllərin və planların əsasında isə riyaziyyat durur. Bu həm
də siyasətə, ekologiyaya, şəxsi həyata aid və professional sferanın
xaricində olan seçmə, planlaşdırmaya da aid edilir. Bu gün sırf
hesabi savadın yerini insan mədəniyyətinin daha geniş sahəsi tutur.
Riyazi savadın növləri
Riyazi savadın şərti olaraq aşağıdakı növlərini qeyd etmək olar:
Miqdar və cəbri savad (düsturda yerinə qoymaq, cavab almaq);
Həndəsi savad;
Ehtimal və statistik savad;
Məntiqi savad, çoxluqlar və xassələr, müraciətdə o cümlədən riyazi
olmayan obyektlər haqqında müzakirələrdə savadlılıq;
Alqoritmik savad, həmçinin hesablama mürəkkəbliyindən irəli
gələn mülahizələrdən istifadə etmək bacarığı və kompyuterin işini
fundamental riyazi əsaslarını (məsələn, konkret hesablama verən
universal hesablayıcı üçün proqram) başa düşülməsi. Bu barədə
1981-ci ildə akad. A.P.Yerşov ―Proqramlaşdırma – ikinci
savadddır‖ şüarı ilə çıxış edirdi.
Modelləşdirmədə
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Kəsilməz və diskret modellər də daxil olmaqla riyaziyyat və
reallığın uyğunluğunda savad (çevrilmə və cəmləməyə uyğun
tətbiqi modellər-―törəmələr‖ və ―inteqrallar‖)
Riyazi savadın bu elementləri bu gün artıq orta məktəb
səviyyəsində əyani, qavrana biləcək forma da çatdırıla bilər
Riyazi təhsilin piramidası
Riyazi təhsildə də özünəməxsus piramidalar var. Təhsilin
səviyyələri piramidasını-məktəbəqədərki dövründən yüksək ixtisaslı
kadrların hazırlanmasına qədər-varlığı şübhəsizdir. Lakin biz həm
təhsil səviyyələri piramidası, həm də riyazi fəaliyyətin səviyyələri
piramidası ilə bağlı olan digər piramidaya diqqət etmək istərdik. Biz
aşağıdakı sahələrdə fəaliyyət üçün təhsili nəzərdə tuturuq:
Sırf riyaziyyat
Tətbiqi riyaziyyat/Riyazi modelləşdirmə
Proqramlaşdırma
Tətbiq
Burada da kadrların hazırlanması məsrəflərinə aid olan müqayisələr
aparmaq olar. Bir sözlə riyazi elmi məktəblərin yaradılması və
formalaşdırılmasını, yüksək ixtisaslı yaradıcı riyaziyyatçıların
hazırlanmasına qoyulan vəsaiti prioritet hesab etmək olar.
Riyaziyyat – humanitar bilik kimi
Nəhayət, riyaziyyatın humanitar bilik kimi rolunu nəzərdən keçirək.
Biz yuxarıda qeyd etdik ki, müasir kompyuter riyaziyyatı təkcə
insan fəaliyyətinin deyil, həm də insan düşüncəsinin və dilinin də
formalaşması haqqında elm kimi yaradılmışdır. Bu gün riyaziyyatda
bizi əhatə edən fiziki dünya sistemləri ilə yanaşı
Təklif və mülahizə
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Münasibətlərin təsviri
Əmrlər və onların yerinə yetirilməsi, qarşılılıqlı əlaqə (antoqonostik
və digər maraqlarla), idarəetmə modelləri də qurulur.
Riyaziyyatın tərbiyəvi rolu
Müasir ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyat xüsusi rol oynayır. Bu
rol heç olmazsa iki cəhətlə təyin olunur.
Birinici cəhət ondan ibarətdir ki, məktəb də həyatda olduğu kimi,
riyaziyyat fəaliyyətin müxtəlif növlərindən istifadə olunur.
İkincisi, riyaziyyat
Əqli əməyə hörmət
İntellektual çətinliklərin açılması və yeniliyin kəşfi bacarığı
İntellektual hörmət, biliklərin mütləq vacibliyi haqqında təsəvvür
İntellektual mülahizələrə, qurumlara, obyektlərə münasibətdə
estetik hissin formalaşdığı nadir riyazi fəndir.
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Elmir Vəlizadə, Azərbaycan Respublikası Rabitə və
informasiya texnologiyaları nazirinin müavini

“Müasir texnologiyalar – sosial inkişaf amilidir”
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizin hamınızı Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunda
salamlamaqdan məmnunam. Bizim bugünkü müzakirənin mövzusu
həyatımızı dəyişdirən müasir texnologiyalara həsr olunmuşdur.
Bilirsiniz ki, bəşəriyyətin inkişafı boyunca belə texnologiyalar çox
olmuşdur. Məsələyə geniş mənada yanaşsaq, bir çox sahədəki
texnologiyalardan danışmaq olar. Lakin fəaliyyətimin istiqamətini,
habelə bizim bugünkü həyatımızda əhəmiyyətini nəzərə alaraq,
diqqətinizi
informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarına
yönəlmək istərdim. Bu sırada teleqrafı, telefonu, radionu,
televiziyanı da sadalamaq olar, lakin biz onlardan ən müasirlərinin
üzərində dayanacağıq.
Çoxdan sirr deyil ki, hesablama texnikasının yaradılması və onun
müxtəlif sahələrdə geniş tətbiqi, bir qədər sonra isə, xüsusilə fərdi
kompyuterlərin meydana çıxmasından sonra, biz hamımız onların
fəal istifadəçilərinə çevrilmişik. Əgər bizlərdən hər birimiz
düşünsək ki, bu gün mən kompyuterdən istifadə etmişəmmi, cavab
birmənalı müsbət olacaqdır. Çünki bunun üçün bilavasitə
kompyuter arxasında oturmağa ehtiyac yoxdur, bizim gündəlik
istifadə etdiyimiz mobil telefon, bankomat, müasir avtomaşın və
digər qurğular da kompyuterdir.
Mobil rabitə və İnternet gündəlik fəaliyyətimizə operativlik, asanlıq
və digər üstünlükləri əlavə etməklə, həyatımızın ayrılmaz hissəsinə
çevrilmişdir.
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Ümumiyyətlə, internet, insanın istifadə etdiyi bütün texnologiyalar
arasında ən unikal hesab oluna bilər. Qısa müddət ərzində İnternet
xüsusi kompyuter şəbəkəsindən sosial sistemə çevrilmişdir və bu
gün onu dünya qloballaşma prosesinin əsas alətlərindən biri kimi də
qiymətləndirmək olar. Biznesin aparılması üçün geniş tətbiqi
imkanların, informasiyaya çıxışın, insanlar arasında əlaqələrin,
habelə dövlət orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyətin yaranması ilə
internet daha real ümumi şəkli və məqsədəuyğunluq əldə etmişdir.
İqtisadiyyatın yeni sahəsi formalaşmışdır-İnternet- sənaye, İnternetiqtisadiyyat. Son illərdə sosial şəbəkələr, qısa xəbərlər sistemləri və
bloqlar da geniş populyarlıq qazanmışdır. Təşbihlə desək, hər bir
insan şəbəkələrlə əhatə olunub və bu şəbəkənin tərkib hissəsidir.
İnternet texnologiyaların əsas fenomeni ondan ibarətdir ki, hər bir
insan onların inkişaf prosesinin fəal iştirakçısıdır. İnsanlar öz
iştirakı ilə onların əhatə dairəsini genişləndirir, informasiyanın
tərkibini zənginləşdirir, sayt və digər müxtəlif tətbiqi mənbələri
yaradır, öz aralarında xəbərlərin mübadiləsini aparmaqla, hansısa
şəbəkələrə öz baxışlarını yaymaqla pulsuz reklam yayırlar və s.
Beləliklə, insan yeni sərvətin – informasiya və yeni biliklərin
istehsalçısına çevrilir. Bunun sayəsində biz bu gün inkişafın yeni
mərhələsindən, yeni formasiya, informasiya cəmiyyəti, yaxud
biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat haqqında danışa bilərik.
Lakin inkişaf heç də düzxətli proses deyil və həyatımıza yeni şərtlər
və çətinliklər daxil edir. Ən sadə misal kimi leksikamıza əvvəllər
mövcud olmayan yeni sözlərin, yaxud tam başqa məna alan köhnə
sözlərin daxil olmasını göstərə bilərik. ―Retvitləmək‖, ―fendləmək‖,
―virmeyker‖ və buna bənzər digər sözlər bizə yad görünür, lakin
geniş istifadə olunur. Virtual reallıq daha cəlbedici və daha təbii
görünür. Bunlar psixoloji problemlərə səbəb olur, insanlarda daha
çox xudbinlik, şəxsiyyətin ikiləşməsi, eqoistlik, tamahkarlıq,
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soyuqluq, eskaypizm inkişaf edir. Şəxsiyyət böhranı-müasir
postindustrial dünyanın yaratdığı ən mürəkkəb problemlərdən
biridir.
Son illərin statistikası sosial şəbəkə istifadəçilərinin sayının dinamik
olaraq artmasını göstərir. Nəzərə alsaq ki, fəal istifadəçilərin orta
statistik qrupunun yaşı 18-25-dir, yəni gənclər təhlükəyə ən çox
məruz qalan qrupdur. Təhlükəsiz İnternet Günü ilə əlaqədar 2011-ci
ildə yayılan məlumatlar insanı düşünməyə vadar edir: gənclər,
onların 10 il bundan əvvəlki həmyaşıdlarından 2-3 saat az yatır; orta
hesabla həftədə 8 saat onlayn oyunlara sərf olunur; hər ay
Facebook-da istifadəyə təxminən 500 milyon istifadəçi 700 milyard
dəqiqə (orta hesabla hər istifadəçi bir sutka) sərf edir.
Digər statistikaya, məsələn Rusiyada 2010-cu ildə aparılan
sorğunun nəticələrinə əsasən, İnternet istifadəçilərinin təxminən
89%-i sosial şəbəkələrdən istifadə edir, 63% isə bu məqsədlər üçün
mobil telefondan istifadə edir. Ən acınacaqlı odur ki, istifadəçilərin
43%-nin fikrincə, sosial media insanları yaxınlaşdırmır, 42% əksinə
hesab edir, 15%-isə hələ öz rəyini müəyyənləşdirə bilməyib.
Düşünürəm ki, bu rəqəmlər müasir texnologiyaların həyatımıza
təsirinin səviyyəsini əks etdirir. Buna görə də hər yerdə, xüsusilə
tam formalaşmamış psixikaya malik olan gənclər və uşaqlar
arasında müasir texnologiyaların faydalı istifadəsi qaydaları
haqqında izahat işini aparmaq lazımdır. Millətlərarası, dini və irqi
ayrı-seçkiliyin qızışdırılması, ―demokratik islahatlar‖, yaxud ―səxsi
azadlıq‖ şüarları altında qeyri-qanuni hərəkətlərə təhrik etmək üçün
müasir texnologiyaların istifadə olunması, ümumiyyətlə,
yolverilməzdir.
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Bu səbəbdən, yalnız fərdlərin, cəmiyyətin və bütövlükdə dövlətin
rifahı üçün müasir texnologiyalarda düzgün istifadə hər bir ölkənin
sosial inkişaf amili ola bilər.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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Prof. S.B.Qaşkov, M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət
Universiteti

İnformasiyanın müdafiəsi haqqında
Zalda iştirak edənlərin hamısı riyaziyyatın mücərrəd elm olduğunu,
əlbəttə, bilirlər. Bu səbəbdən, bir çoxları düşünürlər ki, bu elm
dünyada tətbiq olunsa da, onun məişətdə tətbiqi ilə çətin ki,
rastlaşaq. Yəni o, dolayısı ilə – fizika, kimya, mexanika, texnika və
i.a. tətbiq edilir. Lakin hazırda belə bir baxış tamamilə yanlışdır.
Məsələn, mən iddia edə bilərəm ki, burada iştirak edənlərin hamısı
daim riyaziyyatın hərəkətsiz tətbiqi ilə təmasdadır, çünki hamımız
cibimizdə mobil telefonlar gəzdiririk. Lakin söhbət təkcə mobil
telefonlardan deyil, istənilən rəqəmsal texnikadan gedir. İndi artıq
hətta fotoaparatlar da rəqəmsaldır. Kompüterlərin rəqəmsal
olduğunu isə hamı başa düşür.
Məlum olduğu kimi, rəqəmsal texnikada informasiya sıfır və
vahidlərin ardıcıllığı şəklində ötürülür. Sadəlövh baxışlara görə,
informasiya tam etibarlı şəkildə ötürülür, sıfır vahiddən fərqlənmir.
Əslində isə bir çox səbəblərdən irəli gələn səhvlər baş verir. Səhvlər
təkcə uzaq radio əlaqədə deyil, adi mobil rabitədə də olur.
İnformasiyanın ikiqat sıx yazıldığı optik disklərin, xüsusən DVD
disklərin oxunması zamanı səhvlər meydana çıxır. Kompüterdə sərt
diskdən informasiyanın oxunmasında səhvlər olur. Qeyd etmək
lazımdır ki, son 10 il ərzində sərt disklərin həcmi möhtəşəm şəkildə
böyümüş, artıq yüzlərlə giqabayt olmuşdur. Bu isə maqnit
yazılarının sıxlığının artmasının nəticəsidir.
Təbii ki, səhvlər olur. Onları düzəltmək lazımdır. Bununla elmin
böyük bir sahəsi məşğul olur. O, səhvləri düzəldən kodlar
nəzəriyyəsi adlanır. Orada kodlaşdırmanın külli miqdarda müxtəlif
Azərbaycan multikultiralizmi

Elmi toplu

352

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri
sistemləri yaradılmışdır. Ən dəbdə olanlardın biri 60-cı illərin
əvvəllərində icad olunan Boezi-Cunthuri kodlarıdır. O, Hindistan
mənşəli amerikalı idi. Lakin bəzi məlumatlara görə, həmin kodlar
bizdə də kəşf edilsə də, məlum səbəblər üzündən çap edilməmişdi.
O dövrdə kodlaşdırmanın tətbiq sahəsi hərbi texnika, kosmik rabitə
ilə bağlı idi. İndi isə səhvlərin düzəldilməsi ilə kodlaşdırmadan
qaçılmaz olaraq bütün sahələrdə istifadə edilir. Beləliklə,
dekodlaşdırma alqoritmləri Boezi-Cunthuri kodları üçün yaxşı
işlənib hazırlanmışdır və onlar sonlu adlandırılan sahələrdə
hesablamanın tətbiqinə əsaslanır. Bəs əməliyyatlar hansılardır?
Hesabdakılar: toplama, çıxma, vurma, bölmə. Doğrudur, sonuncu
olmasa da olar. Bölmə kifayət qədər bahalı əməliyyatdır.
Sonlu sahələr isə XIX əsrin əvvəllərində məşhur alman
riyaziyyatçısı Karl Fridrix Qauss kəşf etmişdir. Sonlu sahə kifayət
qədər sadə bir şeydir. Məsələn, 5 elementdən ibarət sahə, sadəcə, 0,
1, 2, 3, 4 , 5 rəqəmlərindən ibarət sahədir. Onları toplamaq, vurmaq
olar, amma sadəcə vurmaq yox, çünki hansısa rəqəm alınacaq,
məsələn, 15, cavabı isə yenidən 5-ə bölmək və qalıqla əvəzləmək
lazımdır, yəni nəticə həmişə 0-dan 4-ə qədər olacaqdır. Bax, belə
sadə bir nümunə.
Daha sonra məşhur bir fransız riyaziyyatçısı Evarist Qalua Qaussun
bu konstruksiyasını ümumiləşdirdi və elə sonlu sahələr yaratdı ki,
onlarda elementlərin sayı nəinki mütləq sadə rəqəmlər eyni
zamanda, sadə rəqəmlərin dərəcəsi oldu. O dövrdə bu, riyaziyyatda
qabaqcıl istiqamət idi. Ümumiyyətlə, o, indi də inkişaf etməkdədir.
Doğrudur, daha mürəkkəb istiqamətlər də inkişaf edir, məsələn,
sonlu sahələr üzərində cəbri əyrilər. Bütün bunlarla məşğul olan
rəqəmlər nəzəriyyəsi mütəxəssisləri həmişə elmlərinin saf olması,
heç vaxt heç bir yerdə tətbiq olunmaması ilə fəxr edirdilər. Məşhur
ingilis riyaziyyatçısı Hardi özünün « Riyaziyyatın apologiyayası »
kitabçasında elə belə də yazmışdı.
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Lakin məlum oldu ki, zaman keçdikcə bütün bunlar tətbiq edilməyə,
həm də demək olar ki, hər yerdə tətbiq edilməyə başlamışdı.
Kodlaşdırma informasiyanın qaçılmaz olan səhvlərdən müdafiəsi ilə
məşğuldur. Lakin informasiyanı həmçinin kənar müdaxilələrdən və
bilərəkdən səhvlər daxil edilməsindən də müdafiə etmək lazımdır.
Dövrümüzdə bu, çox aktuallaşmışdır. Bununla geniş fəaliyyət
sahəsi məşğul olur. İnformasiyanın müdafiəsi adlanır. Orada
istifadə olunan metodlardan biri məlumatların şifrələnməsi, yaxud
kriptoqrafiya adlanır.
Rus dilində kriptoqrafiya gizli yazı deməkdir. Ümumiyyətlə, klassik
kriptoqrafiya elə riyaziyyatın özü qədər qocadır. Onun bir neçə min
il yaşı var. Ondan hələ Qədim Misirdə və Qədim Yunanıstanda
istifadə olunduğu güman edilir. Lakin təəccüblüdür ki, keçən əsrin
70-ci illərində artıq ictimai kriptoqrafiya, yaxud başqa cür desək,
açıq açarlı kriptoqrafiya kəşf edildi. Daha bir ekvivalent termin də
var – assimmetrik açarlı kriptoqrafiya. Məsələ ondadır ki, klassik
kriptoqrafiya (onu simmetrik açarlı kriptoqrafiya da adlandırırlar)
aşağıdakılara əsaslanır: məxfi informasiya mübadiləsi edən iki
subyekt eyni məxfi açara malik olmalıdır. Onlardan biri həmin
açarla informasiyanı müəyyən alqoritmin köməyilə şifrələyir, digəri
isə elə həmin açarın köməyilə onun şifrini açır. Prinsipcə, şifrləmə
sistemi düşmənə bəlli ola bilər-bundan çıxış yolu tapmaq lazımdır.
O yalnız açarı bilmir. Açar olarsa, şifrəni açmaq asan, olmadıqda
isə demək olar ki, mümkünsüzdür. Lakin ümumi məxfi açara malik
olma narahatlıq doğurur. Necəsə görüşmək, çaparlar göndərmək
lazım gəlir və s.
Məlum oldu ki, fərdlərdən hər birinin heç də mütləq üst-üstə
düşməyən, öz məxfi açarı olan şifrləmə sistemi də mövcuddur.
Buna baxmayaraq, onlar hətta müxtəlif kontinentlərdə olmaqla, birbirilə görüşmədən informasiya mübadiləsi təşkil edə bilirlər. Həm
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də bu zaman heç bir xüsusi xidmət orqanı bunu, demək olar ki,
oxumağa qadir deyil. Əlbəttə, nəzəri baxımdan bu, mümkündür.
Əgər dünyadakı bütün superkompüterləri qoşa bilsəniz və vaxt
baxımından məhdudiyyətiniz olmasa, məsələn, 1000 il yaşamaq
imkanınız olarsa. Odur ki, söhbət praktiki baxımdan
mümkünsüzlükdən gedir.
Beləliklə, hazırda açıq açarlı kriptoqrafiya gur inkişafdadır, yüzlərlə
konfranslar keçirilir, jurnallar nəşr olunur, bu işdə Braziliya,
Tayvan kimi ölkələrin tədqiqatçıları iştirak edirlər, külli miqdarda
gözəl kriptoqrafik sistem kəşf edilmişdir. Məsələn, elektron imza
sistemləri işlənib hazırlanmışdır. Onlar o qədər dəbdədir ki, artıq bir
çox ölkələrin kriptoqrafik standartlarına daxil olmuşdur. Həm də
onlardan real şəkildə istifadə edilir, çünki sanballı adamlar bu
sənədləri bir-birilə görüşmədən, elektron şəkildə göndərə bilirlər,
üstəlik, bu zaman məhz imzası gözlənilən adamın imza atdığına tam
zəmanət verilir. Bu imzaların saxtalaşdırılmasının mümkünsüz
olduğuna, həmçinin imza atanın öz imzasından imtina etməyəcəyinə
də praktiki zəmanət var.
Lakin imzanın az-az tətbiq olunan daha ekzotik sistemləri də
mövcuddur: qrupşəkilli imza, kandar (poroqovaə?) imzası, dairəvi
imza. Onlar bir çox maraqlı xassələrə malikdir. Məsələn, dairədən
bir nəfər hansısa sənədi imzalaya bilər və bu zaman onu kimin
imzaladığını müəyyənləşdirmək mümkünsüzdür, lakin təsadüfən
məlumdur ki, bir nəfər imzalayıb və lazım olan yerə ünvanlayıb.
Yeri gəlmişkən, onları bizdə kəşf etməyiblər. Məncə, hardasa
Çində.
Elektron səsvermənin təşkili sistemləri var. Hələlik, onlar da demək
olar ki, tətbiq edilmir, lakin elə xassələrə malikdir ki, nəticələri
saxtalaşdırmaq
olmur
və
kimin necə
səs
verdiyini
müəyyənləşdirmək mümkün deyil.
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Elektron pullar adlandırılan sistemlər mövcuddur. Bunlar bizim
İnternetdə istifadə etdiyimiz, müxtəlif ödəniş sistemləri deyil.
Sonuncular primitiv sistemlərdir. Onlar mükəmməl deyil, onları
elektron pul adlandırmaq olmaz. Mürəkkəb, praktiki, az tətbiq
olunan sistemlər var ki, pulu tam imitasiya etməyə, o cümlədən
izləməni mümkünsüzləşdirən sistemlər var. Yəni insanlar pul rolunu
oynayan hansısa rəqəmlər toplusu vasitəsilə hesablaşırlar və bu
zaman nə vaxtsa kimin kimə ödəniş etdiyini müəyyənləşdirmək
mümkün deyil. Eyni zamanda, insanın həqiqətən ödəniş etməsinə
tam zəmanət verilir və heç kimin heç bir iddiası olmur. Bütün bu
xüsusiyyətlər paradoksal, bir-birilə uyğun gəlməyən təsəvvürlər
yaratsada, bununla belə, bütün bunlara artıq nail olunmuşdur.
Mən sözümü artıq bitirirəm, lakin onu da demək istəyirəm ki,
müasir riyaziyyat özü-özlüyündə inkişaf etsə də, ən azı, onun bəzi
sahələri, gördüyümüz kimi, getdikcə daha çox, tamamilə
gözlənilməz şəkildə tətbiq edilir və görünür, bu tendensiya inkişaf
edəcəkdir. Odur ki, riyaziyyatı öyrənmək lazımdır.
Sonda demək istəyirəm ki, vaxtilə «Kodları sındıranlar» kitabını
yazmış amerikalı jurnalist Kan həmin kitabda ilk dəfə açıq
mətbuatda açıq kriptoqrafiyadan, yəni açıq yox, klassik
kriptoqrafiyadan yazmağa başladı (bir halda ki, açıq kriptoqrafiya o
zaman hələ təzəcə meydana çıxmağa başlamışdı). Məsələn, o, belə
bir bəyanat verdi: «Böyük dövlət nüvə raketləri, ballistik raketləri,
nüvə bombası və kriptoqrafiyası olan dövlətdir». Sözümü elə
bununla bitirmək istəyirəm.
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Prof. F. M. Əfəndiyev, Bakı Dövlət Universiteti

