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01 dekabr, 2017-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamı ilə 2017-ci ilin Azərbaycanda “İslam Həmrəyliyi ili” elan
olunması ilə əlaqədar keçirilən “Islam Həmrəyliyi-Azərbaycan
nümunəsi” adlı
müsabiqənin materiallar toplusu
***
01 декабря 2017 года
Материалы Конкурса под названием «Исламская Солидарность
на примере Азербайджана», посвященного Объявлению в
соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской
Республики Ильхама Алиева 2017 года в Азербайджане «Годом
Исламской Солидарности»

***
01 December, 2017
Materials for the contest titled “Islamic Solidarity:
On the example of Azerbaijan” dedicated to the
аnnouncement of 2017 as the “Year of Islamic Solidarity”
in Azerbaijan
by the оrder of President Ilham Aliyev
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2017-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan uzun əsrlərdən bəri İslam sivilizasiyasının əsas mərkəzlərindən biri olmuşdur.
O, İslam dininin yayılmasında və eyni zamanda Müsəlman İntibahının bərqərar olmasında
mühüm rol oynamışdır. Bütün bunlar Azərbaycan ərazisində ilk vaxtlardan İslam dininin maddi
və qeyri-maddi irsinin formalaşmasına zəmin yaratmışdır. 743-cü ildə tikilən Şamaxı Cümə
məscidi və ölkəmizin muzeylərində saxlanılan qədim əlyazmalar bunun bariz nümunəsidir.
Dinlə bağlı sərt qadağaların mövcud olduğu sovet dövrü Azərbaycanında cəmi 17 məscid
fəaliyyət göstərdiyi halda, hazırda onların sayı 2000-i ötüb keçmişdir. Həmin məscidlərin 300dən çoxu tarixi-mədəni abidə kimi qorunur. Azərbaycan dövlətinin İslam dini dəyərlərinə qayğısı
sayəsində son illər ərzində İslam mədəniyyətinin qiymətli abidələrindən Bibiheybət, Təzəpir,
Əjdərbəy, Şamaxı Cümə məscidləri və Gəncə şəhərindəki “İmamzadə” kompleksi əsaslı şəkildə
yenidən qurularaq təmir olunmuş, ölkəmizin paytaxtında Cənubi Qafqazın ən möhtəşəm məbədi
Heydər məscidi inşa edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, İSESKO-nun, həmçinin müsəlman ölkələrini birləşdirən digər mötəbər qurumların üzvü seçilərək İslam aləmi ilə qarşılıqlı
faydalı münasibətlər qurmuş, qlobal əhəmiyyətli bir sıra mühüm mədəni forumların təşkilatçısı
kimi çıxış etmişdir.
Azərbaycan tolerantlıq mühitinin təşəkkül tapmasına, multikulturalizmin, mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun qurulmasına, islam dəyərlərinin dünyada təbliğinə
böyük töhfələr vermişdir. Azərbaycanın İslam aləmində qazandığı nüfuz 2009-cu ildə Bakı və
2018-ci ildə Naxçıvan şəhərlərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmasında öz ifadəsini
tapmışdır. IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 2017-ci ildə Bakı şəhərində keçirilməsi ilə bağlı
qərar isə ölkəmizin İslam həmrəylinin möhkəmləndirilməsi sahəsində növbəti əməli addımlar
atması üçün əlverişli şərait yaradır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq, İslam həmrəyliyinin bərqərar olmasında Azərbaycanın özünəməxsus mövqeyinin
möhkəmləndirilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. 2017-ci il Azərbaycan Respublikasında “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2017-ci ilin Azərbaycan Respublikasında
“İslam Həmrəyliyi İli” elan edilməsinə dair tədbirlər planını bir ay müddətində hazırlayıb
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 10 yanvar 2017-ci il
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Qorxmaz Hüseynov
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri
Hər bir xalqın ən qiymətli sərvəti onun milli, dini və mənəvi dəyərləridir. Qədim və zəngin
tarixə malik Azərbaycan uzun əsrlər boyu İslam sivilizasiyasının əsas mərkəzlərindən biri olmuş
və xalqımız İslam dəyərlərini daim qəlbində yaşatmışdır. Yüzilliklər boyu xalqımızı millimədəni köklərindən ayırmağa yönəlmiş cəhdlər heç bir nəticə verməmişdir. Hətta Sovet İttifaqının güclü təbliğat və repressiya maşını da Azərbaycan xalqının qəlbindən İslam dəyərlərinə
sadiqliyi çıxara bilməmişdir.
Dövlət müstəqilliyimizin bərpasından sonra Respublikamızda dövlət-din münasibətlərinin
tənzimlənməsində və dini etiqad azadlığının təminatında çox əhəmiyyətli işlər görülmüşdür.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin ölkəmizdə dini fəaliyyət sahəsində sabitliyə nail
olunması, konfessiyalar arasında dözümlülük mühitinin qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsi istiqamətində gördüyü böyük işlər dini etiqad azadlığına geniş imkanlar açmışdır. Ulu
Öndərin dövlət-din münasibətləri sahəsində irəli sürdüyü ideyalar mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu
gün Azərbaycanda mövcud olan dini dözümlülük və tolerantlıq dinə münasibətdə dövlət siyasəti
kimi səciyyələndirilir. Bu siyasət dünya ölkələri, o cümlədən müsəlman respublikaları tərəfindən
məqbul bir model kimi qəbul olunur və bəyənilir.
İslam dünyasında böyük nüfuza malik, çoxmillətli Azərbaycan tolerantlıq mühitinin
təşəkkül tapmasına, multikulturalizmin, mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun
qurulmasına, İslam dəyərlərinin dünyada təbliğinə böyük töhfələr vermişdir. Ölkəmiz İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının, ISESCO-nun, həmçinin müsəlman ölkələrini birləşdirən digər mötəbər
qurumların üzvü seçilərək İslam aləmi ilə qarşılıqlı faydalı münasibətlər qurmuş, bir sıra
beynəlxalq tədbirlərin təşkilatçısı kimi çıxış etmişdir.
Azərbaycanın İslam aləmində qazandığı nüfuz 2009-cu ildə Bakı və 2018-ci ildə Naxçıvan
şəhərlərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmasında öz ifadəsini tapmışdır. Möhtərəm
Prezident İlham Əliyevin 2016-cı ili Azərbaycanda “Multikulturalizm İli”, 2017-ci ili “İslam
Həmrəyliyi İli” elan etməsi bütün dünyaya dinindən, dilindən və irqindən asılı olmayaraq
insanların həmrəy yaşaması üçün bir çağırış olmuşdur. 2017-ci ildə IV İslam Həmrəyliyi
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Oyunlarının Bakı şəhərində keçirilməsi İslam həmrəylinin möhkəmləndirilməsi sahəsində
növbəti addım olmuşdur.
İslam Həmrəyliyi Oyunlarının rəmzi kimi suyun seçilməsi də təsadüfi deyil. Su həyat
mənbəyi, paklıq və müqəddəslik simvoludur. İnsanların təmiz və keyfiyyətli suya olan
tələbatının ödənilməsi hazırda qlobal çağırışlardan biridir. Azərbaycanda əhalinin içməli su
təminatının yaxşılaşdırılması dövlətin prioritet məqsədlərindəndir və son illər bu istiqamətdə
kompleks tədbirlər həyata keçirilir.
“İslam həmrəyliyi ili” çərçivəsində Bakı şəhərində keçirilmiş “İslam HəmrəyliyiAzərbaycan nümunəsi” konfransı da aktuallıq baxımından əhəmiyyətli olmuş, bəşəri dəyərlərin
üzə çıxarılmasına dəstək məqsədi daşımışdır. Bu mövzuda keçuirilmiş konfrans və müsabiqənin
ideyaları bugünümüzlə səsləşir və maarifləndirici əhəmiyyət kəsb edir.
Bu gün İslam aləmi ciddi çağırışlar, öz həllini gözləyən çoxsaylı problemlərlə üz-üzədir və
daha çox birliyə, həmrəyliyə ehtiyacı var. Ümidvarıq ki, Azərbaycan dövlətinin bu sahədəki
fəaliyyəti digər ölkələrə nümunə olacaq və ölkəmiz İslam dünyasında nüfuzlu mövqeyini
qoruyub saxlayacaqdır.
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Milix Yevdayev
Azərbaycan Dağ Yəhudiləri İcmasının sədri
Azərbaycan bütün dünya üçün gözəl tolerantlıq nümunəsidir....
Azərbaycan uzun illər İslam sivilizasiyasının əsas mərkəzlərindən biri olub, İslam dininin
yayılmasında və müsəlman intibahının bərqərar olmasında mühüm rol oynayıb. Eyni zamanda,
tarixən Azərbaycanda müxtəlif dinlərin, mədəniyyətlərin, icmaların, xalqların, etnik qrupların
nümayəndələri qarşılıqlı hörmət şəklində bir ailənin üzvü kimi yaşayıblar.
İslam həmrəyliyi dedikdə, digər dinlərə və mədəniyyətlərə qarşı müsəlmanların formalaşdırılmasını nəzərdə tutulmur. İslam həmrəyliyinin yalnız müsəlmanların birliyi ilə məhdudlaşdırılmasını düşünmürük. Bizim üçün İslam həmrəyliyi İslam dünyası ilə iqtisadi, mədəni, idman,
mənəvi və digər sahələrdə həmrəy olmaqdır.
Eyni zamanda, İslam həmrəyliyi başqa dinlərin nümayəndələrinə qarşı hörmət, onlarla
birgəyaşayış mədəniyyəti deməkdir. Bunun ən gözəl örnəyi Azərbaycan dövləti və cəmiyyətidir.
Azərbaycanın İslam həmrəyliyi modeli dedikdə ölkə vətəndaşlarının dinindən, milli mənsubiyyyətindən asılı olmayaraq eyni dəyərlər, prinsiplər ətrafında birləşməsini nəzərdə tuturuq.
Yəhudilərin Azərbaycanda məskunlaşmasının 2000 ildən çox tarixi var. Ölkədə həmişə
yəhudilərə doğma münasibət olub və həmin münasibət bu gün də davam edir. Digər konfessiyaların nümayəndələri kimi yəhudi icmasının nümayəndələri də öz dini ayinlərini və adətənənələrini azad şəkildə həyata keçirirlər.
Azərbaycanda antisemitizm əlamətləri heç vaxt müşahidə olunmayıb. Azərbaycan
hökumətinin təşəbbüsü və maliyyə dəstəyi ilə Bakıda müasir tələblərə cavab verən yeni sinaqoq
binası inşa edilərək dağ yəhudilərinin ixtiyarına verilib.
Azərbaycan öz müsbət nümunəsi ilə müsəlmanların, yəhudilərin və xristianların sülh və
qarşılıqlı hörmət şəraitində dinc yanaşı yaşamaq imkanlarını sübuta yetirir. ABŞ-ın Los-Anceles
şəhərində çıxan ən böyük yəhudi nəşrlərindən biri olan “Jewish Journal” qəzetinin bir sıra
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nömrələrində bütün dünya ölkələrinə multikulturalizm və tolerantlıq nümunəsi ola biləcək
Azərbaycan modeli barədə məqalələr dərc olunub.
Həmin məqalələrdə Azərbaycanda və Los-Ancelesdə yaşayan yəhudilər arasında yaranan
mehriban münasibətdən, Azərbaycanda tarixi tolerantlıq ənənələrindən, o cümlədən yəhudi
icmasına göstərilən diqqət və qayğıdan söz açılır.
Azərbaycanda müxtəlif dinlərə, o cümlədən yəhudi icmasına göstərilən diqqət və qayğı
bütün dünya üçün nümunəvi modeldir.
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Aqil Şirinov
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) Fətva və Moizələr şöbəsinin müdiri,
Bakı Dövlət Universiteti, İlahiyyat fakültəsinin baş müəllimi
Müsəlman şərqindəki hal-hazırkı vaziyyətə nəzərə salsaq, İslam həmrəyliyi ideyasının nə
qədər aktual olduğunu görərik. Təəssüf ki, bü gün İslam dünyası tarixin heç bir dövründə
olmadığı qədər bölünmüş bir haldadır. İstər məzhəbi, istərsə də etnik zəmindəki anlaşmazlıqlar
artıq müsəlman dünyasının reallığına çevrilib. Halbuki İslam dini müsəlmanların həmrəyliyinə
böyük əhəmiyyət verir, onları birgə hərəkət etmələyə təşviq edir. İstər Qurani-Kərimdə, istərsə
də Məhəmməd Peyğəmbərin (s) hədislərində bu barədə xeyli göstərişlər var. Məsələn, Ali-İmran
surəsinin 103-cü ayəsində belə buyrulur:
Hamılıqla Allahın ipinə (dininə, Qurana) möhkəm sarılın və (firqələrə bölünüb birbirinizdən) ayrılmayın!....
Peyğəmbərimiz də hədislərinin birində müsəlmanları vahid bir vücuda bənzədərək qeyd
edir ki, bu vücudun orqanlarından biri xəstələnsə, digər orqanlar da bundan təsirlənər.
Lakin çox təəssüf ki, bu gün İslam dünyası istər dinin, istərsə də zamanın tələbi olan
həmrəylikdən çox uzaqdır. Müxtəlif məzhəb və təriqətlərdən istifadə olunaraq müsəlmanlar
arasına təfriqə və ünsiyyətsizlik toxumları səpilir və bu hal bəzən münaqişələrlə nəticələnir.
Sevindirici haldır ki, Azərbaycan tarixən olduğu ki, hal-hazırda da bu təfriqələrin fövqündə
durmağı bacarmışdır. İslam dünyasının birliyi və həmrəyliyi istiqamətində çalışmış bir çox
mütəfəkkirin məhz Azərbaycanlı olması bunun bariz nümunəsidir. Xüsusilə 19-20-ci əsrlərdə
Şeyx İsmayıl Şirvani, Mir Həmzə Nigari, Seyid Əzim Şirvani, Əli Bəy Hüseynzadə, Mirzə
Ələkbər Sabir kimi ziyalılarımızın bu sahədəki xidmətləri əvəzolunmazdır.
İslam dünyasının bir hissəsi olan Azərbaycanda tarixən müxtəlif dinlərin və məzhəblərin
nümayəndələri sülh şəraitində yaşamış, hər hansı bir diskriminasiya halı ilə qarşılaşmamışlar.
Fəxrlə deyə bilərik ki, ölkəmiz tarixən üç səmavi dinin nümayəndələrinin dostluq şəraitində
yaşadığı və dini zəmində heç bir qarşıdurmanın yaşanmadığı məkandır. Azərbaycan müsəlman
dünyasında da müxtəlif İslam məzhəblərinin nümayəndələri arasındakı qardaşlıq münasibətləri
baxımından öz nümunəvi təcrübəsi ilə seçilir. Belə ki, İslamın iki böyük məzhəbinin
nümayəndələri tarixən ölkəmizdə məzhəbçilik qəliblərini aşaraq, qardaşlıq şəraitində yaşamış və
11

yaşamaqda davam edirlər. Zəngəzurlu böyük sufi, şair və mütəfəkkir Mir Həmzə Nigarinin
“Allahı, Məhəmmədi, Alı sevən dostanız, Nə sünniyiz, nə şiə, biz xalis müsəlmanız” misraları
Azərbaycandakı məzhəblərarası qardaşlıq mühitini lakonik şəkildə ifadə edir. İslam dünyasında
ilk məzhəblərüstü təfsir proyektini irəli sürənlərdən biri olan Bakı qazısı Mir Məhəmməd Kərim
Bakuvinin məhz Azərbaycanda yaşayıb-yaratması təsədüfi deyildir. Bu alimin Azərbaycanın
böyük xeyirsevər övladı Hacı Zeynəlabidin Tağıyevin təşviqi və maddi dəstəyi ilə qələmə aldığı
“Kəşful-həqayiq” adlı Quran təfsiri hər iki İslam məzhəbinin görüşlərini tərəfkeşlikdən uzaq
şəkildə ehtiva edir.
