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GİRİŞ 

Eyni məkanda müxtəlif mədəniyyət təmsilçiləri öz milli kimliklərini qoruyub 

saxlaya bildikləri üçün bugünkü dünyamız etnik və mədəni cəhətdən rəngarəng 

olmuşdur. Bu rəngarənglik başqa mədəniyyətlərə, ənənələrə hörmət, dözümlülük kimi 

dəyərləri zəruri edir. Öz mədəniyyətinə, tarixinə, adət-ənənələrinə hörmətlə yanaşan xalq 

gərək eyni münasibəti fərqli mədəniyyətlərə də göstərsin. Daha doğrusu, başqa 

mədəniyyətə, dinə, tarixə olan hörmət öz dəyərlərinə olan hörmətdən başlamalıdır. 

Müasir dünya öz aralarında intensiv qarşılıqlı fəaliyyətdə olan çoxsaylı xalqlar, dinlər, 

mədəniyyətlər deməkdir. Bu qarşılıqlı fəaliyyətin spesifikası bir tərəfdən müxtəlif 

mədəniyyətlərin nümayəndələri arasında açıq münasibətlər qurulmasını tələb edir, digər 

tərəfdən isə hər bir xalqın qarşısında öz identikliyini qoruyub saxlamaq vəzifəsi durur. 

Bu halda əsas diqqət məhz multikulturalizmə yönəldilməlidir. Adətən bu anlayış 

müxtəlif sosial subyektlərin (dövlət, özəl və qeyri-hökumət təşkilatlarının) müxtəlif 

mədəniyyətlərin bərabərhüquqlu inkişafına, ictimai həyatın bütün sahələrində əhalinin 

müxtəlif qruplarına münasibətdə ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılmasına, bərabər 

hüquqların təmin edilməsinə yönəlmiş ideyalar və hərəkətlər kompleksini ifadə edir. 

Başqa sözlə desək, multikulturalizm həm ayrıca götürülmüş bir ölkədə, həm də 

bütövlükdə qloballaşan dünyada müxtəlif mədəniyyətlərin yanaşı mövcudluğuna şərait 

yaradılması deməkdir. Bütün bunlar belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, 

multikulturalizm təkcə etik doktrina deyil, həm də açıq cəmiyyət formalaşdırılmasına 

kömək etməyə çalışan ölkələr üçün səciyyəvi olan müəyyən siyasi proqram, dövlət 

siyasəti deməkdir. 

Hər regionun, ölkənin özünə xas multikultural dəyərləri, ənənələri vardır. 

Azərbaycan bu ənənələrə sadiqdir, öz ərazisində məskunlaşmış milli azlıqların dinc 

yaşamaları, onların etnik-mədəni dəyərlərinin qorunması üçün lazımi sosial-siyasi şəraiti 

yaratmışdır. Azərbaycanın multikultural, tolerant cəmiyyət olması məhz xalqımızın 

mənəvi dəyərlərindən irəli gəlir. Müasir dövrdə Azərbaycanın sosial- iqtisadi inkişafı 

xalqımızın mənəvi sıçrayışı fonunda baş verir. Ölkəmizin sosial-iqtisadi sahədə əldə 

etdiyi nailiyyətlərində zəngin təbii ehtiyatlarımız qədər xalqımızın mənəvi dəyərlərinin 

də rolu var. 
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Sual 1. Azərbaycanın polietnik təkamülünə baxış. Rusiya imperiyasının 

müstəmləkə siyasəti: ölkədə demoqrafik dəyişikliklər. 

  

 
XX əsrin əvvəllərində görkəmli etnoqraf, Vəliyev (Baharlı) göstərmişdi ki, 

Azərbaycan etnoqrafik muzeydir. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikası məkanında 

80-dən çox azsaylı xalq yaşayır. Bu azsaylı xalqlar qafqazdilli, irandilli, türkdilli 

qruplara aid olub, ölkə əhalisinin etno-konfessional tərkibinə daxildirlər. Onların 

sırasında udiləri, ingiloyları, xınalıqları, qırızları, buduqları, tatları, talışları, rusları, 

ləzgiləri, yəhudiləri və digərlərini göstərmək olar. Bu azsaylı xalqların bir hissəsi 

Azərbaycanın köklü əhalisi olub, başqa bir hissəsi isə tarixin müxtəlif mərhələlərində 

bas verən sosial-siyasi proseslərin nəticəsi olaraq ölkə torpaqlarında məskunlaşmışlar. 

Azsaylı xalqlardan, alban soylarından olan udilərə diqqət yetirərək göstərmək 

lazımdır ki, müasir udilərin birbaşa əcdadları sayılan utilər haqqında e.ə. V əsrdə 

yaşamış qədim yunan müəllifi Herodot özünün “Tarix” əsərində məlumat vermişdir. 

E.ə. I əsrdə yaşamış Strabon da “Coğrafiya” əsərində Qafqaz Albaniyasında yaşamış 

26 yerli alban soyunun arasında udilərin adını göstərmişdir. Udilər əsasən Qafqaz 

Albaniyasının Uti və Arsax vilayətlərində yasamıslar. Alban soylarından olan 

ingiloylar da diqqəti çəkir ki, onlar Qafqaz Albaniyasının Kambisena vilayətində 

yaşamış, erkən orta əsrlərdə xristianlıq Qafqaz Albaniyasında yayılarkən, udilər kimi 

xristianlığı qəbul etmişlər. 

İslamaqədərki dövrdə Azərbaycanda konfessional durum özünün rəngarəngliyi 

ilə seçilmiş, ölkənin cənub torpaqlarında əhali əsasən zərdüştlüyə və xristianlığın 

nestorian məzhəbinə sitayiş etsələr də Qafqaz Albaniyasında əhalinin cüzi hissəsi 

politeist dinlərə itaət etsə də, lakin böyük hissəsi xristianlığın diofizit və monofizit 

məzhəblərini qəbul etmisdi. 

Ərəb xilafəti dövründə, islamın yayılması Azərbaycanın bütün bölgələrində 

eyni zaman ölçüsündə bas vermişdi. Zərdüştlüyün və bütpərəstliyin geniş yayıldığı 

ərazidə, Azərbaycanın cənub torpaqlarında, daha sonra Mildə, Muğanda, Kaspi 

sahillərində, Kür və Araz çayları boyunu əhatə edən ərazilərdə islam dini sürətlə 
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yayılmışdı. Lakin Arsax, Uti, Kambisena vilayətlərində yaşayan əhali xristian kitab 

əhli olduğu üçün ərəblər onların dini etiqadına dözümlə yanaşmışdılar. Paralel olaraq, 

Qafqaz Albaniyasını Bizansdan uzaqlaşdırmaq məqsədi ilə VIII əsrin əvvəllərindən 

etibarən (704-cü il) Alban kilsəsini iyerarxik baxımdan monofizit erməni kilsəsinə 

tabe etdirmişdilər. Belə ki, ərəb xilafəti xristianlara qarsı münasibətdə sasanilərin 

yürütdüyü siyasəti davam etdirir və nəticədə, 704-cü il hadisələrindən sonra Alban 

kilsəsinin erməni kilsəsindən asılı vəziyyətə düsməsi, əhalini öz dilindən, tarixi 

yaddaşından uzaqlaşmasına səbəb olur və Qafqaz Albaniyasının Arsax, Uti 

bölgəsinin əhalisi konfessional-mədəni assimilyasiyaya – qriqoryanlaşmaya məruz 

qalır. Kambisena əyalətinin əhalisi ingiloylar isə Iberiya ilə həmsərhəd olduğu üçün 

gürcü - pravoslav kilsəsinə üz tutur və gürcüləşirlər. 

Tarixin faciəvi dönüşü ölkə əhalisinin ayrı-ayrı bölgələrinin etno-konfessional 

inkişafını müxtəlif səmtlərə istiqamətləndirmiş və eyni soya, kökə, tarixə malik əhali 

konfessional amil əsasında bir-birinə yadlaşmış və “din ayrı qardaş” aforizmi söz 

lüğətimizə daxil olmuşdur. 

Azərbaycan xalqının tarixən yaşadığı konfessional təkamülü ona 

polikonfessional mədəniyyət çalarları gətirmişdir. Ölkə ərazisində zərdüştlük, 

xristian, islam abidələri qorunub saxlanılır. Azərbaycan Respublikasının şimal – qərb, 

cənub qərb bölgələrində qorunub saxlanılan alban xristian abidələri xalqımızın tarixi 

yaddaşı üçün bir sübutdur ki, Azərbaycan torpaqları yalnız Azərbaycan tarixinə 

məxsusdur. Əcdadlarımızın yaşadığı tarixi yol multikultural ənənələrin yaranması 

üçün zəmin olub, Azərbaycan xalqında tarixən konfessiyalara olan tolerantlıq 

mədəniyyətini formalaşdırmışdır. 

Ölkə əhalisinin etnik alloxton qrupuna aid etnoslardan olan ermənilər II 

Tiqranın apardığı işğalçı siyasətindən başlayaraq fasilələrlə ölkənin bir sıra 

bölgələrində cüzi sayda məskunlaşsalar da, Rusiya imperiyasının apardığı köçürmə 

siyasəti nəticəsində XIX əsrin birinci otuzilliyində ermənilər İran və Osmanlı 

dövlətlərindən kütləvi səkildə Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülmüşlər. 