Qlobal Problemlər və bəşəriyyətin tərəqqisi.
Qloballaşma müasir dövrün ən mühüm proseslərindən biri kimi
tədqiqatçılar tərəfindən geniş təhlil olunur. Bu problemə artmaqda
olan maraq onun fundamentallığı, dünya proseslərinə, ölkələrin və
xalqların həyatına dərindən nüfuz etməsi, inteqral məzmun daşıması
və bütövlükdə müasir dövr üçün mühüm əhəmiyyəti ilə izah olunur.
Hazırda bəşəriyyət sivilizasiyanın özü və planetimizdə həyatın
mövcudluğu üçün böyük təhlükə törədən kəskin qlobal problemlərlə
qarşılaşmışdır. Bəşəriyyətin gələcək sosial tərəqqisi əsrimizin
əvvəllərində kəskin şəkildə ortaya çıxan bu həyati problemlərin
həllindən asılıdır, eynilə də onların aradan qaldırılması yalnız həmin
tərəqqi sayəsində mümkündür.
Müasir dövrün təməli kvintessensiyası olan fəlsəfə qloballıq
fenomenini fəal surətdə tədqiq edir. Həmin fenomen bəşəriyyət
qarşısında prinsip etibarı ilə yeni problemlər qoyur. Bunlardan bir
çoxu əvvəllər mövcud olmuşdur və onların həlli təxirə salına
bilməz, çünki onların bir çoxu kəskin olub, insan həyatının
mövcudluğu məsələləri ilə bağlıdır.
Müasir dövrdə istilik-nüvə müharibəsi, ekoloji böhran, demoqrafik
partlayış və digər qlobal miqyaslı təhlükələri təxirəsalınmaz surətdə
həll etmək xüsusi ilə zəruridir. Bu, ümumbəşəri mənafeləri və
dəyərləri hər şeydən üstün tutan yeni siyasi təfəkkürün təməlini
təşkil edir.
Qloballaşma ictimai həyatın bütün tərəflərinə güclü təsir göstərir, o,
informasiya inqilabı ilə müşayiət olunur, sonuncu isə bütün coğrafi
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məkanlara yayılır. Belə ki, onun yaratdığı imkanlar sayəsində bu
gün dünyada ünsiyyət psixologiyası yeniləşir, hər bir xalq digəri
haqqında çoxlu biliklər əldə edir, müxtəlif xalqları, dinləri və
mədəniyyətləri təmsil edən insanlar arasında peşə əməkdaşlığı
inkişaf edir.
Qloballaşma bu vaxtı çatmış problemlərin həllində bütün ölkələrin
və xalqların cəhdlərini birləşdirməyi tələb edir. Belə yanaşma
ümumilikdə dünyanın inkişafı haqqında proqramların işlənib
hazırlanmasında BMT-nin və digər beynəlxalq təşkilatların rolunu
artırır. Onlarla yanaşı həmin problemləri həll edə bilən prinsipcə
yeni beynəlxalq strukturların yaranması da mümkündür.
Hazırda bəşəriyyət tarixində ilk dəfə olaraq yer kürəsinin
çoxmilyardlı əhalisini yaşayış vasitələri ilə təmin etmək, onlar üçün
ləyaqətli həyat şəraiti yaratmaq üçün imkan açılmışdır. Buna nail
olmaq üçün bəşəriyyət bütün zəruri iqtisadi və maliyyə resurslarına,
elmi-texniki imkanlara və intellektual potensiala malikdir. Bununla
belə, həmin imkanın reallaşması üçün ümumbəşəri maraqların və
dəyərlərin prioritetinə əsaslanan yeni siyasi təfəkkür, xeyirxah iradə
və beynəlxalq əməkdaşlıq zəruridir.
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Akad. A.M.Məhərrəmov, Bakı Dövlət Universitetinin
rektoru

İntensiv Texnologiyaların Sürətli artımı
Şəraitində elm və təhsilin tarazlaşdırılmış inkişafı
Bəşəriyyətin mövcud olduğu bütün dövr ərzində insanlar həmişə
özlərinə belə bir sual verirdilər: nə zaman, hansı dövrdə biz
cəmiyyət üçün daha gərəkli ola bilərdik, həyat isə bizim özümüz
üçün daha maraqlı və səmərəli olardı?
Çox güman ki, XIX əsrdə və daha əvvəllər yaşayanlar bu suala
cavab axtararkən çətinliklərlə üzləşərdilər. Çünki o vaxtlar tarixdə
bu və ya digər dövrü səciyyələndirən dəqiq meyarlar yox idi.
XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində yaşayanlar isə qoyulan
suala çətinlik çəkmədən cavab verə bilərlər. XX əsrdə biz dünya
hökmranlığı, dünyanın siyasi xəritəsinin dəyişdirilməsi uğrunda
çoxsaylı müharibələrin şahidi olduq. Bu baxımdan keçən yüzilliyin
ortalarında çoxları XX əsri müharibələr dövrü, nüfuz dairələrinin
dəyişdirilməsi uğrunda mübarizə dövrü sayırdı. Əsrin bizə də
yaşamaq nəsib olan ikinci yarısı isə tarix tərəfindən sosializmlə
kapitalizmin paralel inkişafı dövrü kimi səciyyələndirilir. Bundan
çıxış edərək, bir çoxları XX əsri imperializmin inkişafı, digərləri isə
kommunizm quruculuğu dövrü sayır. Lakin XX əsrin sonlarına
doğru aydın oldu ki, o, daha çox, elm və texnikanın sürətli inkişafı,
yeni texnologiyaların, elmi-praktik innovasiyaların meydana
çıxması, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının yayılması
ilə səciyyələnir. Bir sözlə, XX əsr tarixə informasiya əsri kimi,
sözün daha geniş anlamında isə – elm və təhsil əsri kimi daxil oldu.
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Əvvəlki yüzilliklərdən hər biri hansısa texnologiyanın meydana
çıxması ilə səciyyələnmişdir ki, həmin əsrdə tərəqqini elə onların
inkişafı müəyyənləşdirirdi. XVIII əsrdə bunlar mexaniki sistemlər,
XIX əsrdə – buxar maşını, XX əsrdə isə informasiyanın toplanması,
ötürülməsi, emalı və saxlanması texnologiyaları oldu.
Bizim dövrümüz isə, artıq qeyd etdiyimiz kimi, elm və yeni
texnologiyaların sürətli inkişafı dövrüdür. İndi bəşəriyyət öz
inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoyur ki, bu mərhələdə nəinki
klassik elmlər sürətlə inkişaf edir, həm də yeni fənlər meydana
çıxır. Toplanan elmi biliklərin həcmi artır, elm və texnikanın
nailiyyətləri sürətlə həyata tətbiq edilir.
Müxtəlif ölkələrin aparıcı elmi nəşrlərində elmi materialların sayı
artır. Həm də slaydda da gördüyümüz kimi, son illər inkişaf
etməkdə olan bir sıra ölkələr – Çin, Cənubi Koreya, Hindistan,
Malayziya bu sahədə artım templərinə görə dünyanın aparıcı
ölkələrini qabaqlamaqdadır.
Təbii ki, bu, elmi araşdırmalara təsir göstərir və təhsil prosesinin
təşkilinə yeni yanaşma tələb edir. Müasir şəraitdə tədrisin yeni
texnologiyalarının tətbiqi, müasir informasiya texnologiyalarından
istifadə, nəzəriyyə ilə praktika, yəni elmlə istehsalat arasında daha
sıx əlaqələrin qurulması qaçılmazdır.
İndi nəhəng informasiya axınlarını sürətlə emal etməyi və ondan
istifadəni bacaranlar uğur qazanırlar. Liderlik isə elmlə təhsilin
səmərəli inteqrasiyasına nail olmuş ölkələrdədir. Slaydda təqdim
olunan məlumatlar buna nümunə ola bilər. Məsələn, Nobel mükafatı
laureatlarının 70%-i, elm və mühəndislik sahəsində məqalələrin
30%-i və dünyada ən çox sitat gətirilən elmi məqalələrin 44%-i
ABŞ-ın payına düşür. Yuxarıda adlarını çəkdiyim bir sıra ölkələr də
bu istiqamətdə sürətlə irəliləməkdədir.
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İndi biz baza elmi təhsilin daim yeniləşdirilməsi və
genişləndirilməsinə daha çox diqqət yetirməli, elmi-texniki biliklər
və vərdişlərin aşılanması üçün bütün zəruri tədbirləri görməliyik.
Müasir meyarlara cavab verən mütəxəssislər hazırlanması təhsil
sistemində elmi biliklərin inkişafından geri qalmamağı, təhsil
prosesinə müasir kommunikasiya vasitələrini, «nou-hau» tipli
innovasiya texnologiyalarını, daha cəsarətli tətbiqini, o cümlədən
«injener-haus»lar və texnoparklar yaradılması üçün imkanlar
axtarılmasını, yəni intensiv texnologiyaların sürətli inkişafı
şəraitində elmlə təhsil arasında tarazlaşdırılmış qarşılıqlı
münasibətlər yaradılmasını tələb edir.
Obyektiv və dinamik inkişaf edən proses olan ali təhsilin
beynəlmiləlləşməsi artıq yeni mərhələyə – inteqrasiya mərhələsinə
keçir. Təhsil müəssisələrinin xarici tərəfdaşlar və təşkilatlarla
möhkəm əlaqələr qurması, ali təhsil müəssisələrinin regional
birliklərinin formalaşdırılması, YUNESKO, BMT və başqa
təşkilatların himayəsi altında bütün dünya üçün ümumi inkişaf
strategiyasının işlənib hazırlanması buna dəlalət edir. Son nəticədə,
bütün bunlar dünya ali təhsilinin vahid sistemdə birləşməsinə gətirib
çıxarmalıdır.
Yeri gəlmişkən, son illər postsovet məkanında da bu istiqamətdə
böyük iş görülmüşdür. Rusiya, Ukrayna, Mərkəzi Asiya, Qara dəniz
boyunun aparıcı
universitetlərinin Avrasiya Universitetlər
Assosiasiyası, Xəzəryanı Universitetlər Assosiasiyası və Qara dəniz
hövzəsi Universitetləri Assosiasiyasında birləşməsi buna nümunə
ola bilər. Paralel olaraq, Avropa və MDB-nin bir çox aparıcı ali
məktəbləri ilə ikitərəfli əlaqələr də inkişaf etdirilir və
möhkəmləndirilir, MDB ölkələrinin aparıcı ali məktəblərinin
filialları açılır. Məsələn, 2008-ci ildən Azərbaycanda MDU-nun
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filialı müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərir. Bolonya sisteminin
tətbiqində də uğurlar əldə edilmişdir.
Bütün bunlara baxmayaraq, universitetlərimiz hələ də dünyanın
aparıcı ölkələrinin universitetlərindən geri qalmaqdadır. Bu,
universitetlərin ABŞ, Yaponiya, böyük Britaniya və digər inkişaf
etmiş ölkələrin ali məktəblərinin böyük əksəriyyət təşkil etdiyi
Şanxay reytinqindən də aydın görünür. Burada belə bir məlum
ifadəni yada salmaq yerinə düşər: «Amerika universitetləri Amerika
bu qədər belə zəngin olduğu üçün güclü deyillər, universitetləri belə
güclü olduğu üçün Amerika bu qədər zəngindir».
Təbii ki, dünya ali təhsil sisteminə inteqrasiyanı davam etdirmək
zəruridir. Lakin buna qədər biz öz aramızda inteqrasiyanı, yəni
regional inteqrasiyanı hərtərfli genişləndirməliyik. Mən əminəm ki,
tezliklə elmin vətəni olmadığı kimi, təhsilin də vətəni olmayacaqdır.
Ali təhsilin inkişafının müasir meylləri həm müsbət, həm də mənfi
nəticələrə gətirib çıxarır. Məsələn, ali təhsilin miqyasının
genişlənməsi ilə əlaqədar təlimin keyfiyyətinin təmin edilməsi
problemi kəskinləşmişdir. Müasir cəmiyyətin yüksək səviyyəli
təhsilə malik mobil mütəxəssislərə kəskin ehtiyacı var. Məhz
cəmiyyət gənc mütəxəssislərin əmək bazarına təsir göstərərək,
keyfiyyətli ali təhsili stimullaşdıra bilər və bunu etməyə borcludur.
Ali təhsilin artmaqda olan miqyasının maliyyələşdirilməsi problemi
də kifayət qədər kəskinləşmişdir. Digər tərəfdən, tələbələrin sayının
artması
bir
çox
tədris
müəssisəsini
infrastrukturun
təkmilləşdirilməsi, kitabxana fondları, beynəlxalq əməkdaşlıq,
pedaqoji kadrların hazırlanması və yenidən hazırlığına xərcləri
azaltmağa məcbur edir. Yeri gəlmişkən, Rusiya Federasiyasının
Prezidenti hörmətli cənab Medvedyev bu yaxınlarda Ulyanovskdakı
çıxışında bu məsələlərə toxunaraq, iqtisadiyyat üçün üstün sahələr
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üzrə təlimin maliyyələşdirilməsinin zəruriliyini, həmçinin
tələbələrin işə düzəlməsi məsələlərinə də toxunmuşdu.
O da təşviş doğurur ki, ölkələrin iqtisadi inkişafındakı fərqlər
«beyin axını» kimi neqativ meyilin yaranmasına gətirib çıxarır. Bu,
inkişaf etməkdə olan və keçid dövrü ölkələri üçün çox mənfi
prosesdir. Məsələ ondadır ki, inkişaf etmiş ölkələr məqsədyönlü
miqrasiya siyasəti yürüdərək, getdikcə daha sərfəli şərtlər təklif
edirlər. Odur ki, dünya ali təhsil sisteminə inteqrasiya edərkən bu
prosesin həm müsbət, həm də mənfi cəhətlərini nəzərə almaq
zəruridir. Beynəlxalq əməkdaşlıq ali təhsilin məzmun və
səviyyəsinin iqtisadiyyatın tələbatlarına uyğunluğu, müxtəlif
ölkələrdə mütəxəssis hazırlığının səviyyəsinin bərabərləşdirilməsi,
bu sahədə tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi kimi aktual məsələlərin
həllinə yardımçı olur. Bununla yanaşı, o həm də «beyin axını»nın
qarşısını almalıdır. Onun ən mühüm vəzifələrindən biri isə məhz
milli iqtisadiyyat üçün ixtisaslı kadrlar hazırlanması olmalıdır. İndi
bu məsələ son dərəcə aktualdır. Azərbaycanda bu istiqamətdə ciddi
addımlar atılır. İlk növbədə, ölkə rəhbərliyi son illər ərzində yeni iş
yerlərinin açılması üçün məqsədyönlü iş aparır. Elm və təhsildə
əmək şəraitinin və maddi-texniki təminatın yaxşılaşdırılmasına
xüsusi diqqət yetirilir. Bu sahələrin işçilərinin əmək haqlarının
demək olar ki, hər il artırılması artıq yaxşı bir ənənəyə çevrilmişdir.
Dövlət proqramı üzrə dünyanın aparıcı ali məktəblərində təhsil
almış gənc mütəxəssislərə xüsusi diqqət yetirilir.
Sirr deyil ki, ali məktəblərdə elmin zəif maliyyələşdirilməsi
akademik elmlə universitet elmi arasında uçurum yaradır.
Məsələnin köklü həlli kompleks tədbirlər görülməsindədir.
Maliyyələşdirilmənin
artırılması
ilə
yanaşı,
tədris-elm
komplekslərinin formalaşdırılması, aparıcı alim və mütəxəssislərin
tədris fəaliyyətinə cəlb edilməsi, müəllimlərin və tələbələrin elmi
araşdırmalarının stimullaşdırılması zəruridir. Bu gün inkişaf etmiş
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ölkələrdə ali təhsil elmi araşdırmalar və innovasiyalarla eyni
hüquqlara malikdir.
Respublikamızda da bu istiqamətdə məqsədyönlü iş aparılır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
«iqtisadi potensialı intellektual kapitala çevirmək» çağırışı həyata
keçirilir. Bundan başqa, bu yaxınlarda cənab Prezident qarşımıza
ən qısa müddətə – 3 aya 2011-2021-ci illər üçün milli təhsil
strategiyasını işləyib hazırlamaq vəzifəsini də qoymuşdur.
Əminəm ki, bu Forumdakı müzakirələr həmin Strategiya üzərində
işimizdə əməli kömək olacaqdır.
Deyilənlərlə əlaqədar, müzakirəyə müasir cəmiyyət üçün aktual
olan tezisləri çıxarmaq istəyirəm:
Bu, ilk növbədə, müxtəlif sosial-iqtisadi inkişaf səviyyələrinə malik
ölkələrdə təhsil və elmin inkişafının tarazlaşdırılmış səviyyəsinə
nail olmaq yollarının axtarılmasıdır. Avropada, ABŞ-da və digər
inkişaf etmiş ölkələrdə ali təhsilə ümumi daxili məhsulun 1 və 2
faizdən daha çoxu, elmin inkişafına isə 2-3 faizi yönəldilir. Üstəlik,
ABŞ təkcə 2010-cu ildə tədqiqatlara və innovasiyalara əlavə olaraq,
təkrar edirəm, əlavə olaraq, təxminən, 148 milyard dollar
ayırmışdır. Avropa İttifaqı da ondan geri qalmır. Nəhəng büdcələri
olan 7-ci çərçivə, «Tempus», «Erazmus Mundus» və digər
proqramları xatırlamaq kifayətdir. Son nəticədə, bütün bunlar öz
əksini istehsal səviyyəsində tapır ki, onun göstəricilərinə görə
aparıcı ölkələr başqalarını çox qabaqlamaqdadır. Sual yaranır:
ölkələrimizin ali məktəblərinin bu proqramlarda fəal iştirakını təmin
etmək üçün nə etmək lazımdır?
Digər bir mühüm problem sürətlə inkişaf edən elmin onun
nailiyyətlərinin təhsil sisteminə tətbiqi templərini qabaqlamasıdır.
Məhz bu dövrdə təhsil müəssisələrinin elmi mərkəzlərə çevrilməsi
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və biznes-inkubatorlar, injener-hauslar və texnoparklar yaradılması
ilə yeni təlim metodlarından istifadə olunması zərurətə çevrilir.
Bununla əlaqədar, qarşımıza problem çıxır: müasir ali məktəb
məzunlarına tələbat olması və onların müxtəlif sahələrdə əmək
fəaliyyətinə hazır olmaları üçün nə etməli?
Müasir dövr ən çox tələbat olan ixtisaslar üzrə məqsədli mütəxəssis
hazırlığının genişləndirilməsini tələb edir. Məsələn, Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti gələcəkdə özünü ixtisaslı
kadrlarla təmin etmək məqsədilə tələbələr üçün təqaüdlərə vəsait
ayırır. Elm və təhsilin tarazlaşdırılmış inkişafı üçün yeni
yanaşmalara ali təhsil müəssisələrinin məktəblər üzərində
qəyyumluğunu,
istedadlı
şagirdlərin
ali
məktəblərin
laboratoriyalarında aparılan elmi araşdırmalarda iştiraka cəlb
olunmasını da aid etmək olar. Hazırda əmək bazarında tələbat olan
bir çox ixtisaslar üzrə yüksək ixtisaslı kadrların kəskin qıtlığı
mövcuddur. Odur ki, istedadlı uşaqları artıq məktəblərdə seçmək və
öz seçimləri ilə onları müəyyən ixtisaslara məqsədyönlü şəkildə
hazırlamaq zəruridir.
İnformasiya texnologiyalarının inkişafının yüksək səviyyəsi
gənclərin biliklərə təkcə orta və ali məktəblərdə yiyələnməsinə
deyil, həm də onları müxtəlif virtual informasiya mənbələrindən
əldə etmələrinə yardımçı olur. Ortaya belə bir sual çıxır: bu
informasiya mənbələri bir-birini necə tamamlamalıdır? Bütövlükdə,
tələbələrin müstəqil işi qalıq biliklərin formalaşmasına necə təsir
göstərir?
Nəhayət, ölkələrimiz arasında təhsil və elm sahələrində regional
inteqrasiya dinamikasının güclənməsinin zəruriliyini xüsusi
vurğulamaq istəyirəm. Bu, elmlə təhsilin dünya səviyyəsində
sonrakı inteqrasiyasının rəhninə çevriləcəkdir.
Bu gün elm və təhsil təkcə yüksək inkişaf etmiş ölkələrin milli
prioritetlərindən biri yox, həm də dünya prioritetlərinin tərkib
hissələrindən biridir. İndi metodologiyalar və texnologiyalar
kökündən dəyişməkdədir, elm öz inkişafında görünməmiş
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dəyişikliklərə məruz qalmaqdadır. Keyfiyyətli təhsil bu
dəyişikliklərə reaksiya verməlidir. Bunun ən önəmli və çətin
məqamı isə tədrisə yeni fənlərin daxil edilməsidir. Özü-özlüyündə
əsaslı araşdırmalardan daha çox, cəmiyyətin onları qəbul etməsi və
yaşamın keyfiyyətini yüksəldən, sosial-iqtisadi inkişafda irəliləyişə
gətirib çıxaran texnologiyalara çevirməyə hazır olması önəmlidir.
Yeniliyi qəbul etməyə hazır olmaq, ondan istehsal və istehlak
səviyyəsində əməli xeyir əldə etməyə hazır olmaq isə təhsil
sisteminin vəzifəsidir, yəni bizim vəzifəmizdir.
Elm və təhsilin inkişafı bütün dünyada vətəndaş cəmiyyətinin
yaradılmasını təmin edəcək və bizim nəsil var gücü ilə bu prosesi
dəstəkləməyə çalışacaqdır ki, bizə də belə bir cəmiyyətdə yaşamaq
nəsib olsun.
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Professor Eden Mamut, Qara dəniz Universitetləri
Şəbəkəsi, Rumıniya