Bütün bu nümunələrdən çıxış edərək qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin 2017-ci ilin ölkəmizdə “İslam həmrəyliyi ili” elan edilməsi haqqındakı sərəncamı
Azərbaycanın İslam həmrəyliyi sahəsindəki tarixi fəaliyyətlərinə söykənir. Bu sərəncam eyni
zamanda Azərbaycan Prezidentinin 2016-cı ilin “Multikulturalizm” ili elan olunmasına dair
sərəncamının da məntiqi davamıdır. Belə ki, öz aralarında normal münasibətlərə malik olmayan
bir mədəniyyətin nümayəndələri digər mədəniyyətlərin nümayəndələri ilə normal əlaqələr qura
bilməz. Başqa sözlə, yalnız öz daxilində sülh, əmin-amanlıq və həmrəylik şəraitində yaşayan bir
İslam dünyası dünyanın digər mədəniyyətlərinin nümayəndələri ilə sülh və əmin-amalığa
söykənən əlaqələr qura bilər. Bu baxımdan “İslam həmrəyliyi” və “Multikulturalizm”
ideayalarını İslam dünyasındakı xalqaların və ümumilikdə dünya xalqlarının sülh şəraitində
yaşaması üçün lazım olan mühüm ideyalar kimi qiymətləndirmək olar. Fəxrlə qeyd edə bilərik
ki, Azərbaycan bu iki ideyanı tətbiq və təbliğ edir və bu baxımdan dünya üçün bir nümunədir.
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Akif Məmmədov
Azərbaycan Su Təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar
İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri
Azərbaycan tolerantlıq mühitinin təşəkkül tapmasına, multikulturalizmin, mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun qurulmasına, Islam dəyərlərinin dünyada təbliğinə
böyük töhfələr vermişdir.Uzun əsrlərdən bəri İslam sivilizasiyasının əsas mərkəzlərindən biri
olub, İslam dininin yayılmasında və eyni zamanda müsəlman intibahının bərqərar olmasında
mühüm rol oynayıb. Bütün bunlar Azərbaycan ərazisində ilk vaxtlardan İslam dininin maddi və
qeyri-maddi irsinin formalaşmasına zəmin yaradıb.
İslam sülh, haqq-ədalət dini olmaqla yüksək mənəvi dəyərləri ehtiva edir. Ali həyati
dəyərlərə söykənən İslam cəmiyyət daxilində və beynəlxalq arenada sülhün, əmin-amanlığın,
birliyin və sabitliyin qorunub saxlanmasına, separatizm kimi halların qarşısının alınmasına
xidmət edir. Ümumiyyətlə, İslam sülhsevərlik prinsipini yarandığı vaxtlardan günümüzə qədər
qoruyub saxlamışdır. İstər Qurani-Kərimdə yazılmış ayələrdən, istərsə də hədislərdən aydın olur
ki, İslam daim sülhün və həmrəyliyin tərəfdarı olmuşdur.
İslamın bəşəriyyətə bəxş etdiyi bütün bu tolerant düşüncələrə baxmayaraq, bu gün
müsəlmanların bir-biri ilə, digər din mənsubları ilə çəkişmələrini, ixtilaflara girmələrini dini
elmsizliyin və İslamın insanlara təhrif olunaraq çatdırılmasının nəticəsi kimi qiymətləndirmək
olar.
Ölkəmizin İslam aləmində qazandığı nüfuz 2009-cu ildə Bakı və 2018-ci ildə Naxçıvan
şəhərlərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmasında öz ifadəsini tapıb. Azərbaycanın bu
il IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarına ev sahibliyi etməsi də İslam həmrəyliyinə verdiyi töhfələr
sırasındandır.
Cənab Prezidenti İlham Əliyev IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarını bu cür dəyərləndirmişdir:
“Bu, təkcə idman tədbiri deyil. Əgər kimsə hesab edir ki, İslam Həmrəyliyi Oyunları idman
tədbiridir, səhv edir. Bu, böyük siyasi tədbirdir, bu, böyük mədəni tədbirdir, bu, böyük ictimai
hadisədir. Bu, bir daha Azərbaycanı müstəqil, öz dəyərlərinə, İslam dəyərlərinə sadiq ölkə kimi,
eyni zamanda, müasir ölkə kimi göstərir və bu gün İslama qarşı çirkin kampaniya aparanlara da
bir cavab olacaq. Çünki onlar İslam haqqında rəy formalaşdırırlar ki, İslam geridə qalmış
sivilizasiyadır. Onlar öz imkanları hesabına həm mediada, həm ictimai fikirdə, həm müxtəlif
qeyri-hökumət təşkilatları çərçivəsində rəy formalaşdırırlar ki, İslam dünya üçün təhlükədir,
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İslamı terrorizmlə eyniləşdirirlər, islamofobiyaya rəvac verirlər, xalqları dinə görə bölürlər,
müsəlman qaçqınlarına qarşı hörmətsizlik edirlər. Avropa İttifaqına üzv olan bəzi ölkələrin
rəhbərləri “Stop İslam” deyirlər. Bəziləri deyirlər ki, biz miqrantları qəbul etməyə hazırıq, ancaq
müsəlmanları yox. Bu, faşizmdir və faşizm harada yaranıb biz yaxşı bilirik və unutmamışıq.
Faşizm İslam aləmində yaranmayıb. Ona görə, İslam Həmrəyliyi Oyunlarının çox böyük mənası
var. Biz bu Oyunları keçirməklə bir daha gücümüzü, imkanlarımızı göstərəcəyik, dini
dəyərlərimizə sadiqliyimizi nümayiş etdirəcəyik, çalışacağıq ki, İslam aləmini birləşdirək. Bizi
bölmək, aramıza nifaq salmaq, bir-birimizə qarşı qoymaq istəyənlər öz hədəflərinə
çatmamalıdırlar.”
İslam həmrəyliyi təşəbbüsü Azərbaycanın həm siyasi, həm də mədəni baxımdan digər
müsəlman ölkələri ilə daha da yaxınlaşmasına səbəb olacaqdır. Bu, həmçinin ekstremizm,
terrorizm, radikalizm, cəhalət kimi mənfi təzahürlərə qarşı birgə mübarizəyə aparan ən doğru
addımdır. Azərbaycanın müsəlman dünyasına ünvanladığı bu çağırış onun xalqlararası və
dinlərarası siyasətdə bütün dünyaya nümunəvi ölkə olduğunun göstəricisidir. İndi Azərbaycan
dünyada sülh, barış, tolerantlıq, multikultural dəyərlər və birgəyaşayış ənənələri ilə tanınır.
Şərqlə Qərbin qovşağında yerləşən Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaları, dinləri özündə
birləşdirir. Bu müxtəliflik onun tolerant ölkə olmasının nümayişidir. Düşünürük ki, istər IV
İslam Həmrəyliyi Oyunları, istərsə də “İslam Həmrəyliyi ili” Azərbaycanın bu sahədə
təcrübəsinə işıq salmaqla yanaşı, eyni zamanda dünyaya birlik, həmrəylik mesajıdır.
Bu gün böyük fəxr hissi ilə qeyd edirik ki, Azərbaycan iqtisadi, siyasi, humanitar
mərkəzdir. Ölkəmizin müxtəlif sahələri əhatə edən beynəlxalq səviyyəli tədbirlərə ev sahibliyi
etməsi ona olan inamın, etimadın göstəricisidir.
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Habil Qurbanov
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Azad Həmkarlar İttifaqının sədri
Azərbaycan uzun əsrlərdən bəri İslam sivilizasiyasının əsas mərkəzlərindən biri olmuşdur.
O, İslam dininin yayılmasında və eyni zamanda Müsəlman İntibahının bərqərar olmasında
mühüm rol oynamışdır. Bütün bunlar Azərbaycan ərazisində ilk vaxtlardan İslam dininin maddi
və qeyri – maddi irsinin formalaşmasına zəmin yaratmışdır. Azərbaycan tolerantlıq mühitinin
təşəkkül tapmasına, multikulturalizm, mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun qurulmasına, İslam dəyərlərinin dünyada təbliğinə böyük töhfələr vermişdir. Ölkəmizin İslam aləmində qazandığı nüfuz 2009-cu ildə Bakı və 2018-ci ildə Naxçıvan şəhərlərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmasında öz ifadəsini tapmışdır. IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 2017ci ildə Bakı şəhərində keçirilməsi də ölkəmizin İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi
sahəsində növbəti əməli addımlar atması üçün şərait yaratdı.
Müasir Azərbaycanın həyatında İslam mənəvi-əxlaqi dəyərlərinin bərqərar olmasında
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin ümumbəşəri ideyalara əsaslanan
çoxşahəli fəaliyyəti yalnız Azərbaycan, məxsus olduğumuz region üçün deyil, ümumən dünyəvi
əhəmiyyətli addımlardır. Cənab Prezident İlham Əliyevin 2017-ci ili Azərbaycanda “İslam
Həmrəyliyi İli” elan etməsi ilə bağlı sərəncamı dövlətimizin İslam aləmindəki nüfuzunun daha
da artırılmasına, dini dözümlülük və tolerantlıq məfkurəsinin inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Bu baxımdan, verilən sərəncamın tələb və mahiyyətinə uyğun olaraq, birgə həyata
keçirilmiş “İslam Həmrəyliyi-Azərbaycan Nümunəsi” adlı yazı və poster müsabiqəsi xüsusən
ziyalılar arasında böyük maraqla qarşılanmışdır. Respublikamızın müxtəlif idarə və təşkilatlarında çalışan əməkdaşların təqdim etdikləri 101 məqalə və 7 poster bu müsabiqəyə olan
marağın əyani sübutudur. Məqalələrin böyük əksəriyyəti akademik elmi təhlillər və
araşdırmalara əsaslanmış, posterlər isə foto-informativ xüsusiyyətə malikdirlər. Müsabiqə
iştirakçılarının bir çoxunun fəlsəfə, sosiologiya, multikulturalizm və teologiya sahəsində yetkin
tədqiqatçılar olması tədbirin elmi sanbalının mükəmməlliyinə rəvac vermişdir. Müsabiqənin
yekunu olaraq “Elm və İnnovativ Texnologiyalar” beynəlxalq elmi jurnalının “İslam
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Həmrəyliyi-Azərbaycan Nümunəsi” adlı Xüsusi Nömrəsində çap edilən bu toplu Azərbaycanın
multikulturalizm modelinin tədqiqi, elmi təhlillərin aparılması, müxtəlif ölkələrə aid
mədəniyyətlərin araşdırılması və təşviqi, gələcəkdə bu tip müsabiqə və sempozyumların
keçirilməsində bir örnək kimi yardımçı olacaqdır. Müsabiqə materiallarının beynəlxalq elmi
jurnalın xüsusi buraxılışında çap edilməsi bu müsabiqənin, təqdim edilən poster və məqalələrin
beynəlxalq arenada tanıdılması və yayılması istiqamətində böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Ümidvaram ki, bu toplunun işıq üzü görməsi Respublikamızda hökm sürən tolerantlıq, dini
həmrəylik və sabitliyin daha da geniş vüsət almasına öz töhfəsini verəcəkdir.

16

Jeffrey Werbock
Chairman of the Mugham Society of America,
Researcher of Azerbaijani Mugham
“I was greeted with positivity everywhere in Azerbaijan”
My first experience with Azerbaijani society took place in Baku, 1989 when I was greeted
at the airport and treated with great respect, even affection, as the people of Azerbaijan were
already well aware of my love for traditional Azerbaijani music culture, thanks to a certain video
clip of a concert which was held in Washington DC with Zeynab Xanlarova and her ensemble.
Her tar player and band leader Zamiq Aliyev had invited me to participate in that concert by
singing a duet with Zeynab Xanum, and to play some kamancha and tar. This clip was then taken
to Baku and broadcast on AzTV, a certain program called Dalga which specialized in unusual
occurances.
Everyone in Baku seems to have seen that program because I was greeted everywhere with
familiarity and positivity. When the two agents assigned to watch me, translate for me and
organize daily activities during my first brief visit to Azerbaijan, expressed an interest in my
ethnic heritage, I was concerned about what they would say, how they would react to the news
that my grandparents came from Central and East Europe when they were young teenagers
escaping the pogroms of Europe against Jewish people. I had heard that Azerbaijan was mostly
Muslim and by 1989 there was considerable negativity toward Jewish people expressed by
Muslims everywhere, but the reaction I experienced was not negative at all; in fact it seemed
quite positive, as if being of Jewish heritage was an asset and not a liability for me.
I am not religious and have little interest in religious ideology of any kind, having being
raised by parents who were not interested in religion themselves; my father was a technical
writer and engineer and favored scientific explanations for all things. I felt the same as my father
regarding what is what in this world, and I prefer to think in scientific terms about reality and life
on earth. However, there are certain cultural traits that people with Jewish heritage share even
when they do not follow any religious practices, such as family first, avoiding waste, conserving
resources, and being kind toward others. Jewish people often regard learning and knowledge as a
high priority (not always) and respect education and educated people. Perhaps these cultural
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traits are regarded among Azerbaijanis as signs of a good society, and the usual stereotypes
about Jewish people seemed to be absent in Azerbaijan. In any case, I was greeted with positivity
everywhere in Azerbaijan and the news that I am of Jewish heritage was not seen as a negative in
Azerbaijan; instead it was seen as a positive. This has always been for me a source of pride in the
people of Azerbaijan, that they are so advanced sociologically that they did not share the bitter
anti-Semitism found in so many countries around the world, but instead valued their good
relations with their Jewish neighbors and foreign guests.
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Famin Salmanov
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası,
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının rəhbəri
Dünya sivilizasiyasının bir parçası olan Azərbaycan xalqını digərlərindən fərqləndirən
cəhət fərqli mədəniyyətlərə hörmətlə yanaşmaq, sülhpərvər, tolerant, həmrəy olmaq düşüncəsini
mənimsəməklə yanaşı, sülhün bərqərar olması naminə bu ideyaların təbliğini bəşəriyyət qarşısında məsuliyyət missiyası kimi qəbul etməsidir. Belə bir təfəkkür və əxlaqa sahib olmağımız
şübhəsiz ki, yaşadığımız ərazinin Şərqlə Qərb arasında mədəni, həm də coğrafi baxımından
körpü rolunu oynaması, eləcə də dədə-babalardan miras qalan milli, dini dəyərlərimizin
aliliyindən irəli gəlir.
Multikulturalizm tolerantlığın təcəssümüdür ki, onsuz dostluq və əməkdaşlıq mümkün
deyil. Mədəni mübadilə və qarşılıqlı zənginləşmə, xalqların sosial mədəni inkişaf təcrübəsini
bilmək və bunu yaradıcı şəkildə istifadə etmək qloballaşma şəraitində Azərbaycanın rəqabət qabiliyyətli və təhlükəsiz inkişafı üçün mühüm nəzəri və praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanda nəinki İslam, eyni zamanda müxtəlif dinlərə, məzhəblərə xüsusi həssaslıqla yanaşılır,
tolerant ölkə olaraq, Azərbaycan -bütün daxili və xarici siyasətdə bu məsələyə önəm verir.
Din-dövlət münasibətlərinin əsasını xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev
qoymuşdur və hal-hazırda bu siyasət Prezidentimiz İlham Əliyev Cənabları tərəfindən yüksək
səviyyədə davam və inkişaf etdirilir. Fəxrlə deyə bilərik ki, milli və mənəvi dəyərlərinə sadiq,
demokratik, dünyəvi Azərbaycan — din-dövlət münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğu
nümunəvi dövlət modelidir.