Rusiya imperiyasının müstəmləkə siyasəti: köçürmə, ruslaşdırma, 

xristianlaşdırma. XIX - XX əsrin əvvəllərində Rusiya imperiyasının Simalı 
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Azərbaycanda apardığı müstəmləkə siyasətinin tərkib hissəsi olan köçürmə siyasəti 

nəticəsində ölkə əhalisinin etnik nomenklaturasında demoqrafik dəyişikliklər bas 

verdi. Belə ki, XIX əsrin birinci otuzilliyində Türkmənçay və Ədirnə müqavilələri 

bağlandıqdan sonra Rusiya imperiyası işğal etdiyi Azərbaycanın şimal torpaqlarında 

özünün siyasi hakimiyyətini bərqərar etmək, işğal etdiyi müsəlman ölkəsində 

konfessional dayaq yaratmaq məqsədi ilə əhalinin 90%-dən çox müsəlman olduğu 

ölkənin etnik nomenklaturasında xristian elementinin çəki yükünün artırılmasını əsas 

götürüb, qeyri-köklü xristian etnosları ölkəyə köçürməyə başladı. Bu siyasətin 

mahiyyəti, vətən torpaqlarını imperiya coğrafi çərçivəsində əridib, burada yadelli, 

yaddilli, yaddinli etnosları yerləşdirib, bölgədə özünə sosial dayaq yaratmaq idi. 

Köçürmə siyasətini apararkən, Rusiya hakim dairələri ermənilərə böyük ümidlər 

bəsləmiş və hakimiyyətin bu mövqeyini P.D.Sisianov belə izah etmişdi ki, ermənilər 

xristian olduqları üçün öz şəxsi mənafeləri naminə rus hökumətinə sədaqətlidirlər və 

Rusiya dövlətinin yeni ərazilərdə hökmranlığının bərqərar olmasını görmək istəyirlər. 

Nəticədə, 1828-1830-cü illər ərzində İran və Osmanlı dövlətlərindən 120 minə yaxın 

erməni Şimalı Azərbaycan torpaqlarına köçürülür və onlar əsasən Irəvan, Naxçıvan, 

Ordubad, Qarabağ torpaqlarında yerləşdirilirlər. Azərbaycan tarixinin sonrakı 

mərhələlərində də ermənilərin ölkəyə köçmələri davam etmiş və XX əsrin əvvəlləri 

üçün onların çəki yükü ölkə əhalisinin etnik nomenklaturasında 32.65%-ə çatmışdı, 

halbuki XIX əsrin birinci otuzilliyində erməni-qriqoryanların çəki yükü Şimali 

Azərbaycan əhalisini 9%-ni təşkil edirdi ki, onların əksəriyyəti qriqoryanlaşmış 

albanlardan ibarət idi. 

Azərbaycan tarixinin alman səhifələri. Köçürmə siyasəti aparan Rusiya, ölkə 

əhalisinin tərkibinə yeni etnoslar da gətirdi: almanları və rusları. XIX əsrin birinci 

rübündə Azərbaycanın şimal torpaqlarını işğal edən Rusiya imperiyasının apardığı 

müstəmləkə siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri işğal olunmuş əraziyə xristian 

etnosları köçürmək və xristian elementinin çəki yükünü ölkə əhalisinin etno-

konfessional nomenklaturasında artırmaq idi. Yadelli xristian etnoslardan ilk olaraq 

almanlar Azərbaycanın şimal torpaqlarına köçürülmüş və onların koloniyaları 

salınmışdı. Alman-kolonistlər, ölkənin sosial-iqtisadi sahəsinə qərb elementlərini 
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daxil edə bilmiş, kənd təsərrüfatında üzümçülük, şərabçılıq, tütünçülük kimi sahələr, 

süni mineral suların hazırlanması onların adı ilə bağlı olmuşdur. 

Şimali Azərbaycanda məskunlaşan almanlar Rusiya imperiyasının apardığı 

müstəmləkə siyasətinin tələblərinə cavab verməsələr də ölkənin sosial-iqtisadi, 

mədəni və elm sahələrinə qoşulmuş, Azərbaycan tarixində özünəməxsusu iz qoymuş, 

ölkədə multikultural mühitin inkişafına təsir göstərmişlər. 1899-cu ildə alman memarı 

İ.Eyxlerin layihəsi ilə alman qotika üslubunda tilikmiş Kirxa kapitalist Bakısına qərb 

memarlığı mədəniyyətini gətirərək, Şərq-Qərb dünyalarını yaxınlaşdırmısdır. Bu 

dövrdə Azərbaycanın multikultural ənənələrə yaxınlaşması özünü başqa sahələrdə də 

göstərmişdir. Bakı nefti ilə milyonlara sahib olan Nobellər Nobel mükafatını təsis 

edərək, bəşəriyyətə Qərb-Şərq sivilizasiyalarının vəhdətini nümayiş etdirmişdir. 

İmperiya çərçivəsinə daxil etdiyi bütün xalqlara “velikorus” mövqeyindən 

yanasan Romanovlar Rusiyası XX əsrin əvvəllərində sosial-siyasi kollaps dövrünə 

qədəm qoyduqda konfessional cəhətə varmayaraq, özünün qeyri-rus təbəələrinə 

birtərəfli münasibət göstərmiş və bu baxımdan almanlar istisna təşkil etməmişdilər. 

XX əsrin əvvəllərində ölkə əhalisinin tərkibinə qatılan almanların sayı 15.990 

nəfərə, çəki yükü isə ölkə əhalisinin etnik nomenklaturasında 0,41 %-ə çatmışdı. 

Xristianlaşdırma siyasəti. Azərbaycan torpaqlarını özünün müstəmləkə 

sisteminə qatan Rusiya siyasi hakimiyyətini bölgədə bərqərar etmək məqsədi ilə işğal 

etdiyi ərazidə mövcud islam sistemini pozmaq və əsas vasitə kimi götürdüyü xristian 

elementini artırmaq üçün müstəmləkə siyasətinin tərkib hissəsi olan xristianlaşdırma 

siyasətini məqsədyönlü olaraq aparmışdır. Belə ki, müsəlman ölkəsində Rusiya 

hakimiyyətini möhkəmlətmək məqsədini əsas tutan mütləqiyyət yaddilli, yaddinli, 

yadtəbiətli əhalinin assimilyasiyaya uğramasında mütləq vasitə dini, xristianlığın 

yayılmasını götürmüşdü. Belə ki, Rusiya imperiyasının hakim dairələrinin fikrincə 

ölkənin köklü əhalisi yadelli işğalla barışmayacaq və bu barışmazlığın dayaq nöqtəsi 

də Islam dini idi. Çünki, minillik bir tarixi dövr boyunca Islam dininə etiqad edən 

xalq, xristian dövlətin hakimiyyətini asanlıqla qəbul etməyəcəkdi. 

Rusiya imperiyasının Şimali Azərbaycanı tərkib hissəsinə çevirmək məqsədi 

ilə xristianlaşdırma siyasətini aparan mütləqiyyət bölgədə xristian missioner 
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cəmiyyətlərinin fəaliyyəti üçün şərait yaradır. Və işğalın ilk illərində fəaliyyət 

göstərən missioner cəmiyyətləri təkcə pravoslav deyil, habelə qeyri-pravoslav 

yönümlü idilər. Sonuncuların fəaliyyət məkanına Bazel missionerləri cəlb 

olunmuşdular. Lakin tezliklə Rusiya hakim dairələrinin ayrı-ayrı nümayəndələri belə 

qənaətə gəlirlər ki, qeyri-pravoslav missioner cəmiyyətləri, o cümlədən Bazel 

yevangel cəmiyyəti Rusiya imperiyasının dövlətçilik siyasətinin tələblərinə cavab 

verə bilmədiyi üçün onların fəaliyyətinə xitam verilməlidir. Beləliklə, XlX əsrin 30-

cu illərində Rusiya hakim dairələrində qeyri-pravoslav missioner cəmiyyətlərə, o 

cümlədən Bazel missioner cəmiyyətinə münasibət qeyri-loyal duruma gəlmiş və 

nəticədə 1835-ci ilin payızında Bazel missioner cəmiyyətinin fəaliyyətinə qadağa 

qoyulmuşdu. Verilən qərarla razılaşmayan Bazel missionerləri, baron Q.V.Rozenə 

yazdıqları hesabatlarında bölgədə xristianlaşdırma siyasətinə toxunaraq, 

bildirmişdilər ki, onların cəmiyyətinin əsas məqsədi müsəlmanları 

xristianlaşdırmaqdır. Və bunun üçün də əsas vasitə olaraq Bibliyanın bölgədə təbligi 

və yayılması məqsədəuygun hesab edilmisdir. Çünki onların fikrincə dinin və dini 

baxışların dəyişilməsi üçün “nəinki onilliklər, hətta əsrlər gərəkdir”. Bu fikri əsas 

tutan Bazel missionerləri Rusiya rəsmi dairələrinin xristianlaşdırma siyasətində 

kəmiyyət meyarına istinad etmələrini qəbul etmir və bildirirlər ki, qısa bir zaman 

çərçivəsində göstərdikləri fəaliyyət onlara belə bir gerçəkliyi aydınlaşdırmısdır ki, 

Azərbaycan torpaqlarının köklü əhalisi, azərbaycanlıları, xristianlaşdırmaq o qədər də 

asan deyil. Çünki əsrlərlə Azərbaycan xalqının mentalitetini, özünüdərkini 

müəyyənləşdirən İslam və “islam mədəniyyətini şüurlardan silmək mümkün deyil”. 

Lakin, mütləqiyyət müstəmləkə iddialarından əl çəkmək istəməyərək, Bazel 

missionerlərinin bu müraciətini qəbul etməyərək 1837-ci ilin yayında onların 

fəaliyyətini dayandırmışdı. 