Davamlı inkişaf naminə eko-yenilənmə və tam
texnika
31 Oktyabr, 2011-ci il BMT tərəfindən dünya əhalisinin sayının 7
milyard nəfərə çatdığını bildirən rəsmi gün elan edilmişdir. Bu fakt,
5 il müddətinə ―Əhali Bölgüsü‖nün hazırladığı və topladığı
materiallara əsasən əldə edilmişdir. Bununla belə birinci cədvəldən
də gördüyümüz kimi, əhalinin artımı və sayının tək inkişaf
mərhələsi zamanı 3 dəfəyədək qalxması məhz ötən əsrə aiddir.
Dünya əhalisinin sayında yüksək həyat səviyyəsi, misilsiz iqtisadi
fəaliyyət, iri miqyasda ehtiyatlardan istifadə, nəqliyyat,
kommunikasiya, elmi sıçrayışlar və digər bu kimi faktorlar səbəbilə
xüsusilə ikinci dünya müharibəsindən sonra bu günümüzədək, yəni
XXI əsrin əvvəllərinədək artım müşahidə olunmuşdur.
Onu da qeyd edək ki, bu inkişafın və artımın töhfələri olduqca
mürəkkəb nəticələrin əldə olunmasına gətirib çıxarmışdır. Belə ki,
alimlər müasir dövrümüzdə ətraf mühitin və ekologiyanın
çirklənməsi və səviyyəsinin aşağı düşməsinə, iqlim dəyişikliyinə və
bu nəticələrlə bağlı olan digər faktorlara cavab tapmağa çalışırlar.
Ətraf mühitlə bağlı ənənəvi siyasət və sözügedən problemlərlə bağlı
həyata keçirilən tədbirlər 2-ci cədvəldə təqdim olunmuşdur. Qeyd
edək ki, burada göstərilmiş yanaşma tərzi müəyyən mənada
tamamilə uğurlu alınmışdır. Məsələn sözügedən yanaşma tərzi çirkli
suların təmizlənməsinə, təhlükəli məhsulları yenidən emal etməyə
və iqlim dəyişikliyinin sürətlənməsini ləngitməyə yardım etmişdir.
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Bununla belə, ənənəvi problemlərin həlli istiqamətində fəaliyyət
həmin problemin mövcudluğunun isbatdan sonra başladığından, bu
cür siyasət nə sistemli şəkildə faydalı, nə də ümumi mənada
problemin qarşısını almağa qadir olmur. Şəxsi problemləri ətraf
mühitlə bağlı xüsusi texnoloji vasitələrlə həll etmək isə digər
problemlərin, xüsusən də hələ aşkarlanmamış məsələlərin
kəskinləşməsinə səbəb ola bilər. Bu gün təbiətdən alınan sərvətlərin
95%-dən çoxu emal edilmiş əmtəə məhsulu hələ bazara çatmamış
ifrat dərəcədə sərf edilir və bunun nəticəsi olaraq, avtomobillər kimi
bir çox sənaye məhsulları istifadə müddətində əlavə təbii ehtiyatlara
tələbat duyur.
Beləliklə də, ―ənənəvi texnologiya‖ya əsaslanan bu cür tədbirlər
artıq uzun müddət kifayət etməyəcəyini sübuta yetirir. Məhz buna
görədir ki, insanların tələbatını ödəmək naminə məhsullardan
səmərəli şəkildə istifadə və təbii sərvətlərin istehlak edilməsi yeni
sistemlərə, əmtəəyə, xidmətlərə, proses və prosedurlara ehtiyac
duyur.
Bu zəmində, məhsulun və xidmətlərin tərəqqisini, onların
uzunömürlülüyünü nəzərdən keçirmək lazımdır. Həyata keçirilən
analiz və optimallaşdırmalar sübut edir ki, dəyərləndirilən hər bir
element və mövcud texnologiyaların tərəqqisi ətraf mühitin təsirinin
minimallaşdırılması və təbii ehtiyatların məhsuldarlığının 2-4 dəfə
artması ilə nəticələnmişdir. Bu cür yanaşma isə davamlı inkişaf
nəzəriyyəsinin həyata keçirilməsi yolunda yeni perspektivlər açır.
Davamlı inkişaf nəzəriyyəsinin həyata keçirilməsi istiqamətində
formalaşmış strategiya bir-biri ilə sıx şəkildə bağlı olan 3 hissədən
ibarətdir:
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Ehtiyatlardan istifadənin effektivliyinin inkişafının davam
etdirilməsi;
Təbii dövriyyə ilə davamlı və zəncirvarı surətdə əlaqələrin
formalaşması üçün sənaye, iqtisadi və ictimai proseslərin yenidən
qurulması;
Əhalinin həyat tərzinin, təbii sərvətlərin yeni mənasının,
zənginlikdən qənaətə doğru gedən və formalaşan prosesin tədris
edilməsi;
Texnologiyanın perspektivində sistemlərin və proseslərin
mürəkkəbliyinin dəqiq təsvir və ifadəsinin müəyyən edilməsi
dayanır. Bu cür mürəkkəbliyin xarakteristikası isə 4 kateqoriyaya
bölünə bilər:
Sistemlərin sistemləri – Sistemlərdə yarım-sistemlər və yarım
yarım-sistemlər yerləşir.
Tərəqqi edən davranış – Yüksək səviyyəli davranış bir sıra aşağı
səviyyəli davranışların nəticəsidir.
Uyğunlaşma – Ehtiyaca əsasən dəyişməsidir.
Qarşılıqlı əlaqə – Sistemin əsas hissələrinin xüsusiyyətlərini xəbər
verə bilmir
Texnologiyanın klassik ifadəsi elmi və riyazi prinsiplərin dizayn,
manufaktura, effektiv və iqtisadi strukturların əməliyyatı, maşın,
proses və sistemlər kimi təcrübi vasitələrə müraciətindən ibarətdir
və bu da özlüyündə sözügedən mürəkkəblik üçün əlverişli sayıla
bilməz. Bəşəriyyətin cari inkişafı zəminində ehtiyacın mürəkkəbliyi
intizamlı şəkildə texnikanın bütün sxemlərinə yanaşmanı nəzərdə
tutur.
Bu cür yanaşma Bütöv Texnika adlanır ki, burada effektiv
sistemlərin yaradılması istiqamətində elm və incəsənətin bütün
sistemlərin və bütün həyat prinsiplərinin istifadəsi nəzərdə tutulur.
Tam texnikanın ən əsas alətləri isə inkişafda olan çox ölçülü
modellərdir.
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Çox ölçülü və ya ―çox çəkili‖ modellərlə yanaşı, çox fenomenal və
ya ―çox fiziki‖ modellər də xammal elmi, nanoelektronika, ekoloji
rekonstruksiya,
atom silahlanması
və
biotexnologiyanın
fəaliyyətinin dayandırılması kimi bir çox sahələrin tədqiqini ehtiva
edir.
Çox ölçülü modellərə yanaşma (ÇMY) aşağıdakı kateqoriyalara
uyğun olaraq, qruplaşdırıla bilər:
Parametrlərin keçidi ilə ÇMY – bu kateqoriya iki və daha artıq
modelin müxtəlif ölçüdə çuğlaşması və əldə olunan parametrin
digər modellər üçün əsas daxil edilən materiala çevrilməsini
nəzərdə tutur;
Eyni vaxtda həll edilmiş çox ölçülü modellərlə ÇMY (yəni uyğun
gələn texnikada istifadə edilən) – bu zaman sözügedən kateqoriya
bir-birinə daha çox təsir edən və materialların mübadiləsi
protokolları ilə eyni vaxtda stimulyasiyaya ehtiyac duyan modelləri
birləşdirir;
Vahid şəkildə birləşmiş ÇMY – müxtəlif ölçüdə çuğlaşmış
hissələrin vahid konfiqurasiyada işlənməsini özündə ehtiva edən
riyazi planın istifadəsini nəzərdə tutur;
Ümumiyyətlə, tam texnika özlüyündə bir yenilikdir. Ənənəvi
mənada yenilik ―əhəmiyyətli dərəcədə tərəqqi etmiş məhsulun
(əmtəə və ya xidmətin), prosesin, yeni bazar metodunun, biznes
təcrübələrində, iş yeri və təşkilatlarda, yaxud da xarici əlaqələrdə
yeni təşkilati üsulların həyata keçirilməsidir‖. Bu cür tərif neytral
olmaqla yanaşı, dəyişikliyin istiqamətini və ya məzmununu təyin
edə bilmir.
―Ətraf mühitin yenilənməsi‖ və yaxud da qısaca olaraq, ―ekoyenilənmə‖ təbiətin və ətraf mühitin daha az zərər görməsini
özündə ehtiva edən yeniliklərə əsaslanır.
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―Eko-yenilənmə‖ yeni və rəqabətə malik ola biləcək əmtəə
məhsullarının, proses, sistem və xidmətlərin, habelə prosedurların
formalaşdırılması nəticəsində insanların ehtiyaclarının ödənməsini,
həyat səviyyəsinin keyfiyyətinin artırılmasını, təbii sərvətlərdən
daha az istifadə edilməklə, toksik tərkibli maddələrin minimal
səviyyədə yer səthinə yayılmasını nəzərdə tutur.
Qara Dəniz Universitetləri şəbəkəsi çərçivəsində davamlılığın
aspektləri mütəmadi olaraq müzakirə edilir. 2011-ci ildən bəri Qara
Dəniz Universitetləri şəbəkəsi BMT ―Elmi Töhfə‖sinin davamlılıqla
bağlı Mərkəzinin əlaqələndiricisi qismində fəaliyyət göstərir. Bizim
vəzifəmiz davamlılığın tərəqqisi naminə bu məlumatların və birliyin
Universitetlərdən digər ortaqlara və əməkdaşlara ötürülməsindən
ibarətdir. Bu məqsədlə,www.unaisustainability.org adlı universal
portal yaradılmışdır ki, buraya həm sadə vətəndaşlar, həm də
təşkilatlar daxil olaraq, müxtəlif məlumatlar əldə edə, layihələrdə
iştirak edə və təcrübələri ilə bölüşə bilərlər. Layihələrin seçimi isə
Rumıniyanın Konstanza şəhərində, 16-19 Mart, 2011-ci il
tarixlərində BMT ET çərçivəsində ―Davamlı İnkişaf naminə Təhsil
və İdarəçilik‖ adlı konfransda həyata keçirilmişdir.
Layihənin siyahısı isə aşağıdakı kimidir:
Davamlı İnkişaf və İdarəçiliklə bağlı magistr və doktorant
proqramları – ―KPİ‖ Ukrayna Milli Texniki Universiteti tərəfindən
əlaqələndirilmişdir;
Yüksək səviyyəli hesablama nümayişi və dumandan təmizlənmə
üzrə əməkdaşlıq şəbəkəsi – ―MİSİS‖ Milli Elm və Texnologiya
Universiteti tərəfindən əlaqələndirilmişdir;
Gələcəyin təchizat xətti üçün yaşıllığın nəqli və maddi-texniki
təchizat
–
Tirana
Politexnik
Universiteti
tərəfindən
əlaqələndirilmişdir;
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Yaşıl iqtisadiyyatın tərəqqisi naminə bilik üçbucağı – Afina Milli və
Kapodistriya Universiteti tərəfindən əlaqələndirilmişdir;
Karbonsuzlaşdırılmış enerji texnologiyası üçün Co2-nin tutulması
və məhdudlaşdırılması üsulları – Bakı Dövlət Universiteti
tərəfindən əlaqələndirilmişdir;
Su
ehtiyatlarının
idarəsi-Belqrad
Universiteti
tərəfindən
əlaqələndirilmişdir;
Yeniləşdirilmiş enerji resurslarının idarəsi – ―Ovidius‖ Konstanza
Universiteti tərəfindən əlaqələndirilmişdir;
Dunay, Dunay hövzəsi və Qara dəniz Makro Sistemləri üzrə
yeniliklərin öyrənilməsi Mərkəzi – GeoEcoMar tərəfindən
əlaqələndirilmişdir;
Qlobal Təşəbbüs Treyninqi – Handonq Qlobal Universiteti
tərəfindən əlaqələndirilmişdir;
Davamlı Tərəqqi naminə Nano və Mikrotexnologiya – ―MİSİS‖
Milli
Elm
və
Texnologiya
Universiteti
tərəfindən
əlaqələndirilmişdir;
BMT ET Gənclik Əməkdaşlığı Mərkəzi – İstanbul Texniki
Universiteti tərəfindən əlaqələndirilmişdir;
Davamlı iqtisadiyyatın və ya ―Yaşıl iqtisadiyyat‖ın həyata
keçirilməsi üçün nizamların və planların əhatəsindən çıxaraq,
yenilik etməyi bacaran bir mühəndisə ehtiyac duyulur. Bu cür cəhdi
yerinə yetirmək üçün təhsildə fundamental dəyişikliklər həyata
keçirilməlidir və önəmli qərarları qəbul edən şəxslər aşağıdakı
məsələləri həll etməlidirlər:
Dünyamızın davamlı inkişafı naminə Universitetlərin təhsil,
tədqiqat, siyasət, əhali arasında informasiya mübadiləsi, ətraf
mühitlə bağlı məsələlərə müraciət etməsinə təşəbbüs göstərməsi;
Universitetlərin fakültələrini ətraf mühitlə bağlı maariflənmənin
bakalavr, magistr və ali məktəb tələbələrinə çatdırılmasına sövq
etməsi;
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Universitetlərin ətraf mühitlə bağlı idarəçilik, davamlı iqtisadi
inkişaf, əhali, sahilyanı ərazilərin birgə idarəsi, eko-yenilənmə,
bütöv texnika və bununla bağlı sahələrin tədqiqi istiqamətində
təşəbbüslərə dəstək verilməsi və bütün Universitet məzunlarının
savadlı və məsuliyyətli vətəndaşlar olmasına cəhd edilməsi.
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Professor R.Ə.Həsənov, Bakı Dövlət Universiteti

Qloballaşma və müasir biotexnologiya
Mövcud iqtisadi təlatümdə təkcə davam gətirmək deyil, həm də
irəliləmək üçün innovasiya elmi qloballaşmanın hansı
üstünlüklərindən istifadə edə bilər. Bu gün diqqəti qloballaşmanın,
çox güman ki, elmi bilik formasını almış və sosial inkişafa müsbət
təsir göstərən tərəflərinə yönəltmək lazımdır. Texnologiya, xüsusilə
də informasiya texnologiyaları sahəsindəki inkişaf insanın zaman və
məkan daxilində əhatə imkanlarını dəyişdirdi. Müasir
kommunikasiya əsasında son 30-50 il müddətində dünyanın
fasiləsiz ―sıxlaşması‖, ―vahid cəmiyyətin‖ yaranmasına səbəb
olmuşdur. Belə ki, insan və təbiət arasındakı qarşıdurma ekoloji və
texnoloji qəzalar ilə nəticələnən , artıq bu gün böyüməkdə olan bir
münaqişəyə çevrilmişdir. Ekoloji texnologiyalar və ekoloji
alternativ energetika- bunlar kreativ effekt, davamlı inkişaf və milli
rəqabət potensialını təmin edən yenilik sahələridir.
Bu məsələyə gələcək 10 illiklər ərzində biotexnologiya və
bioenergetika təmayülü nöqteyi-nəzərindən baxaq. İqlimin
dəyişməsi ətraf mühitə minimal təsir göstərən bərpaolunan mənbə
əsasında davamlı enerji sisteminin yaradılmasını labüd edir. Digər
vacib məsələlərdən biri də cəmiyyətin enerji təminatıdır. Yerin
səthinə il ərzində küllü miqdarda enerji düşür. Əsas məsələ günəş
enerjisinin hansı sadə və effektiv yollarla istilik, elektrik və yanacaq
kimi yararlı formaya transformasiya edilə bilməsidir. Qış mövsümü
və gecə vaxtlarında Yerin səthinə düşən günəş enerjisi az olur. Ona
görə də enerjinin müvafiq daşıyıcıda toplanma sisteminə ehtiyac
duyulur. Qaz halında olan hidrogen bir çox digər enerji
daşıyıcılarından biridir. İstifadə zamanı CO2 –nın ətraf mühitə
emissiya etməməsi onun əsas üstünlüyüdür. Lakin onu müasir
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metodla almaq üçün digər yanacağın yandırılması lazımdır.
Hidrogenin enerji baxımından effektiv və çirkləndiricilərdən azad
yollarla alınması, onu davamlı və bərpaolunan enerji sistemi üçün
maraqlı enerji daşıyıcılarından biri edəcək.
Günəş enerjisinin təsirindən sudan elektronların çıxarılması və
hidrogenin ayrılması yolu ilə yaşıl bitkilərdə gedən fotosintez
prossesinin müəyyən mərhələlərinin immitasiyasına əsaslanan süni
fotosintez, dünyanın bir çox ixtisaslaşmış elmi konsorsiumları ilə
intensiv araşdırılır.
Nəyə görə hidrogen yaxın gələcəkdə enerji daşıyıcısı ola bilər?
Məlumdur ki, Enerji üzrə Beynəlxalq Agentlik artıq 2020-ci ildən
hidrogenin enerji daşıyıcısı kimi bazara çıxarmağı proqnozlaşdırır.
Bu ancaq hidrogenin ucuz və ətraf mühitə zərər verməyən
mənbədən alınması mümkün olduqda həyata keçirilə bilər. Beləliklə
yaşıl bitkiyə oxşar sistemdə günəş işığının təsiri ilə hidrogenin
sudan alınması- bu davamlı və yeniləşən enerji daşıyıcısının alınma
yoludur.
• Kreativ effekt. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, təbii fotosintezin
müəyyən mərhələlərini immitasiya edən proseslər əsasında
alternativ yeniləşən enerji yaradılmasına yanaşma gələcəyin ekoloji
təmiz enerji yaradılması yolunda bir yüksəlişdir.
• Davamlı inkişaf. Süni fotosintezin yaranması məsələsinin uğurlu
həlli gələcək nəslə, təbiətə ziyan vurmayan savadlı enerji təminatı
və enerji istifadəsi sistemlərini bəxş edəcək. Belə olduqda, gələcək
nəsil AES-lərdə baş verən qəzalar və neftin ətrafa yayılması zamanı
meydana çıxan fəlakətlərlə rastlaşmayacaq.
• Milli rəqabət potensialı. Bu incə məqam, bir tərəfdən qabaqcıl
ölkələr tərəfindən inkişafda olan və elmi potensiala malik ölkələrə
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investisiyaların yatırılması, zəngin enerji resursları olan ölkəmizin
gəlirlərinin elmi innovasiyalara ayrılması, digər tərəfdən isə
dünyanın müxtəlif yerlərində (Yaponiya, Skandinaviya, Avropa,
ABŞ) biofizika, biokimya və molekulyar biologiya sahəsində
xaricdə çalışan mütəxəssislərimizin süni fotosintez problemlərini
araşdıran elmi konsorsiumlar ilə ənənəvi sıx əməkdaşlıq etməsi və
ən əsası, ölkəmizdə fotosintez sahəsində yaranmış məktəbimizin
mövcudluğu ilə şərtlənəcək.
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Professor S.İsmət Şah, Delaver Universiteti