İslam həmrəyliyi- təkcə müsəlman ölkələri üçün deyil, bütün dünya üçün dinlərarası
münasibətlərin keyfiyyətcə yüksəlməsi yolunda gözəl imkan kimi dəyərləndirilməlidir.
Dövlətimizin başçısının İslam həmrəyliyi çağırışı İslamı terrorla eyniləşdirən, islamofobiyaya
rəvac verən, müsəlman miqrantlara qarşı aqressivlik nümayiş etdirən, İslam əleyhinə çirkin
gözdənsalma kampaniyası aparan, müsəlman dünyasına daxili nifaq salmaq istəyən qüvvələrə
tutarlı cavabdır, İslamın əsl mütərəqqi mahiyyətinin təbliği üçün uğurlu imkandır. İslam
həmrəyliyinin Azərbaycan modeli bu baxımdan unikal bir xarakter daşıyır. Belə ki, Azərbaycanda multikulturalizm və dini həmrəylik tarixdən gələn və Azərbaycan xalqının mədəni
dəyərlərinə söykənən bir ənənədir. Təsadüfi deyil ki, istər keçmişdə, istərsə də günümüzdə
müxtəlif dinlərin və məzhəblərin nümayəndələri ölkəmizdə bir ailə kimi yaşamış və
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yaşayırlar. Bu ənənə dini həmrəyliyin real olmasını və nümunə modeli kimi tətbiq olunmasının
mümkün olduğunu sübut edir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2017-ci ilin
Azərbaycanda “İslam həmrəyliyi ili” elan olunması ilə əlaqədar olaraq “İslam həmrəyliyi –
Azərbaycan nümunəsi” mövzusunda Respublika səviyyəsində təşkil edilmiş müsabiqənin əsas
məqsədi də – İslam həmrəyliyinə mədəni və dini müxtəlifliyin harmoniyası prizmasından
yanaşaraq, bu mövzunun aktuallığını daha da artırmaq və İslamın bəşəri dəyərlərinin bir daha
təbliğ edilməsinə dəstək olmaq idi. Bu müsabiqədə xeyli tədqiqatçılar – doktorant, dissertantlar,
ali məktəb müəllimləri, AMEA-nın elmi işçiləri və s. iştirak etmişdilər. Müsabiqəyə təqdim
edilən yazılardan bir çoxu münsiflər heyəti tərəfindən seçilərək, mükafata layiq
görülmüşdür.AMEA nın gənc alimləri də müsabiqə qalibləri arasında idi.
Qalib olan hər kəsi ürəkdən təbrik edir, uğurlar arzulayırıq.
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Umer Irfan
Research Manager , Country Representative for Pakistan
International Multicultural Network
Azerbaijan has been one of the major centers of Islamic Civilization for centuries.
Why these grapes are cheap? Because these are split up from their bunch, fruit seller
replied me. It makes me realize that how important it is to stay connected with your roots. Have
you ever noticed that the unification of mud makes a brick, and bricks together build a wall, and
walls collectively construct a home without unity this all is just a dust. We 1.8 billion Muslims
which are 24% of the total population in world, having 54 countries and the second largest
religion on the earth are living like dust. If European Union having 23 different languages, 20
different cultures and 27 different countries can be united than why we 54 Muslim countries,
believing in one God, one Quran and One prophet cannot open our hearts to each other.
Islamic Solidarity is the need of time and to implement this concept we do not need to be
situated together geographically but mentally. Journey of a thousand miles begin with a single
step, and President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has declared 2017
a Year of Islamic Solidarity. It is an important message both to the Islamic world community and
to the international community as well, a testimony of Azerbaijan’s keenness to enhance
solidarity and cooperation among the world states.
Azerbaijan has played a significant role in the spread of Islam, as well as establishment of
Muslim renaissance. At present the number of Mosques in Azerbaijan has exceeded 2000, and
more than 300 of these mosques are protected as historical and cultural monuments. The
Republic of Azerbaijan has established mutually beneficial relations with the Islamic world and
acted as the initiator of a number of globally important cultural forums since it was elected as a
member of the Organization of Islamic Cooperation, ISESCO, as well as other organizations.
In the same year Azerbaijan has hosted the 4th Islamic Solidarity games which have given a
very soft and true image of Muslim nation to the rest of the world.
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Government of Pakistan and nation are also very excited to work for the solidarity of
Islamic world and ready to corporate at any level. Now it is the right time to sit together and
establish an Islamic Solidarity council to work for the betterment of the Muslim nation. This
council will focus on the legislation, economy, sports, trade and security issues of the member
Muslim countries. The only way of building economy and healthy nation is to focus on
similarities rather than differences.
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Xəyalə Məmmədova
Beynəlxalq Multikultural Şəbəkənin rəhbəri
“İslam Həmrəyliyi – Azərbaycan nümunəsi ” mövzusu istiqamətində
keçirilən müsabiqənin Təşkilat Komitəsinin sədri
Dünyada fərqli mədəniyyətlərin və dinlərin süni vasitələrlə radikallaşdırıldığı həssas bir
dönəmdə məhz Azərbaycanın multikulturalizm, həmrəylik və birlik çağırışları ölkəmizi
xoşməramlı dialoq məkanına çevirib. Həmrəyliyi əməli şəkildə nümayiş etdirən ölkəmiz
təlatümlü dünyada etibarlı sülh və sabitlik adasına çevrilib. İslam Həmrəyliyi dövrün tələbidir.
Azərbaycan dini və məzhəbi zəmində münaqişələrin yaşanmadığı çox nadir ölkələrdən
biridir. İndiki dövrdə bu reallığı əminliklə ifadə etmək mümkündür. Ölkəmiz tarixən tolerantlıq
mühitinin təşəkkül tapmasına, mədəniyyətlərararası dialoqun qurulmasına və islam dəyərlərinin
təbliğinə böyük töhfələr verib. Şübhəsiz ki, həmrəylik və birgə yaşam sahəsində əldə etdiyimiz
uğurlar əsrlər boyunca formalaşmış mənəvi dəyərlər sistemindən və dövlət-din siyasətinin
düzgün qurulmasından irəli gəlir.
Dünyada, xüsusilə İslam aləmində baş verən hadisələr həmrəyliyi qaçılmaz zərurətə
çevirib. Aydındır ki, həmrəylik ilk olaraq müsəlman ölkələrin daxilində, daha sonra isə islam
dövlətləri arasında formalaşmalıdır. Daxildə qarşıdurma yaşayan bir dövlət dünyaya həmrəylik
mesajı verə bilməz. Azərbaycan sahib olduğu islam həmrəyliyini dünyaya nümayiş etdirməklə
bütün müsəlman aləminə öz mesajını verib. Üstünlüyümüz odur ki, Azərbaycanda islam həmrəyliyinin prinsipləri milli birliyimizin, mənəvi dəyərlərimizin və azərbaycançılığın tamamlayıcı
tərkib hissəsidir.
Dövlətimiz öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra keçmiş sovet respublikalarından ilk
olaraq İslam Əməkdaşlığı Təşkilatına üzv olmaq barədə müraciət edib və 1991-ci ilin dekabrında
quruma üzv seçilib. Azərbaycanın islam ölkələri ilə münasibətləri ölkəmizin xarici siyasət
kursunda prioritet istiqamətlərdəndir və strateji əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda Azərbaycan
İslam Hərbi Alyansı adlanan qurumda 34 islam dövlətinin yaratdığı hərbi blokda öz təmsilçiliyi
ilə terrora qarşı mübarizədə iştirakını təmin edib. 2017-ci il martın 1-də Prezident İlham Əliyev
İslamabadda keçirilən İƏT-in XIII sammitindəki çıxışında xüsusilə vurğulayıb ki, Azərbaycan
müsəlman ölkələri arasında həmrəyliyə ən çox əhəmiyyət verən ölkədir. Dövlət başçısı
vurğulayıb ki, bu gün İslamafobiya dünyada ən ciddi təhlükələrdən sayılır.
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Azərbaycan tolerantlıq mühitinin təşəkkül tapmasına, multikulturalizmin, mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun qurulmasına, Islam dəyərlərinin dünyada təbliğinə böyük
töhfələr vermişdir.
Ölkəmizin İslam aləmində qazandığı nüfuz 2009-cu ildə Bakı və 2018-ci ildə Naxçıvan
şəhərlərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmasında öz ifadəsini tapmışdır. IV İslam
Həmrəyliyi Oyunlarının 2017-ci ildə Bakı şəhərində keçirilməsi də ölkəmizin İslam həmrəylinin
möhkəmləndirilməsi sahəsində növbəti əməli addımlar atması üçün əlverişli şərait yaratdı.
Azərbaycan xalqı bu gün də özünün zəngin tolerantlıq və multikulturalizm ənənələrini
qoruyur, sivilizasiyalararası dialoqa, İslam həmrəyliyinə öz töhfələrini verir. 2016-cı ilin
ölkəmizdə “Multikulturalizm İli”, 2017-ci ilin isə “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilməsi bütün
dünyada, xüsusilə İslam aləmində sülhə, dostluğa, qarşılıqlı hörmət və birgəyaşayışa mühüm
çağırış və töhfədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2017-ci
ilin Azərbaycanda “İslam Həmrəyliyi İli” elan olunması ilə əlaqədar olaraq Respublika
səviyyəsində elan etdiyimiz müsabiqənin məqsədi İslam həmrəyliyinə mədəni və dini
müxtəlifliyin harmoniyası prizmasından yanaşaraq, məsələnin aktuallığını daha da artırmaq və
bəşəri dəyərlərin bir daha üzə çıxarılmasına dəstək olmaq idi.
Müsabiqəyə 101 məqalə daxil oldu, çap üçün 49 məqalə seçildi. Eyni zamanda 7 poster
təqdim olunmuşdur. Qaliblər mükafatlandırıldılar.
Əminliklə deyə bilərəm ki, bundan sonra da Islam dəyərlərinin təbliğinə, elmi araşdırmalarının genişləndirilməsinə bacardığımız qədər daha da böyük töhfələr verməyə çalışacayıq.
Maraq göstərən, müsabiqəmizdə iştirak edən hər bir kəsə Təşkilat Komitəsi adından dərin
minnətdarlığımı bildirirəm.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2016-cı ili Azərbaycanda
«Multikulturalizm ili» elan etməsi ilə əlaqədar olaraq, 2016-cı ilin mart ayında Beynəlxalq
Multi-kultural Şəbəkə yaradıldı. Şəbəkənin işçi heyəti multikulturalizm üzrə ixtisaslaşmış yerli
və xarici elmi- tədqiqatçılardan ibarətdir.Təsisçisi və rəhbəri Xəyalə Akif qızı Məmmədovadır.
Beynəlxalq Multikultural Şəbəkə , multikulturalizm sahəsi üzrə dünya səviyyəli elmi tədqiqatçıları bir araya gətirən virtual məkandır. Müxtəlif ölkələrdə mədəniyyətlərarası və dinlərarası
münasibətlərin inkişafında ixtisaslaşmış alimlərin elmi-araşdırmalarını beynəlxalq ictimaiyyətə
təqdim etmək şəbəkənin əsas prioritetidir. Beynəlxalq Multikultural Şəbəkə multikulturalizm
sahəsində həyata keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə dünyada milli və dini tolerantlığın gücləndirilməsi, multikulturalist dəyərlərin təbliği, ayrı-seçkiliyə qarşı birgə mübarizə yollarının araşdırılması, multikulturalizm siyasətinə yardım edən proqram və layihələri hazırlayır, bu kimi aktual
məsələlərin yerli və beynəlxalq səviyyədə kütləvi informasiya vasitələrində yayınlanmasını yüksək
səviyyədə həyata keçirir. Beynəlxalq Multikultural Şəbəkənin əsas məqsədləri aşağıdakılardır:
 Multikulturalizm üzrə elmi tədqiqatları aparmaq və qorunub saxlanılma yollarını
müəyyənləşdirmək;
 Multikulturalizm üzrə dünya mütəxəssislərinin şəxsi təcrübələrini təhlil etmək və təbliğatını
aparmaq;
 Müxtəlif ölkələrə aid mədəniyyətləri araşdırmaq və ictimaiyyətə təqdim etmək;
 Azərbaycanın multikulturalizm modelini və mövcud multikultural modelləri tədqiq etmək;
 Azərbaycan Respublikasının multikulturalizm sahəsindəki mühüm uğurlarını beynəlxalq
mütəxəssislər tərəfindən xarici ölkələrdə təbliğatını təmin etmək;
 Şəbəkənin məqsədinə uyğun tədbirlər, müsabiqələr təşkil etmək və kütləvi informa-siya
vasitələri, o cümlədən virtual məkanda məqsədə uyğun informasiyalar yaymaq;
 Beynəlxalq Multikultural Şəbəkənin ölkə təmsilçilərinin sayını çoxaltmaq. Hal-hazırda
şəbəkənin 72 ölkə təmsilçisi müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərir.
Beynəlxalq Multikultural Şəbəkə dünya səviyyəsində tanınmış elmi-mərkəzlər,təşkilatlar
və media mərkəzləri ilə əməkdaşlıq edir.Məqsədimiz bundan sonra da Azərbaycanda multikulturalizm dövlət siyasətinə dəstək verməkdən başqa, ölkəmizdə bu istiqamətdəki uğurların beynəlxalq səviyyədə təbliğatını aparmaq,etnik-mədəni, dini müxtəlifliyin tolerant əsaslarının qarşılıqlı
elmi təhlilini aparmaqla, qorunub-saxlanılma yollarını müəyyənləşdirməkdən ibarət olacaqdır.
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Sakit Hüseynov
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan
Giriş
Müşahidələr göstərir ki, bu gün dünyada ziddiyyətli proseslər baş verməkdədir. Belə ki,
ayrı-ayrı bölgələrdə milli-mədəni və siyasi qarşıdurmalar, etnik siyasi konfliktlər, antisemitizm,
islamofobiya, ksenofobiya halları, separatçılıq, terrorizm, dindən sui-istifadə edərək münaqişələr
yaratmaq kimi bəşər sivilizasiyasını təhdid edən hadisələr yaşanır. Belə vəziyyətdə dövlət
xadimlərinin, elm adamlarının, aparıcı dünya dinlərinin həmrəylik, sülh çağırışlarına dinlərarası
və mədəniyyətlərarası dialoqa ciddi ehtiyac vardır.
Dünyanın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Yaxın Şərqdə, Suriyada, Fələstində, İraqda,
Türkiyədə, Əfqanıstanda, Myanmada və s. ölkələrdə səngimək bilməyən terror, insan qırğını,
dini-mədəni irsin məhvi prosesləri-hazırkı şəraitdə müsəlman aləmində həmrəyliyin olmaması
səbəbindən yaşanan ümumbəşəri faciələrdir. Bu təhdidlərdən bəşər ailəsi həmrəylik, dinlərarası
tolerantlıq və əməkdaşlıq sayəsində xilas ola bilər. Müqəddəs kitabımız olan Qurani-Kərimin
Əraf sürəsinin 85-ci ayəsinin təfsirində buyurulmuşdur: “Allah-Təalanın bəşər üçün mükəmməl
şəkildə xəlq etdiyi Yer üzündə Fitnə-fəsad törətməyin, qan tökməyin, Tanrının yaratdığı həyatı,
insanı məhv etməyin”.
Məhz, bu baxımdan müasir dünyada baş verən ziddiyyətlərin ketdikcə kəskinləşdiyini
nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev 2017-ci ili “İslam həmrəyliyi
ili” elan etmişdir. Prezident İlham Əliyevin bu cəsarətli qərarı, nəinki İslam aləmində, eləcə də
bütün dünyada zamanın tələblərinə cavab verən xoşməramlı mühüm bir çağırışdır.