Beləliklə, XlX əsrin ikinci otuzilliyində başlayaraq Rusiya imperiyasının 

Cənubi Qafqazda, o cümlədən Şimali Azərbaycanda apardığı xristianlaşdırma 

siyasətində yeni istiqamət özünü göstərir. Belə ki, bölgənin işğalının ilk illərində 

Rusiya zəbt etdiyi torpaqlarda mütləqiyyət, xristian amilini sadəcə olaraq artırmaq 

məqsədini əsas götürdüyü uçun xristian dininin ayrı-ayrı konfessiyalarını 
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xristianlaşdırma siyasətinə qoşurdusa da, Türkmənçay müqaviləsi bağlandıqdan sonra 

Rusiya imperiyası bölgədə siyasi hakimiyyətini bərqərar etmək məqsədi ilə qeyri-

pravoslav konfessiyaların, o cümlədən Bazel missionerlərinin fəaliyyətini 

məqsədəuyğun hesab etməyərək onları xristianlaşdırma siyasətindən uzaqlaşdırır və 

bu siyasətin ana xətti ortodoksal kilsə ilə bağlanılır. 

Ölkədə məqsədyönlü səkildə xristianlığı yaymaq konturları ilə çıxış edən 

Rusiya, Qafqazda pravoslavlığı yayan “Osetin komissiyası”nın fəaliyyəti ilə 

kifayətlənməyib, 1829-cu ildə “Qafqazda pravoslavlığı yayan cəmiyyəti” təsis edir. 

Və bu qurum 1860-cı ildə fəaliyyətə başlayır. Xristianlığı ölkədə yayarkən, 

mütləqiyyət nəzər-diqqəti şimal-qərb torpaqlarına yönəldir və Alban kilsə tarixi-

abidələrinin mövcud olduğu ərazilərdə xristianlaşdırma siyasətinin uğurlu nəticələrlə 

sonuclanması qənaətinə gəlir. “Qafqazda pravoslavlığı yayan cəmiyyəti”n fəaliyyəti 

nəticəsində Zaqatala dairəsində kilsələr tikilməyə başlayır və XIX əsrin ilk illərində 

ildə 20 minə qədər alban-ingiloy zor-xoş xaç suyuna salınır. Əhali mütləqiyyətin 

apardığı xristianlaşdırma siyasəti ilə barışmır və 1863-cü ildə Zaqatalada üsyan 

başlayır və bu üsyanın əsas səbəblərindən biri məhz xristianlaşdırma siyasəti olur. 

Bölgədə sosial-siyasi durumu sabitləşdirmək məqsədi ilə Qafqaz canişinliyi 

“xristianlığı qəbul etmişlərə yenidən Islam dininə qayıtmağa icazə verir”. Nəticədə, 

bir-neçə il ərzində Zaqatala dairəsində 7 məhəllə kilsəsi, o cümlədən Balakən kilsəsi 

bağlanılır. Beləliklə, Rusiya imperiyasının Azərbaycan torpaqlarında apardığı 

xristianlaşdırma siyasəti mütləqiyyətin gözlədiyi nəticəni vermir və bunun əsas 

səbəbi Azərbaycan xalqının Islam dininə olan bağlılığı olur. Bununla belə 

mütləqiyyət sonrakı illərdə də xristianlaşdırma siyasətini davam etdirilir və bu 

konturda “Qafqazda pravoslavlığı yayan cəmiyyət” öz xidmətini göstərir, ölkə 

quberniyalarında pravoslav kilsələri salınır. Xristian kilsələrinin sürətlə salınması, 

xüsusən Bakı səhərində özünü daha qabarıq səkildə göstərir. Burada xristian 

abidələrinin salınması rus xristian əhalinin etiqadı üçün şəraitin yaranması məqsədini 

də güdürdü. Belə ki, neft kapitalının sıçrayışlı inkişafı səhərdə demoqrafik 

“partlayış”a səbəbə olur. Və 1913-cü il məlumatına görə, 214.672 nəfərlik Bakı 

əhalisi içərisində birinci yeri ruslar, 76.228 nəfərlə, tutur. Bu ilin göstəricilərinə görə 
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səhərdə 17 pravoslav xristian kilsəsi fəaliyyət göstərirdi. Beləliklə, Rusiya 

imperiyasının isgalı nəticəsində köhnə Bakının Şərq mədəniyyəti ilə Avropa 

mədəniyyətinin çulğalaması prosesi mərhələsi baslanmısdı. 

Ruslaşdırma siyasəti. Xristianlaşdırma siyasəti ilə paralel olaraq, mütləqiyyət 

Simalı Azərbaycana Rusiya imperiyasının mərkəzi quberniyalarından rus əhalisini də 

köçürürdü ki, məqsəd ölkənin köklü əhalisini, azərbaycanlıları, assimilyasiyaya 

uğratmaq, bu müsəlman torpaqlarını imperiya çərçivəsində “əritmək” idi. 

Ruslaşdırma siyasətini XIX əsrin birinci otuzilliyindən aparan mütləqiyyət, Rusiya 

dövlətçiliyi üçün təhlükə amili kimi qəbul edən rus təriqətçilərini Şimali Azərbaycana 

köçürsə də, lakin XIX əsrin üçüncü otuzilliyindən etibarən pravoslavlığın 

yayılmasında rus təriqətçilərinin deyil, rus pravoslav əhalisinin önəmli rol oynadığını 

əsas götürüb, pravoslav rusların bölgəyə köçürülməsinə üstünlük verir. Nəticədə, 

1912-ci il üçün Bakı quberniyasında 60, Yelizavetpol quberniyasında isə 29 rus 

pravoslav məskənləri salınır. Mütləqiyyətin devrilməsi ərəfəsində Şimali 

Azərbaycanda rusların sayı 249.835 nəfərə çatırdı. 

Demoqrafik dəyişikliklər. Beləliklə, XIX əsrin birinci otuzilliyində 

Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Rusiya imperiyası, ölkədə siyasi hakimiyyətini 

bərqərar etmək üçün köçürmə siyasəti apararaq, əhalinin etno-konfessional tərkibində 

ermənilərin sayını mexaniki hərəkətlə artırsa da, əhalinin tərkibinə yeni xristian 

elementləri – almanları və rusları gətirsə də, Azərbaycan xalqının çəki yükü 54,9%, 

əhalinin etno-konfessional tərkibində dominant olaraq qalmış, Azərbaycan xalqı 

özünün tarixi torpaqlarında yaşamaqda davam etmiş, özünün mentalitetini, maddi-

mənəvi mədəniyyətini, etnik özünüdərkini, konfessional tolerantlığını qoruyub 

saxlayaraq, Şərq-Qərb mədəniyyətlərinin sintezi prosesində özünəməxsus rol 

oynamış, multikulturalizm ənənələrini inkişaf etdirmişdir. 

 

Sual 2. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan xalqının etnik tolerantlıq 

ənənələrinin inkişafı. Sovet İttifaqının konfessional siyasəti. 

Azərbaycan xeyriyyəçiləri. Ruslaşdırma və xristianlaşırma siyasətini aparan 

Rusiya imperiyasının məqsədi Azərbaycan xalqını assimilyasiyaya ugratmaq idi. 
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İnqilabaqədərki Rusiya apologetləri ruslaşdırmanı Rusiya siyasətinin tərkib hissəsi 

olduğunu göstərərək, bildirirdilər ki, bu siyasətin əsas məqsədi qeyri-rusların” ruslar 

kimi düşünməsi və fikirləşməsidir”. Müstəmləkə siyasətinin bütün ağırlığının girdabı 

içində qalan Azərbaycan öz tarixi özünüdərkini əsas tutur və XlX əsrin sonlarında 

kapitalizmin inkişaf mərhələsinə qədəm qoyan ölkə milli özünüdərk oyanışını 

yaşayar. Milli özünüdərk intibahının ilhamverici qüvvəsi Azərbaycan 

maarifpərvərləri və milli burjuaziyanın nümayəndələri olur. Bu xeyriyyəçilərin əsas 

məqsədi Rusiya imperiyasının müstəmləkə siyasətinin mahiyyətini göstərmək və 

xalqı oyatmaq idi. 

Bu məqsədlə xeyriyyəçilər mədəniyyətin, ədəbiyyatın, elmin, mətbuatın, 

maarifin inkişafına ciddi fikir verirdilər. Və cəmiyyətin bu aspektlərini inkişaf etdirən 

Azərbaycan xeyriyyəçiləri ölkəni multikultural istiqamətə yönəldirdilər. 

Həsən bəy Zərdabi. Görkəmli maarifçi-demokrat, pedaqoq və ilk Azərbaycan 

xeyriyyəçilərindən olan Həsən bəy Zərdabi xalqın milli şüurunun oyanmasında 

dünyəvi məktəblərin açılmasının zəruriliyini göstərir və bu ideyanın təbliği üçün 

vasitə olaraq, milli mətbuatın əsasını qoyur. Onun 1875-ci ildə təsis etdiyi "Əkinçi" 

qəzeti demokratik və maarifpərvər ideyaların təbliğat alətinə çevrilir. Bu qəzetin 

mənəvi varisləri "Ziya", "Ziyayi Qafqaziyyə" və "Kəskül" qəzetləri olur. 

Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Azərbaycan milli burjuaziyanın görkəmli 

nümayəndəsi, 1873-cü ildə Bakı nefti ilə milyonlara sahib olan Hacı Zeynalabdin 

Tağıyev öz xeyriyyəçiliyi ilə də seçilmişdir. Onun adı qızlar məktəbi ilə də bağlıdır. 