Gələcəyin enerji alternativləri
Dünyada faydalı qazıntı və yanacaq ehtiyatlarından sonra həyati
əhəmiyyətli olduqca az alternativ enerji mənbələri mövcuddur ki,
bunların da çoxu müəyyən mənada günəşlə əlaqədardır. Mənim
məruzəm qısaca olaraq nanotexnologiyanın bizim gələcək
enerjimizi necə formalaşdıracağını nəzərdən keçirməklə, aşağıdakı
məsələləri əhatə edəcəkdir:
a)

Cari enerji mənbələrinə və onların gələcəyinə baxış;

b)

Gələcəyin enerji seçimləri, xüsusən də fotoqalvanizm;

c)

Gələcək üçün fotoqalvanizmin yerinə yetirilmə mümkünlüyü;

d)

Material və ehtiyatların qiymətləndirilməsi;

e)

Yaxınlaşan enerji böhranının həllinə nail olunması;

Bir sıra konfransların, tədqiq edilmiş materialların və dərc olunmuş
məqalələrin təhlilindən sonra belə bir qənaətə gəlmək olar ki,
yaxınlaşan enerji böhranı ilə bağlı müzakirələrə nəhayət ki, təkan
verilmişdir. Bununla belə, biz hələ də verilməli olan düzgün sualı
tapa bilməmişik. 2008-ci ildə dünya 15 teravatt dəyərində enerji
istehlak etmişdir (1). Neft, kömür və qaz ehtiyatları bir çox nüvə və
yenilənmiş enerji mənbələrinə istehlak cədvəlində yalnız səs-küy
yaratmağa imkan verir. Ənənəvi sual isə ondan ibarətdir ki, biz
yenilənmiş enerji ehtiyatları vasitəsilə 15 teravattlıq enerjiyə
bərabər enerjini necə istehsal edəcəyik?! Diaqramlar isə sadəcə
olaraq, insanları inandırmağa çalışır ki, Yer kürəsində kifayət qədər
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günəş enerjisi ehtiyatı mövcuddur və yeganə problem bu enerjini
faydalı elektrik və istilik enerjisinə çevirməkdən ibarətdir. Bu
yanaşma tamamilə yanlışdır. Belə ki, bir çox analitiklər qeyd
etmişlər ki, bir çox xalqlar, məsələn alman xalqı yenilənmiş enerji
ehtiyatlarına malikdir, lakin cari istehlak cədvəlini nəzərdən
keçirdikdə aydınlıqla görmək olar ki, Almaniya üçün mümkün olan
bütün yenilənmiş enerji ehtiyatları bu ölkənin enerji tələbatının
yalnız 40 %-ni ödəyir. Bəs, qalan enerji mənbəyi haradan gələcək?!
Bu ehtiyatları harada və necə tapmaq olar?! Bu çox texnoloji
yanaşmadır və burada mütləq bir cavab olmalıdır. Texnologiya ən
azı 200 ildir ki, istər bizim qidaya ehtiyacımız olanda, istər kosmosu
tədqiq edəndə, istərsə də, silahlanma və s. zamanı bizə bələdçilik
edir. Onda niyə cari enerji böhranının həllində texnologiya bizə
yardım edə bilməsin?! Onu da qeyd edək ki, elmdə qeyri-texnoloji
vasitələrdənsə, daha çox texnologiyanın həlli yollarına etimad
göstərilir. Belə ki, elə sahələr vardır ki, onları texnologiya və
texnoloqlardan başqa heç bir alternativ vasitə dərk etməyə qadir
deyildir.
Heç kəs cəngəlliklərə qayıtmağı təbliğ etmir. Texnologiya həll
yoludur, lakin yeganə həll vasitəsi deyildir. Beləlliklə də, biz
texnologiya ilə yanaşı, aşağıdakı məsələləri də nəzərdən
keçirməliyik:
Cari proseslərin fəaliyyəti və yüksək effektivliyi;
Yenilənmiş enerjinin hazırlanması və yığılması üçün yeni planlar;
Artıq xərcləri azaltmaq və s.;
Lakin biz daha da dərinə getməliyik. Belə ki, insani davranışlar və
həyat səviyyəsi dəyişməyə məhkum olduğu kimi, yeni yaşayış
paradiqmaları da təcrübədən keçirilməlidir. Bu təcrübələr
özlüyündə texnoloji yeniliklərin dəstəklənməsinə köməklik
göstərəcək, çünki əks halda bunlarsız biz həmişə qarmaqda
olacağıq.
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Gələcək nəsil elektrik enerjisinin günəş enerjisindən alınması
istiqamətində aparılan cari texnoloji təcrübələr üçün hədd
mövcuddur. Alimlər artıq cari texnologiyadan daha sanballı olan
fotoqlavanizm texnologiyasından birinci faza üçün istifadə edilməli
olması haqqında müzakirələrə başlamışlar. Onlar hətta buradan
fotoqalvanizm texnologiyasının ikinci və üçüncü fazasına keçidi də
nəzərdə tutmuşlar. Si qovşağı adlanan və transformasiya
effektivliyinə malik olan hədd ―Şokley-Quisser‖ həddi kimi tanınır.
Sözügedən hədd bu fakta əsaslanır ki, tək qovşaq və tək günəş
sxemi üçün müxtəlif mexanizmlər mövcuddur. Birincisi, əgər işıq
dalğasının uzunluğu materialın lent hissələrindən az olarsa, (burada
Si) işıq tamamilə absorbsiya edilməyəcəkdir. Əgər işıq dalğasının
uzunluğu bərabərdirsə, elektronlar ayrılacaq, lakin tezliklə onların
böyük əksəriyyəti yenidən birləşəcəkdir. Üçüncüsü, əgər sözügedən
işığın enerjisi materialın lent hissəciklərindən dəfələrlə yüksək
olarsa,
o
zaman
elektron
lentin
elektrik
keçirmə
qabiliyyətindən/xassəsindən dəfələrlə yüksəyə qalxacaqdır. Bu,
qeyri-stabil vəziyyətdir. Belə ki, bu zaman elektron lentin istilik
keçirmə xassəsini termallaşdıracaq. Buradan çıxan enerji isə istilik
qismində sərf ediləcək. Qeyd olunan bu mülahizələr günəş sxemi və
yeganə qovşaq üçün 30%-ə yaxın transformasiya effektivliyinə
malik olan həddi təqdim edir.
Sxemə əsasən, ikinci faza ―Şokley-Quisser‖ modelinin effektivliyin
artırılması istiqamətində istifadəsini nəzərdə tutur. Belə ki, bu
nümunədə tək qovşaq həddinə son qoyulur. Beləliklə də, müxtəlif
materialların çoxsaylı qovşaqlarını lent hissəciklərinin enerjiləri ilə
dəyişməklə və yeniləməklə daha yüksək effektivlik əldə etmək
mümkündür. Nəzəri cəhətdən bunun sayəsində effektivlik tək
qovşaqlılarda 30 %-dən sonsuz sayda qovşaqlarda 68 %-ə qədər
qalxa bilər. Bu baxımdan, əgər günəş işığının illüminasiyasına
nəzərlər cəmlənsə, sonsuz sayda qovşaqların effektivliyi 90 %-ə
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çatacaq. Beləliklə, elmdə sxemlərin tandemi və yaxud çoxsaylı
qovşaq sxemləri kimi tanınan müxtəlif planlar mövcuddur ki, bunlar
da sxemin effektivliyinin təxminən 50 % olduğunu müəyyənləşdirir.
Yüksək effektivliyə digər yanaşma sxemlərin tandemi ilə bağlı olsa
da, əks qaydada işləyir. Burada müxtəlif materialların tək qovşaqlı
sxemlərini müxtəlif dalğa uzunluqları ilə absorbsiya etmək əvəzinə,
işıq özü süzülərək təmizlənir. Bu işıq lent hissəcikləri ilə
qarşılaşdığında daha effektiv absorbsiya edilir. Əvvəlcədən qeyd
olunan qaynar elektron da faydalı şəkildə istifadə edilə bilər. Belə
ki, lentin istilik keçirmə qabiliyyətində mövcud olan qaynar
elektronlar termallaşarkən enerji buraxır. Əgər bu enerji digər
elektronla qarşılaşdırılma istiqamətində istifadə edilsəydi, onda biz
iki elektronun ayrılması nəticəsində bir foton absorbsiyasının şahidi
olardıq. Lakin, əlbəttə ki, bu, mümkün olan bir şey deyil, çünki,
termallaşdırılmış enerji heç zaman lent hissəciklərinin enerjisinə
bərabər ola bilməz; bununla belə, sözügedən hadisə yalnız yüksək
təzyiq səbəbi ilə yeni enerjilərin yaranması nəticəsində baş verə
bilər. Termallaşdırılmış enerji bu səviyyələrdə elektronların
ayrılmasına səbəb ola bilər və nəzəri cəhətdən bir fotondan yüzlərlə
elektron əldə etmək olar.
―Şokley-Quisser‖ həddinin istifadə edilməsi ilə bağlı bir sıra digər
nanotexnoloji sxemlər də mövcuddur, lakin texnoloji cəhətdən
onları artırmaq və inkişaf etdirmək çox çətindir. Faktiki olaraq,
laboratoriya səviyyəsində yalnız çoxsaylı qovşaq elementləri
təcrübədən keçirilmiş, qalanları isə yalnız nəzəriyyədə qalmışdır.
Daha etibarlı və anlamlı element sxemlərindən ikisi isə
nanomateriallara əsaslanır. Onlardan biri rəngli, işığa həssas günəş
elementləri (DSSC) adlanır və bu zaman foton absorbsiya edilir,
elektron isə ayrılaraq nanomatrisə, TiO2-yə çevrilir. Sonradan,
sözügedən elektron özünə uyğun olan elektroda yaxınlaşır. Bu
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texnologiyada boyaqlar zəif olduğundan, əsas diqqət daha möhkəm
və stabil alternativlərin aşkarlanmasına yönəlir. ―Ge‖ və ―CdS‖
kimi nano elemntlər bu istiqamətdə uğurla istifadə edilir. Artıq 10
ildir ki, bu effektivlikdəki artım 10 % ətrafındadır.
Digər sxem isə, effektivliyi müasir dövrümüzdə 10 %-dən az olan
təbii günəş elementləridir (OSC). DSSC kimi OSC də işığın
absorbsiyasında təbii materiallara əsaslanır. Beləliklə, burada
ayrılmış elektron cütlüklər parçalanır. Qeyri-üzvi materallarda
konstanta (sabit kəmiyyət) səbəbilə elektronlar effektivliklə
izolyasiya olunurlar ki, burada elektron cütlükləri birləşdirən enerji
çox az olur. Buna görə də, p-n qovşağının formalaşması nəticəsində
ayrılmış sahə elektron cütlükləri birləşdirən enerjiyə üstün
gəlməkdə çətinliklə üzləşmir. Polimerlər isə aşağı sabitliyə malik
olduqlarından onlarda elektronların parçalanması üçün əlavə sahəyə
ehtiyac duyulur. Bu sahə əsasən qeyri-orijinal vasitələrdən təmin
edilir. Bu zaman elektron götürülərək özünə uyğun gələn elektrodun
yanına göndərilir. Hal-hazırda bu sxemlərin stabilliyi ilə bağlı
məsələlər daha aktual olduğundan alimlər nəzərlərini sözügüdən
problemin həllinə yönəltmişlər.
Nəticədə, bütün bunlardan belə bir qənaətə gəlmək olar ki,
texnologiya, xüsusilə də nanotexnologiya faydalı qazıntıların və
yanacaq ehtiyatlarının tükənməsi nəticəsində yaranmış boşluğu
doldurmaq üçün həll yolları tapmaqdadır. Bununla belə, sözügedən
həll yolları boşluğun yalnız müəyyən bir hissəsini doldura bilər.
Qalan hissə isə bizim həyat səviyyəmizin dəyişməsindən, 60 %-dək
daha az yanacaq işlətməyə uyğunlaşmamızdan asılıdır.
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Professor Mina Hacıyeva, Bakı Dövlət Universiteti

İctimai inkişafda yeni texnologiyaların rolu
Dünya sivilizasiyası İnsan təfəkkürünün nailiyyətinə çevrilən qlobal
mədəniyyət yaradır. Varlığın bütün sistemləri gəlir və keçir və
onların hər birindən təfəkkür mədəniyyətində və həyatda müəyyən
bilgilər qalır. Qlobal mədəniyyətdə müxtəlif dövrlərin və yer
üzündə yaşayan müxtəlif xalqların nailiyyətləri bir-biri ilə
çulğalaşır. Ona görə də, ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə yaşayan insanlar
elmi fikir və maddi nemətlərin istehsalı praktikası da daxil olmaqla,
müxtəlif fəaliyyət sahələrində həm dəqiq, həm də humanitar sahədə
yaradıcı əməklə məşğul olurlar. Hər şeyin başlanğıcında yaradıcı
İnsan dayanır.
Bizim dediklərimiz abstrakt mülahizələr yox, insan həyatının tarixi
təcrübəsidir. Bunun üçün məsələn, Rusiya və Azərbaycan
Prezidentlərinin təşəbbüsü ilə keçirilən indiki Forum kimi
möhtəşəm hadisələrin baş tutması son dərəcə vacibdir. Eyni
zamanda, ölkələrimizin rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilən
beynəlxalq elmi, yaradıcılıq, idman və insanın rifahı naminə indiyə
kimi əldə edilmiş ən yeni texnologiyaların müzakirə edildiyi bir sıra
digər dünyanın bir çox xalqlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə
keçirilən görüşlər həm bizim xalqın, həm də dünyanın başqa
xalqlarının təkcə dəqiq elmlər sahəsində deyil, insan fəaliyyətinin
digər sferalarında da intensiv inkişaf üçün stimul rolunu oynayıb.
Yeni texnologiyaların tətbiqi və onlardan istifadə edilməsi üçün
ölkənin böyük olması vacib şərt deyildir. Burada əsas amil buna
səylərin və potensialın olmasıdır ki, bu da müasir Azərbaycanda
müşahidə edilməkdədir.
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Məlum olduğu kimi, yeni texnologiyalar, yeni elmi tədqiqatlar,
alimin fikri ilə bərabər cəmiyyətdə onların tətbiqi ilə əlamətdardır
ki, bu da külli miqdarda material sərfini tələb edir. Ciddi
addımlardan biri böyük dəyəri olan avadanlığın əldə edilməsi
olmuşdur. Bunun nəticəsində Bakı Dövlət Universitetinin kimya
fakültəsində yeni texnoloji araşdırmaların tətbiqi üçün yeni
imkanlar
açılmışdır.
Azərbaycanda
nanotexnologiyaların
banilərindən biri akademik Abel Məhərrəmovdur. Bu istiqamətdə
fundamental elmi araşdırmalar aparılmış və ciddi nəticələr əldə
edilmişdir.
Müasir cəmiyyətdə sosial texnologiyalar xüsusi maraq doğurur.
Onların arasında Human-Resurs-texnologiyası, sosial menecment
texnologiyası, ―Assessement sentr‖ texnologiyası, HR-menecment
texnologiyası və korporativ informasiya şəbəkələri texnologiyasını
misal gətirmək olar. Sosial sferada yeni texnologiyaların çoxluğuna
baxmayaraq, hər şeydən öncə İNSAN özünə böyük diqqətin
olmasına möhtacdır.
Yeni texnologiyalardan bəhs etdikdə, aydındır ki, onlar insan
fəaliyyətinin bütün sahələrinə aiddir. Cəmiyyətin mənəvi
sahəsindən bir nümunə gətirmək istərdim. Dahi Üzeyir Hacıbəyov
Azərbaycanda professional musiqiyə yeni texnologiyalar gətirdi və
böyük əziyyətlər hesabına, onları təhsil sisteminə tətbiq etməklə
bununla ictimai şüuru kardinal şəkildə dəyişdirdi. Qara Qarayev XX
əsrin ortalarında bəstəkar yaradıcılığının yeni texnologiyaları
sahəsində inanılmaz sıçrayış etdi. O, bədii təfəkkürün fəlsəfi-estetik
sərhədlərini genişləndirdi. Unikal düha kimi o, milli musiqi
mədəniyyətini Arnold Şenberqin 12 tonlu sistemi ilə birləşdirməyə
nail oldu. Bu halda, o, ümumdünya mədəniyyətində öz dövrünün
şah əsərləri kimi tanınan və qəbul edilən ―Yeddi gözəl‖ və ―İldırımlı
yollarla‖, ―Üçüncü simfoniya‖ və skripka üçün konserti kimi
şedevrlər yaratmaqla böyük bir missiyanı yerinə yetirdi.
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Bizə məlumdur ki, insan düşüncəsi quru bir həqiqət deyildir. Qara
Qarayevin ardıcılları – Arif Məlikov və bir sıra digər bəstəkarlar
bütün dünyada tanınan əsərlər yaratdılar. Bu isə faktiki olaraq, milli
düşüncənin dünya səviyyəsinə çıxması anlamına gəlir.
Bu məqamda biz ictimai təfəkkürün elm, sosial sfera və mənəvi
aləm kimi üç sahəsindən nümunələr gətirdik. Bu isə o deməkdir ki,
XXI əsrin əvvəlləri özünün yeni texnoloji tətbiqini insan
fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində tapmışdır. Bununla belə, istənilən
texnologiya birbaşa təhsil prosesi ilə sıx bağlıdır. Gənclərin yeni
nailiyyətlərə can atması, biliklərin sərhədlərinin genişlənməsi təbii
olaraq təhsil sferasında gerçəkləşir. Bu məqamda hesabatımızın
əvvəlinə qayıtmalı və idrak mədəniyyəti və qloballaşma haqqında
düşüncələri əsaslandırmalı olacağıq. İdrak mədəniyyəti olmadan
insanın mənəvi aləminin intellektuallaşdırılması mümkün deyildir.
Bu məqamlar bilik əldə edilməsi prosesində qarşılıqlı əlaqədə olan
faktorlardır. Bu günün dünyası maraqlar dünyasını idrak
mədəniyyəti dünyası ilə birləşdirən yeni texnologiyalar üçün
açıqdır. Bizim alimlər, müxtəlif sahələrin, yaradıcı ziyalıların və
idmanın nümayəndələri dünya məkanında qlobal səviyyədə gedən
inkişafa öz töhfələrini verirlər.
Hesab edirəm ki, indiki möhtəşəm hadisələr Azərbaycan xalqının
intellektual
səviyyəsinin
yüksəlməsinə
səbəb
olacaqdır.
Ümumdünya cəmiyyətinin harmonik inkişafı məhz bu faktorla
müəyyənləşir.
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Eyyubov K.Y., Bakı Dövlət Universiteti