Qeyd edək ki, İlham Əliyev İslam həmrəyliyinin fəlsəfəsini məntiqi cəhətdən ümumiləşdirərək, qısa şəkildə qaşağıdakı kimi şərh etmişdir: “Bu gün müsəlman dünyasının əvvəlki
dövrlərdə heç zaman olmadığı qədər daha çox birliyə və həmrəyliyə ehtiyacı var. Buna görə də
2017-ci ilin ölkəmizdə “İslam həmrəyliyi ili” elan olunması bütün müsəlman aləminə və
dünyaya xoşməramlı mesajdır. “İslam həmrəyliyi ili”nin əsas məqsədləri müsəlman aləmində
birliyi möhkəmləndirmək, İslamın sülh və mədəniyyət dini olduğunu bütün dünyaya
göstərməkdir” (1.s.6). İlham Əliyevin 2017-ci ili “İslam Həmrəyliyi İli” elan etməsinin qlobal
əhəmiyyət daşıması daməhz bununla şərtlənir.
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin “İslam həmrəyliyi ilə bağlı çağırışını Ulu öndər
Heydər Əliyevin hələ XX əsrin 90-cı illərin əvvəllərində irəli sürdüyü “İslam birliyi” ideyasının
məntiqi davamı kimi dəyərləndirmək lazımdır.
I. Heydər Əliyev irsi və İslam həmrəyliyi ideyası
Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, Ulu öndər Heydər Əliyevin İslam həmrəyliyi
ideyası ilə bağlı özünəməxsus baxışları vardır. Heydər Əliyev İslamın bəşəri dəyərlərindən

26

Sakit Hüseynov

səmərəli istifadə etməklə cəmiyyətdə mənəvi birliyin yaradılmasında İslam həmrəyliyi
ideyasının mühüm rol oynadığına xüsusi önəm verirdi. Heydər Əliyev irsinə əsaslanaraq İslam
həmrəyliyi ideyasının məkan, zaman və struktur baxımdan aşağıdakı mərhələlərə bölmək olar:
1. Ölkədaxili həmrəylik.
2. Müsəlman ölkələri arasında həmrəylik.
3. Mədəniyyətlərarası, dinlərarası, sivilizasiyalararası həmrəylik.
4. İslam həmrəyliyindən bəşəri həmrəyliyə doğru.
Qeyd edək ki, ölkədaxili həmrəylik (1) öz strukturuna görə aşağıdakı formalara bölünür:
1. Milli-etnik qruplar arası həmrəylik.
2. Məzhəblər arası həmrəylik (şiə, sünni və s.).
3. Dinlərarası həmrəylik (İslam, xristianlıq, yəhudi və s.)
Ulu öndər ümumi həmrəyliyə nail olmaq üçün əvvəlcə ölkə daxilində vətəndaş
həmrəyliyini bərqərar etməyi nəzərdə tuturdu. Çünki, o yaxşı bilirdi ki, ümumi həmrəyliyin
formalaşması üçün ayrı-ayrı ölkələrdə milli-mənəvi, dini-etnik həmrəyliyə nail olmaq əsas
şərtlərdən biridir. Həmrəylik ideyasının sosial-fəlsəfi mahiyyətini yaxşı dərk edən Heydər Əliyev
özünün dövlətçilik fəaliyyətində həmişə bu məsələyə diqqət yetirmişdir.
İndi isə ayrı-ayrılıqda bu mərhələləri şərh edək:
1. Ölkədaxili həmrəylik dedikdə, burada dinindən, milliyyətindən, irqindən asılı olmayaraq
bütün vətəndaşların həmrəyliyinin bərqərar olunması başa düşülür. Ayrı-ayrılıqda götürülmüş
ölkələrdə həmrəyliyin, birliyin bərqərar olması həmin ölkələrdə sülh, əmin-amanlıq, sabitlik və
birgəyaşayışın əsas təminatı hesab olunur.
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində müharibə şəraitində yaşayan Azərbaycanın ağır
günlərində Azərbaycana rəhbərlik edən Heydər Əliyev ölkə vətəndaşlarının birliyinə,
həmrəyliyinə nail olmaq üçün idarəetmənin fəlsəfəsi və özünün dövlətçilik təcrübəsindən
məharətlə istifadə etmişdir. Ulu öndər yaxşı bilirdi ki, yenicə müstəqillik qazanmış bir ölkənin öz
müstəqilliyini saxlaması, möhkəmlənməsi və sonrakı inkişafı həmin ölkənin vətəndaşlarının
birliyi və həmrəyliyindən asılıdır. Buna görə də ölkə vətəndaşlarının həmrəyliyinin əhəmiyyətini
yüksək qiymətləndirən Heydər Əliyev sadə insanlar ilə görüşlərində onları birliyə və vətəndaş
həmrəyliyinə çağıraraq demişdir: “Ölkəmiz demokratiya yolu ilə gedir... Ölkəmiz bütün dünya
üçün açıqdır. Bizim dövlətimiz, ölkəmiz öz milli, mənəvi, dini dayaqlar üzərində qurulub və
bundan sonra da yaşayacaqdır. Amma bunların hamısını təmin etmək üçün gərək hər bir
vətəndaşımız öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirsin, öz vətəndaşlıq borcunu, məsuliyyətini dərk
etsin. Əgər hər bir vətəndaş, hər bir Azərbaycanlı dərk edə bilsə ki, müstəqil Azərbaycanın
yaşaması, qalib gəlməsi və gələcəyə uğurla getməsi onun kiçik fəaliyyətindən də asılıdır, o bunu
edəcəkdir. Sizin də, bizim də borcumuz ondan ibarətdir ki, hər bir vətəndaşı-gəncləri də, yaşlı
adamları da, sizin kimi müdrik ağsaqqalları da, dindarları da hamını agah edək ki, bu ağır
dövrümüzdə hər bir vətəndaşın, hər bir Azərbaycanlının mövqeyindən, fəaliyyətindən, cəmiyyətə
göstərdiyi xidmətdən dövlətimizin, cəmiyyətimizin müqəddəratı, bu günü və gələcəyi
asılıdır”(2.s.84-85).
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Ölkəmizin daxilində həmrəyliyə, birliyə nail olmaq üçün xalqımıza müraciət edən Heydər
Əliyev müstəqil Azərbaycanın inkişafına, torpaqlarımızın erməni işğalından azad edilməsinə
inanırdı. Ümumiyyətlə uzaqgörən ümumilli lider xalqımızın dünya xalqları içərisində ləyaqətli
səviyyəyə qalxacağını nəzərdə tutaraq demişdir: “Biz nə qədər bir olsaq, bir-birimizin əllərindən
nə qədər möhkəm tutsaq, bir-birimizə nə qədər yaxın olsaq, müstəqil Azərbaycanın yaşamasına o
qədər çox nail olacaq, xalqımız onun başına gələn bugünkü bəlalardan xilas olacaq,
torpaqlarımız Ermənistanın işğalından azad olacaq. Azərbaycanda əsrlərdən-əsrlərə keçmiş milli,
mənəvi dəyərlərimiz möhkəmlənəcək, daha dərin kök salacaq, inkişaf edəcək və Azərbaycan
xalqı dünya xalqları içərisində ləyaqətli səviyyəyə qalxacaqdır”(3.s.85).
Ölkədaxili həmrəyliyi qoruyub saxlamaq üçün Ulu öndər İslam dininin bəşəri
dəyərlərindən istifadə edərək ölkəmizin ümumi inkişafı və birliyi naminə adamlarımızın kinküdurəti, ədavəti kənara qoyaraq bir araya gəlməsini istəyirdi. Belə məqamda ölkə
vətəndaşlarının həmrəyliyi naminə Heydər Əliyev peyğəmbərimiz Həzrəti Məhəmmədin
tövsiyyələrini əsas tutaraq, ümumiyyətlə, islam dininin mütərəqqi dəyərlərinə əsaslanaraq, adətənənələrimizə və milli-mənəvi dəyərlərimizə söykənərək, xalqımıza müraciət edərək deyirdi:
“Respublikamızda son illər gedən proseslər cürbəcür ziddiyyətlər yaradır. Bəzi adamlarda birbirinə qarşı kin-küdurət, ədavət, qisasçılıq hissləri yaranıb. Bunların hamısını kənara qoymaq
lazımdır. Allah da belə buyurub, Qurani-Kərim də bunu bizdən tələb edir. Dinimizin əsasını
qoyan və mənim bu günlərdə məbədini ziyarət etdiyim Həzrəti Məhəmməd peyğəmbər də bizə
bu yolu göstərir. Ona görə də mən həm sizə, bütün dindarlara, həm də bütün Azərbaycanlılara
müraciət edirəm”(4.s.85).
2. Məzhəblərarası həmrəylik. Heydər Əliyevə görə, ölkə daxilində sabitliyi və birgəyaşayışı təmin etmək üçün multikulturalizm və tolerantlıq ideyası cəmiyyətdə üstünlük təşkil
etməli və ölkə vətəndaşlarının gündəlik həyat tərzinə çevrilməlidir. Hamıya məlumdur ki,
multikulturalizm və tolerantlıq Azərbaycan vətəndaşlarının həyat tərzinə çevrilmişdir. Hər hansı
bir cəmiyyətdə təriqətlərarası münasibətlərin normal olması ölkədaxili sabitliyin bərqərar
olmasını şərtləndirir. Məsələn, Azərbaycanda tarixən məzhəblər (sünni, şiə və s) arası
münasibətlərdə heç bir vaxt problem olmamışdır. Müstəqillik dövründə isə Heydər Əliyevin
düzgün idarəetmə səyləri nəticəsində ölkəmizdə dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsi hər
bir məzhəb nümayəndələrinin hüquqlarının qorunmasına xidmət etmişdir. Məhz bunun
nəticəsidir ki, 2016-cı ilin yanvar ayında Bakı şəhərində yerləşən Heydər Məscidində sünni və
şiə məzhəbinə mənsub olan müsəlmanların ilk dəfə olaraq eyni vaxtda birlikdə vəhdət namazı
qılmışlar. Müxtəlif məzhəbə mənsub olan insanların bir məscid daxilində vəhdət namazı qılmaları Azərbaycanın dini tolerantlıq nümunəsi kimi dünya müsəlmanlarına bir mesaj olmuşdur.
Azərbaycanda müxtəlif dinlərin birgə yaşayış şəraitinin nümunəvi xarakter daşıdığını
vurğulayan ulu öndər bu xüsusiyyətlərin xalqımızın dini dözümlülüyünü göstərən əsas şərt hesab
edirdi. Bir neçə konfessiyalı ölkələrdə ölkədaxili həmrəylik, dini tolerantlıq və dinlərarası
münasibətlərin səviyyəsindən asılıdır. Bu səbəbdən Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldiyi ilk
gündən ölkəmizdə vətəndaş həmrəyliyinə nail olmaq üçün dini konfessiyaların bir-birinə
münasibətlərinin normal olmasına çalışmışdır. Bu baxımdan Ulu Öndər ölkəmizdə təriqətlərarası
münasibətlərin nümunəvi xarakter daşıdığını qeyd edərək demişdir: “Azərbaycanda müxtəlif
dinlərin bu cür birliyinin olması müstəsna dərəcədə nümunəvi xarakter daşıyır. Bu, əslində
Azərbaycanın reallığını, eyni zamanda Azərbaycan xalqının dini dözümlülüyünü göstərir.
Azərbaycanda əhalinin əksəriyyətini islam dininə etiqad edən Azərbaycanlılar təşkil edir. Ancaq
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eyni zamanda Azərbaycanda xristian-pravoslav, yəhudi dininə etiqad edən insanlar, müxtəlif
millətlərin nümayəndələri də yaşayırlar. Azərbaycanlılar başqa dinlərə münasibətdə həmişə
dözümlü olublar və bunu bizə Quran, Həzrəti-Məhəmməd vəsiyyət edibdir. Amma ən mühüm
odur ki, bu xeyirxah, müqəddəs vəsiyyət yerinə yetirilsin. Azərbaycanlıların bu vəsiyyəti
müqəddəs tutması xalqımızın çox mühüm keyfiyyəti, xüsusiyyətidir və biz bununla fəxr edə
bilərik”(5.s.49-50).
3. Ölkə daxilində dinlərarası həmrəylik. Ölkəmizin inkişafı naminə bütün vətəndaşlarımızın ölkədaxili həmrəyliyinə nail olmaq, vətənimizi erməni düşmənlərindən xilas etmək,
ordumuzun möhkəmlənməsi və müdafiə qüdrətinin artması üçün Ulu Öndər bütün Azərbaycan
xalqına İslam dini ətrafında birləşməyi tövsiyə edərək, 1993-cü il 5 sentyabr tarixində Təzəpir
məscidində dindarlar qarşısındakı çıxışında demişdir: “Biz bu yolla gedəcəyik. Biz öz islam
dinimizi qoruyub saxlayaraq, bizim dinimizə, əxlaqımıza, mənəviyyatımıza təcavüzlərin
qarşısını alaraq heç bir başqa millətə, heç bir başqa dinə təcavüz etməyəcəyik. Hər bir millətə
mənsub olan insana, hər dinə hörmətlə yanaşmışıq və yanaşacağıq. Bu, Allahın əmridir, bu bizim
Ulu peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlamın bizə tövsiyəsidir. Ona görə də Azərbaycan
xalqının bu ağır dövrdə birləşməsi İslam dininin böyük mənəvi dəyərlərinə söykənir və ümidvaram ki, bizim dindarlarımız, bizim din aləmində fəaliyyət göstərən şəxslərimiz, Azərbaycanın
bütün vətəndaşları İslamın buyurduğu yolla gedərək Vətəni qorumaq əzmi, qəhrəmanlıq əzmi,
vətənpərvərlik əzmi tərbiyə etməlidirlər” (6.s.21).
Burada ölkəmizin ağır durumda olduğu bir vaxtda Heydər Əliyev insanlarda birləşmək və
həmrəyliyə nail olmaq kimi islamın tarixi ənənəsini yada salaraq Allahın buyurduğu və
Peyğəmbərimizin tövsiyəsini dindarlara xatırlatmaqla keçən əsrdə 90-cı illərin əvvələrində
ölkəmizin ağır günlərində vətənimizi işğalçılardan qorumaq və xalqımızda vətənpərvərlik və
qəhrəmanlıq əzmini gücləndirməyi vurğulamışdır.
II. Heydər Əliyev və Müsəlman ölkələri arasında həmrəyliyin genişlənməsi
Qeyd etmək lazımdır ki, Heydər Əliyev 1993-cü il xalqın tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə
gəldiyi vaxtdan müsəlman ölkələri arasında əməkdaşlığın və həmrəyliyin möhkəmləndirilməsinə
xüsusi diqqət yetirmişdir. Xüsusən İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin Dövlət və
Hökümət başçılarının 1994-cü il 13 dekabr tarixində Kasablanka (Mərakeş) Zirvə Toplantısında
Heydər Əliyevin geniş məzmunlu çıxışı İslam dünyasında həmrəyliyin genişləndirilməsinin
zəruri olduğunu bir daha təsdiq etdi. Toplantıdakı çıxışında Heydər Əliyev Müsəlman ölkələrinin
başçılarına müraciət edərək, İslam ölkələri arasında birliyin, həmrəyliyin mühüm əhəmiyyət
daşıdığını və Azərbaycanın İslam dünyası ilə əməkdaşlığının genişlənməsini vurğulayaraq
demişdir: “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi mən öz qardaşlarımla-müsəlman dövlətlərinin başçıları ilə şəxsi münasibətlər yaratmağa, aramızda həmrəyliyi möhkəmlətməyə böyük
əhəmiyyət verirəm. Əminəm ki, Mərakeşdəki Zirvə görüşü Azərbaycanın bütün İslam dünyası
ilə əməkdaşlığının genişlənməsinə və dərinləşməsinə kömək edəcəkdir” (7.s.20-21).