Xalqının gələcək inkişafını maarifdə, tərəqqidə görən uzaqgörən xeyriyyəçi qızların 

təhsilinə xüsusi diqqət yetirmişdir. O, Bakıda ilk qızlar məktəbini açır. Və bu 

məktəbin xərcini ödəmək üçün banka 150.000 man. pul qoyur. Bina 1898-ci ildən 

tikilməyə başlayır və 1900-cü ildə hazır olur. Bu məktəb 184.000 man. basa çatır. Bu 

binanın memarı polyak Qoslavski idi. Məktəb Nikolayevski( indiki Istiqlal, hazırda 

AMEA-nın əlyazmalar fondunun binası) küçəsində yerləşirdi. Qaragüruhçu 

ruhanilərin ciddi müqaviməti ilə üzləsən Tağıyev Quran ayələri əsasında göstərir ki, 

islam dini müslimələrin də biliklərə yiyələnmələrinin vacibliyini göstərir. Hacının 

səyləri öz nəticəsini verir. Qızlar məktəbində ilk dərslər 1901-ci ilin sentyabrın 7-də 
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başlanır. 58 şagirddən 35-i kasıb ailədən olduğu üçün böyük xeyriyyəçi onları öz 

hesabına oxutdurmuşdu. 

Azərbaycan xeyriyyəçiləri qəzalarda da fəaliyyət göstərir, Rusiya 

imperiyasının Azərbaycan torpaqlarında apardığı xristianlaşdırma siyasətinə qarsı 

mübarizəni, islam dəyərlərinin xalqın mənəviyyatında dominant rol oynaması üçün, 

yeni məscidlər inşa etməkdə görürdülər. Bunların sırasında 1870-ci ildə Şamaxı 

səhərində memar Qasım bəy Hacıbabayevin layihəsi əsasında salınmış Təzə məscidi 

göstərmək olar ki, bu məscidin salınmasına xeyriyyəçi tacir Hacı Məmməd Rza 

vəsait ayırmış, 100 min rubl pul qoymuşdu. Bu illərdə əyalət xeyriyyəçiləri başqa 

qəzalarda da məscidlər tikdirirdilər. 1854-cü ildə Quba qəzasında Səkinə xanım 

məscid tikdirir. 1877-1878-ci illərdə Israfil bəy Yadigarzadə Gəncədə məşhur orta əsr 

"Imamzadə” kompleksini bərpa etdirir. 1899-cu ildə Israfil ağa Qazax qəzasında 

məscid tikdirir. 1886-cı ildə, Gəncədə, Cənubi Azərbaycan şahzadəsi Bəhmən 

Mirzənin qızı Səbiyyə xanım məscid tikdirir. Lakin xristianlaşdırma siyasətini aparan 

mütləqiyyət, yerlərdə islam maddi-tarixi abidələrinin inşasından narahat olaraq, 

A.S.Puskinin 100 illiyi bəhanəsi ilə məscidin kitabxanaya çevrilməsi qərarını verir. 

Gencəlilər bu qərara etiraz etsələr də Səbiyyə xanım xalqın maariflənməsində 

kitabxananın əhəmiyyətli rol oynadığını əsas tutaraq, multikultural mövqedən çıxış 

edir və bu qərarla razılaşır. 

Bakı XX əsrin əvvəllərində multikultural mədəniyyətə yaxınlaşmaqda davam 

edirdi. Rusiyanın müstəmləkə siyasətinin ağırlığını daşısa da, kapitalizmin inkişaf 

mərhələsinə qədəm qoymuş Şimali Azərbaycan Qərb mədəniyyətinin dəyərləri ilə 

tanış olur, Şərq sivilizasiyanın daşıyıcısı olan ölkə, öz mənəviyyatını zənginləşdirir, 

multikultural dünyaya yaxınlaşır. Məhz bu dövrdə Rusiya və Avropa mədəni-ictimai 

cərəyanların təsiri nəticəsində yeni dövr rəssamlıq sənəti, realist rəsmlər yaranır. 

Azərbaycanın karikatura, sarj məktəbinin banisi isə Əzim Əzimzadə olur. Bu dövrdə 

kapitalist Bakısında gedən tikililər Qərb memarlığı üslubunda salınır. Bu memarlığın 

formalaşmasında alman memarlarının da yeri olmuş, N.A.fon der Nonne, F.A. 

Lemkul, V.Edel, A.Eyxler Bakının yeni memar üslublu səhərə çevrilməsində xüsusi 

xidmət göstərmiş, qiymətli əsərlər yaratmışlar. 
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Bu illərdə Bakıda teatr binaları, kino salonları, əyləncə evləri də artırdı. 

Azərbaycanda ilk milli teatr binasının tikilməsi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin adı ilə 

bağlıdır. Teatr binası 1883-cü ildə Hacının pulu ilə memar Koqnovitskinin layihəsi 

əsasında tikilmişdir. Milli teatr ölkədə multikulturalizmin inkişafında özünəməxsus 

rol oynayır. Belə ki, kapitalist Bakısı Qərb mədəniyyətinin komponentlərindən olan 

teatrı qəbul etsə də öz milli mentalitetindən imtina etməmişdi. Belə ki, tamasaya baxa 

bilmələri üçün qadınlar xüsusi salınmış lojalarda yerləşdirilir, xalqın milli davranış 

qaydaları qorunurdu. Beləliklə, cəmiyyət Qərb mədəniyyətini qəbul edərək, Şərqli 

davranışından imtina etmirdi. 

Bu teatrda 1908-ci ildə "Leyli və Məcnun" operası oynanılmışdı. Azərbaycan 

mədəni həyatında xüsusi yer tutan bu hadisə ölkəni multikultural dünyaya aparırdı. 

Ilk dəfə olaraq, Şərqdə, Azərbaycanda, Qərb mədəniyyətinin komponenti, opera 

qəbul edilir və böyük Ü. Hacıbəyov tərəfindən Şərq motivləri əsasında yazılır. 1909-

cu ildə Bakının incisi olan Bulvarın salınması, istedadlı mühəndis, vətənpərvər 

Məhəmməd Həsən Hacınskinin rəhbərliyi ilə başlanılır və multikultural əsər olan 

Bakı bulvarının layihəsində alman memarlarından, A.Eyxler öz aktivliyi ilə seçilir. 

Yuxarıda göstərilənlər belə bir reallığı açıqlayır ki, əgər qəzalarda tarixi 

tolerantlıq ənənələrini və xalqın tarixi yaddaşını qoruyan Azərbaycan xeyriyyəçiləri 

(əks təqdirdə tariximizin tərkib hissəsi olan Alban kilsələri zamanımıza qədər qalmaz 

və ermənilik də Azərbaycan tarixini erməniləşdirmək məqsədi ilə Alban kilsələrini 

qriqoryanlaşdırmaq fikrindən uzaq olardı) islam ənənələrini inkişaf etdirməyə daha 

çox meylli idilərsə, kapitalist Bakısının Azərbaycan xeyriyyəçiləri, islam dəyərlərini 

qorumuş və paralel olaraq, Qərb mədəniyyətini köhnə Bakıya aşılayaraq, Qərb-Şərq 

mədəniyyətinin sintezini apararaq, bəşər tarixinə təkraredilməz bir multikultural 

mədəniyyət gətirmiş və 1907-ci ildə H.Z.Tağıyevin tikdirdiyi “Con Mironosets” 

kilsəsi buna bariz nümunədir. Ümumən Azərbaycan xeyriyyəçilərinin fəaliyyəti 

Azərbaycan sosial-mədəni həyatında özünəməxsus bir tolerantlıq ansamblı yaratmış, 

multikulturalizmin inkişafına xidmətlər göstərmişlər. 

Azərbaycan torpaqlarında müstəmləkə siyasətini aparan Rusiya imperiyası 

köçürmə, ruslaşdırma siyasəti ilə paralel olaraq, islam dininin cəmiyyətdə tutduğu 



 15 

rolunu da mümkün qədər məhdudlaşdırmağa çalışırdı. Cəmiyyətin əxlaqına və 

məişətinə ciddi təsir göstərə bilən, müstəqil sosial-siyasi qüvvə olan müsəlman 

ruhanilərinə, imperiya, ehtiyatla yanaşmağa çalışırdı. Belə ki, ölkədə İslamın nüfuz 

dairəsini mümkün qədər məhdudlaşdırmaq, müsəlman ruhanilərinə məqsədyönlü 

səkildə təzyiqlər göstərmək, müsəlman ruhanilərinin dini-siyasi fəallığını 

neytrallaşdırmaq istəyən mütləqiyyət, ruhanilərlə əməkdaşlıq əlaqəsinə girərək, 

onların nüfuzundan imperiya mənafeyi naminə faydalanmaq istəyirdi. Müsəlman 

ruhaniliyin nüfuzu ilə barışmaq məcburiyyətində qalan mütləqiyyət 1823-cü ildə 

Zaqafqaziya Müsəlmanlar Ruhani Idarəsini təşkil edir. Bu qurum qısa bir zaman 

çərçivəsində köklü müsəlman əhalisinin maraqlarını təmin edən istiqamətdə fəaliyyət 

göstərir. Bu qurumun əhaliyə təsir gücünü hiss edən Rusiya “parçala, hökm sür!” 

kredosunu əsas tutaraq, Islamda məzhəb mələsini qabartmaq xəttini götürür və 1832-

ci ildə Tiflisdə Qafqazın Müftisi vəzifəsini təsis edir. 