İnformasiya texnologiyalarının əmək bazarına
təsiri
Hörmətli həmkarlarım, görkəmli elm xadimləri, fəxri professorlar
və dəyərli tələbələr!
Biz paytaxtımız Bakı şəhərində iki dolğun elmi müzakirə günü
keçirdik. Bu beynəlxalq forumda biz elmin müxtəlif aspektlərini
müzakirə etdik. Müzakirələrin də əsas mövzusu ―human‖ (insan)
olmuşdur. Bu forumda iştirak etmək və humanitar məsələlər üzrə
fikirlərimi sizinlə bölüşmək mənim üçün böyük şərəfdir. Müzakirə
etmək istədiyim mövzu insan həyatının spesifik sahəsi kimi görünsə
də, hesab edirəm ki, bizi birləşdirdiyi üçün çox aktualdır.
2008-ci ilin maliyyə böhranı dünyanın bir çox yerində məşğulluq
problemini yenidən aktuallaşdırdı. Bu böhranın sonunda bir çox
ölkələr daha kəskin formada işsizlik problemi və əhalinin yeni iş
imkanları tapa bilməməsi ilə üzləşdi. Nəticədə əmək bazarında
mövcud olan problemlər iqtisadi tədqiqatların əsas obyekti oldu.
İcazənizlə, istərdim ki, dünyadakı işsizlik probleminin həll
olunmasında öz təkliflərimi irəli sürməzdən əvvəl əmək bazarının
qısa tarixi xülasəsini sizə təqdim edim və eyni zamanda, diqqətinizi
informasiya texnologiyalarının əmək bazarına təsirinə cəlb edim.
İkinci Dünya müharibəsindən sonra informasiya texnologiyaları
əmək bazarının strukturunu, xüsusilə iş yeri axtarışını əhəmiyyətli
dərəcədə dəyişdi. Əgər XX əsrin birinci yarısında əmək bazarında
fiziki iştirak vacib idisə, əsrin ikinci yarısından etibarən iş axtarışı
virtual yollarla mümkün olmuşdur. İnternet, kompyuterlər, mobil
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şəbəkələr və onlayn-resurslar ―iş axtarışı‖ anlayışını dəyişdirdi.
Onlayn iş təklifləri əmək bazarlarının təhlili üçün yeni imkanlar
yaratmışdır. İş fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlar internet
resurslarının köməyi ilə yeni iş yerləri tapmaq imkanı əldə etmişlər.
Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, işə götürənlər də potensial
əməkdaşların axtarışı zamanı informasiya texnologiyalarından
istifadə etməyə başlamışlar. Yuxarıda göstərilən irəliləyişlərin
nəticəsində işə götürənlər vaxta qənaət etməklə yanaşı, daha
ixtisaslı kadrlar tapmağa müvəffəq oldular.
İnformasiya texnologiyalarının inkişafı hesablama, kompyuter
texnologiyası, internet, internet resursları, veb dizayn və digər
texnologiya sahələrində də iş yerlərinin yaradılmasına təkan verdi.
Eyni zamanda, maliyyə qurumları, bank sektoru, elektron hökumət
layihələri və digər iqtisadi sektorlar bu inkişafdan faydalandılar.
Azərbaycan iqtisadiyyatı da öz növbəsində bu inkişafdan
bəhrələnmiş və öz iqtisadiyyatının elektron formata keçirilməsində
mühüm addımlar atmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Prezident İlham
Əliyevin sərəncamları bu irəliləyişə böyük təkan verdi. Buna əlavə
olaraq bildirmək istərdim ki, bir çox özəl şirkətlər öz veb
səhifələrində iş yerləri təkliflərini elan etməyə başlamışlar. Bundan
başqa, iş təklifi verən müəssisələr və iş axtaran şəxsləri bir yerə
toplayan xüsusi veb səhifələr də yaranmışdır.
İnformasiya texnologiyalarının əmək bazarına tarixi təsiri mənə
işsizlik probleminin azaldılması istiqamətində yeni yanaşma fikrini
vermişdir. Mən bununla bağlı fikirlərimi sizinlə bölüşəcəyəm və siz
mənim təklifimin mahiyyətini anlayacaqsınız. İcazə verin,
diqqətinizi mühüm bir problem olan dünya əhalisinin artımına
yönəldim.
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Son yüz il ərzində dünya əhalisi böyük sürətlə artmışdır. Bu artım
1-2% arasında müşahidə olunub. 2009-cu ildə artımın ildə bir faizə
qədər azalmasına baxmayaraq, həmin rəqəm çox əhəmiyyətlidir.
Nəzərə alsaq ki, bu ayın sonuna dünyadakı insanların sayı 7
milyarda çatacaq, bu, hər il əhalinin 70 milyon artması deməkdir.
Təsəvvür edin ki, hər il Türkiyə əhalisinin sayı qədər əhali artacaq.
Mən bu problemin yaradacağı qidalanma, siyasi və ya ekoloji
problemlərə nəzər salmayacağam. Mən sizin diqqətinizi əmək
məsələsinə yönəltmək istərdim.
Yer kürəsi əhalisinin 70 milyonluq artımı əlavə olaraq 30-35 milyon
işçi qüvvəsi deməkdir. Bu nəticə dünya əmək bazarına böyük təsir
göstərəcək. Köhnə biznes mexanizmləri ilə 35 milyon yeni iş
yerinin yaradılması mümkün olmayacaq. Bu metodları
genişləndirmək və yeni iş yerlərinin yaradılmasında müasir
informasiya texnologiyalarından istifadə etmək lazımdır.
Biz artıq ənənəvi üsullardan yeni iş yerlərinin yaradılmasında
səmərəli şəkildə istifadə edə bilmərik. Təbii ki, bizə həmişə bitkilər
yetişdirmək üçün əkin sahələri, binalar tikmək üçün inşaatçılar və
ya bizim siyasi fikirlərimizi təmsil etmək üçün siyasətçilər lazım
olacaqdır. Artıq qeyri-ənənəvi işlərə üstünlük verməyin vaxtı çatıb.
İnformasiya texnologiyalarının ənənəvi iş formalarına əlavə
edilməsi çox önəmlidir. Vakant iş yerləri haqqında virtual reklamlar
əmək bazarının əsas diqqət mərkəzinə çevrilməlidir. Hökumət özəl
sektorla birlikdə bu məsələ üzərində çalışmalıdır. Əmək qüvvəsinin
məlumat bazasının yaradılması bu işdə maraqlı olan tərəflər üçün
lazımi əməkdaş və ən yaxşı iş yeri təklif edən sahibkar tapmaqda
faydalı ola bilər. Bundan əlavə, informasiya texnologiyalarının
inkişafı öz növbəsində yeni əmək imkanları yaradacaq.
Biz alimlərin qarşısında çox vacib vəzifələr durur. Apardığımız
tədqiqatlar, etdiyimiz ixtiralar, yürütdüyümüz fikirlər və təklif
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etdiyimiz ideyalar texnologiyaların, xüsusilə informasiya
texnologiyalarının sürətli inkişafını dəstəkləməli və ona yeni təkan
verməlidir. Əgər bu dəyişikliklər tezliklə baş verməsə, biz təbii
fəlakətlə üzləşə bilərik. Təbii ki, yaranacaq sosial problemin təsiri
çox böyük gücə malik ola bilər.
Yuxarıda qeyd olunanların əksinə, müasir texnologiyaların inkişafı
çox zəhmət tələb edən işlərin texnoloji işlərə çevriləcəyi və nəticə
olaraq, məşğulluğun azalmasına gətirəcəyi fikrini formalaşdıra
bilər.
Buna
baxmayaraq,
innovativ
texnologiyaların
genişləndirilməsi məşğulluq səviyyəsini şaquli yox, üfüqi
istiqamətdə artıracaq. İrəli sürdüyümüz fikir az məşğulluqla
müşayiət olunan işlərin sayının artmasına səbəb olacaq və çox
sayda iş yerləri yaradacaq. Belə ki, iş yerlərinin sayı az məşğulluğu
olan şirkətlərin kütləvi şəkildə artması nəticəsində baş verəcəkdir.
Çıxışımın əvvəlində məşğulluğun bizi birləşdirən əsas amil
olduğunu qeyd etmişdim. Bu, adi nəticə deyil. Həyatımız boyu
göstərdiyimiz bir çox fəaliyyət istənilən halda işdir. Pullu və ya
pulsuz olmağından asılı olmayaraq, gördüyümüz işlər insan
ideologiyasının bir hissəsidir. İnsanlıq işləmədən fəaliyyət göstərə
bilməz. Yer kürəsinin məhdudluğunu nəzərə alaraq biz əmək
bazarının sahələrini genişləndirmək məqsədilə informasiya
texnologiyalarından istifadə etməliyik. Bu transformasiyanı həyata
keçirmək biz alimlərin başlıca vəzifəsidir.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm!
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Rasim Əliquliyev, AMEA İnformasiya Texnologiyaları
İnstitutunun direktoru, müxbir üzvü, texnika elmləri
doktoru, professor