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləyən İslam Konfransı Təşkilatının bir
müsəlman ölkəsi kimi Azərbaycana siyasi dəstək göstərdiyini xüsusi qeyd edən Heydər Əliyev
bu təşkilatın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmiş və bu təcrübənin davam etdirilməsini zəruri
hesab edərək demişdir: “Öz qətnaməsində Ermənistan Respublikasının müstəqil Azərbaycana
qarşı təcavüzünü pisləmiş İslam Konfransı Təşkilatının fəaliyyətini biz yüksək qiymətləndiririk.
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O bu münaqişənin aradan qaldırılması işində iştirak edən beynəlxalq təşkilatlara müvafiq
müraciətlər göndərmişdir. Hesab edirəm ki, belə tədbirləri davam etdirmək lazımdır və çox
ümidvarıq ki, İslam Konfransı Təşkilatının hər bir üzvü bu tədbirləri dəstəkləyəcəkdir”(8.s.21).
Bu toplantıdakı çıxışında Heydər Əliyev bir çox müsəlman ölkələrinin Azərbaycandakı
qaçqınlara qayğı ilə yanaşdığını və onlara sosial yardım etməsini xüsusi olaraq vurğulamış və
həmin ölkələrin rəhbərlərinə minnətdarlıq bildirərək demişdir: “Bu mötəbər kürsüdən mən öz
qardaşlarıma-Türkiyənin, İranın, Pakistanın, Səudiyyə Ərəbistanının və bir çox başqa ölkələrin,
İslam xeyriyyəçiliyi təşkilatının rəhbərlərinə təşəkkür edirəm. Onlar xalqımızın müsibətinə öz
münasibətlərini dərhal bildirərək qaçqınları ən zəruri əşyalarla təmin etmişlər və bu gün də bizə
yardım göstərməkdədirlər” (9.s.22).
Buradan göründüyü kimi Kasablanka Zirvə görüşündə Heydər Əliyev Ermənistanın
təcavüzü nəticəsində ölkəmizin düşdüyü ağır vəziyyəti görüş iştirakçılarına çatdırmaqla yanaşı,
dünyanın başqa bölgələrində baş verən qırğın və dağıntılara da diqqəti cəlb etmiş və müxtəlif
bölgələrdə yaşayan müsəlman və qeyri-müsəlmanların taleyinə biganə qalmamağı nümayəndələrə bəyan etmişdir. Buradan göründüyü kimi Heydər Əliyev bu görüşdə bir müsəlman
ölkəsinin başçısı kimi təkcə Azərbaycanın problemlərini yox, eyni zamanda digər bölgələrdə
yaşayan müsəlman və qeyri-müsəlmanların da problemlərini həll etmək üçün İslam Konfrans
Təşkilatına üzv olan ölkələrin başçılarına müraciət edərək demişdir: “Öz çıxışımda mən xalqımın
ağrı-acılarından danışdım. Bununla yanaşı, Bosniya və Herseqovinada, Kəşmirdə, Fələstində,
dünyanın bütün qaynar nöqtələrində milliyətindən və dinindən asılı olmayaraq başqa xalqların da
dərdi və iztirabları məni narahat edir. Bosniya və Hersoqovinada son vaxtlar yaranmış vəziyyət
xüsusi təşviş və ürək ağrısı doğurur. Orada qırğın və dağıntılar dəhşətli miqyas almışdır. Ona
görə də biz qanlı qırğının dərhal dayandırılması üçün və bu münaqişənin ədalətli aradan
qaldırılmasına nail olmaq üçün bütün imkanlarımızdan istifadə etməliyik, var qüvvəmizi sərf
etməliyik ”. (10.s.23).
Ümumiyyətlə Heydər Əliyevin Kasablanka görüşündəki təsirli və mənalı çıxışı Ulu
Öndəri, təkcə bir müsəlman dövlətinin başçısı kimi yox, həm də dünya xalqlarını bəşəri həmrəyliyə çağıran bir lider kimi dünyada tanıtmışdır. Yuxarıda dediyimiz kimi Heydər Əliyevin İslam
həmrəyliyi ideyası, təkcə İslam ölkələrinin birliyi ilə məhdudlaşmır. Araşdırmalar və həyati
faktlar göstərir ki, Heydər Əliyevin İslam həmrəyliyi ideyası Bəşəri həmrəyliyə istiqamətlənmiş
qlobal mahiyyət kəsb edir.
Heydər Əliyev xüsusən, müsəlman ölkələrinə qarşı qərəzli münasibətlərin çoxaldığı indiki
dövrdə beynəlxalq görüşlərin İslam həmrəyliyinin möhkəmlənməsinə təkan verdiyini qiymətləndirmişdir. Bu baxımdan “Müasirlik və dini-mədəni dəyərlər” mövzusunda Bakıda keçirilən
beynəlxalq konfrans iştirakçılarına göndərdiyi təbrik məktubunda İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsində bu cür tədbirlərin əhəmiyyətindən bəhs edərək demişdir: “Müsəlman alimləri və
din xadimlərinin dinimizin mühüm aktual problemlərini müzakirə etməsi sırf elmi-dini əhəmiyyəti ilə yanaşı, müsəlman dövlətləri və xalqları arasında qardaşlıq və əməkdaşlıq əlaqələrinin
genişləndirilməsi, islam həmrəyliyinin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edir. Dünyanın bir çox
yerlərində islam dininin əsaslarına, müsəlman ölkələrinə qarşı qərəzli həmlələrin aparıldığı
müasir dövrdə bu, xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə görüşlər həmçinin müştərək tarixi,
mədəni, mənəvi ənənələrə malik olan, oxşar tale və inkişaf yolu keçmiş ölkələrimizin qarşısına
çıxan problemlərin həllində bir-birimizin təcrübəsindən səmərəli istifadə etmək imkanlarını
genişləndirir (12.s. 207-208).
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III. Heydər Əliyevin “İslam həmrəyliyi” ideyasının təşviq edilməsində Prezident
İlham Əliyevin rolu
Ulu Öndər Heydər Əliyevin İslam həmrəyliyi ideyasının nəzəri və praktiki cəhətdən
inkişaf etdirilməsində İlham Əliyevin rolunu xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Xüsusən, 2003cü ildən sonra Azərbaycanda multikulturalizm tolerantlıq, eyni zamanda, İslam həmrəyliyi
ideyasının inkişaf etdirilməsində və bu ideyanın təşviq edilməsində İlham Əliyevin fəaliyyəti
beynəlxalq ictimaiyət və müxtəlif ictimai xadimlər tərəfindən yüksək dəyərləndirilməkdədir.
Qeyd edək ki, son illərdə Azərbaycanda keçirilən və bəşəri həmrəyliyi ifadə edən beynəlxalq
tədbirlərin iştirakçıları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin geniş miqyaslı fəaliyyətini KİVlərdə həmişə işıqlandırmışlar.
Prezident İlham Əliyev bəzi kütləvi informasiya vasitələrində islamı ekstremizm, terrorçuluqla eyniləşdirməyə çalışanlara qarşı çıxaraq islam dininin sülh və qardaşlıq dini olduğunu
vurğulamışdır. İslama qarşı ədalətsiz mövqe tutan bəzi siyasətçilərin məsuliyyətsiz bəyanatlarını
tənqid edən İlham Əliyev İslamı gözdən salmağa çalışanlara qarşı İslam həmrəyliyi çağırışını
irəli sürmüşdür. O “Dini tolerantlığın möhkəmləndirilməsi: (Azərbaycan modeli, ATƏT regionu
və onun hüdudlarından kənarda çağırışlar)” mövzusunda Bakıda keçirilən beynəlxalq konfrans
iştirakçılarına demişdir: “İslam sülh dinidir. Dünyanın kütləvi informasiya vasitələrində dinimizi
süni sürətdə ləkələmək, İslamı terrorçuluqla, ekstremizmlə eyniləşdirmək cəhdləri bizi çox
narahat edir. Bu informasiya fonu həm də konfessiyalararası sülhün bütün dünyada bərqərar
olmasını istəməyənlərin dəyirmanına su tökən bəzi siyasətçilərin məsuliyyətsiz bəyanatları ilə
möhkəmləndirilir. Buna görə də bu konfrans baxışlarımızı, mövqeyimizi, nöqteyi-nəzərimizi,
dini dəyərlərimizi geniş dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq və qarşılıqlı anlaşmanın, hörmətin
olması üçün daha bir imkandır. O zaman dünya daha təhlükəsiz olar” (13.s.534).
Qeyd etmək lazımdır ki, 2003-cü ildən sonra İlham Əliyevin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə
qlobal əhəmiyyət daşıyan yüksək səviyyəli beynəlxalq təşkilatların müxtəlif tədbirlər keçirilməsinə məhz, Azərbaycan ev sahibliyi etmişdir. Azərbaycanda multikulturalizm və tolerantlıq; dillərarası, mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun gələcək perspektivləri; İslam
həmrəyliyi-zamanın çağırışıdır; İslam həmrəyliyindən-bəşəri həmrəyliyə doğru və s. qlobal
əhəmiyyətli mövzular məhz müxtəlif adlarla Azərbaycanda müzakirə edilmişdir.
Bu müzakirələrdə BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, UNESCO, İƏT, İSESCO, Dünya
turizm təşkilatı, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı təşkilatı (FAO), İslam Konfransı Təşkilatı
nəzdində İstanbul Araşdırma və Tədqiqat Mərkəzi və s. beynəlxalq təşkilatlar mühüm rol
oynamışdır.
Müsəlman ölkələrinin Azərbaycana sosial-siyasi dəstəyini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq
olar:
1. 2012-ci ildə Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şürasına üzv seçilməsində İƏT-ə üzv
olan ölkələrin böyük rolu olmuşdur.
2. İƏT Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti ilə bağlı çoxsaylı qətnamələr
qəbul etmişdir.
3. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə bağlı məsələ İƏT-in Xarici İşlər Nazirləri
Şurasında dəfələrlə müzakirə olunmuşdur.
4. İƏT Xocalı Soyqırımını tanımağa səsləyən bir neçə qətnamə qəbul etmişdir.
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5. 2016-cı ilin sentyabrında İƏT çərçivəsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə
dair Kontakt Qrupu təsis edilmişdir.
6. Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanı Ermənistanı Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiyinə
görə rəsmən tanımaqdan imtina etmişdir.
7. Azərbaycanı işğal altında saxladığına görə Türkiyə Ermənistanla heç bir əlaqə
qurmamışdır.
Azərbaycan Respublikası müsəlman ölkələri ilə beynəlxalq münasibətlər sahəsində həmişə
geniş əməkdaşlıq əlaqələri qurmuş və bu fəaliyyəti daima genişləndirməyi üstün tutmuşdur.
Xüsusən İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi işində Azərbaycan həmişə öz töhfəsini vermiş və
əməli cəhətdən də bu sahədə ictimai həyatın bütün sahələrində əməkdaşlığı daha da genişləndirməyi nəzərdə tutmuşdur. Müsəlman ölkələri ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq münasibətlərinin genişlənməsindən bəhs edən Prezident İlham Əliyev hələ 2013-cü ildə çıxışlarının birində bu haqda
demişdir: “Azərbaycan, eyni zamanda islam həmrəyliyinin gücləndirilməsi işinə də öz töhfəsini
verir və gələcəkdə bunu davam etdirəcəkdir. Son illər ərzində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
çərçivəsində Azərbaycanda nazirlər səviyyəsində beş konfrans keçirilmişdir. Eyni zamanda, bu
yaxınlarda Bakıda Fələstinə yardım məqsədi ilə donor konfransı keçirilmişdir. Biz bu sahədəki
səylərimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Azərbaycana
verdiyi dəstək, Azərbaycanda görülmüş işlərə verdiyi qiymət bizi sevindirir və ruhlandırır.
Azərbaycan gənc müstəqil ölkə olmasına baxmayaraq, İslam həmrəyliyi məsələlərində çox
fəaldır. Biz bundan sonra da çalışacağıq ki, İslam aləmində birliyi daha da möhkəmləndirək.
Buna böyük ehtiyac vardır, çünki, bizim gücümüz birliyimizdədir. Biz daim bütün məsələlərdə
bir-birimizə dəstək verməliyik” (14.s.458-459).
Ümumiyyətlə, Azərbaycan öz növbəsində İslam dünyasında mövcud olan problemlərin
həllinə aşağıdakı istiqamətdə öz töhfəsini vermişdir:
1. Azərbaycan 2013-cü ildə “Qüds şəhərinin inkişafına dair strateji planın maliyyələşdirilməsi üçün donor konfransı”na ev sahibliyi etmişdir və bu məqsədlə ciddi məbləğdə maliyyə
yardımı ayırmışdır.
2. Azərbaycan “Fələstin dövlətinin dəstəklənməsi üçün İslam maliyyə təhlükəsizlik şəbəkəsinin yaradılması” adlı konfransa ev sahibliyi etmiş və bu məqsədlər üçün ciddi məbləğdə ianə
ayırmışdır.
3. Hazırda dünyada multikulturalizm və tolerantlığın mərkəzlərindən biri kimi tanınan
ölkəmiz multikulturalizmin yeni və mütərəqqi nümunəsi olan Azərbaycan modelini irəli
sürmüşdür.
4. Azərbaycan islamofobiyaya qarşı açıq şəkildə çıxış edir və dünyada İslam həmrəyliyini
təbliğ etmək üçün ardıcıl iş aparır.
5. Azərbaycan Fransada məhşur Luvr müzeyində İslam bölgəsinin təşkilində fəal iştirak
etmiş və Vatikanda öz sərgisini nümayiş etdirən ilk müsəlman ölkəsi olmuşdur.
6. İSESCO-nun dəstəyi ilə Bakı şəhəri 2009-cu ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan
edilmiş, 2018-ci ildə isə bu şərəfli ada Naxçıvan şəhəri layiq görülmüşdür.
Bütün bunlar Azərbaycanın İslam dünyası ilə həmrəyliyinin nəzəri və əməli cəhətdən
genişləndiyini göstərən maraqlı faktlardır.
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İSLAM HƏMRƏYLİYİ XİLAS YOLU KİMİ
Zeynəddin Şabanov
Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası, Azərbaycan
Müasir demokratik inkişaf yolunu seçən Azərbaycan İslam ölkələri içərisində mütərəqqi
mövqe tutması ilə fərqlənir. Son zamanlarda müsəlman dünyasında baş verən ziddiyyətlər,qarşıdurmalar, savaşlar, terrorçu qruplaşmaların dövlətləri ələ keçirmələri kimi proseslər
fonunda Azərbaycan artıq İslam platformasının ən müasir, sabit ölkəsinə çevrilib, təriqətlərarası
sülh və etimad mühiti burada etibarlı qorunur. Hazırda müsəlman dünyasında müasirliyin,
kamilliyin, sabitliyin, inkişafın, humanizmin ən favorit ünvanı olan Azərbaycan öz üzərinə yeni
missiya götürüb. Belə ki, İslam aləmində böyük nüfuza, siyasi xarizmaya sahib olan Prezident
İlham Əliyevin 2017-ci ili Azərbaycanda “İslam Həmrəyliyi İli” elan etməsi respublikamızın
sərhədlərini aşan, bütövlükdə müsəlman dünyasını birliyə, həmrəyliyə, nəcibliyə, humanizmə
çağıran mesajdır və bu, həm də dövlətimizin, onun başçısının ümumbəşəri problemlərə yanaşma
tərzinin ən bariz və yüksək nümunəsidir. Ümumiyyətlə,İslam dini həmişə insanları saflığa,
təmizliyə, ülviyyətə dəvət etmişdir. Qurani-Kərim insanları düzlük, mənəvi paklıq və zənginlik,
əxlaqi saflıq ruhunda tərbiyə edir (7, 156). İnancı, inamı qorumaq bizim xalqa lazımdır. Biz də
bir millət, bir xalq olaraq mənəvi mövcudluğumuzu qorumaq istəyiriksə, dini dəyərlərimizə
sahib çıxmalıyıq. Başqa dinlərlə tolerant şəraitdə yaşamağımız üçün öz dinimizə, mənəvi
dəyərlərimizə sahib olmalıyıq. Özümüzü yanlışlıqdan qorumaqla başqasına hörmət və dost
şəraitində yaşamağımız mümkündür.