Romanovlar Rusiyası islam dininə qadağa qoymasa da, müsəlmanların ümumi 

təbəəlik və dini – mədəni hüquqlarına təzyiq və məhdudiyyət qoyduğundan, xristian 

missionerlərin təbliğatına şərait yaratdığından xalq belə bir vəziyyətlə barışa bilmir. 

Birinci Rusiya inqilabı illərində Rusiyanın müsəlman xalqları kimi, Azərbaycanın 

mütərəqqi qüvvələri imperiyanın müsəlman əhalisinin rus xalqı ilə eyni olaraq, hüquq 

bərabərliyinin tanınması tələbi ilə çıxış edir. Müsəlmanlar üçün mədəni–təhsilin 

inkişafının labüdlüyünü göstərirlər. Bu tələbləri təkmilləşmiş səkildə, Azərbaycan 

milli hərəkatının görkəmli nümayəndəsi Ə. M. Topçubaşovun sədrliyi 1905-ci il 

avqustun 15- də Nijni-Novqorodda keçirilən Rusiya müsəlmanlarının I qurultayı irəli 

sürmüşdü. Həmin dövrdə Azərbaycan və Rusiya müsəlmanlarının tərəqqipərvər 

nümayəndələri multikultural ideyanın, “avropalaşma, türkləşmə, islamlaşma”, 

ətrafında birləşməyə çalışırdılar. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan xalqının etnik 

tolerantlıq ənənələrinin inkişaf etdirilməsi. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın 

“İstiqlaliyyəti haqqında Aktı”nı qəbul edən AXC, dövlətin ərazisində yaşayan bütün 

insanlara hüquq bərabərliyi verdi. Yarandığı zamandan etibarən ölkənin ərazi 

bütövlüyü uğrunda mübarizə aparan AXC, Azərbaycan xalqının tolerantlıq 



 16 

ənənələrindən imtina etməyərək, dövlətin qanunverici orqanı, parlamenti 

formalasdırarkən, ölkənin sosial-siyasi həyatında xidməti olan azsaylı xalqlara, eyni 

zamanda Rusiya imperiyası dövründə əhalinin etno-konfessional tərkibində müəyyən 

çəki yükü əldə edə bilmiş rus və ermənilərə də yer ayrılmışdı. Belə ki, etnik 

proporsiyaya görə parlamentdə nəzərdə tutulan 120 deputat yerdən 80-i 

müsəlmanlara, 21-i ermənilərə, 10-u- Bakı Rus Milli Surasına 1-i – Alman Milli 

Təskilatına, 1-i –Yəhudi Milli Surasına, 1-i Gürcü Milli Surasına, 1-i Polyak Milli 

Komitəsinə verilmisdi. Azsaylı xalqların nümayəndələri, parlamentə seçilərkən, onun 

işində də aktiv fəaliyyət göstərmişlər. Belə ki, alman icmasını təmsil edən L.Kun 

parlamentin aqrar komissiyasının tərkibinə daxil edilmiş, qanunların hazırlanmasında 

iştirak etmişdi. Qeyri-müsəlman etnosların tarixinə və mədəniyyətinə hörmətlə 

yanasan AXC, multikultural mühitin formalaşmasının demokratiyanın inkişafına 

müsbət təsir edəcəyini nəzərə alaraq, ölkədə alman koloniyaların salınmasının 100 

illik yubileyinin təntənəli səkildə keçirilməsi üçün şərait yaratmış və bu yubiley 

1919-cu ilin iyunun 9-da təntənəli səkildə Yelenendorf koloniyasında keçirilmişdi. 

L.Kun bu bayram tədbirində çıxış edərək bildirmişdi ki, Azərbaycan torpaqlarında 

məskunlasan kolonistlər Azərbaycan xalqının onlara bəslədiyi hörmət və ehtiramı 

unutmur və Azərbaycanı özlərinin ikinci vətəni kimi qəbul edirlər. 

Azərbaycan xalqının almanlara olan xoş münasibətini belə bir fakt təsdiqləyir. 

Birinci Dünya müharibəsi illərində mütləqiyyət alman-kolonistlərə qarsı 

məhdudlaşdırma qanunlarını elan etdikdə, Ə.Rəfibəylinin başçılığı ilə bir qrup Gəncə 

ağsaqqalı Yelizavetpol quberniyasının qubernatoru Kovalyevskidən Azərbaycanda 

məskunlasan kolonistlərə bu qanunların tətbiq edilməməsini xahiş etmişdilər. Və bu 

öz kökündən, dilindən, dinindən olmayan xalqlara, Azərbaycan xalqının multikultural 

baxışdan yanaşdığını, bəşəri dəyərlərə əsaslandığını sübut edir. Bu ənənələr özünü 

ailə-nikah münasibətlərində də göstərirdi. AXC hökumətinin üzvü olmuş Əbdül Əli 

bəy Əmircanovun qızı Məryəm xanım, Almaniyada mühacirətdə olarkən, məşhur 

kolonist Y.Qurrun oğlu Emil Qurrla ailə qurmuşdu. Azərbaycan-alman xalqlarının 

multikultural münasibətləri hərbi-siyasi sahədə də diqqət çəkmişdir. Azərbaycan 

xalqına varlığı ilə bağlı olan, vermaxt zabiti Emil Qurr, Azərbaycan legion tarixi 
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üçün xidmətlər göstərmiş, 1920-ci il Gəncə üsyanın rəhbərlərindən olmuş 

C.Kazımbəylini gestapodan qurtararaq, onun həyatını xilas etmişdi. 

Sovet İttifaqının konfessional siyasəti. Aprel çevrilişindən sonra hakimiyyəti 

ələ keçirən bolşeviklər, Şərqdə ilk dünyəvi demokratik dövlət olan, 23 ay ölkəni idarə 

edən AXC-nin demokratik nailiyyətlərində son qoydu. Özündə multikultural əsası, 

həm Qərb, həm də Şərq modellərinin komponentlərini birləsdirən bu qurum dinindən, 

dilindən, irqindən, cinsindən asılı olmayaraq dövlətin bütün vətəndaşlarına bərabər 

hüquqla yaşamaq azadlığını vermiş, ölkəni demokratik prinsiplər əsasında idarə 

etmişdi. 

Xalqın mübarizə ruhunu qırmaq üçün bolşevik diktaturası onun milli ruhuna 

zərbə vurmağa qərar verir. 1920-ci il mayın 15-də Hərbi İnqilab Komitəsinin qərarı 

ilə Dini Etiqad Nazirliyi, Zaqafqaziya Müsəlmanları İdarəsi və şeyxülislamıq təsisatı 

ləğv edilir. Xalqın dini baxışlarını səngitmək məqsədi ilə 1923-cü ildə “Materialistlər 

klubu” təşkil edilir. 1924-cü ilin yanvarın 24-ü qərarı ilə “Dinə qarsı xüsusi 

komissiya” yaradılır. Və bu qərarın sonrakı inkişafı özünü “Allahsızlar 

cəmiyyəti”ndə tapır. 1929-cu ildə bu cəmiyyətin adı transformasiyaya uğrayaraq, 

“Mübariz allahsızlar cəmiyyəti” adlandırılmışdı. Bolşeviklər xalqı öz tarixi 

köklərindən ayırmaq məqsədi ilə təkcə dinə qarsı yönəlmiş cəmiyyətləri yaratmaqla 

kifayətlənmirdi. XX əsrin 20-ci illərinin sonlarında dinə qarsı açıq mübarizəyə 

keçmiş hakim strukturlar yalnız 1929-cu ildə Azərbaycan SSR rayonlarında 120 

məscid bağlamış, ümumən isə 1930-cu il üçün Azərbaycan SSR-də 400 məscid 

bağlanmışdı. Dinə qarsı ardıcıl mübarizə aparan sovet hakimiyyəti vandalizm 

aktlarından imtina etməmiş və 1936 –cı ildə Bibi-Heybət məscidi partladılmışdı. Bu 

illərdə, 1920-1944-cü illərdə  Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin fəaliyyəti faktiki 

olaraq dondurulmuş bur vəziyyətdə qalmışdı. 

Dinə qarsı mübarizə aparan bolşeviklər Azərbaycan SSR-də xristian kilsələrini 

də bağlayır, dağıdırdı. Belə ki, Bakıda “Qızıl kilsə” kimi tanınan Aleksanr Nevski” 

məbədi 1936-cı ildə partladılmışdı. Çox qiymətli tarixi abidə olan bu kilsəyə Rusiya 

imperiyası yalnız onun bas günbəzinin qızılı təbəqə ilə örtülməsi üçün 18.800 rubl 
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vəsait ayırmışdı. 1891-1893-cü illərdə smeta dəyəri 195.000 rubl olan bu məbəd 

inqilaba qədərki Bakının multikultural sistemində özünəməxsus yer tutmuşdu. 

Böyük Vətən müharibəsi başladıqdan sonra SSRİ-də islam dininə münasibət 

dəyişməyə başlayır. Bu vəziyyətin yaranmasına təsir edən amillərdən biri, Şimali 

Qafqazı ələ keçirən alman ordusunun generallarının islam dinini qəbul etmələri, 

məsciddə namaz qılmaları olmuşdu. Əhalini ümumi düşmənə qarsı mübarizəyə 

yönəltmək üçün avtoritar-totalitar rejim, dinə qarsı apardığı radikal mövqedən 

uzaqlaşır və 1944-cü il aprelin 14-də SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti Zaqafqaziya 

Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin bərpa edilməsi haqqında qərar qəbul edir. 