İnformasiya inqlilabları sivilizasiyanın inkişafının
hərəkətverici üvvəsidir
Xülasə. Məqalədə sivilizasiyanın inkişaf tarixində informasiya
inqilablarının rolu tədqiq edilir. İnformasiya inqilabları nəticəsində
yaranan informasiya bolluğunun cəmiyyət həyatına göstərdiyi
mütərəqqi təsiri göstərilir. Sonuncu informasiya inqilabının nəticəsi
kimi meydana gələn İnternetin bəşəriyyətin inkişafına verdiyi
töhfələr, vəd etdiyi perspektivlər araşdırılır. İnternetin tətbiqi
nəticəsində cəmiyyətin bütün sahələrində baş verən dəyişikliklər,
bir sıra ənənəvi problemlərin həlli üçün yaranan imkanlar analiz
edilir, həmçinin narahatlıq doğuran tendensiyalar təhlil edilir.
Bəşəriyyəti informasiya cəmiyyətinə (İC) gətirən yolun əsasında
sivilizasiya tarixində baş verən informasiya inqilabları (İİ) dayanır.
İnformasiya cəmiyyətinin əsasını və məqsədini informasiya və
biliklər təşkil etdiyinə görə sivilizasiyanın bu yeni mərhələsinin əsl
mahiyyətini anlamaq üçün həmin inqilabları doğuran səbəblərə,
onların yaratdığı təzahürlərə və imkanlara diqqət yetirmək lazımdır.
İİ informasiyanın qeydiyyatı, yadda saxlanması, emalı və
ötürülməsi sahəsində tamamilə yeni texnologiyaların və vasitələrin
meydana çıxması nəticəsində cəmiyyətin və insan fəaliyyətinin
bütün sferalarında əvvəlki dövrlərə nisbətən informasiya
bolluğunun yaranması və bunun da təsiri ilə ictimai-siyasi və
mədəni həyatda keyfiyyət dəyişikliklərinin baş verməsi və yeni
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münasibətlərin formalaşmasına gətirib çıxaran mürəkkəb bir
prosesdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, İC-nin əsas fəlsəfəsi zaman və məkan
amillərinin aradan qalxması ilə bağlıdır. Belə ki, insanlar tarixən
zaman və məkan məhdudiyyətlərinin yaratdığı problemlərdən
əziyyət çəkmişlər. Xüsusən, bəşəriyyətin inkişafında həlledici rol
oynayan informasiya həmişə zaman və məkanın əsarəti altında
olmuşdur. Bu məhdudiyyətlərin nəticəsidir ki, sivilizasiya tarixində
külli miqdarda informasiya – biliklər, müdrik sözlər, folklor inciləri
və s. itib, yaddaşlardan silinibdir. Lakin informasiya texnologiyaları
(İT) inkişaf etdikcə informasiya tədricən bu asılılıqdan azad olmağa
başlamışdır.
Artıq İİ arasındakı zaman məsafəsi də getdikcə qısalır. Buna
əsaslanaraq demək olar ki, növbəti informasiya inqilabı daha tez baş
verəcək. Çünki hələ İnternet mətn, audio, video, qrafik kimi
materialların virtual məkanıdır. Bu o deməkdir ki, İnternet hələlik
insanların informasiya tələbatını ödəməyə xidmət edən görmə,
eşitmə, iybilmə, dadbilmə və lamisə orqanları vasitəsi ilə əldə
edilən informasiyanı emal edə bilmir. Digər tərəfdən, İnternet
hələlik insanla danışa da bilmir. Başqa bir problem informasiyanın
yadda saxlanması dəyərinin kəskin azalması, amma informasiya
ötürülməsi dəyərinin hələ də yüksək olmasıdır.
Bu da
informasiyanın kütləvi İnternet resurslarına çıxmasına böyük
maneələr törədir. Belə bir vəziyyət informasiya asimmetriyası
yaradır. Ona görə də informasiyanın daha sürətlə ötürülməsi üçün
yeni elmi-nəzəri əsaslar, yeni effektlər, qanunlar kəşf edilməlidir.
XVII əsrdə elektrikin kəşfi nəticəsində baş verən İİ – teleqraf,
telefon texnologiyalarının meydana gəlməsi informasiyanın məkan
üzrə ötürülmə problemini qismən həll edə bildi. Amma
informasiyanın yadda saxlanılması texnologiyaları olmadığından
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onun zaman problemi həll olunmamış qalırdı. Keçən əsrin 40-cı
illərində kompyuterlərin, 60-cı illərində kommunikasiya və
kompyuter texnologiyalarının konvergensiyası nəticəsində hələlik
sonuncu olan İİ baş verdi – İnternetin əsası qoyuldu. İnternet
şəbəkəsini yaratmaq ideyası görkəmli Amerika alimi C.Liklayderin
adı ilə bağlıdır. O, 1962-ci ildə yazdığı ―Şəbəkə Qalaktikası‖
konsepsiyasında bir-birləri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan qlobal şəbəkə
yaratmaq ideyasını irəli sürürdü. Müəllif bu şəbəkə vasitəsilə hər
kəsin istənilən kompyuterdə olan verilənlərə və proqramlara ani
giriş əldə etməsinin mümkünlüyünü göstərirdi. Öz mahiyyətinə
görə, həmin konsepsiya müasir İnternetin missiyasına çox yaxın idi.
Məhz bu xidmətlərinə görə C.Liklayderi haqlı olaraq ―İnternetin
atası‖ adlandırırlar.
Bu konvergensiya informasiyanın məkan üzrə yayılmasını daha da
yüksək sürətlə təmin etməklə, onun yadda saxlanılmasını həyata
keçirməklə zaman problemini də həll etdi. İKT inkişaf etdikcə bu
imkanlar daha da yüksək sürətlə artmağa başladı. Artıq zaman və
məkan məhdudiyyətlərindən xilas olan hər cür informasiya
İnternetə daxil edilir, hamı bu resurslardan istifadə edir. Artıq 500
milyondan çox veb-sayt mövcuddur və onların sayı yüksək sürətlə
artır. İnternet ümumdünya informasiya anbarına (yaddaşına)
çevrilir.
Sonuncu informasiya inqilabı bəşəriyyətin sənaye cəmiyyəti
mərhələsindən İC mərhələsinə keçidinin əsasını qoydu. Minilliyin
ideologiyası olan İC-nin əsas vəzifəsi yaşından, dinindən, dilindən,
irqindən, məkandan və zamandan asılı olmadan bütün insanların
informasiya tələbatını ödəmək, onların arasında sosial
kommunikasiya mühiti yaratmaq, bilik və düşüncələrini
ictimaiyyətə çatdırmaqdır. İC-nin qarşısında duran bu vəzifələri
həyata keçirməklə insanlar min illərdən bəri miras qalmış qlobal
sosial-iqtisadi və mənəvi problemlərin – yoxsulluğun, səfalətin,
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savadsızlığın aradan qaldırılması, sağlamlığın qorunması,
demokratiyanın inkişafı, insan haqlarının və digər bəşəri dəyərlərin
təmin olunması üçün fövqəl və fenomenal imkanlara malik bir
vasitəyə nail olacaqlar.
İC konsepsiyasının müəlliflərindən biri, görkəmli Amerika
sosioloqu E.Toffler ―Üçüncü dalğa‖ əsərində sivilizasiyanın
inkişafına təsir edən inqilabi dəyişikliklərin istiqamətlərini təhlil
edir. O, cəmiyyətin inkişaf mərhələlərini 3 dalğaya bölür – aqrar
cəmiyyət, sənaye cəmiyyəti və informasiya cəmiyyəti. E.Toffler İC
şəraitində informasiya və bilik mübadiləsinin rolunun artdığını,
ənənəvi istehsal amillərinin – əmək, torpaq, xammal və kapitalın
əhəmiyyətinin azaldığını, ənənəvi pulların əvəzinə elektron
informasiyanın əsas mübadilə vasitəsinə çevriləcəyini, əmtəə və
xidmət standartlarının əks olunduğu informasiya uğrunda
müharibələrin baş verəcəyini qeyd edir.
Sonuncu İİ-nin əsasını təşkil edən İnternet texnoloji yenilik kimi
meydana gəlsə də, sivilizasiyanın tarixi boyu formalaşmış
informasiya dünyasının daxilində ―zəlzələ‖ yaratdı. İnternet bəşər
tarixində analoqu olmayan, heç bir vasitə ilə müqayisəyə gəlməyən,
inkişafını, perspektivlərini, təsirlərini, təhlükələrini dəqiq
proqnozlaşdırmaq mümkün olmayan bir fenomendir. Bu qlobal
şəbəkənin yaratdığı geniş imkanlar insanların düşüncə tərzində,
ünsiyyətində, fəaliyyətində və sosial münasibətlərində böyük
dəyişikliklərə səbəb olur.
İnternet bütün dünyanın ―toplaşdığı‖ bir virtual məkana
çevrilməkdədir. Bu gün dünya əhalisinin 30%-dən çoxu virtual
dünyanın sakinləridir. ―Ümumdünya hörümçək toru‖nda olan vebresursların sayı 500 milyonu keçib, sosial şəbəkə istifadəçilərinin
sayı isə 1 milyarddan çoxdur.
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İnternetin təsiri ilə dünyada qloballaşma prosesi daha da sürətlənir.
Bu rəqəmsal texnologiya nəhəng informasiya, bilik potensialını
özündə əks etdirir, bəşəriyyətin milli-mədəni sərhədləri aşaraq,
vahid qlobal cəmiyyətdə birləşməsinə gətirib çıxarır. Qlobal
İnternet şəbəkəsinin yaratdığı geniş imkanlar insanların düşüncə
tərzində, iş üsulunda, ünsiyyətində və sosial fəaliyyətində böyük
dəyişikliklərə səbəb olur. Ötən əsrin ikinci yarısında radio,
televiziya ölkədaxili, dil, mədəni, folklor və s. fərqliliyi qismən
aradan qaldırmışdısa, İnternet bu fərqliliyə tamamilə son qoymaq
üzrədir.
İnternet həmçinin sivilizasiyanın tarixi boyu yaranmış
informasiyanın asimmetrik paylanması problemlərinin həlli üçün
yeni imkanlar açır, ölkələr, xalqlararası pərdələr, sərhədlər aradan
qalxır. Kommunikasiyaların zəif olduğu dövrlərdə dünyanın
müxtəlif regionları, dövlətləri, xalqları arasında informasiya, bilik
mübadiləsi prosesi çox ləng gedirdi. Ona görə də dünya ölkələri
arasında informasiya asimmetriyasına əsaslanan fərqliliklər qabarıq
şəkildə özünü göstərirdi. Amma bu gün müasir İKT-nin, o
cümlədən İnternetin yaratdığı imkanlar hesabına ölkələr arasındakı
informasiya, bilik mübadiləsi imkanları genişlənir. İnternet vasitəsi
ilə dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan insanlar arasında ailə
quranların sayı artır, nəticədə yeni insan nəsli (qarışıq millətlər)
meydana gəlir. Bunun nəticəsində insanlar arasında tarixən mövcud
olan irsi xəstəliklərin sayının azalması gözlənilir.
İnternetin təsiri ilə dünyada real varlıqların elektron əkizləri
meydana gəlir: ənənəvi təhsil elektron təhsillə, ənənəvi elm elektron
elmlə, vətəndaş elektron vətəndaşla və s. əvəz olunur. Beləliklə,
dünya bu əkizlərin vəhdəti nəticəsində bütövləşir, keçmişdən miras
qalan natamamlıqlar (problemlər) aradan qalxır.
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İnternet, kompyuter sənaye cəmiyyətinin bir sıra mühüm
atributlarını, o cümlədən kinoteatrları, kitab mağazalarını, ənənəvi
ticarət, kommunikasiya sistemlərini aradan qaldırır. Xüsusən,
elektron kommersiyanın, elektron bank sisteminin inkişafı və
hərtərəfli istifadəsi nəticəsində şəhərlərin simasının əhəmiyyətli
dərəcədə dəyişəcəyi gözlənilir. Elektron kommersiya mühitində adi
kənd mağazası belə məhdud çərçivədən çıxaraq, artıq bir yaşayış
məntəqəsinin ehtiyaclarını ödəmə vasitəsinə deyil, qlobal bir
mağazaya çevrilir. Çünki dünyanın istənilən nöqtəsindən həmin
mağazanın veb-saytına daxil olmaqla təklif edilən məhsullarla tanış
olmaq və əldə etmək mümkün olur. Həmçinin virtual mağazanın
bağlanması anlayışı yoxdur. 24 saat ərzində günün istənilən
vaxtında həmin mağaza alıcının xidmətində dayanır.
Elektron kommersiyanın meydana çıxması bəşəriyyətin indiyə
qədər qarşısında duran ciddi problemlərdən birinin həllinə kömək
edir. Bu, bazarlarda informasiya assimmetriyası problemidir. Yəni
satıcı məhsulunun kimə satılması barədə əvvəlcədən məlumata
malik olmadığı kimi, alıcı da konkret olaraq kimdən məhsulu
alacağı barədə məlumatsızlıq problemi ilə üzləşir. Belə ki,
informasiya
balansının
pozulması
həmişə
kommersiya
münasibətlərinin əsas özəyini təşkil edib. Elektron kommersiya isə
informasiyanın assimmetrikliyini simmetrikliyə doğru aparıb çıxarır
ki, bunun nəticəsində də satıcı ilə alıcı arasında informasiya bolluğu
yaradılır.
Kompyuterin, İnternetin meydana gəlməsi insanlar arasındakı
ənənəvi münasibətlərin əvəzinə virtual münasibətlər gətirir,
intellektual əməyi ön plana çıxarır. İnformasiyanın təsiri ilə bütün
bazar növləri, o cümlədən əmək bazarı transformasiyaya uğrayır.
Bunun nəticəsində ictimai əmək bölgüsündə, məşğulluq və peşə
strukturunda, əməyin xarakterində, işəgötürən-işçi münasibətlərində
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prinsipial dəyişikliklər, yeniliklər meydana gəlir, əməyin
informasiya tutumunun artması müşahidə olunur.
Virtual əmək münasibətləri şəraitində insanlar təkcə öz vəzifələrini
deyil, həm də şəxsi maraqları nəzərə almaqla fəaliyyətlərini təşkil
edə bilərlər. Əgər insan hər gün işə getmək zərurətini aradan
qaldırarsa və istənilən yerdə işləmək imkanı qazanarsa, onda onun
üçün daha rahat olan yaşayış yerini seçə bilər. Avropanın bəzi
regionlarında artıq 200 ildən bəri davam edən kəndlilərin şəhərlərə
axışması prosesini zəiflədib və hətta hələ zəif də olsa, kəndə
qayıtma tendensiyası müşahidə olunmaqdadır. Məhz bu fakta
əsaslanaraq, artıq şəhər sivilizasiyasının dağılması prosesinin
başlandığı barədə də fikirlər səslənməkdədir.
İnternetin iqtisadi sahəyə də təsiri olduqca böyükdür. Bu təsir
nəticəsində dünyanın ənənəvi iqtisadi-maliyyə sistemi ciddi
dəyişikliklərə məruz qalır, regional və qlobal miqyaslı böhranlar
yaranır, ölkələrin iqtisadi təhlükəsizliyi ilə bağlı əsaslı narahatlıqlar
yaranır. İnformasiya və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat formalaşır.
İnternetin meydana gəlməsi ilə E.Tofflerin vaxtilə söylədiyi
―kütləvi
standartlaşdırılmış
istehsal
informatika
və
supertexnologiyaların tətbiq edildiyi intellektual
fəaliyyətə
əsaslanan yeni fərdiləşdirilmiş əmək sistemi ilə əvəz olunacaq‖ fikri
özünü doğrultmağa başlayır. O, qeyd edirdi ki, iqtisadiyyatda iri
korporasiyaların hökmranlığının əvəzinə fərdi və qrup şəklində
yaradıcı fəaliyyətin hər yerə yayılması və onun nəticələrinin
İnternet vasitəsilə rasional mübadiləsi baş verəcək. Doğrudan da,
sosial münasibətlərin bu cür qurulması daha rasional, ekvivalent
sosial mübadilə imkanının təmin olunmasına şərait yaradır.
Mübadilə strukturu nə qədər sadə olarsa, istehsalçılar arasında
münasibətlər bir o qədər aydın və şəffaf, habelə istehsalçıdan son
istifadəçiyə qədər məsafə bir o qədər qısa olar. Bu zaman artıq
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ənənəvi ticarət vasitəçilərinə (brokerlərə, maklerlərə) ehtiyac
qalmır, bu funksiyanı İnternet öz üzərinə götürür. Öz növbəsində,
sosial təşkilat nə qədər böyük və mürəkkəb olarsa, o, obyektiv
analiz üçün bir o qədər çətindir. Bu situasiya həm də manipulyasiya
üçün şərait yaradır.
İnternet iqtisadiyyatında şəxsi kompyuter əsas istehsal alətinə, şəxsi
sayt isə istehsal edilən intellektual məhsulun reallaşdırılması
vasitəsinə çevrilir. Təbii ki, bu cür iqtisadiyyatda peşəkar fəaliyyətlə
bağlı olmayan, sosial dividentlər əldə etməyə yönələn özəl
sahibkarlığa (manipulyativ fəaliyyət sahəsi kimi) yer olmayacaq.
İnternetin təsiri nəticəsində iqtisadi fəaliyyətin virtuallaşmasının
mahiyyəti budur ki, insan müasir texniki vasitələrin köməyi ilə real
obyektlərlə deyil, onların təsvirləri, simvolları ilə qarşılıqlı əlaqədə
olur. Virtual münasibətlər heç də indi meydana gəlməyib. Bu
münasibətlər teleqrafın, telefonun, faksın və İnternetin meydana
gəlməsi ardıcıllığı ilə təkamül yolu keçib. Məhz İnternet təkcə
gerçək obyektləri deyil, həm də onların real zaman rejimindəki
fəaliyyətlərini simulyasiya edir. İnternet bazar iştirakçıları üçün
vahid virtual mühit yaratmaqla, ənənəvi iqtisadiyyat üçün tamamilə
yeni situasiya formalaşdırır.
İnternet mühitində dövlətin idarə olunmasının xarakteri, təbiəti
dəyişir. Elektron dövlətin yaradılması hakimiyyət strukturları
tərəfindən əhaliyə və biznes sektoruna göstərilən xidmətlərin
optimallaşdırılması, bütün vətəndaşların ölkənin idarə edilməsi
prosesində iştirakı, habelə dövlət idarəetməsinin şəffaflığı, dövlət
orqanlarının vətəndaşlar qarşısında hesabatlılığı ilə əlaqədardır. Bu
yeni idarəetmə konsepsiyasının mahiyyəti odur ki, onun tətbiqi
nəticəsində idarəetmə faəliyyəti daha yumşaq, daha yaxşı
strukturlaşdırılmış, məhdud normativli olacaq, idarəetmə şaquli
deyil, üfüqi əlaqələrə əsaslanacaq. Elektron dövlətin daha bir
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mühüm əhəmiyyəti dövlət ehtiyacları üçün satınalmaların və
xidmətlərin həyata keçirilməsi məqsədilə e-ticarət sisteminin
kompleks tətbiq edilməsidir.
İnternet-texnologiyaların müasir siyasi proseslərdə də rolu sürətlə
artmaqdadır. Müasir informasiya texnologiyaları, xüsusən İnternet
siyasi partiyalara və siyasi liderlərə aktiv fəaliyyət göstərmək üçün
yeni imkanlar açır. İnternetdən istifadə səviyyəsinin artması
vətəndaşlara və qruplara siyasi qərarların hazırlanmasında və
qəbulunda daha fəal iştirak etməyə şərait yaradır. Siyasi partiyalar
İnternet texnologiyalardan həm də siyasi kommunikasiya vasitəsi
kimi istifadə edirlər. Artıq siyasi aktivlik ənənəvi fəaliyyət
məkanından çıxaraq, virtual mühitə keçməkdədir.
Cəmiyyət təmsilçi, nümayəndəli demokratiyadan birbaşa
demokratiyaya,
rəqəmsal
demokratiyaya,
həmçinin
sərt
demokratiyadan çevik demokratiyaya (məsələn, wiki-demokratiya
və s.) keçid mərhələsini yaşayır. Mütəxəssislər hesab edirlər ki,
ənənəvi demokratiya böhran həddinə gəlib çatıb. Yəni demokratik
prosesləri ənənəvi üsullarla inkişaf etdirmək üçün artıq heç bir
potensial qalmayıb. Ona görə də vəziyyətdən çıxış yolu kimi
―elektron demokratiya‖ ideyası irəli sürülür. Qeyd edilir ki, hazırkı
qloballaşma və siyasi transformasiyalar şəraitində İnternetin siyasi
proseslərə
təsirini
nəzərə
almamaq
olmaz.
İnternetin
demokratiyanın inkişafına göstərdiyi təsirlə bağlı iki məqama diqqət
yetirilir: birincisi, informasiyanın əlyetərliliyi, ikincisi, onu analiz
edərək, qərar qəbul etmək qabiliyyəti. Təbii ki, İnternet informasiya
əldə etmək üçün əvvəllər mümkün olmayan unikal imkanlar
yaradır.
İnternet bilavasitə ictimai rəyə yönələrək, vətəndaş cəmiyyətinin
fəal hissəsinin davranışlarını formalaşdırır, ictimai şüura təsir edir.
İnternet siyasi liderlərin və partiyaların fəaliyyətlərinin informasiya
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mühitini formalaşdıraraq, siyasi kommunikasiyaların mühüm tərkib
hissəsinə çevrilir. Qlobal şəbəkə siyasi partiyalar tərəfindən əhali ilə
ünsiyyət üçün real interaktiv kanal, elektorata siyasi təsir vasitəsi
kimi şıxış edir.
Tarixən müxtəlif səviyyələrdə mövcud olan və fərqli adlarla ifadə
edilən sosial şəbəkələr İnternet mühitinə keçməklə yeni keyfiyyət
mərhələsinə yüksəldi. İnternet-texnologiyalar hesabına ayrı-ayrı
sosial qruplar virtual məkanda operativlik, çeviklik, mobillik,
informativlik kimi imkanlar əldə etməklə cəmiyyətdə mühüm
faktora çevrilməkdədirlər. Müxtəlif maraqlar ətrafında birləşən
insanların yaratdığı virtual sosial şəbəkələr cəmiyyətin ictimaisiyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatının mühüm komponenti kimi
çıxış etməkdədir.
İnternet yer kürəsini əhatə etməklə yeni-yeni şəbəkə cəmiyyətləri
meydana gətirir. Görkəmli ispan sosioloqu, İC tədqiqatçısı
M.Kastels hesab edir ki, informasiya əsrində insanları, təşkilatları
və dövlətləri bir-biri ilə birləşdirən şəbəkələr mühüm rol oynayacaq.
Onun fikrincə, informasiya cəmiyyətində iqtisadiyyat, əmək,
məşğulluq, mədəniyyət, siyasət, dövlət təsisatları, son nəticədə
zaman və məkan amilləri transformasiyaya uğrayacaq.
İnternetin sosial fəallığa təsir göstərən ən mühüm amillərindən biri
insanlar arasında informasiya mübadiləsi üçün yaratdığı şəraitdir.
Qlobal şəbəkənin köməyi ilə kompyuter kommunikasiyaları bu gün
qarşılıqlı informasiya əlaqələrinin yeni sferasını yaradır ki, bu da
ictimai münasibətlərin yeni formasının əsasını qoyur. İnternetin
inkişafının ilkin mərhələsində istifadəçilərə veb-saytlar vasitəsi ilə
birtərəfli qaydada məlumatlar verilirdi (web1.0). Lakin artıq
istifadəçilər web2.0 texnologiyası vasitəsi ilə sosial şəbəkələrdə,
digər saytlarda əks tərəflə birbaşa interaktiv əlaqəyə girə bilirlər. Bu
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da İnternetdə insanlararası ünsiyyətin daha çevik və maneəsiz
həyata keçirilməsinə imkan verir.
İnternet yeni ünsiyyət mərhələsidir. İnternetdə informasiya üçün heç
bir nəzarət və məhdudiyyət yoxdur. Müxtəlif qitələrdən olan
insanlar burada sərbəst ünsiyyət qururlar. İnternetdən tədqiqat
vasitəsi kimi istifadə edilməsi emprik sosialogiya (sosial tədqiqat
metodları, metodikaları, mexanizmlərindən istifadə etməklə sosial
məlumatların yığılmasına və analizinə yönələn kompleks sosial
tədqiqat sahəsi) üçün yeni imkanlar açır. Amma ənənəvi üsullarla
sosial sorğuların keçirilməsi zamanı respondentlərdən keyfiyyətli
informasiyanın yığılmasının bir çox çətinlikləri var.
İnternetdən sosioloji tədqiqatların aparılması üçün istifadəyə dair
təxminən
10 illik dünya təcrübəsi mövcuddur. Beynəlxalq
təcrübə göstərir ki, İnternet sürətli sosial proseslərin tədqiqi üçün
ilkin sosioloji informasiyanın yığılması prosesini sürətləndirir.
İnternet şəbəkəsindəki virtual mühitdə insanlar arasında informasiya
mübadiləsi üçün keyfiyyət dəyişiklikləri sosioloqlarla respondentlər
arasında ünsiyyətin yeni mərhələsinə keçməyə şərait yaradır.
İnternetin təsiri ilə həmçinin dünyada kollektiv intellektin (həm
təbii, həm də süni) formalaşması prosesi sürətlənir. Bu mülahizələr
akademik N.Moiseyevin irəli sürdüyü ―Kollektiv beyin‖
konsepsiyasında öz əksini tapıb. O, ―Kollektiv beyin‖ dedikdə,
insanları informasiya əlaqələri ilə birləşdirən sistemi nəzərdə
tuturdu. Hesab edirdi ki, İT hesabına formalaşacaq kollektiv beyin
kollektiv qərarlar çıxarmağa imkan verən, tək informasiyanı
toplamaq və ötürmək yox, eyni zamanda analiz və nəticə çıxartmaq
imkanlarına malik olan, fərdi intellektləri xüsusi bir qaydada
birləşdirən, böhranların yaxınlaşması təhlükəsini xəbər verən və
alternativ inkişaf yolları təklif edən kollektiv tənzimləyici
funksiyasını həyata keçirən bir sistem olacaq.
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İnternet inkişaf etdikcə, yeni xidmətlər təklif etməyə başlayır.
İnternet insanlararası kommunikasiya mühiti yaradır, insanların
informasiya tələbatını ödəyir. Son zamanlar İnternet insanların
hesablama tələbatını da ödəməyə başlayıb. ―Hesablama buludları‖
(―cloud computing‖) adlanan texnologiyanın hesabına ən müxtəlif
qurğular vasitəsi ilə proqram təminatına, verilənlər bazalarına, digər
xidmətlərə çıxış imkanı əldə edilir. Hesablama buludları bir sıra
texniki, iqtisadi maneələri aradan qaldıraraq, İT-nin imkanlarını
daha da genişləndirmək iqtidarındadır. Həmin maneələrin aradan
qaldırılması milyonlarla mütəxəssislərin İT bazarına yeni töhfələr
verməsinə,
milyardlarla
istifadəçilərin
bu
imkanlardan
bəhrələnməsinə şərait yaradacaq.
İnternet artıq səhiyyə sisteminə, tibb sahəsinə də geniş şəkildə nüfuz
etməkdədir. Səhiyyə sisteminin informasiyalaşdırılmasında, tibbi
problemlərin həliində İnternetin imkanlarından geniş istifadə
edilməsi İC quruculuğunun mühüm istiqamətlərindən biri kimi çıxış
edir. O cümlədən vətəndaşların sağlamlığı haqqında məlumat
sisteminin yaradılması, GİS-texnologiyaların köməyi ilə
xəstəliklərin coğrafiyasının müəyyənləşdirilməsi, monitorinqinin
aparılması, xəstəliklərin diaqnostikası, apteklər və dərmanlar
haqqında verilənlər bazasının yaradılması, pasiyentlərə on-layn
tibbi xidmətlərin göstərilməsi, həkimlərin fəaliyyətinin kəmiyyət və
keyfiyyət göstəriciləri haqqında statistik məlumatları, xəstəliklərin
müalicə üsulları və vasitələri haqqında informasiyanı əks etdirən
veb-portalların yaradılması və s. məsələlər formalaşmaqda olan
elektron tibbin əsas komponentləridir.
İnternetin inkişafı istiqamətində növbəti addım kompyuter
şəbəkələrindən tədricən əşyaların şəbəkəsinə (kitablardan başlamış
avtomobillərə, elektrik cihazlarından başlamış ərzaq məhsullarına
kimi) keçmək, Əşyaların İnternetini yaratmaqdır. Əşyaların
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İnterneti sisteminin tətbiq edilməsi ilə cəmiyyətdəki bir sıra mühüm
problemlərin həlli gözlənilir. Yəni Əşyaların İnterneti insanların
həyat şəraitinin, sağlamlıq vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, yeni və
daha əlverişli iş yerlərinin açılmasına, biznes üçün yeni imkanların
yaranmasına, istehsalda məhsuldarlığın və rəqabətədavamlılığın
artmasına, nəqliyyat sisteminin daha optimal idarə edilməsinə,
ekoloji monitorinqin etibarlılığının artırılmasına, təbiətdə baş verən
proseslərin nəzarətdə saxlanmasına və s. gətirib çıxaracaq.
Qlobal İnternet şəbəkəsinin davamlı və etibarlı fəaliyyət göstərməsi
üçün onun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi olduqca mühüm
məsələdir. İnternet mühitində informasiya təhlükəsizliyi əsas
faktora çevrilir. İnternet kəşfiyyat, təxribat, terror, protest fəaliyyəti
üçün əlverişli meydandır. Qlobal şəbəkə çoxşaxəli arxitektura
malikdir ki, burada da böyük həcmdə elmi-texniki, hərbi, sosialiqtisadi və siyasi xarakterli məlumatlar dövr edir. İnformasiya
təhlükəsizliyinə təhdidlər nəticəsində ölkələrin siyasi, iqtisadi, hərbi
və digər sahələrdəki fəaliyyətinə olduqca ciddi zərbə vurula bilər ki,
bunun da nəticəsində ayrı-ayrı vətəndaşlar və bütövlükdə, cəmiyyət
mühüm sosial-iqtisadi zərərlə üzləşə bilər.
Amerika ekspertlərinin hesablamalarına görə, dövlət idarəetmə
sistemlərində və bank strukturlarında istifadə edilən kompyuter
şəbəkələrinin işinin pozulması bu ölkəyə qarşı tətbiq ediləcək nüvə
silahının törədəcəyi fəsadlar qədər təhlükəlidir.
Artıq İnternetdən geniş istifadə edilən ölkələrdə kompyuter
sistemləri və İnternetlə bağlı cinayət əməlləri ümumi hüquq
pozuntuları sırasında mühüm yer tutur. İnternet mühitində
cinayətkarlıq hallarının sürətlə artması, ilk növbədə, bu qlobal
şəbəkənin xüsusiyyətləri – açıqlığı, hamı üçün əlyetərli olması, heç
bir dövlətin və ya təşkilatın nəzarətində olmaması ilə bağlıdır.
Həmçinin İnternetin fəaliyyəti ilə bağlı effektli hüquqi tənzimləmə
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mexanizmlərinin olmaması, yurisdikasiya probleminin mövcudluğu,
eləcə də hüquq-mühafizə orqanlarının hələ bu sahədə peşəkar
olmamaları kiberməkanda cinayət əməllərinin sayının artmasına
şərait yaradır.
Qlobal İnternet şəbəkəsinin təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi,
kibercinayətkarlıqla milli və beynəlxalq miqyasda daha effektli
mübarizə aparılması, elektron kommersiyanın etibarlı fəaliyyəti,
kiberməkanda insan hüquqlarının yüksək səviyyədə təmin edilməsi
baxımından biometrik texnologiyalara əsaslanan Biometrik
İnternetin yaradılmasını zəruri edir. Biometrik İnternetin köməyi ilə
hakerlərlə, spammerlərlə, digər kibercinayətkarlarla daha səmərəli
mübarizə aparmaq mümkün olacaq.
İnternetin normal, davamlı fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri olan
amillərdən biri də enerji təhlükəsizliyidir. Müasir şəraitdə elektrik