Azərbaycanın sürətli inkişafı, təkcə yerləşdiyi coğrafi bölgədə deyil, getdikcə dünyada söz
sahibi olmağa başlaması müəyyən dairələri narahat edir və onlar zaman-zaman müxtəlif yollarla,
o cümlədən din pərdəsi altında sahib olduğumuz dəyərləri sarsıtmağa, həmrəyliyimizi,
sabitliyimizi pozmağa çalışırlar. Ancaq dövlətimiz bütün imkanlarından maksimum istifadə
edərək bu kimi cəhdlərin qarşısını hər zaman qətiyyətlə alıb və bundan sonra da alacaqdır(1).
Hazırda dünyada bütün sahələrdə münasibətlərdə gərginlik hiss olunur. Bu gərginlik istər
qlobal iqtisadi böhran və tənəzzüldə, istər böyük güc mərkəzləri arasında anlaşılmazlıq və qarşıdurmada, istərsə də müxtəlif dinlər və mədəniyyətlər arasında toqquşmalarda özünü göstərir.
Dünyada qaynar nöqtələrin, münaqişə bölgələrinin sayı getdikcə artır. Dini dözümsüzlük, Qərb
dövlətləri tərəfindən müsəlman ölkələrinə qarşı tətbiq edilən “ikili standartlar”, miqrantlara qarşı
ayrı-seçkilik, islamofobiya, ekstremistlərin dini pərdələnməsi və digər neqativ hadisələr dövrümüzün nəbzini müəyyənləşdirir.
Bu gün Prezident İlham Əliyevin səyləri nəticəsində Təzəpir, Əjdərbəy, İçərişəhər və
Şamaxı cümə məscidlərinə yeni həyat bəxş olunub. Azərbaycanın dini memarlıq ənənələrini əks
etdirən Heydər Məscidi inşa edilib. Prezident İlham Əliyevin təbirincə desək: “Bizim dinimiz
Azərbaycan xalqını qorudu, möhkəmləndirdi. Biz buna sadiqik”.
Dövlət başçısı İlham Əliyevin 2016-cı ili “Multikulturalizm ili”, onun məntiqi davamı kimi
bu ili “İslam həmrəyliyi ili” elan etməsi bütün dünyaya “Bir-birimizə qarşı dözümlü olaq, hörmətlə yanaşaq, həmrəy olmağı, dinlər və məzhəblər arasında dialoq qurmağı bacaraq” çağırışıdır.
Azərbaycan tolerantlıq mühitinin təşəkkül tapmasına, multikulturalizmin, mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun qurulmasına, İslam dəyərlərinin dünyada təbliğinə böyük
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töhfələr vermişdir. Azərbaycanın İslam aləmində qazandığı nüfuz 2009-cu ildə Bakı və 2018-ci
ildə Naxçıvan şəhərlərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmasında öz ifadəsini
tapmışdır. IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 2017-ci ildə Bakı şəhərində keçirilməsi də
ölkəmizin İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi sahəsində növbəti əməli addımlar atması
üçün əlverişli şərait yaradır.
Ərəbcədən tərcümədə mənası “sülh” olan İslam bu gün, dərin təəssüf hissi ilə qeyd etmək
olar ki, “müharibə”, “döyüş” kimi neqativ sözlərlə eyniləşdirilib (8, 274). Halbuki bu din, onun
Peyğəmbəri nəinki qeyri-müsəlmanlara, hətta dinsizlərə qarşı da amansız davranılmalı olduğunu
buyurmayıb, belələrinin təqdirini Allahın ixtiyarına buraxıb. Qurani-Kərimin “Dində məcburiyyət yoxdur” ayəsi bunun əyani sübutudur.
XIX əsrin ikinci yarısından etibarən başlayan, ötən əsrin əvvəllərində daha geniş miqyas
alan milli maarifçilik dalğasının da əsas məramı məhz İslamın mənəvi təsirləri ilə kifayətlənməyi, dinin siyasi proseslərə qoşulmamasını, ictimai həyatda mütləq üstün mövqedən uzaqlaşdırılmasını diktə edirdi (12, 97). Dinin bir qrup nadanın əli ilə cəhalət, mövhumat mənbəyinə
çevrilməsi, xalqın inkişaf səviyyəsinə əsaslı zərbələr vurması vətənpərvər sələflərimizi bu
istiqamətdə fəal hərəkətə keçirdi. İslamın yanlış təmayüllərdən uzaqlaşaraq, insanların mənəvi
yüksəlişinə rəvac verən, cəmiyyətdə mərhəmət hisslərini aşılayan sülh və etimad dini kimi
təşəkkül tapması onların və elə indi də müasir ziyalıların dəyişməz istəyidir. Azərbaycan xalqı
son bir əsrdir ki, ateizm və mövhumat arasında ən doğru orta yolu formalaşdırır. Bu yol dini
cəhalətdən dünyəvi maarifçiliyə keçidi və bu kontekstdə İslamın cəmiyyət həyatında yalnız
müsbət rol oynamasını təşviq edir. Bu proses müstəqillik illərində dövlətin əsas prioritetlərindən
birinə çevrilib. Böyük peşəkarlıq və həssaslıqla hazırlanan bu siyasətin əsas mahiyyəti çoxəsrlik
inanc dəyərlərimizin milli xüsusiyyətlərimizlə uzlaşdırılması və İslamın Azərbaycanı digər
ölkələrdə olduğu kimi, savaşa, məzhəblərarası konfliktlərə, cəmiyyətdə mənəvi durğunluğa
sürükləməməsidir. Əksinə, əsl İslam fəlsəfəsinə uyğun olaraq insanların mənəvi zənginliyinin
artmasına təkan verməsidir (11).
Son 25 il ərzində çox istiqamətlər üzrə nümunələr, örnəklər yaradan ölkəmizdə İslamın
cəmiyyət və dövlət həyatına effektiv təsirlərini təmin edən, İslamı zərərli və dağıdıcı təsirlərdən
qoruyan mükəmməl Azərbaycan modeli formalaşıb. Bu model ölkədə məscidlərin sayını 17-dən
2000-ə qədər yüksəltməklə yanaşı, onları cəhalət yuvasına çevrilməkdən qoruyur. Prezident
İlham Əliyevin xüsusi diqqət ayırdığı məsələlər - dini maarifçilik və ruhani zümrənin məzhəblərarası ünsiyyətə, əməkdaşlığa sövq edilməsi Azərbaycanda dini radikalizmin, ekstremizmin
yayılmasına qarşı da əhəmiyyətli sipərdir.
Güclü müsəlman ölkələrindən Səudiyyə Ərəbistanının, İranın, Qətərin İslamın bir
məzhəbini konstitusion normaya çevirib, təriqəti dövlət siyasətinin əsası elan etdiklərini, yaxud
digər böyük dövlət Türkiyədə müxtəlif dini camaatların siyasətə zorən daxil olaraq dövlətin
əsaslarını dağıtmağa çalışmalarını, həmçinin Pakistanın, Misirin və digər ölkələrin daxili
gərginlik yaşamalarını nəzərə alsaq, Azərbaycanın İslam həmrəyliyini yaratmaq prosesində
liderliyi şəksiz görünür. “Çalışacağıq ki, islam aləmini birləşdirək. Bizi bölmək, aramıza nifaq
salmaq, bir-birimizə qarşı qoymaq istəyənlər öz hədəflərinə çatmamalıdırlar” - İlham Əliyevin
bu fikirləri onun yeni missiyasının əsas məramıdır.
Əgər səlib müharibələri xristian və İslam dinlərinin toqquşması idisə və burada xristian
dünyasının birləşmiş qüvvələri türk-müsəlman əhalini hədəf almışdısa, XV-XVII əsrlərdə bəzi
müsəlman ölkələrində, o cümlədən Osmanlı və Səfəvi dövlətləri arasında baş verən müharibələr
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artıq eyni dinə - İslama mənsub iki xalqın, iki müsəlman dövlətinin qarşıdurması idi. Orta
əsrlərin iki böyük müsəlman imperiyası etnik yaxınlığa, hətta vahid etnik köklərə malik
olmalarına baxmayaraq, məzhəb ayrı-seçkiliyi üzündən bir-birinə qənim kəsilmişdi. Bu tarixi
faktlar təsdiqləyir ki, təriqətçilik dövlət siyasətinə çevrildikdə, ümumislami dəyərlər asanlıqla
ayaqlar altına atılır, təbliğat maşınları beyinləri zəhərləyir, Qurani-Kərimin irəli sürdüyü və
İslam Peyğəmbərinin buyurduğu İslam qardaşlığı unudulur (3).
Tam yüz il öncə - XX əsrin əvvəllərində sələflərimiz İslam dünyasında mədəniyyətdən
incəsənətədək, insan hüquqlarından mətbuat azadlığına qədər çoxsaylı ilklərin müəllifləri
oldular. Müsəlman aləmində ilk demokratik respublikanı da məhz Azərbaycan xalqı təsis etdi.
Yüz il sonra - XXI əsrin ikinci onilliyində Azərbaycan yenə də öndədir. Bu dəfə hədəfimiz daha
müqəddəsdir: əvvəl öz ümmətini, sonra isə dünyanı qana boyayan savaşlara son qoymaq, İslam
həmrəyliyini yaratmaq, müsəlman aləmini dünyanın ən inkişaf etmiş, müasir sivilizasiyasına
çevirmək!(13,122).
Beləliklə, “Tolerantlığın Azərbaycan modeli”, “Multikulturalizmin Azərbaycan örnəyi”,
“Sivilizasiyalararası əməkdaşlığın Bakı Prosesi” kimi qlobal təşəbbüslərin arxasınca İlham
Əliyev “İslam həmrəyliyinin Azərbaycan nümunəsi”ni formalaşdırır. Əgər bu gün Qərbdə
“Sivilizasiyaların toqquşması” əsəri yazılaraq geniş təblig olunursa, bizdə isə dinlər arasında
dialoq axtarılır, humanizm prinsipləri tərənnüm olunur.
Dünya xəritəsinə nəzər salsaq görərik ki, müsəlmanlar dünya əhalisinin təqribən 23 faizdən
çoxunu təşkil edir. Olduqca strateji əhəmiyyətə malik olan bu ölkələr yeraltı və yerüstü
sərvətlərlə zəngindir. Bu isə onu göstərir ki, müsəlman ölkələri dünya siyasətində çox ciddi rol
oynayır, odur ki, İslamın nüfuzdan salınmasında maraqlı olan dairələr var. Halbuki müsəlman
ölkələrində terror törədənlərin İslam adı altında fəaliyyət göstərən və bəzi dairələr tərəfindən
maliyyələşdirilən qruplar olduğu artıq heç kəsə sirr deyil. Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki,
müasir dünyamızı başına alan qanlı qarşıdurmalar daha çox müsəlman ölkələrini əhatə edir. Əgər
bunun bir səbəbi məlum xarici dairələrin öz maraqlarını müsəlman cəmiyyətlərində həyata
keçirmələridirsə, digər səbəbi İslam dininə sitayiş edənlər arasında sürətli parçalanmanın
mövcud olmasıdır. Çox təəssüf ki, məzhəb ayrı-seçkiliyi bu gün İslamın ən ağrılı problemi
olaraq qalır(6, 122). Bir çox müsəlmanlar hətta milli kimliklərini də unudaraq məzhəb
kimliklərini önə çəkirlər. Ən ağrılısı odur ki, bu problem daim xarici dairələr tərəfindən
qızısdırılır, nəticə etibarilə qanlı qarşıdurmalar baş verir, terrorçuluq baş alıb gedir. Bu ölkələrin
təkcə sabit siyasi sistemləri deyil, iqtisadiyyatı da dağıdılıb, ərazi bütövlüyü pozulub, milli
sərvətləri isə talan edilməkdədir. Bütün bu məkrli planlar isə onillər bundan öncə Qərb
tərəfindən hazırlanan müsəlman dövlətlərinin parçalanmasına və inkişafının qarşısının alınmasına yönəlmiş “idarəolunan xaos nəzəriyyəsinin” və “Böyük Orta Şərq” layihəsinin tərkib
hissəsidir. Yaxın Şərq və Şimali Afrika ölkələrinə süni şəkildə hərbi-siyasi problemlər yaşadan
Qərbin özü də çətinliklər məngənəsindən qurtula bilmir. Elə Qərbin özünün avantürasının
nəticəsi olaraq yaranan miqrasiya problemi Avropa ölkələrinin özlərinin təhlükəsizliyinə
təhdidlər yaratmaqdadır. Azərbaycana hər baxımdan daha yaxın olan Türkiyədə daxili sabitliyin
pozulmasına gətirib çıxaran hadisələrin nəticələri göz qabağındadır. Qanlı terror aktları bu
ölkələrdəki sabitliyə çox böyük zərbə vurur. Göründüyü kimi, çağdaş dünyamız olduqca gərgin
günlərini yaşamaqdadır. Lakin qürur hissi ilə deməliyik ki, qlobal siyasi və hərbi kataklizmlərə
baxmayaraq, Azərbaycan yerləşdiyi coğrafiyanın “sabitlik adası” olaraq qalmaqdadır. Prezident
İlham Əliyevin inkişaf etdirdiyi Azərbaycan dövləti hakimiyyətin həyata keçirdiyi düzgün və
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düşünülmüş siyasət nəticəsində həm bölgənin liderinə, həm də sabitlik və əməkdaşlıq məkanına
çevrilib. Bizim bu əmin-amanlığa hansı qanlı-qadalı günlərdən keçib gəldiyimizi hamımız çox
gözəl bilirik. Bu gün isə hansısa xarici çevrələrin Azərbaycanda öz məkrli planlarını həyata
keçirmələri qeyri-mümkündür. Milli maraqlarımıza qarşı olan istənilən siyasi oyun və çirkin plan
güclü Azərbaycan dövləti qarşısında iflasa məhkumdur!
Burada vacib bir məqama diqqət yetirmək lazımdır. Bu gün bizim həmrəylik çağırışımızı
dünyanın digər hissəsinə qarşı çağırış kimi də qəbul edənlər ola bilər. Biz bu ideya ətrafında
təkcə xaos, ziddiyyət, müharibələr və məzhəb qarşıdurmasına sürüklənmiş İslam dünyasının yox,
dünyadakı vəziyyəti dəyişmək, sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq niyyəti olan dövlətlərin, xalqların, müxtəlif dinlərin nümayəndələrini cəlb etməyə çalışmalıyıq. Onların özünü İslam
dünyasının içərisindən gələn təşəbbüsə dəstək vermək və ona yönəlmiş qəsdlərin qarşısının
alınması istiqamətində bir yerdə olmağa təşviq etməliyik.
Cənab Prezidentin irəli sürdüyü İslam həmrəyliyi təşəbbüsü hər zaman olduğu kimi, bu
dəfə də özünün hədəflərinə çatacaq. Azərbaycan İslam dünyasını birləşdirmək, ona qarşı
yönəlmiş qəsdləri zərərsizləşdirmək və bütövlükdə özünü dünyaya sülh və əmin-amanlıq carçısı
olan ölkə kimi təqdim etmək imkanlarını bir daha ortaya qoyacaqdır (4).
Bu gün dünyada İslama qarşı iqtisadi, psixoloji, ideoloji və digər bu kimi müəyyən
təzyiqlər mövcuddur. Bu təzyiqlərdə məqsəd müsəlman ölkələrinə mənsub olan yerüstü-yeraltı
sərvətlər üzərində başqa dairələrin hegemonluğunu təmin etməkdir. Yaxın Şərqdə gedən
hadisələrdə bunu qabarıq şəkildə görürük. Hazırda dünyada 160 münaqişə ocağı mövcuddur.