Sovet hakimiyyətinin apardığı konfessional siyasətlə, Rusiya imperiyasının 

apardığı xristianlaşdırma siyasətinə paralellər versək, aydın olar ki, Rusiya ölkədə 

“parçala, hökm sür” siyasətini əsas götürsə də, məzhəb, şiə-sünni ayrı-seçkiliyini 

salsa da, bir sıra məscidləri xristian məbədlərinə çevirsə də, islam dini ruhanilərini ali 

zümrəyə daxil etməsə də bölgədə müsəlman dini qurumlarının fəaliyyətini 

dayandırmır, yeni məscidlərin tikilməsinə dözümlə yanaşır, din xadimlərini fiziki 

cəhətdən məhv etmirdi. Halbuki antidin təbliğatını əlində rəhbər tutan sovetlər həm 

xristian, həm də islam dininə qarsı XX əsrin 40-cı illərinin əvvəllərinə qədər terror 

aparmışdı. 

Sovet İttifaqının millətlərarası münasibətlər siyasətinin xüsusiyyətləri. Bu 

məsələdən danışarkən, bolşevizmin “bütün ölkələrin proletarları birləşin” şüarına 

diqqət yetirmək lazımdır. Milli məsələni bolşevik-proletar ideologiyası əsasında, sinfi 

prinsiplər əsasında həll etməyə çalısan sovetlər, süni tarixi kateqoriya sovet xalqı 

yaratmağı əsas götürərək, xalqlara formal müstəqillik verərək, SSRİ kimi dövləti 

təşkil edərkən, onun xəritəsini “qayçılama” prinsipi əsasında qurur, yaradılmış 

inzibati-ərazi qurumlarında birləşən xalqların tarixi torpaqları nəzərə alınmır, “milli 

məsələ”nin həlli kağız üzərində qalır. Azərbaycan SSR-də də milli məsələ avtoritar 

rejimin tələbləri əsasında getmiş, süni “beynəlmiləlçilik” prinsipləri əsasında 

aparılmış, Azərbaycan xalqının tarixi yaddaşını unutdurmaq üçün iki dəfə onun 

əlifbası dəyişdirilmiş, ərəb-fars dillərini bilən mütəxəssislər “panislamist” damğası ilə 

damğalanmış, “torpaq”, “vətən” deyənlər “pantürkist” adlandırılmış, Azərbaycan 
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mühacirləri xalqa “düşmən” obrazında aşılanmış, “cənub” mövzusu qapalı sahəyə 

çevrilmişdi. Bu siyasi-mənəvi təzyiqləri Azərbaycan xalqı ilə birgə, Azərbaycana 

ikinci ”vətənləri” kimi baxan almanlar da yaşamış, Böyük Vətən müharibəsi 

başladıqdan sonra 001487 saylı qərarla 1941-ci ilin oktyabrında Orta Asiya və Sibirə 

sürgün edilmişlər. Milli məsələdə göstərilən amirlik və zor prinsipləri SSRİ-nin 

dağılması ərəfəsində milli zəmində bir-sıra konfliktlərin başlanmasına gətirib 

çıxarmışdı. 

Qondarma “Dağlıq Qarabağ” problemi. Problemlə bağlı qeyd etmək 

lazımdır ki, Qarabağ bir anlayış kimi heç bir zaman axarında «dağlıq» və «düzənlik» 

məfhumlarına bölünməmisdir. Bu problemi araşdıran prof. V.Piriyev öz 

tədqiqatlarında F.Rəşidəddinin «Mükatibat» əsərinə istinad edərək göstərmişdir ki, 

Qarabağ Arranın daxilində dağlıq və dağətəyi sahələrini birləşdirən vahid ərazidən 

ibarət olmuşdur. Tarixin sonrakı mərhələsində Aran torpağı Qarabağ adlanmağa 

başlayır ki, bu da ilk dəfə Hülakülər dövlətinin görkəmli nümayəndəsi Rəşidəddinin 

əsərində göstərilir. Bu məfhum türk mənşəli olub və açılması aşağıdakı kimi basa 

düsülməlidir: «qara» sözü – qitə, ölkə, böyük vilayət, «bağ» da ki, məhsul, bolluq 

deməkdir. Deməli, Qarabağ - böyük, geniş və abad əyalət kimi qəbul edilməlidir. Bu 

problem öyrənən prof. V.Piriyev göstərmişdir ki, tarixi Qarabağ ərazisi Araz 

çayından başlayaraq şimali-qərb istiqamətində uzanmış və Beyləqandan tutmuş 

Zəyəmçaya kimi olan əraziləri əhatə etmişdir. Bu coğrafi ərazi çərçivəsini nəzərə 

alsaq aydın olar ki, Qarabağ Qafqaz Albaniyasının bir sıra vilayətlərini - Arsax, 

Sünik, Uti və qismən də Paytakaran vilayətlərini əhatə etmiş və ölkənin siyasi, sosial-

iqtisadi və mədəni həyatında mühüm rol oynamışdır. XX əsr boyu ermənilik bütün 

dünya ictimaiyyətini inandırmağa çalışmışdır ki, onların fəaliyyəti Qarabağda 

mövcud olmuş «erməni Arsax» dövlətinin bərpasına xidmət edir. Lakin, Qarabağ 

torpaqlarına iddialı olan və tarixi reallıqla hesablaşmayan erməni millətçiləri «Arsax» 

məfhumunu özəlləşdirmək istəsələr belə tarixi gerçəklik buna imkan vermir. Birincisi 

ona görə ki, Arsax Qafqaz Albaniyasının iri vilayətlərindən biri olmuş və deməli, 

Azərbaycanın tarixi torpağıdır. İkincisi, erməni tərəfi “Arsax” məfhumunun erməni 

leksikonuna aid olduğunu iddia etsə də, lakin leksik təhlilini verməkdə acizdir. Çünki 
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Arsax - erməni sözü olmayıb, udi - alban sözüdür. Udi dilində Arsax - «yaylaq», «yay 

düsərgəsi», «əyləsən yer, məskən» mənalarını bildirir. «Ars» sözü - «əyləş» 

anlayısından törəmədir - «arxsun» - «əyləş» felinin əmr formasıdır, buradan da 

«oturaq», «oturaq həyat tərzi keçirən adamlar» ifadəsi yaranır; «ax» isə udi 

toponimiyası üçün xarakterik olan Muxax, Ardax, Xartax, Cimcimax toponimlərində 

təsbit edilmiş cəm halını bildirən şəkilçidir. Bu problemə toxunarkən görkəmli sovet 

alimi İ.P.Petrusevski göstərir ki, nə Arsax, nə də əhalisi erməniləşdirilmiş albanlar 

heç bir zaman erməni mədəniyyəti mərkəzinə mənsub olmamışdır. 

Türkmənçay və Ədirnə müqavilələri bağlandıqdan sonra, Rusiya imperiyasının 

köçürmə siyasəti nəticəsində kütləvi səkildə Azərbaycan torpaqlarının ayrı-ayrı 

bölgələrinə, o cümlədən Qarabağa köçürülən ermənilərin, tarixin sonrakı 

mərhələlərində, Qarabağa mexaniki hərəkəti davam etsə də, XIX əsrin ikinci 

yarısında və Romanovlar sülaləsinin devrilməsi ərəfəsində Qarabağ torpaqlarını 

özündə birləşdirən Şuşa, Zəngəzur, Qaryagin və Cavanşir qəzalarında ermənilərin 

çəki yükü azərbaycanlılarla müqayisədə aşağı idi. Belə ki, 1897-ci il Ümumrusiya 

siyahıyaalınmasına görə bu qəzalarda ümumilikdə 172.872 erməni yaşayırdı. O 

zaman Qarabağ əhalisi 415.721 nəfər idi və ermənilər Qarabağ əhalisinin 41,3% 

təşkil etdiyi halda, azərbaycanlıların sayı 235.304 nəfər olub, Qarabağ əhalisinin 

56,6% təşkil edirdi. Bu statistik göstəricilər bir daha sübut edir ki, XIX əsr boyu 

Azərbaycan torpaqlarına kütləvi və mütəmadi köçmələrinə baxmayaraq, ermənilər 

Qarabağda dominant etnos ola bilməmiş, Azərbaycan torpağına gəlmə əhali olmuşlar. 

Birinci Dünya müharibəsi illərində, Dördlər İttifaqının aparıcı qüvvəsi olan – Kayzer 

Almaniyasının apardığı dağıdıcı antirusiya siyasəti Romanovlar sülaləsinin 

devrilməsi ilə nəticələnir və 1917-ci ilin payızında Rusiyada bas alıb gedən siyasi-

iqtisadi-sosial böhran hakimiyyətin bolşeviklər tərəfindən zəbt edilməsi ilə 

sonuclanır. Yaranmış vəziyyət imperiyanın ucqarlarında, habelə Mərkəzi Qafqazda 

milli-azadlıq hərəkatının yüksəlişinə səbəb oldu və 1918-ci ilin may ayının son 

günlərində bölgədə üç müstəqil dövlət yarandı. Gürcüstan Demokratik Respublikası 

və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən fərqli olaraq, yapılan Ermənistan 

Respublikası (Ararat Respublikası) ermənilər üçün yad bir ərazidə - tarixi 
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Azərbaycan torpağı olan İrəvan quberniyası ərazisində bir qurum kimi meydana 

çıxdı. Lakin tarixi Çuxur-Səəd torpaqlarına yiyələnən erməni millətçiləri, 

«Dasnaksutyün» partiyası və erməni-qriqoryan kilsəsinin birgə siyasi xəttini əsas 

götürərək, Qarabağ torpaqlarına gözlərini dikdilər. Həmin dövrdə, Naxçıvan 

ərazisinin köklü əhalisi azərbaycanlılar Ararat Respublikasına tabe olmaqdan imtina 

etdikləri üçün erməni tərəfi çıxış yolunu Qarabağda məskunlaşmış ermənilərə 

bağladı. «Dasnaksutyün» partiyasının göstərişi ilə hərəkət edən Susa səhərinin erməni 

icması «Millətlərin öz müqəddəratının təyin etməsi hüququ» prinsipini əsas tutaraq, 

1918-ci ilin yayında «Dağlıq Qarabağın öz müqəddəratını təyin etmək» şüarını irəli 

sürərək, erməni separatçılığının mahiyyətini, Azərbaycan torpaqlarına qərəzli 

iddialarını nümayiş etdirdi. 