enerjisinin kəsilməsi nəticəsində dövlət və özəl korporativ
kompyuter şəbəkələrinin, avtomatlaşdırılmış istehsal və xidmət
müəssisələrinin fəaliyyəti iflic vəziyyətə düşə, böyük həcmdə
maliyyə itkiləri baş verə bilər. Mütəxəssislər hesab edirlər ki,
İnternetin imkanlarına əsaslanan İC-də fasiləsiz, dayanıqlı enerji
təminatı xüsusi aktuallıq kəsb edir. Ona görə də mövcud enerji
mənbələrinin bərpası və alternativ mənbələrin tapılması bəşəriyyət
qarşısında ən vacib məsələlərdən biri kimi dayanır.
İnternetin yaratdığı mühüm problemlərdən biri də cəmiyyətdə
informasiya bolluğunun yaranmasının fəsadlarıdır. İnsan
informasiyadan, kompyuterdən, İnternetdən həddən artıq istifadə
etməsi nəticəsində onlardan asılı vəziyyətə düşür. Bu sosialpsixoloji vəziyyət ―eskapizm‖ adlanır. Müasir cəmiyyətdə
televiziya, kompyuter, İnternet, mobil telefon kimi informasiya
mənbələri insanların vaxtını ―acgözlüklə udur‖ və əsas həyat
prioritetlərinə çevrilir. Müasir dövrün insanının 2 həftə ərzində
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qəbul etdiyi informasiyanın həcmi orta əsrlərdə bir insanın ömür
boyu qəbul etdiyi informasiyanın həcminə bərabərdir. E.Toffler
texnologiyaların təsiri ilə cəmiyyətdə baş verən sürətli, radikal
dəyişikliklərə insanın psixoloji reaksiyasını ―futuroşok‖, yəni
―gələcəyin şoku‖ adlandırır. Onun fikrincə, şok vəziyyətinə
düşməyin səbəbi insanın texnologiyanın gətirdiyi yeni reallıqlara
çevik reaksiya verə bilməməsi, yeni situasiyaya adaptasiya oluna
bilməməsidir.
İnformasiya, İnternet asılılığı problemi təkcə şəxsiyyət üçün deyil,
bütövlükdə, cəmiyyət üçün təhlükə mənbəyidir. İnformasiya
mənbələrindən, İnternetdən asılı vəziyyətə düşməmək üçün insanın
informasiya mədəniyyətinə malik olması, informasiya ilə davranış
normalarını öyrənməsi vacibdir.
İnternet, sosial şəbəkələr yeni nəsil müharibə texnologiyalarının –
informasiya müharibəsinin meydana gəlməsinə səbəb olur. Artıq
qabaqcıl ölkələr bu sahəyə milli təhlükəsizliyin mühüm
istiqamətlərindən biri kimi baxırlar. İnformasiya fəzasının
təhlükəsizliyi dövlətin quru, su və hava məkanının təhlükəsizliyi ilə
eyni səviyyədə nəzərdən keçirilir. İnformasiya fəzasının
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi dövlətin hərbi vəzifələri sırasına
aid edilir.
İnternet həm də dünya xalqlarının, millətlərinin adət-ənənələrinin,
dillərinin, mədəniyyətinin, dinlərinin toqquşduğu bir məkandır. Bu
virtual məkanda iqtisadi, texnoloji imkanları, beynəlxalq işçi
dillərdə kontentləri, ideoloji resursları zəngin olan ölkələr digər
ölkələrin milli-mənəvi varlığına ciddi təhlükədir. Artıq bu sahədə
itkilər az da deyil. Araşdırmalar göstərir ki, İnternetin təsiri
nəticəsində yaxın gələcəkdə bir sıra dilləri yox olmaq təhlükəsi
gözləyir.
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İnternetin hamılıqla qəbul edilən vahid tənzimləmə siyasətinin,
prinsiplərinin, mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsinin çətinlikləri
də daha çox bu amillərlə bağlıdır. Belə ki, hər bir dövlət, millət
virtual məkanda öz milli-mənəvi dəyərləri ilə birlikdə təmsil
olunmaq istəyir. İnternetdə isə bütün tərəflərin maraqlarının təmin
olunduğu ortaq nöqtələrin tapılması asan məsələ deyil. Ona görə də
ənənəvi milli və beynəlxalq hüquq sistemləri də İnternetin gətirdiyi
reallıqları tənzimləməkdə çətinlik çəkir. Onun tənzimlənməsi üçün
beynəlxalq səviyyədə tədbirlərin görülməsi üçün təşəbbüslər irəli
sürülür. İnternet coğrafi sərhədlərə əsaslanan beynəlxalq hüquq
normalarını və milli qanunları gücsüz vəziyyətə gətirir. İnternet
texnologiyalarının imkanları hesabına formalaşan virtual
münasibətləri real dünya qanunları ilə idarə etmək xeyli çətinləşir
və bəzi hallarda hətta mümkün olmur. Virtual münasibətlərin
tənzimlənməsi bu mühitə xas olan yeni qanunların, normaların
yaradılmasını, tətbiq edilməsini zəruri edir.
İnternetin ən böyük təhlükəsi isə insan amilinin özünün
deformasiyası ilə bağlıdır. İT-nin, xüsusən, İnternetin təsiri
nəticəsində insanın sosial və bioloji keyfiyyətlərində ciddi
dəyişikliklər müşahidə olunur. Bu dəyişikliklər nəticəsində insanın
texnosferaya inteqrasiyası prosesi baş verir.
İT-nin inkişafı və şəhər əhalisinin sayının sürətlə artması
nəticəsində elmi cəhətdən inkişaf etmiş insan təfəkkürü və elmirasional həyat tərzi formalaşır. Sürətlə sosiallaşan insan sonrakı
sosial yüksəlişi və cəmiyyətdə layiqli yer tutması naminə özünün
təbii, bioloji varlığını zərbə altında qoyur.
Transformasiya olunan təkcə insanın fiziki və bioloji parametrləri
deyil, həm də onun maraq və tələbatlarıdır. Bütövlükdə, insanın
transformasiyasının üç əsas istiqamətini fərqləndirmək olar:
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Bioloji. İnsanın təbii, bioloji, xüsusiyyətlərinin itirilməsi,
genefondun dəyişməsi, mutasiyanın, ―sivilizasiya xəstəliyi‖
adlandırılan ürək-damar, onkoloji, immunoloji (yoluxucu)
xəstəliklərin meydana gəlməsi prosesləri baş verir. Nəticədə
insanlar ―pinqvinləşir‖.
Əxlaqi-psixoloji. İnsan psixikasında kütləvi pozğunluqlar, bir sıra
patoloji təsirlər, ətraf aləmin düzgün dərk edilməməsi halları baş
verir, deviant (cəmiyyətin sosial normalarına uyğun olmayan)
davranışlar, sosial aqressiya, ümidsizlik, intihar halları və s. artır.
Sosial-mədəni. Təfəkkürün, təhsilin və peşə sahələrinin
keyfiyyətində sürətli inkişaf, ətraf mühitə münasibətdə
dəyişikliklərin baş verməsi, texnoloji sahəyə marağın, tələbatların
sürətlə artması müşahidə olunur.
Nəticə
Qeyd etmək lazımdır ki, sivilizasiyanin inkişaf tarixi ərzində hər bir
mütərəqqi yenilik özü ilə müəyyən problemlər gətirmişdir. Lakin
bəşəriyyət həmişə mütərəqqi yeniliklərdən lazımınca bəhrələnmiş,
onların gətirdiyi problemlərin öhdəsindən gəlməyi bacarmışdır.
Müasir İKT-nin əsasını təşkil edən İnternet bəşər tarixində analoqu
olmayan, heç bir vasitə ilə müqayisəyə gəlməyən bir fenomendir.
Yəni heç bir texnoloji yenilik bəşəriyyəti İnternet qədər dəyişdirə,
irəliyə apara bilməmişdir. İnternetin bəşəriyyətə faydaları geniş
miqyaslı olduğu kimi, fəsadları da bütün sahələri əhatə edir. Lakin
keçmiş zəngin təcrübə və bəşəriyyətin indiki səyləri göstərir ki,
insanlar daha yaxşı imkanlar, daha rahat həyat naminə İnternetin də
fəsadlarını aradan qaldıra biləcəklər.
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Doktor Ergin Atalar, Bilkent Universiteti
Müdaxiləçı Maqnit-Resonans Tomoqrafiya
Xülasə: Maqnit-rezonans tomografiyanın diaqnostika sahəsində
geniş istifadə edilən və çox güclü müşahidə etdirici diaqnostik alət
olunmasına baxmayaraq, onun müdaxilə prosedurlarda işlənməsi
olduqca məhduddur. Əsas məhdudiyyətlər – uzunmüddətli
müşahidə, qurğunun müşahidə çətinlikləri və müdaxilə qurğularının
güclü maqnit sahəsi ilə uyğunlaşmamasıdır.
Bir dəqiqə ərzində şəkli əldə edən diaqnostik müşahidə
protokollarının əvəzinə yeni, bir saniyədən də az vaxt ərzində
məlumat toplayan protokollar işlənib hazırlanmışdır. Qurğuları real
zaman rejimində vizual müşahidə aparmağa imkan verən variantlar
təklif edilmişdir. Müdaxilə qurğuların maqnit-rezonans tomoqrafın
yaratdığı maqnit sahəsi ilə qarşılıqlı təsiri öyrənilmiş, qurğunun
konstruksiyası birgə işlənmək üçün modernizə olunmuşdur. Bu
məqalədə maqnit-rezonans tomoqrafiyanın prostat vəzisinə
müdaxilə qurğusu vasitəsilə müayinəsinin yeni metodları müzakirə
edilir.
Maqnit-rezonans tomoqrafiya (MRT) müayinə metodu diaqnostika
sahəsində geniş istifadə olunur. Bu üsul bədənin istənilən hissəsinin
dərin kontrastlı və yüksək dəqiqliyə malik olan şəklini əldə etməyə
imkan verir. Həmin metod xüsusən də beynin vizual müşahidəsi
üçün yararlıdır, lakin onu ürək, böyrək, süd və prostat vəzilərinin
vizual müşahidəsini aparmaq üçün geniş istifadə edirlər.
Təqdim olunan əlyazmada MRT-ın müdaxilə proseduralarının idarə
edilməsində istifadəsində diqqət yetirilmişdir. Bizim qrup həmin
mövzu ətrafında araşdırmalar aparmışdır. Hazırda vizual müşahidə
müdaxilə proseduraların idarə etməsində tez-tez istifadə olunur.
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Məsələn, ürəkdə tac damar çatışmazlığı olan xəstələr çox vaxt balon
angioplastikası və stend proseduraları vasitəsilə müalicə edilir. Bu
proseduralar zamanı rentgen flüoroskopiyasından istifadə olunur.
Ultrasəs müşahidəsi qurğularının vasitəsilə iynə ilə deşmələr həyata
keçirilir. Klinikalarda müdaxilə proseduralarını idarə etmək üçün
maqnit-rezonans tomoqrafiyadan nadir hallarda istifadə olunur.
Buna səbəb problemlərdir: (a) aşağı sürətlə məlumat toplama; (b)
müdaxilə proseduralarında istifadə edilən qurğuların güclü maqnit
sahəsinə malik olması; (c) müayinə edilən xəstələrin MRT
prosedurası zamanı uzun və nazik maqnit daxilində yerləşdirilməsi.
Tədqiqatçılar, o cümlədən də bizim MRT texnologiyaları üzrə işçi
qrupumuz, bu problemlərin həlli ilə məşğuldur. Əgər həmin
problemlər öz həllini tapsa, MRT ideal vizual müşahidə alətinə
çevrilə bilər.
Bizim qrupun böyük həcmdə ürək-damar müdaxiləsi üçün
texnologiyaların işlənib hazırlanmasına baxmayaraq (1-30), bu
əlyazmada MTR-ın prostat vəzinin müalicəsi zamanı istifadə
olunmasından bəhs edilir. Prostat vəzinin xərçəngi 50 yaşından
yuxarı olan kişilər arasında ən geniş yayılmış xəstəliklərdən biridir.
Prostat vəzisi – çox kiçik ölçülü (qoz boyda) bir vəzdir və onu
ənənəvi texnologiyalar vasitəsilə müayinə etmək qeyri-mümkündür.
Prostat vəzinin biopsiyası bu gün müvəffəqiyyətlə tətbiq olunan ən
geniş yayılmış diaqnostika üsuludur və MRT-dan yalnız xərçəng
xəstəliyinin dərəcəsini müəyyən etmək üçün istifadə olunur. MRT
xərçəng xəstəliyinin aşkar olunması üçün istifadə edilmir, çün ki o
çoxlu sayda səf müsbət nəticələr verir, yəni xərçəng mövcud
olmadığı halda onun varlığını bilər. Digər tərəfdən, indiki zamanda
prostat vəzinin biopsiyası vizual müşahidə olmadan aparılır
(ultrasəs prostat vəzinin ümumi vəziyyətini göstərir) və buna görə
də prostat nümunələri təsadüfi götürülür. Həmin nümunələrə görə
çox vaxt zədələnmiş hissə nəzərdən kənarda qalır. Bu da səf mənfi
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nəticələrə gətirib çıxarır, yəni prostatın biopsiya nəticələri
xəstələrdə xərçəng xəstəliyinin olduğu hallarda onların sağlam
olmasını göstərə bilər.
Biz bu iki texnologiyanın birgə işlənməsini, yəni biopsiyanın MRT
tərəfindən idarə olunması üsulu təklif edirik. Həmin nişanə biopsiya
həm müsbət, həm də mənfi nəticələrinin sayını azaltmalıdır. Bunun
üçün pasiyentin maqnit sahədə olduğu zaman onun prostat
vəzisindən nümunələri götürən mexaniki avadanlıq hazırlanmışdır.
Bu mexaniki qurğu MRT ilə tam uyğunlaşdırılmışdır, yəni skanerin
daxilində maqnit sahəsini dəyişmir, hətta güclü maqnit sahəsinin
mövcud olması belə qurğunun işinə heç bir təsir göstərmir. MRT ilə
uyğunlaşma məsələsi qurğu konstruksiyasının əsasən plastik
materiallardan hazırlanması yolu ilə həll edilmişdir. Avadanlıqda
istifadə oıunan bütün dəmir materiallar MRT ilə uyğunlaşma
baxımından testdən keçirilir. Xəstə uzun və nazik keçiddə olan
zaman qurğunun forma və ölçülərini də dəyişmək mümkündür.
Bununla yanaşı, uroloqun xəstəyə maneəsiz yaxınlaşması üçün
iynəni idarə edən iki kontrol düymə nəzərdə tutulmuşdur. Bu
avadanlıq proqramla təmin olunur. Uroloq MRT skaner otağından
iki düymənin köməyi ilə iynənin trayektoriyasını tənzimləyir. MRT
təsviri otağda yerləşən ekranda əks olunur. Uroloq zədələnmiş
hissəni müəyyənləşdirir və iynənin trayektoriyasını korrektə edir,
sonra isə zədələnmiş hissədən yüksək dəqiqliklə biopsiya götürülür.
Biz bu sistemi MSİ (Birləşmiş Ştatların Milli Sağlamlıq İnstitutu)
tədqiqatçıları ilə birgə testlərdən keçirtdik. Sonralar biz
braxiterapiyanın yüksək dozalarını istifadə etməklə həmin işi
prostat vəzinin müalicəsi üçün genişləndirdik. Bunun üçün prostatın
daxilində MRT-ın idarəsi altında iynələri yerləşdirməyə imkan
verən sistem işlənib hazırlandı. Bu metodda MRT arasından
görünən şəbəkə təkmilləşdirilmişdir, iynənin daxil edilmə nöqtəsi
və dərinliyi bizim laboratoriya tərəfindən hazırlanmış proqramla
müəyyən edilir, bundan sonra həkim prostatın zədələnmiş hissəsini
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müəyyən edir. Bu metod prosedura zamanı aldığı radiasiya dozasını
daha dəqiq müəyyən edir.
Apardığımız tədqiqat zamanı biz yeni endouretral və endorektal
yüksək tezlikli makaraları işləyib hazırladıq, hansılar ki prostat
vəzisinin maqnit-rezonans tomoqrafiyası ilə müayinəsində daha
yaxşı nəticələr əldə etmək üçün imkan yaradır. Sonralar makaraların
geometrik optimallaşma metodunu işləyib hazırlayaraq, daha dəqiq
təsvrin alınmasına nail olduq.
Hal-hazırda biz Türkiyənin milli maqnit-rezonans tədqiqat
mərkəzində (UMRAM, http://umram.bilkent.edu.tr) müdaxilə
proseduralarının inkişafına dair tədqiqatları davam etdiririk. MRT
müdaxilə sahələri, yeni vizual müalicə metodların üzərində işləyən
tədqiqatçılar üçün açıqdır. Prostat vəzi və ürək nahiyəsində
əməliyyat aparmaqla yanaşı, bizim tədqiqat qrupumuz hal-hazırda
maqnit-rezonans tomoqrafiyanın idarəçiliyi altında baş beyin
nahiyəsində əməliyyat metodları istiqamətində iş aparır.
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Azərbaycan multikultiralizmi yeni baxış
bucağında
Niyaz Niftiyevin ―Azərbaycanda birgəyaşayış və multikultiralizm‖
kitabını birgəyaşayışın mümkünlük düsturunu öyrənən və tədqiqi
əsaslara söykənən toplu kimi də qiymətləndirmək olar. Müəllif
dünyada gedən inteqrativ tendensiyanın fonunda Azərbaycanda
tolerantlıq və birgəyaşayışın çoxəsrlik inkişaf dinamikasına da baş
vurmaqla ortaya dəyərli bir nümunə qoya bilib.
Şübhəsiz ki, öyrənilməsi, istifadəsi və əhəmiyyəti baxımından
müstəsnalıq kəsb edən hər bir sahənin tədqiqi onun ―əlifbası‖na
münasibətdən başlayır. Multikultiralizm Azərbaycanda nisbətən
yeni termin kimi ortaya atılsa da, onun daşıdığı ideya-siyasi
istiqamət ölkəmizdə əsrlər boyu gözlənilib və müxtəlif xalqların bu
torpaqlarda birgə, mehriban yaşaması üçün xüsusi zəmin yaradıb.
Ayrı-ayrı bölgələrimizdə Azərbaycan türkləri ilə eyni-bərabər
səviyyədə yaşamaq imkanı əldə edən bütün azsaylı xalq və etnik
qruplar elə bu tolerant münasibətə görə də əksərən onlarla eyni
dəyərləri bölüşərək həyatlarına davam ediblər. Müəllif
―Azərbaycanda birgəyaşayış və multikultiralizm‖ kitabını yazmağı
qarşısına məqsəd qoyduqdan öncə ölkəmizdə bu xalqlar, etnik
qruplar arasındakı münasibətlərin tarixi, eləcə də iqtisadi, siyasi və
təbii ki, multikultiralizm baxımından daha çox mədəni bağlılığını
araşdırmaq zərurətini əsas götürərək qollarını çırmayıb. Nəticədə
bizim masamıza ―azərbaycançılıq modelinə növbəti mültikultiral
töhfə‖ adlana biləcək geniş məlumat bazasına malik bir kitab
qoyulub.
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Politoloqlar, etnoqraflar, tarixçilər, beynəlxalq münasibətləri
öyrənən doktorantlar, xüsusilə də ―Azərbaycan multikultiralizmi‖ni
tədris edən pedaqoq heyəti üçün vəsait kimi istifadə ediləcək kitabın
əvvəlində indiyədək bu və ya digər mənada müvafiq mövzulara
müraciət etmiş azərbaycan alimlərinin analitik tədqiqati işlərindən
bəhs edilir, onların bu tarixi xidmətləri xüsusi ehtiramla yad edilir.
Eyni zamanda ölkə rəhbərliyinin bu istiqamətdə zaman-zaman
gördüyü işlər bütün detalları ilə sadalanır, onların əhəmiyyəti xüsusi
vurğulanır, nəticə olaraq xalqların ölkəmizdə birgəyaşayışının təmin
olunması məqsədilə aparılan siyasət müsbət çalarları ilə diqqətə
çatdırılır. Azərbaycanda millətlərarası multikulturalizm və dini
məsələlər üzrə dövlət müşavirliyinin təsis olunması, həmçinin
xalqların mədəni mərkəzlərinin yaradılması, onların öz dillərində
yazıb-oxumaqlarına yaradılan şərait, Azərbaycan radiosunda öz
dillərində verilişlərinin, eləcə də ictimai televiziyada azsaylı
xalqlarla bağlı xüsusi verilişlərin hazırlanması kimi təkzibedilməz
arqumentlər
önə
çəkilir.
Azərbaycanın
millətlərarası
multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət müşaviri Kamal
Abdullayevin qısa zaman kəsiyində gördüyü işlərdən bəhs olunur.
Multikultiralizmin dünyanın düşüncə adamları tərəfindən
yaradılaraq necə formalaşması və bu günümüzə gəlib çıxması
faktları ilə oxucunu tanış edən müəllif, eyni zamanda müvafiq
normativ aktların ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsində yerli
qanunvericilik və beynəlxalq öhdəliklər kontekstində necə
ratifikasiya olunduğuna da aydınlıq gətirir. Dünyanın əksər
ölkələrində dini, milli dözümlülük şəraitində millətlərin bərabər
yaşamasından bəhs edərkən bütün dünyanın diqqətini heç bir
tolerantlığa yol vermədən monoetnik struktura çevrilməkdə olan
bədxah Ermənistan Respublikasına yönəldir. Bu fikir bizim
ermənilərlə apardığımız tarixi gerçəkliklərə dayanan informasiya
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mübarizəsində çox qiymətli silah sayıla bilər. Dünya ədalət
tərəzisini nə qədər itirsə də belə...
Milli dövlətlərimiz milli azlıqlara doğma yanaşıb
On iki əsas bölüm, redaktoru siyasi elmlər doktoru, professor Elman
Nəsirovun ön sözü, müəllif qeydləri, yekun və xülasədən ibarət
kitabın ―Azərbaycanda milli azlıqlar‖ hissəsi sırf ölkədaxili milli
azlıqların tarixinin, müasir yaşayış imkanlarının, say tərkiblərinin,
mədəniyyətlərinin,
adət-ənənələrinin,
yaşam
tərzlərinin,
mətbəxlərinin araşdırılmasından bəhs edir. O da qeyd edilir ki, bu
xalqlara isti münasibət azərbaycanlıların qan yaddaşında
daşlaşdığından onların normal yaşaması, dövlət vəzifələrində
çalışmaları, bir sözlə onlara doğma münasibətin göstərilməsi bu
torpağın üzərində yaranan bütün milli dövlətlərin əsas ideya
istiqaməti, ilkin addımlarından biri olub. Belə ki, hələ Səfəvilər
dövlətinin zamanında da, cəmisi 23 ay yaşaya bilən Azərbaycan
Demokratik Respublikası dövründə də onların bütün hüquq və
azadlıqlarının qorunması, doğma dillərində yazıb-oxumalarına
şərait yaradılması başlıca prinsip kimi dövlətin əsas vəzifəsi
qismində qanunvericilik əsasında təsbit olunub. Bu tendensiya
müasir Azərbaycan Respublikasında da yüksək səviyyədə davam
etdirilir.
―Azərbaycanda birgəyaşayış və multikultiralizm‖də ölkəmizdə
yaşayan azsaylı xalq və etnik qrupların hamısına doğma, eyni
münasibətlə onların hər birinin haqqında yuxarıda qeyd etdiyimiz
bilgilər xüsusi həssaslıqla qeyd edilib. Oxucular burada ləzgilərə,
avarlara, talışlara, tatlara, daha azsaylı hesab olunan xınalıqlılara,
hapıtlara, qrızlara, gürcülərə, axıxlara, axısxa türklərinə, almanlara,
buduqlara və başqalarına aid çox zəngin materiallarla tanış ola
biləcəklər. Ölkəmizdə yaşayan, lakin böyük, ucsuz-bucaqsız
vətənləri olan ruslar, hətta onların malakan qolları ilə bağlı
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müəllifin məlumatlar toplusu da lakonik şəkildə bizlərin ixtiyarına
verilib.
Burada bir məqamı xüsusilə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bilirik
ki, qloballaşma, multikultiralizm təxcə bir xalqın, bu xüsüsda
azərbaycanlıların başqa xalqlara tolerantlığı, inteqrasiya olunması
ilə bitmir. Bu, həm də mədəniyyətlərin, iqtisadi-siyasi yanaşmaların
qarşılıqlı şəkildə inteqrasiyasını səciyyələndirir. Kitabda xalqların
araşdırılmasının içərisində almanların ölkəmizə köçü barədə də
məlumatlar var. Almanlar təbii ki, bir Avropa xalqının
təmsilçiləridir. Tarixdən, ədəbiyyatdakı renessans dövrlərindən onu
da bilirik ki, Şərq öz inkişaf mərhələsini orta əsrlərə qədər dinamik
formada gətirib çıxara bilsə də, bu dövrdən dünyanın düzəni
dəyişdi, Qərb ölkələri təşəbbüsü ələ aldılar və həm elmi ixtiraları,
həm ədəbi-mədəni sənət nümunələri baxımından irəli çıxmış
oldular. N.Niftiyevin qeydlərinə görə, almanlar da 1819-cu ildən
başlayaraq Azərbaycana köç etməklə burada bir sıra şəhər tipli
yaşayış məskənləri salır və tezliklə şərabçılıq, misəritmə, yağpendir zavodları və s. sənaye müəssisələri açırlar. Müəllifin
axtarışları zamanı o da məlum olur ki, bu dövrdə hətta
Helenondorflu Forer və Hummel qardaşlarının ictehsal etdiyi çaxır
bütün Qafqaz bölgəsində hazırlanan çaxırın 58%-ni təşkil edib.
Şəmkirin Dəllər qəsəbəsindən Gədəbəyə qədər uzanan neft
kəmərinin ilk yaradıcıları da məhz almanlar olublar. Onların ibadət
üçün inşa etdiyi kilsələr indi də bir neçə Qərb rayonlarımızda durur.
Tolerantlığın Azərbaycanda daim gözlənilməsi nümunəsinə misal
olaraq hələ 1918-ci ildə almanların ölkəmizdə ilk alman
koloniyasının salınmasının 100 illiyini təmtəraqla qeyd etmələri
xüsusi vurğulanır.
Kitabdan öyrənirik ki, ―xınalıqlıların dili Dağıstan dilləri ləzgi
qrupunun Şahdağ yarımqrupuna aid edilir. Bu dildə ismin sinif,
kəmiyyət və hal kateqoriyaları da var. Say sistemi iyirmilik, fel
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formaları zəngindir. Leksikasında Azərbaycan, rus, ərəb və fars
sözlərindən keçmə sözlər çoxdur‖. Bu da tarixən birgəyaşayışın bir
nümunəsidir.
Malakan-ruslar Azərbaycana nə zaman gəliblər?
Kitabda malakanların Azərbaycana gəlişi ilə bağlı indiyədək rast
gəldiyim çoxlu müzakirə-mübahisələrə də son qoyulur. Bütün
Azərbaycan boyu paylaşdırılaraq bir qismi də indiki Masallı rayonu
ərazisində, Viləş çayının üstündə əvvəlcə Malağan, sonradan
Kalinovka adlandırılan kəndə malakan-rusların köç tarixləri barədə
müxtəlif rəqəmlər söylənilirdi. Kimi onların 1914-cü, kimi 1930-cu
illərdə gəldiklərini, kimi isə daha əvvəllər, Türkmənçay
müqaviləsindən sonra ucqarlara köçdüklərini və s. iddia edirdi.
N.Niftiyevin elmi axtarışları nəticəsində ərsəyə gələn
―Azərbaycanda birgəyaşayış və multikultiralizm‖ kitabında qeyd
edilir ki, malakanlar bu yerlərə 1833-cü ildə gəlməyə başlayıblar.
Amma buna qədər onlar artıq Şamaxıda yaşayırdılar. Bu isə elə
1913-cü il Gülüstan, 1928-ci il Türkmənçay müqavilələrindən
sonrakı illərə təsadüf edir. Ola bilsin ki, pərakəndəlik Gülüstan və
Türkmənçay müqavilələri arasındakı qarışıq kiçik toqquşmalar müharibələr dövrü ilə bağlı yaranır. Amma malakanların Mixail
Popovun başçılığı ilə gəlmələri də daha inandırıcı faktdır. Çünki
Popov nəslinin nümayəndələri sonradan da onların içərisində
sayılıb-seçilən malakanlar idilər. Bu barədə nisbətən məlumatlı
olduğumdan hazırkı Kalinovka kəndinin üzərində çox dayandım.
Yeri gəlmişkən, kitabda da qeyd olunduğu kimi, bu kəndin
malakanları Qarabağ müharibəsində bir şəhid verib, kənddə isə indi
cəmisi iki-üç ahıl yaşlı malakan yaşayır, qalanları köçüb Rusiya
dövlətinə gediblər. Müəllifsə eynilə Cəlilabadda, Gədəbəydə,
İsmayıllıda və başqa yerlərdə məskunlaşmış malakanlar barədə də
geniş məlumatlar verib.
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Fərqli mədəni dəyərlər, uzlaşmış adətlər...
Kitabda həmçinin iki dinə - müsəlman və xristian dininə mənsub,
əsasən Qax-Zaqatala bölgələrində yaşayan ingloylar haqqında
məlumatlar var. Yeri gəlmişkən, onlara bəzən müsəlman gürcülər
də deyirlər. Onların zəngin mədəniyyəti, indiyədək qoruyubsaxladıqları milli adət-ənənələri barədə yazan N.Niftiyev onu da
qeyd edir ki, ―İngloylarda aşıq sənəti yaxşı inkişaf edib. Aşıqları
bütün şeirlərini Azərbaycan dilində yazırlar. Yalnız Aşıq Hüseynin
yaradıcılığında Azərbaycan və inglioy dillərinin birgə istifadəsinə
rast gəlinir‖.
Talışların, ləzgilərin, udinlərin say tərkibi, mədəniyyətləri, indi
bütün Azərbaycana yayılmış mətbəx nümunələri barədə geniş bilgi
verilən kitabda, paralel olaraq onların azərbaycanlılarla
birgəyaşayışı, qoruyub saxladıqları spesifik xüsusiyyətləri ilə
yanaşı, azərbaycanlılarla artıq uzlaşmış adət-ənənələri ilə ilgili də
xeyli məlumatlar var. Hətta onların müxtəlif dövrlərdə ölkəmizin,
ordumuzun idarəçılıyinə bəxş etdiyi kadr bazası da diqqətdən
yayınmayıb. Tatların məşğuliyyəti fonunda onların xalçaçılığa
önəm verməkləri, ―Pirəbədül‖, ―Güllü çiçi‖, ―Aggül çiçi‖ çeşnili
məşhur Azərbaycan xalılarını toxuduqları qeyd edilir.
Bir sözlə, az bir hissəsi barədə məlumat verə bildiyimiz kitabda
yazılanlar Azərbaycanda sayından asılı olmayaraq bütün xalqların,
etnik qrupların bir ailədə yaşadıqlarına aid həm dövlət rəhbərləri
tərəfindən atılan addımlar, həm elmi baxımdan çoxsaylı
araşdırmalar, həm də tarixən mövcud olmuş, bu gün də yüksək
səviyyədə qorunan birgəyaşayış prinsipləri Azərbaycanda
multikultiralist dəyərlər üçün çox böyük şərait, baza olduğunu bir
daha təsdiqləyir. Ona görə də bu kitabın hər bir azərbaycanlı
ailəsinə əvəzsiz hədiyyə və nəsillərə qalan yaddaş kimi
dəyərləndirilməsinin vacibliyi qənaətinə gəlmək olur.
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Hər kəsin rahat yaşamaq haqqı var
Kitabda həmçinin imperialist dövlətlərin zaman-zaman ölkəmizdə
yaşayan müxtəlif xalqların təmsilçilərindən istifadə edərək onları
separatçılıq mövqeyinə sürükləmələri kimi qızışdırıcı amillər də,
separatizmə qarşı elə o xalqların içərisindən çıxan ağsaqqalların,
ziyalıların kəskin münasibətini göstərən faktlar da yer alıb. Kitabı
oxuyanda belə qənaətə gəlirsən ki, Azərbaycan bu mənada
tamamilə düzgün bir yoldadır. Allahın yaratdığı hər kəsin
fundamental rahat yaşamaq haqqı var. Millətindən, dinindən,
irqindən asılı olmayaraq bütün xalqların inkişafına kömək etmək,
onların məhv olub sıradan çıxmasının qarşısını almaqsa hər
birimizin öhdəsinə düşən insanlıq borcudur.
P.S. Bu xalqların yaşayış tərzi, kimlikləri barədə indiyədək bir neçə
filmə tamaşa etmişəm. Son olaraq onu da bildirmək istərdim ki,
Niyaz Niftiyevin ―Azərbaycanda birgəyaşayış və multikultiralizm‖
kitabının motivləri əsasında tamamilə yeni, fərqli rakursdan, zəngin
materiallara söykənən, əhatəli bir film ərsəyə gətirmək olar. Ancaq
bu maliyyə mənbələrinin diqqətini cəlb edərsə...