Onun 40-da hərbi toqquşmalar gedir, hər gün insanlar həlak olur və təəssüf ki, bu savaş
məkanlarının əksər hissəsi İslam coğrafiyasına aid ərazilərdir. Ümumiyyətlə, İslam coğrafiyası
dünya ərazisinin beşdəbir hissəsini əhatə edir. Dünya əhalisinin 23 faizi, Avropa əhalisinin isə 5
faizi müsəlmandır. Hazırda dünyanın 160 ölkəsində İslam camisi fəaliyyət göstərir, yəni bu
ölkələrdəki insanlar öz cəmiyyətlərini qurublar.
Tarixə nəzər salsaq görərik ki, müsəlman ölkələrinin siyasi cəhətdən birləşməsi
istiqamətində dəfələrlə addımlar atılıb və bu istiqamətdə gedən işlərin məntiqi yekunu İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) yaradılması olub. Azərbaycan da müstəqilliyini bərpa etdikdən
sonra bu qurumun üzvü olub və bu təşkilatda İslam dünyasında siyasi birliyin əldə olunmasına
mühüm töhfələr verir. Eyni zamanda, İslam dünyasının iqtisadi cəhətdən də bir-biri ilə
yardımlaşması üçün İslam Bankı, İslam Fondu fəaliyyət göstərir. Lakin bunlar yetərli deyil.
Yetərli olsaydı, biz bu gün İslam daxilində daha ciddi həmrəylik görərdik. Məsələn, Avropa
İttifaqı timsalında müsəlman ölkələri arasında iqtisadi birliyin yaradılmasının şahidi olardıq.
Azərbaycan Prezidentinin İslam həmrəyliyi ilə bağlı çağırışında bu məsələ də öz əksini tapır.
Yəni bu çağırışın ideyası odur ki, müsəlman ölkələri iqtisadi, siyasi və mənəvi cəhətdən birbirinə daha sıx bağlansın, bir-birini ciddi şəkildə müdafiə etsinlər. Düzdür, İƏT-də siyasi
cəhətdən həmrəylik görürük. Ancaq hesab edirəm ki, İƏT üzvləri beynəlxalq platformalarda da
bir-birinə dəstək olmalıdırlar.
Bu gün Azərbaycan İslam həmrəyliyinə daha çox ehtiyaclıdır. Hələ də ölkəmizə qarşı
tətbiq edilən “ikili standartlar” üzündən təcavüzkar Ermənistan dövlətinin hərəkətlərinə Qərb
dövlətləri tərəfindən hüquqi qiymət verilməyib. Hansısa Qərb dövlətində 3-5 nəfərin ölümü ilə
nəticələnən terror aktına siyasi qiymət verilir, məsələ qaldırılır, iclaslar çağrılır, iqtisadi
embarqolar tətbiq edilir, ancaq Xocalı faciəsinin səsini eşitmək istəmirlər. Buna görə də məhz
İslam dövlətlərinin dəstəyi ilə, həmrəyliyi ilə biz haqq səsimizi dünyaya çatdıra bilərik.
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Rəsmi statistikaya əsasən orta hesabla ildə 3500 fransız İslam dinini qəbul edir, Fransada
müsəlmanların ümumi sayı isə 50 min nəfərdən çoxdur. Fransanın İslam Təşkilatları İttifaqı öz
növbəsində qeyd edir ki, əslində İslamı qəbul edənlərin sayı bundan iki dəfə çoxdur. Bu gün
bəşəriyyətin inkişaf tərzi yüksəlir və bu da bu dinin dərkinə böyük təkandır. İnkişaf etmiş
ölkələrdə İslam daha çox inkişaf edir. İslam haqqında bunu söyləmək daha doğru olardı. Bu gün
İslam ən ali dərəcəyə qalxa biləcək inkişaf dini olması artıq hər kəs, dinindən asılı olmayaraq
etiraf etdikləri həqiqətdir (5, 263).
Bu gün dünya iqtisadiyyatına nəzər salsaq görərək ki, dünyanın iqtisadi payında (ÜDM-də)
İslam dünyasının xüsusi çəkisi 8,5 faizdir. Yəni bu rəqəm o qədər də böyük deyil. Hətta bəzi
sahələrdə gerilik müşahidə olunmaqdadır. Bunun da səbəbi müsəlman ölkələrində baş verən
toqquşmalar, müharibələrdir. Dünyanın neft ehtiyatlarının 62 faizi, qaz ehtiyatlarının isə 60 faizi
müsəlman ölkələrinin payına düşür. Ancaq İslam dünyasında neft ixracından böyük gəlirlər əldə
edən ölkələr vardır ki, onlar öz yatırımlarını, çox təəssüf ki, müsəlman ölkələrinə deyil, başqa
istiqamətlərə yönəldirlər. Burada maddi maraq ön plana çıxır və bunu başa düşmək olar. Lakin
hər halda İslam həmrəyliyində bu nəzərə alınmalıdır (1).
Bu gün Qərb, İslamdan xəbərsiz insanlara əllərində vasitə olan KIV ilə İslam haqqında
yanlış təfəkkür əmələ gətirməklə Qərb insanını İslam təfəkkür tərzi sistemini irtica qüvvə kimi
təqdim edir və ona yaxınlaşmanı böyük təhlükə kimi reallaşdırır. Eyni zamanda müsəlmanlara
qarşı iqtisadi, mədəni, elmi və sair istiqamətdən hücuma başlanıb ki, bunlar günü-gündən daha
geniş miqyas almaqdadır. Bu gün dinləri dözümlü olmağa çağıran qüvvələrdən başqa bu çağırışı
pozan bir tərəf müşahidə olunmur. Xüsusən də ittiham olunan tərəfin İslam olması, bu dinə qarşı
dözümsüzlüyün qərəzli olması məntiqini ortaya qoyur. Milyonlarla insanın inancını təhqir edib
sonradan buna dözümlü olmağa çağıran qüvvələrin mənafeləri məlumdur. Onlar müsəlman
aləmində bir radikallaşma meylini yaratmaq, yəni müsəlmanları düşünülməmiş hərəkətlərə sövq
etmək bu işin başında duran amillərdən biridir. Bu işin arxasında adi bir qəzetin durduğunu
güman etmək gülünc olardı. Əminliklə söyləmək olar ki, burada rəsmi qüvvələr var və bunun
hansı bir dövrdən müxtəlif ölkələrdə start götürməsi onu göstərir ki, bu hansısa mərkəzdən idarə
olunur. Ümumiyyətlə, bu gün KIV-in kimlərin əlində alət olması və bu prossesin necə idarə
olunması hamıya məlumdur.
Azərbaycan parlamentinin nümayəndə heyəti İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament
Assambleyasında təmsil olunur. Həmin qurumda Azərbaycan öz mövqeyini ortaya qoyur və
həmrəylik nümayiş etdirir. Müsəlman ölkələri arasında elm, mədəniyyət sahələri üzrə həmrəylik
daha da gücləndirilməlidir.
Tarixən Azərbaycanda etnik və dini icmalar arasında möhkəm dözümlülük və dostluq
əlaqələri mövcud olub, milli, irqi və dini zəmində heç bir ayrı-seçkilik baş verməyib. Odur ki, bir
Şərq dövləti, müsəlman ölkəsi kimi Azərbaycanda “İslam Həmrəyliyi İli”nin elan olunması təkcə
İslam dünyası üçün deyil, bütövlükdə, bəşəriyyət üçün böyük önəm daşıyır. Bu istiqamətdə əldə
edilmiş ən böyük uğur isə Bakıdakı “Heydər Məscidi”ndə məzhəbindən asılı olmayaraq, ölkə
müsəlmanlarının bir araya gələrək eyni vaxtda, bir yerdə, bir sırada vəhdət namazı qılmasıdır. Bu
hal ənənəyə çevrilərək bu gün digər məscidlərdə də tətbiq olunur. Həm ölkə daxilində çoxsaylı
tədbirlər keçirməklə biz Azərbaycanda vəhdət namazı formasında həmrəyliyimizin daha geniş
yayılmasına nail olmalı, həm də konfessiyalararası, sivilizasiyalararası münasibətlərin
formalaşması sahəsində əldə etdiyimiz təcrübəni, uğuru müsəlman ölkələri ilə bölüşməliyik.
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Müsəlman ölkələrinin təmsil olunduqları regional təşkilatlarda bu məsələləri müzakirəyə çıxarıb
müvafiq qətnamələrin, qərarların qəbul edilməsi üçün çalışmalıyıq.
Ancaq son illər bəzi hallarda ifratçılığa yol verilməsi, dini ayinlərin qəlbən, ruhən dərk
etmədən imitasiya və görüntü naminə kor-koranə icra edilməsi nəticə etibarilə bu dəyərlərin
mənəvi-əxlaqi təsir gücünün zəifləməsinə, kənar qüvvələrin təhriki ilə ekstremist meyillərin
güclənməsinə də gətirib çıxarır. Azərbaycan Respublikasında müxtəlif dini etiqadların və cərəyanların – məzhəblərin müxtəlif formaları fəaliyyət göstərir. Azərbaycan vətəndaşlarının böyük
əksəriyyəti müsəlmanlardan ibarət olsa da, onların arasında başqa dini etiqadların nümayəndələri
də vardır. Təcrübə göstərir ki, bəzi dini təriqətlər, onların təşkilatları İslam dininin əxlaqi və
mənəvi dəyərlərinə etinasız yanaşır və İslamın əxlaqi müddəalarının üzərinə kölgə salırlar. Belə
halların qarşısının vaxtında alınmaması ölkədəki vəziyyəti mürəkkəbləşdirə bilər. Müstəqillik
illərində «açıq dövlət» siyasəti Azərbaycanda xarici missionerlər və kəşfiyyat orqanları tərəfindən dini-ideoloji təxribatların genişlənməsinə münbit şərait yaratmış, gənc ölkənin dövlət müstəqilliyinin və suverenliyinin zəiflədilməsinə yönəldilmiş, bununla da müharibə vəziyyətində
olduğu Ermənistan və Dağlıq Qarabağ ekstremistlərinin fəaliyyətinə himayədarlıq göstərilməsinə
istiqamətləndirilmişdir. Əsasən, Qərb ölkələrinin maliyyə dəstəyi və erməni lobbisinin «qayğısı»
ilə formalaşdırılan və fəaliyyət göstərən «Həyatverici Lütf Ümumdünya Kilsəsi», «Həyat sözü»
kilsəsi, «Yeni həyat yaradıcıları», «Yevanın Şahidləri» birliyi, «Yevangeliya» xristian baptist
təşkilatı, «Gideon Qardaşları», «Ümid səsi» təşkilatlatlarının adlarını vurğulamaq oalr. İslam
dininin müxtəlif məzhəb, təriqət və təşkilatları formasında fəaliyyət göstərən «Hizbullah», «Həmas», «İslami-Cihad», «Əl-Qaida Qafqaz» və başqa qurumların radikal qanadlarına, vəhhabilik,
nurçuluq və s. təriqətlərinə qarşı qanun müstəvisində müvafiq tədbirlər görülməkdədir.
Müstəqillik qazandıqdan sonra bir sıra xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən dini ekstremist
təşkilatlar öz məqsədləri xatirinə Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti gərginləşdirməyə, ictimai qayda-qanunu pozmağa, hətta terror hadisələri törətmək istiqamətində bir sıra cəhdlər göstərmiş, lakin təhlükəsizlik orqanlarımızın sayıqlığı nəticəsində ifşa edilmişlər. “Meşə qardaşları”
təşkilatının, “Sumqayıt camaatı”, “Sahil camaatı” və digər bu kimi təşkilatların fəaliyyəti buna
misal ola bilər.
Prezident İlham Əliyev 1 mart 2017-ci ildə İslamabadda İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının
(İƏT) XIII sammitindəki çıxışında demişdir: “Azərbaycan müsəlman ölkələri arasında
həmrəyliyə xüsusi əhəmiyyət verir... Bu gün islamofobiya dünyada ən ciddi təhlükələrdən
biridir. Biz bu tendensiyanı qəti şəkildə pisləyirik. İslamı terrorla əlaqələndirmək yanlış və
qərəzli yanaşmadır. Terrordan ən çox əziyyət çəkən məhz müsəlman dövlətləridir. Biz sülh,
mərhəmət, dözümlülük və ədalət dini olan İslamın dəyərlərinin təşviqini davam etdirməliyik”.
Azərbaycanın daxilində islami birliyə nail olunub, müxtəlif dini icmaların bir-birinə qaynayıbqarışdığı ölkəmizdə hökm sürən zəngin birlik və həmrəylik təcrübəsi bütün İslam dünyası üçün
nümunə sayıla bilər (3).
Yeri gəlmişkən, Pakistan kimi çoxmillətli bir ölkədə islami dəyərlərin milli dəyərlərlə
uzlaşdırılması çox önəmlidir. Pəncab, sind, sərayiki, urdu, bəluc, puştu və başqa dillərdə danışan
müxtəlif etnik mənsubiyyətli 200 milyon nəfər əhalini - Pakistan xalqını bir bayraq altında, bir
yumruq kimi birləşdirən, əlbəttə, İslam dinidir. 1947-ci ildə Böyük Britaniyanın Hindistandakı
müstəmləkəçilik siyasətinə son qoyulanda bu dövlət məhz İslama mənsub olan xalqların dövləti
kimi Hindistandan ayrılmaqla yaradıldı. Bu dövlətin qurulmasında ərəb ölkələrində, Türkiyədə,
eləcə də Azərbaycanda əvvəldən mövcud olan vahid aparıcı millət, yaxud etnos mövcud deyildi.
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Ona görə bu dövlət milli-etnik kimliyə deyil, dini mənsubiyyətə söykənirdi. Pakistanın qurucusu,
Cənub-Şərqi Asiya müsəlmanlarının böyük siyasi lideri, xalqın Qayd-e Əzim (Böyük Rəhbər)
adlandırdığı Məhəmməd Əli Cinnah demişdi ki, “bir gün işdir, ərəblər İslamdan imtina etməli
olsalar, yenə ərəb olaraq qalacaqlar, türklər müsəlmanlığı tərk etsələr, yenə türk və Türkiyə
olaraq həyatlarına davam edəcəklər, lakin Pakistan İslamdan qoparsa, ondan ortada heç bir şey
qalmaz”.Doğrudan da, İslam həmrəyliyi Pakistan kimi çoxmillətli ölkələrdə əvəzolunmaz
birləşdirici qüvvədir. Pakistan dövlətçiliyinin bu təməl dayağını daha da möhkəmlətmək üçün
1956-cı ildə Pakistan dövləti Pakistan İslam Respublikası adlandırıldı, cəmiyyətin və dövlətin
ictimai-siyasi həyatında İslam dininin rolu və əhəmiyyəti ölkə Konstitusiyası ilə təsbit olundu.
Lakin İslam və şəriət Pakistanı təşkil edən ayrı-ayrı xalqların milli-mənəvi dəyərlərinə, adətənənələrinə zərər vurmadan, əksinə, ümumdövlət, ümummilli dəyərlərin daha da kök salıb
bərqərar olmasına zəmin yaratdı (3).
İslam dininin özündə həmrəyliklə bağlı müxtəlif ayələr, fikirlər var. Məsələn, QuraniKərimin bir ayəsində belə deyilir: “Allahın ipinə sarılın və ondan ayrılmayın”. Bu onu göstərir
ki, İslam dini birliyə, vəhdətə nə qədər böyük əhəmiyyət verir. Yaxud Peyğəmbər
əleyhüssəlamın bir hədisində deyilir ki, dilinizlə yox, əməllərinizlə haqq carçısı olun. Bu gün
Azərbaycan dünya, eləcə də müsəlman dövlətlərinə nümunə ola biləcək bir ölkədir.