Beləliklə, tarixə təhrif olunmuş bir məfhum daxil oldu - Dağlıq Qarabağ və bu 

məfhum sonradan Azərbaycan tarixini saxtalaşdıran sovet tarixşünaslığında kök 

salmış oldu. 

Rusiyada cərəyan edən sonrakı sosial-siyasi proseslər erməni millətçilərinin 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarsı apardığı məqsədyönlü siyasətini dayandırmadı. 

Tarixi reallıqla hesablaşmayan erməni separatçıları bolşeviklərin dəstəyinə 

arxalanaraq 1920-ci ü dekabrın 1-də Qarabağin ürəyi olan Zəngəzuru ələ keçirir və 

bununla da Naxçıvanın quru yol əlaqələri Azərbaycanın qalan ərazisi ilə kəsilir. 

Qarabağı «özəlləşdirmək» planlarında israrlı olan ermənilik Zəngəzurla 

kifayətlənməyərək, Qarabağın dağlıq hissəsinə olan iddialarından əl çəkmir və 

bolşeviklərin dəstəyi ilə 1923-cü il iyulun 7-də Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 

(DQMV), (1937-ci ildən etibarən Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti) elan edilməsinə 

nail olur. Beləliklə, gələcəkdə Qarabağın bu hissəsinin də Azərbaycandan 

qoparılması planının birinci mərhələsi həyata keçirilir və 1988-1994-cü illər 

hadisələri üçün «münbit» şərait yaranmış olur. Ümumiyyətlə isə, sovet hakimiyyəti 

illərində rəsmi İrəvan DQMV-nin “Ermənistan DQMV”-yə transformasiya olunması 

ilə bağlı 16 dəfə, “DQMV-nin Ermənistan SSR tərkibinə daxil olması hüququ” ilə isə 

45 dəfə Moskvaya müraciət etmişdi. 
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Erməniliyin məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində 1988-ci ilin fevralında 

qondarma “Dağlıq Qarabağ” probleminin növbəti fazası başlanır. Heç bir sosial-

siyasi əsasa malik olmayan erməni separatçıları DQMV-nin Ermənistan SSR 

tərkibinə daxil olması tələbi ilə çıxış edirlər. Paralel olaraq, XX əsrin əvvəllərindən 

etibarən tarixi Azərbaycan torpaqlarına iddialarından əl çəkməyən ermənilik 

Ermənistan SSR-də etnik “təmizləmə” aparır və 1988-ci ilin noyabrın sonlarında 

azərbaycanlıları tarixi torpaqlarından çıxardır. Özlərini dünyaya “məzlum” ,”mədəni” 

xalq kimi qələmə verən erməni millətçiləri multikultural prinsipləri pozaraq, 

azərbaycanlıların tarixi torpaqlarda yaşamaq hüququnu pozurlar. 

 

Sual 3. Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında millətlərarası münasibətlər. 

 
1991-ci il oktyabrın 18-də öz müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan 

Respublikası erməni separatçılığının hərbi təzyiqi ilə qarşılaşır. Erməni lobbisinin 

dəstəyi ilə silahlanmış erməni yaraqlılarının Azərbaycan torpaqlarına basqınlarının və 

hücumlarının qarşısını almaq üçün müstəqil respublikamız ölkənin ərazi bütövlüyünü 

qorumağı dövlətin əsas vəzifəsi olaraq qarsıya məqsəd qoyur. 

SSRİ dağıldıqdan sonra isə öz məkrli niyyətlərini həyata keçirmək məqsədi 

1991-ci ilin sonlarından etibarən erməni millətçiləri Qarabağ müharibəsinə 

bağlayırlar. Müharibə nəticəsində erməni hərbi qüvvələri 870 yaşayış məntəqəsini, o 

cümlədən 10 rayon mərkəzini dağıtmış, bir-sıra mühüm obyektləri ələ keçirtməklə 

yanası, Azərbaycan xalqının tarixi isinə zərbə endirmiş, mədəni-dini abidələri və 

maddi sərvətlərini məhv etmişdir. İşğal zonasında qalan Alban xristian məbədləri, 

məscidlər erməni vandalizminə məruz qalmış, Azərbaycanın mədəni sərvətinin 

nümayəndələrinin Vaqifin, xan qızı Natəvanın, Ü.Hacıbəyovun, Bülbülün abidələri 

dağıdılmış, mədəniyyət ocaqları yerlə-yeksan edilmişdir. Bəşər sivilizasiyanın nadir 

nümunələrindən olan Azıx mağarasının taleyi müəmmalı qalmışdır. Bu faktlar, 

erməniliyin multikultural mədəniyyətdən uzaq olan vandalizm təbiətinə şahidlik edir. 

Azərbaycanın çağdaş tarixinə Xocalı faciəsini yasadan ermənilik, həmin 

dövrdə beynəlxalq təşkilatların səbatsız addımlarına arxalanırdı. Belə ki, Azərbaycan 

Respublikası Xocalı faciəsindən sonra beynəlxalq təşkilatlara rəsmi müraciətlər 
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göndərsə də bu qurumlar, XX əsrin əvvəllərində bolşevik  “süngüsünün” köməyi ilə 

tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaranmış, Ermənistan adlı dövləti təcavüzkar kimi 

qiymətləndirməyə tələsmir, Yuqoslaviya variantının mümkünlüyü haqda fikirlər 

söyləyir, problemin həllini ilk növbədə regional təşkilat olan ATƏT-lə bağlayır, 

ölkənin ərazi bütövlüyü məsələsi sual altında qalırdı. O biri tərəfdən siyasi alət olan 

erməni lobbisi Qərb dövlətlərinə təsir edə bilir, Qarabağ müharibəsinin gedişatında 

ermənipərəst senator C.Kerrinin təklifi ilə ABS Konqresi Azərbaycan Respublikasına 

qarsı yönəlmiş 907 saylı düzəlişi təsdiqləyir. Və bu sənəd 1992-ci ilin dekabrında 

Prezident ata C. Buş tərəfindən imzalanır. 

Polietnik əhaliyə malik olan Azərbaycan Respublikası azsaylı xalqların hüquq 

və azadlıqlarının qorunmasını dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri olduğunu 

götürərək, 1992-ci il 16 sentyabr fərmanı ilə "Azərbaycan Respublikasında yaşayan 

milli azlıqlar, azsaylı xalqlar və etnik qrupların qorunması, dil və mədəniyyətinin 

inkişafına dövlət yardımı haqqında" azsaylı xalqların mədəni inkişafına geniş 

imkanlar vermiş, onların hüquqlarının qorunmasını hüquqi dövlətin əsas vəzifəsi kimi 

götürmüşdür. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra, 

separatçı qüvvələrə qarsı əməli tədbirlər görmüş, millətlərarası münasibətlər 

siyasətini demokratik prinsiplər əsasında inkişaf etdirmək istiqamətini əsas götürərək, 

azsaylı xalqların hüquq və azadlıqlarını qorumağı dövlət quruculuğunun ümdə 

vəzifəsi kimi qarsıya məqsəd qoymuşdu. 

Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının millətlərarası münasibətlər 

siyasətinin hüquqi bazası dövlətin ali qanuna konstitusiyaya əsaslanır. Demokratiya 

prinsiplərini əsas götürən ali qanun Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarına 

qanun və məhkəmə qarşısında bərabərlik hüququ verir. 

Konstitusiyanın İkinci bölməsinin III fəslinin 25-ci maddəsinin 3-cü bəndində 

deyilir: ”...insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, milli, dini, dil, cinsi, 

mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır”. 

Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası ölkə əhalisinin tərkib hissəsi olan 

azsaylı xalqların milli mənsubiyyət hüququnun qorunmasını əsas götürərək, ikinci 
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bölmənin III fəslinin 44-cü maddəsində göstərir : ”Hər kəsin milli mənsubiyyətini 

qoruyub saxlamaq hüququ vardır. Heç kəs milli mənsubiyyətini dəyişdirməyə məcbur 

edilə bilməz”. Etnosun əsas atributlarından olan dil hüququnu da Azərbaycan 

Respublikasının konstitusiyası qoruyur və dövlətin ali qanununun ikinci bölməsinin 

III fəslinin 45-ci maddəsində deyilir: “Hər kəsin ana dilindən istifadə etmək hüququ 

vardır. Hər kəsin istədiyi dildə tərbiyə və təhsil almaq, yaradıcılıqla məşğul olmaq 

hüququ vardır. Heç kəs ana dilindən istifadə hüququndan məhrum edilə bilməz”. 