Nəzirməmməd Zöhrablı
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«Общие ценности культурного многообразия и
секуляризация в Азербайджане»|"
The Shared Values of Multiculturalism and
Secularism in Azerbaijan"
Блоггер Нашей Газеты.ch американский политолог Дэниэл
Уорнер и его ассистентка Лидия Амберг только что вернулись
из Баку, где они побывали в рамках проекта с таким несколько
тяжеловесным названием, но вполне понятным содержанием.
И, конечно, поспешили поделиться впечатлениями. |
Dr Daniel Warner, an American politologist and Nasha Gazeta's
blogger, and Lydia Amberg, his assistant, have just returned from
Baku which they visited in the framework of the project with a
rather heavy title but very clear content. Their impressions.
Совет государственной поддержки неправительственных
организаций при Президенте Азербайджанской Республики
выделил грант Женевскому центру демократического контроля
над вооруженными силами (ДКВС) для реализации проекта,
основная цель которого – достижение лучшего понимания
азербайджанцами принципов культурного многообразия и
секуляризация в Швейцарии и наоборот. Соответствующее
соглашение было подписано в Женеве в октябре этого года.
Представим основных участников.
Совет государственной поддержки неправительственных
организаций при Президенте Азербайджанской Республики,
созданный в декабре 2007 года, известен не только как орган,
предоставляющий финансовую поддержку местным и
иностранным НПО – за годы его существования ее получили
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более 2000 проектов на общую сумму, приближающуюся к 12
млн евро, но и как форум, в рамках которого эти организации
могут обсуждать вопросы, касающиеся законодательства и
других важных сфер жизни общества.
Женевский центр
Дэниэл
Уорнер
с
коллегами
из
Азербайджанской
Дипломатической академии
Дэниэл
Уорнер
с
коллегами
из
Азербайджанской
Дипломатической академии
демократического контроля над вооруженными силами – это
международный фонд, созданный в 2000 году в соответствии с
законодательством Швейцарии и по инициативе Швейцарского
правительства с целью наблюдения над сферами управления
сектором безопасности и реформирования этого сектора.
В рамках нового проекта, рассчитанного на один год, Центру и
его партнерам – Институту федерализма во Фрибурге и
Азербайджанской Дипломатической академии в Баку –
предстоит провести исследование основных элементов
отражения сложных понятий, вынесенных в его название. Для
этого
будут
изучены
политические,
исторические,
юридические и социальные аспекты, а также их позитивное
или негативное влияние на интеграцию разных культур и
разделение "сфер влияния" между государством и религией.
Понятно, что политический и исторический опыт
Азербайджана и Швейцарии не одинаков, однако и различия, и
имеющиеся сходства побуждают к изучению этого опыта как
примера гармоничного сосуществования разных культур.
Результаты этой работы планируется опубликовать осенью
2015 года. А пока
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на прошлой неделе руководитель проекта Дэниэл Уорнер и его
ассистентка Лидия Амберг (чей отец в молодости писал
диссертацию по Гоголю, а совсем недавно служил послом
Швейцарии в Грузии) отправились в Баку для начала работы.
Доктор Уорнер бывал здесь неоднократно – по поручению
швейцарского правительства он подготовил более ста
азербайджанских дипломатов и госслужащих. Однако каждый
раз впечатления захлестывают его: «Такое ощущение, что
город находится в постоянном состоянии стройки, а все новые
здания возникают чуть ли не на наших глазах», - поделился он
с Нашей Газетой.ch.
Прежде всего они посетили
Церковь Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Баку
Церковь Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Баку
Азербайджанскую
Дипломатическую
академию,
превратившуюся в международный университет благодаря
динамичному руководству ректора Хафиза Мир-Джалала оглу
Пашаева, имеющего, кстати, дипломатический ранг посла.
Кампус, отвечающий всем современным требованиям, и
крупнейшая в стране библиотека литературы на английском
языке привлекают в стены этого вуза более тысячи студентов
из Южного Кавказа и не только. Приятная атмосфера и
отличное технологическое оснащение кампуса делают его
похожим на кампусы самых престижных университетов мира.
Местные партнеры – начальник департамента международных
связей Совета поддержки НПО Мустафа Гурбанли и
координатор проекта Ильгар Дадашов – предоставили
женевским
гостям
возможность
посетить
основные
религиозные центры города, чтобы лучше понять, как
культурное многообразие и секуляризация «работают» в
Азербайджане.
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В церкви Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии,
единственном действующем католическом храме
на
территории
Азербайджана,
они
познакомились
со
священником Владимиром Фекете, приехавшим из Братиславы.
Он рассказал, что в 2002 году папа Иоанн Павел II посетил
Баку с официальным визитом. После этого исторического
события,президент Азербайджана Гейдар Алиев выделил
Католической церкви землю для строительства нового храма.
Прежний храм, носивший то же название, был разрушен
коммунистами в 1938 году, после чего верующие вынуждены
были совершать обряды подпольно.
Теперь каждый месяц священник встречается со своими
коллегами из еврейской и мусульманской общин для
обсуждения касающихся всех их вопросов религии,
толерантности и мирного сосуществования. Представитель
Католической церкви принимает также участие в проходящих в
Баку конференциях, например, в организованной недавно
ОБСЕ встрече под названием «Модель толерантности».
Доктор Уорнер и Лидия Амберг познакомились также с
Геннадием Зелмановичем, главой бакинской общины
европейских евреев. Встреча состоялась в маленькой
ашкеназской синагоге, открытие которой в 2003 году стало
важным событием для общины, до тех пор довольствовавшейся
помещением, выделенным ей в 1946 году советской властью –
полуподвалом в здании бывшего склада гражданской обороны.
Сегодня еврейское население
Дэниэл Уорнер и Лидия Амберг в синагоге горских евреев
Дэниэл Уорнер и Лидия Амберг в синагоге горских евреев
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Азербайджана насчитывает около тридцати тысяч человек и
может быть разделено на три основные группы:
ашкенази/европейские евреи, горские и грузинские евреи.
Значительное число горских евреев проживает в районе города
Губа на севере страны, недалеко от границы с Дагестаном.
Горские евреи, живущие на территории Азербайджана на
протяжении уже более двадцати веков, посещают самую
большую синагогу города, новое здание которой было
торжественно открыто в 2011 году.
Мусульмане составляют приблизительно 90% населения
Азербайджана. Шииты (70%) и сунниты (30%) мирно
соседствуют, а работа мечетей организована так, чтобы
представители каждой конфессии могли по очереди молиться в
одном и том же здании – явление уникальное, если учесть
напряжение между этими группами в регионе.
Теолог Хаджи Фаиз Нагизаде из мечети Тезепир объяснил, что
в Азербайджане нет мусульманских школ - за исключением
Исламского университета в Баку. Нет также и мусульманских
политических партий, что подтверждает светскую природу
страны. По его словам, численность посетителей мечети за
последние годы изменилась мало, несмотря на рост
фундаментализма в Европе и в регионе. На вопрос об
отношениях мусульман с другими религиозными общинами
Баку Хаджи Фаиз ответил, что в стране никогда не было
религиозных войн и религия в Азербайджане находится вне
политики.
Мечеть Тезепир - одна из крупнейших в Баку
Мечеть Тезепир - одна из крупнейших в Баку
Разумеется, был нанесен визит и в посольство Швейцарии, где
Дэниэл Уорнер и Лидия Амберг встретились с заместителем
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главы дипломатической миссии Хавером Шонбахлером и
заместителем регионального координатора по Восточной
Европе и Средней Азии Дирекции по политическим вопросам в
Берне Клаудио Хабиштом. Швейцарские дипломаты проявили
живой интерес к начавшемуся проекту и поделились
собственными наблюдениями по связанным с ним проблемам.
Обсуждались также важное место, занимаемое Южным
Кавказом
в
швейцарской
внешней
политике
(что
подтверждается наличием посольств во всех трех республиках
и впечатляющим зданием посольства в Баку), и стратегия
Швейцарии в отношении Азербайджана сегодня и в будущем.
Бывшие участники программы CABIR, в развитии которой
доктор Уорнер принимал самое деятельное участие, тепло
встретили своего бывшего ментора и его спутницу.
Большинство из них успешно работают в научной сфере,
занимают важные должности в государственном или частном
секторах. Многие уже побывали в Швейцарии и хранят теплые
воспоминания об этом опыте.
- За время визита мы смогли убедиться в огромном
материальном росте Азербайджана, - говорит в заключение
Дэниэл Уорнер. – Но еще важнее то, что он показал, как
культурное многообразие и секуляризация продолжают
процветать в этой стране, несмотря на растущую поляризацию
в регионе. Поговорив со студентами Азербайджанской
Дипломатической академии и с бывшими участниками
программы CABIR, я убедился, что новое поколение тоже
верит в фундаментальное значение двух этих ценностей».

http://www.nashagazeta.ch/news/politica/18755
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