Bu prinsipial bazanı əsas tutan dövlətimiz 1995-ci il fevralın 1-də Avropa 

Şurasının "Milli azlıqların müdafiəsi haqqında'' Çərçivə konvensiyası"nı imzalamış 

və bu Konvensiya 16 iyun 2000-ci ildə ratifikasiya etmişdi. Azsaylı xalqların 

hüquqlarını qoruyan Konvensiyanın II hissəsinin 4 maddəsində göstərilir ki, Avropa 

Şurasının üzvü olan bütün dövlətlər " milli azlığa mənsub olan hər bir şəxsin qanun 

qarşısında bərabər müdafiə olunmaq hüququna zəmanət verirlər. Bununla əlaqədar 

olaraq, milli azlığa mənsubluğa əsaslanan hər cür ayrı-seçkilik qadağan olunur." 

YUNESKO-nun 2005-ci il oktyabrın 20-də qəbul etdiyi "Mədəni 

özünümüdafiə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqi haqqında Konvensiya"nı 

Azərbaycan Respublikası 26 noyabr 2009-cu ildə təsdiq etmişdir. Multikultural 

ənənələri inkişaf etdirən Azərbaycan Respublikası ölkənin azsaylı xalqlarının 

mədəniyyətini, dilini, adət-ənənələrini qoruyur və məqsədyönlü iş aparır. Azsaylı 

xalqların etnik mənsə və konfessional fərqlərinə baxmayaraq, Azərbaycan 

Respublikası onların hər birinə eyni dərəcədə qayğı göstərir, dilindən, dinindən, etnik 

mənşəyindən, sayından asılı olmayaraq, tolerantlıq ənənələrini əsas tutaraq, azsaylı 

xalqlara hörmətlə yanaşır.  

Azsaylı xalqların hüquqlarının qorunması üzrə ardıcıl siyasət aparan müstəqil 

dövlətimiz onların etno-konfessional inkişafına hərtərəfli köməklik göstərir. Milli 

azlıqlar öz milli mərkəzlərini, assosiasiyalarını və digər qurumlarını yaratmaq 

hüquqlarından tam istifadə edirlər. Hazırda respublikamızda onlarla milli mədəniyyət 

mərkəzləri fəaliyyət göstərir ki, onların sırasında “Birlik” cəmiyyəti rus icması, 

Ukrayna cəmiyyəti, Alman-Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan-İsrail cəmiyyəti, 

Azərbaycan-slavyan mədəniyyət mərkəzi, tat mədəniyyət mərkəzi, “Ronai” kürd 
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mədəniyyət mərkəzi, “Samur” ləzgi milli mərkəzi, Ahıska türklərinin “Vətən” 

cəmiyyəti, talış mədəniyyət mərkəzi, avar cəmiyyəti, dağ yəhudilərinin icması, 

Avropa yəhudiləri (Askenazi) icması, “Kapelhaus” alman mədəniyyət icması, 

“Polonia” polyak mədəniyyət mərkəzi və başqaları fəaliyyət göstərirlər. İslam dinini, 

pravoslavlığı və induizmi özündə birləşdirən “Üç qardaş“ təşkilatının Azərbaycan 

Respublikasında fəaliyyət göstərməsi multikultural mədəniyyətin daşıyıcısı olan 

dövlətimizin tolerantlıq ənənələrinə hörmətlə yanaşmasının bariz nümunəsidir. 

Multikulturalizm leksikonumuzda yeni söz olsa da, multikultural ənənələr 

Azərbaycanda əsrlər boyu mövcud olub. Sadəcə fərqli formalarda adlandırılıb, 

mahiyyət dəyişməyib. Azərbaycanın multikultural cəmiyyət kimi formalaşmasında 

xalqın mənəvi dəyərləri ilə yanaşı, Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinin bu sahədə 

apardığı məqsədyönlü siyasətin rolu da böyükdür. Müasir dövrdə Azərbaycan 

xalqının çoxmədəniyyətlilik, multikultural ənənəsinin inkişafı Ulu Öndərin adı ilə 

bağlıdır. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin göstərişi ilə bu məsələ hüquqi 

sənədlərdə, o cümlədən Konstitusiyamızda əks olunmuşdur. O, haqlı olaraq 

multikulturalizm siyasətini ölkənin demokratik inkişafının tərkib hissəsi hesab edirdi. 

Dövlətimiz tərəfindən xalqımızın zəngin mənəvi-mədəni dəyərlərinin, 

mədəniyyətinin qorunması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində son illərdə həyata 

keçirilən ən mühüm işlərdən biri Ulu Öndərin siyasi kursunun davamçısı Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 28 fevral 2014-cü il Sərəncamı ilə 

Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə 

Dövlət müşaviri xidmətinin yaradılmasıdır. Bu istiqamətdə atılan növbəti addımlar 

isə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 7 may 2014-cü il Fərmanı ilə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun və 15 may 2014-cü 

il Fərmanı ilə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılması olmuşdur. 

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, dövlət başçısının təşəbbüsü ilə paytaxtımızda 2011-

ci ildən etibarən qlobal xarakterli məsələlərə dair geniş spektrli dialoqlar, müzakirələr 

aparmaq məqsədilə hər il tanınmış dövlət xadimləri, Nobel mükafatı qalibləri, 

nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinin bir araya toplandığı Beynəlxalq 

Humanitar Forum keçirilir. İndiyədək 4 forum keçirilib və hər dəfə gündəlikdə duran 
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əsas məsələ məhz multikulturalizm olub. Ona görə ki, bu mövzu daim diqqət tələb 

edir, multikulturalizmlə bağlı müxtəlif, ziddiyyətli fikirlər səslənir. Əsas məqsəd də 

multikulturalizmin müsbət tərəfini göstərərək təbliğ etməkdir. 

Prezident İlham Əliyevin bu barədə bildirdiyi fikirlər multikulturalizmin 

“Azərbaycan modeli”nin özünü doğrultduğunu göstərir: “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”. 
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NƏTİCƏ 

Çoxmədəniyyətlilik kimi təqdim edilən multikulturallıq, əslində, ilkin 

mənasından uzaqlaşaraq daha geniş anlam daşıyır. “Özünün daha geniş izahında 

multikulturalizm siyasi-humanitar fenomen kimi xüsusi önəm daşımağa başlamışdır. 

Başqa sözlə, multikulturalizm verilmiş siyasi coğrafiyada bir çox etnik qrupların 

birgə yaşaması və onların irsinin qorunması ilə yekunlaşmır. Burada bir sıra digər 

mühüm faktor vacibliyini təmin edir. İlk olaraq multikulturalizm həyat tərzi olmaqla, 

cəmiyyətdaxili və cəmiyyətdənkənar münasibətləri tənzimləyir, daha dəqiqi, dar 

formatda qəbul edildiyi halda, mədəniyyətlərin və xalqların, daha geniş çərçivədə 

təqdim edildiyi təqdirdə isə dövlətlərin və regionların inkişaf konturlarını müəyyən 

edən münasibətlər sistemini formalaşdırır. Bu sistem ortaq dəyərlərə əsaslandığından, 

ümumi qəbul edilmiş maraqların təmininə xidmət göstərməklə yanaşı, daha 

uzunmüddətli perspektivlərə malikdir”. 

Multikultural dəyərlər olmasaydı, böyük bəşər mədəniyyəti də ola bilməzdi. 

Müəyyən sərhədlər daxilində təcrid olunmuş və özünə qapanmış hər hansı 

mədəniyyət tənəzzülə məhkumdur. Qloballaşma dövründə isə heç bir ölkə 

multikulturalizmin təsirindən kənarda qala bilməz. Müxtəlif dinlərin nümayəndələri 

arasında dostluq və qardaşlıq münasibətləri bütün ölkələrin gələcək inkişafının 

əsasıdır. Maraqlıdır ki, dünyanın ən inkişaf etmiş Qərb ölkələrində multikulturalizm 

böhran yaşayır, başqa yerlərdə inkişaf üçün əsas prinsip sayılır. Əsas məsələ isə bu 

anlayışa ideologiya, yaxud həyat tərzi kimi baxılmasındadır. Qərbin ideologiya olaraq 

baxdığı multikulturalizm bir çox yerlərdə, o cümlədən Azərbaycanda həyat tərzi kimi 

qəbul olunur. Qərbsayağı multikulturalizm dünyada universal model kimi təqdim 

olunmağa çalışılsa da, o, digər mədəniyyət daşıyıcılarının fərqli dəyərlərini qəbul 

etmir. Buna görə də özünü doğrultmur. Halbuki qloballaşan dünya fərqli 

mədəniyyətlərin birgəyaşayışı olmadan mümkün deyil. Hansı sahə olursa-olsun, 

istənilən dövlət, cəmiyyət özünütəcrid şəraitində inkişaf edə bilməz. Bəşəriyyət 

yalnız fərqliliklərin dəyərlərinə hörmətlə inkişaf edə bilər. 

Azərbaycandakı milli-dini tolerantlıq nümunəvi model kimi bir sıra beynəlxalq 

instansiyalarda etiraf və bəyan olunub. Müxtəlif din və xalqların nümayəndələrinin 

ölkəmizdə əsrlərdir yanaşı, dostluq və qardaşlıq şəraitində yaşamasının kökündə 

xalqın mentaliteti, ondan irəli gələn sistemli dövlət siyasəti, həmçinin beynəlxalq 

norma və prinsiplər dayanır. Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda yaşayan 

müxtəlif xalqları ən böyük mənəvi sərvət hesab edirdi: “Biz Azərbaycan deyəndə 

onun sərvətini, onun gözəl təbiətini nəzərdə tuturuq. Lakin bütün bunlarla yanaşı, 

respublikamızın ən başlıca sərvəti qədimlərdən bu torpaqda yaşayan, müxtəlif 

millətlərdən olan, müxtəlif dinlərə etiqad edən adamlardır. Ölkə nə qədər çox xalqı 

birləşdirsə, bir o qədər zəngin olar”. 

 