Məlumdur ki, səmadan dörd müqəddəs kitab: Tövrat - Musa Peyğəmbərə, Zəbur – Davud
Peyğəmbərə, İncil - İsa Peyğəmbərə, Quran isə Məhəmməd Peyğəmbərə (s) nazil olmuşdur.
Tövratda insanların əcnəbilərdən üz döndərməsindən, bunu edənin Allahın qanunlarına qarşı
çıxması anlamına gəldiyindən bəhs edilir. İncildə isə insanlara qonşuları ilə yaxşı
davranmalarının vacibliyi söylənilir. Ancaq Quranda Allahın millətləri və irqləri bir-birini
tanısınlar, fikirlərini paylaşsınlar deyə yaratdığı bildirilir. Quranda əvvəlki müqəddəs kitablar və
peyğəmbərlər haqqında surələr vardır(9,148).
Dünyada Qurana olan marağın səbəbidir ki, o 1141- ci ildə latın, 1513- cü ildə italyan,
1616 -cı ildə alman, 1647- ci ildə fransız, 1648- ci ildə ingilis dillərinə tərcümə olunmuş, XVIII
əsrdə I Pyotrun təşəbbüsü ilə rus dilinə tərcümə edilməyə başlamışdır.
Amma hazırda İslamın genişlənməsi və möhkəmlənməsi Qərbi çox narahat edir. Bəlkə də
onları narahat olmağa təhrik edən Qərbin fikirlərinə çox önəm verdiyi məşhur öncəgörücü Mişel
Nostradamusun müsəlmanların XXI əsrin ortalarında müasir Avropanın yarısına yiyələnəcəkləri
ideyasıdır. 80 nəfərə yaxın insanı qətlə yetirmiş 32 yaşlı Norveç vətəndaşı Andreas Breyvik
məhkəməsindəki çıxışında Qərbi Avropanı müsəlmanların əlinə keçməsinin qarşısını almaq üçün
bu cinayəti törətdiyini deyib. Ümumiyyətlə, o öz zərərli ideyalarını “Avropa müstəqillik
deklarasiyası” (London, 2011) kitabında açıqlayıb.
2014-cü il aprelin 25-də İsveçin paytaxtı Stokholmda məsciddən verilən günorta namazı
üçün verilən azanın səsi bir çoxlarını silkələdi, insanları bir-birlərinin hüquqlarını tanımağa,
zərərli fikir, vərdiş və əməllərdən əl çəkməyə, tolerantlığa səslədi. Bu hadisə İsveçrədə
məscidlərdə minarələrin tikintisinə qadağa qoyulmasından sonra bütün Avropa üçün mühüm bir
addım idi. Yüksək etik amalları özündə ehtiva edən bu addımla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki,
Qərbin dözümlülük məfhumunu hallandıran dairələri bu prinsipi daha çox pozanlardır.
Dinlərarası, sivilizasiyalararası dialoqdan danışan Qərb dünyası başqa mədəniyyət və sivilizasiyaları təhqir etməklə məşğuldur. Bu artıq mədəniyyətlər arasında olan uçurumu dərinləşdirən
faktorlardır ki, Qərb bu gün də İslam Peyğəmbərinin (s) təhqiri ilə, onun karikaturasının
çəkilməsi ilə məşğul olur. Salman Ruşdinin “Şeytan ayələri” sərsəmləməsi, “Müsəlmanların
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məsumluğu” filmi, ABŞ-da din xadiminin müqəddəs “Qurani-Kərimi” yandırması və s.
dözümsüzlüyə bariz nümunədir. Belə hadisələrin dinlərarası münaqişənin qızışdırılmasına təkan
verdiyini qeyd edən Azərbaycanın I Vitse-Prezidenti, Heydər Əliyev fondunun prezidenti
Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda demişdir: “Biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, hətta insanların ən müqəddəs, ən ülvi hissləri ilə oynamaq
istəyənlər də tapılır.Bizim hər birimiz müxtəlif dinə mənsubuq və bu dinlərin dəyər sistemləri
olduqca yaxındır. Biz müxtəlif dinlərdə bir Tanrıya dua edirik və dualarımızın mahiyyəti də
eynidir. Lakin biz bu gün insanlıqdan kənar və ağlasığmaz bir faktla üzləşirik. Özünü din xadimi
adlandıran biri müqəddəs kitabı - “Qurani-Kərim”i oda atıb yandırır. Nədir belə hərəkətin adı?
Nədir onun məqsədi? Hansı siyasi qüvvələrin sifarişidir bu? Belə insanlar kimə və nəyə xidmət
edirlər? Lakin biz belə bir dəhşətli halın, hadisələrin dünya ictimaiyyəti tərəfindən qəti şəkildə
pislənməsi ilə də rastlaşmadıq. Nəticədə cəzasız qəddarlıq bir az da, daha da dəhşətli qəddarlıqla
nəticələndi və biz bunun da şahidi olduq”(10).
Hazırda İƏT-in üzvü olan 60 ölkənin 46-da müsəlman əhalisi üstün mövqedədir.
Qalanlarında isə say etibarilə müsəlmanlar əksəriyyət təşkil etmirlər. Məsələn, müsəlman
əhalisinin say etibarına görə Hindistan dünyada üçüncü yerdədir. Ölkədə 150 milyon müsəlman
var. Ancaq 1 milyarddan çox əhalisi olan Hindistan İslam ölkəsi deyil. İƏT üzvü olan müsəlman
ölkələrinin ümumi əhalisi isə 1 milyard 500 minə yaxındır. Digər müsəlmanlar başqa ölkələrdə
yaşayırlar. Yəni İslam həmrəyliyi ideyası yalnız müsəlman ölkələri deyil, ondan kənara da çıxır.
Müsəlman ölkələri çərçivəsində həmrəylik bir-birinə dəstəkdir, yardımdır. Azərbaycan
dövlətinin bu prosesdə fəaliyyəti göz önündədir. Həm iqtisadi cəhətdən, həm də müsəlman
əhalisinin say etibarilə bəzi müsəlman ölkələrindən fərqlənsə də, istənilən müsəlman ölkəsində
baş verən təbii fəlakətlər zamanı öz yardımını əsirgəməyib. Eyni zamanda Azərbaycanın
beynəlxalq təşkilatlardakı fəaliyyəti də müsbətdir. Dövlətin xarici siyasət kursunun təlimatına
uyğun olaraq Azərbaycan İslam həmrəyliyindən bir addım belə geri çəkilməyib, əksinə öndə
gedir. BMT Təhlükəsizlik Şurasında, AŞ PA, ATƏT-də və digər qurumlarda İslama qarşı hər
hansı bir təzyiq olduqda Azərbaycan dərhal öz kəskin mövqeyini bildirib. Həmrəylik qlobal
səviyyədə olmalı və bu istiqamətdə də işimizi qurmalıyıq. Bunun üçün Azərbaycan rəhbərliyi
siyasi idarəetmənin bütün mütərəqqi metodlarından maksimum istifadə edir, cəmiyyətin hər bir
üzvü isə bacarığını otraya qoymaqda qərarlıdır.
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İSLAM HƏMRƏYLİYİ: DİNİ VƏ MƏDƏNİ MÜXTƏLİFLİYİN
HARMONİYASI: BİR BAĞÇANIN GÜLLƏRİ
Yusif Rzayev
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Şəki Regional Elmi Mərkəzi, Azərbaycan
Azərbaycan min illər boyu çoxsaylı etnosların və dinlərin dinc, yanaşı yaşadığı bir ölkə
olmuşdur. Azərbaycan dünyaya müasir bəşər sivilizasiyasının əlifbası olan Maq sivilizasiyasını,
Kür-Araz mədəniyyətini, dünyanın “başlanğıclar kitabı” olan “AVESTA”nı bəxş etmişdir. Ulu
mədəniyyətə, zəngin milli və bəşəri dəyərlərə malik olan Azərbaycan bu gün dünyada tolerantlığın, multikulturalizmin vətənidir, üç nəhəng dünyəvi dinin; Xristianlıq, İslam və İudaizm
dinlərinin yaşadığı nadir ölkədir, çoxsaylı etnosların mehriban qardaşlıqailəsidir. Təbii ki, bu
çoxmədəniyyətliliyin, dil və din zənginliyinin, dostlugun, qardaşlığın, humanist milli və bəşəri
dəyərlərin İslam həmrəyliyi adlanan bir etibarlı və qüdrətli keşikçisi də vardır. Xalqımızın
müqəddəs dini olan İslam ölkəmizdə yaşayanmüxtəlif azsaylı xalqların və etnik qrupların
dinlərinin, mədəniyyətlərinin, adət-ənənələrinin yaşamasına, inkişafına qaygı göstərir,qarşılıqlı
hörmət və etimadının qorunub saxlanmasını təmin edir. Yer üzünü ayrıseçkilik, ksenofobiya,
islamafobiya, antisemitizm kimi təhlükəli halların bürüdüyü bir zamanda Azərbaycan möhtəşəm
bir dostluq, qardaşlıq, həmrəylik, tolerantlıq, multikulturalistlik qalası ucaltmışdır. Dünya
xalqları bu mühitə, bu həmrəyliyə heyranlıqla, ümidli gözlərlə baxır.
Azərbaycanda yaranmış və formalaşmış İslam həmrəyliyi, tolerantlıq, multikultural
dəyərlər sisteminin və modelinin ən yaxşı nümunəsini kiçik Oğuz rayonunda da görmək olar. Bu
gün Oğuz Azərbaycan Respublikasının yeganə rayonudur ki, burada üç dünyəvi din-Xristianlıq,
İslam və İudaizm yanaşı yaşayır, bu dinlərə etiqad edən etnosların dini icmaları və onların ibadət
evləri olan KİLSƏ, MƏSCİD və SİNAQOQLAR fəaliyyət göstərir. Hazırda Oğuzda İslam
dininə etiqad edən Azərbaycanlılar, Ləzgilər, Avarlar, Məhsəti türkləri, Tatarlar ilə yanaşı
xristian Udilər, Ruslar, Ukraynalılar, Gürcülər, İudaist yəhudilər və digər etnik qrupların və
xalqların nümayəndələri də yaşayırlar. Oğuz bütün bu insanların isti ana qucagıdır.
42 min nəfər əhalisi olan Oğuzda rəsmi dövlət qeydiyyatından keçmiş 8 islam, 1 yəhudi, 1
Alban-Udin xrisrian dini icması, 11 məscid, 2 sinaqoq, 1 xristian kilsəsifəaliyyət göstərir. 2009cu ilin siyahıya alınmasına görə rayon əhalisinin 40 min nəfərdən çoxu İslam dininə etiqad
edənlər, 100 nəfərə yaxını xristian udilər, 100 nəfərə yaxını isə iudaist yəhudilərdir (3,s.7).
Keşməkeşli tarixi tale yaşamış udilər və yəhudilər məskunlaşdıqları Oğuz şəhərində özlərini çox
rahat hiss edir, müsəlman bacı-qardaşları ilə dostluq və əmin-amanlıq şəraitində yaşayırlar.
Udilər Azərbaycannın nadir aborigen etnoslarındandır. Tarixən ölkəmizdə geniş ərazilərdə
yaşamış udilər hazırda yığcam halda ancaq Qəbələ rayonunun Nic qəsəbəsində və Oğuz (keçmiş
Vartaşen) şəhərində yaşayırlar. Nicdə onların sayı 4 min nəfərə yaxındır. Udilər az miqdarda
dağınıq halda Rusiyada, Gürcüstanda (Kvareli rayonunun Oktamberi kəndi), Ukraynada,
Qazaxıstanda, Özbəkistanda, Türkmənistanda və s. yerlərdə də yaşayırlar. Onların hamısı
Vartaşendən miqrasiya etmiş insanlardı (2,s.75).
Oğuz şəhərində udilər yerli etnosdur. Onlar qədim yunan alimləri Herodotun, Strabonun,
K.Ptolomeyin, alban (Azərbaycan) tarixçisi Musa Kalankaytuklunun öz əsərlərində göstərdikləri
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26 Alban tayfasından biri olanutilərin (udilər) varisləridir. Udilər 313-cü ildə Qafqaz
Albaniyasında digər alban tayfaları kimi xristianlığı qəbul etmiş, öz etnik varlıqlarını və dinlərini
bu günədək qoruyub saxlamışlar.
Vartaşen (Oğuz) udilərinin demoqrafik mənzərəsi çox acınacaqlı olmuşdur. XIX əsrin
sonu, XX əsrin əvvəllərində burada 3 min nəfərdən çox udi yaşayırdı. 1828-ci ildə Rusiya ilə
İran arasında bağlanan Türkmənçay sülh müqaviləsindən sonra rus hökuməti Türkiyə və İran
ərazisindən 10 minlərlə erməni ailəsini Azərbaycan torpaqlarına köçürdü. Ermənilər İrəvanda,
Bakıda, Naxçıvanda, Şamaxıda oldugu kimi, udi kəndi Vartaşendə də (o vaxt Vartaşen kənd idi)
məskunlaşdırıldı. Udilərin acınacaqlı günləri də həmin vaxtdan başladı. Xristianlığın pravoslav
məzhəbində olan Vartaşen udilərini qriqoryan məzhəbli gəlmə ermənilər məhz xristian amilinə
görə hər vasitə ilə erməniləşdirməyə, qriqoryanlaşdırmağa, assimilyasiya etməyə başladılar. Belə
təqiblər 1836-cı ildə ermənilərin təkidi ilə rus pravoslav kilsəsinin müqəddəs sinodu və rus
hökuməti tərəfindən Alban kilsəsinin ləgv edilərək erməni qriqoryan kilsəsinə tabe
etdirilməsindən sonra daha da gücləndi(2,s.32).
Ermənilər Vartaşen udilərini qarışıq nikahlara sövq edir, familyalarını “yan” kimi yazdırır,
qriqoryan məzhəbi qaydalarına əməl etməyə yönləndirir, udi kilsələrini erməni kilsəsi adlandırırdılar. Məktəblərdə tədris, məişət danışıqları ancaq erməni dilində aparılırdı. Vartaşen(Oğuz)
rayonu ərazisindəalbanlara, onların varisi olan udilərə məxsus bütün tarixi memarlıq və arxeoloji
abidələrin üzərindəki kitabələri, alban xaçı işarəsini ya məhv edir, ya da erməni yazısı , xaçı ilə
əvəz edirdilər.
Yerli udilərdən Vani Kanançıyev, Nikalay Poladov, Katari Xaçikova danışırdılar ki,
keçmişdə bir erməni oğlan udi qızını qaçırdır. Qızın qardaşı bacısını qaçıranları qılıncdan keçirir.
Əvvəlcədən silahlanmış ermənilər bir gecə qəfildən udi evlərinə hücum edirlər. Qorxuya düşən
udilər böyüklü-kiçikli çayı keçərək, Vartaşen şəhərinin şərqindəki indi Qanlı dərə adlanan dərəyə
qaçırlar. Qaça bilməyənləri ermənilər qılıncdan keçirir, bir neçəsini ağacdan asır, uşaqları
xəndəyə doldurub üstünü torpaqlayırlar. Udilər bunu genosid adlandırırlar (4,s.36-37).
Həm çar Rusiyası, həm də Sovet hakimiyyəti dövründə ardıcıl davam edən bütün bu
fizikivə ideoloji basqılara, təqiblərə, işgəncələrə dözə bilməyən udilər on illər boyu hissə-hissə
Vartaşendən çıxıb gedirdilər. Onların böyük bir qismi məhz pravoslav məzhəbinə görə gürcülərə
sığındı. 1920-ci illərdə yerli udi Zinobinin rəhbərliyi altında Gürcüstanın Azərbaycanla
həmsərhəd olan Kvareli rayonuna köçdülər. Əvvəllər Zinobiani adlanan yeni yaşayış yeri indi
Oktamberi kimi tanınır. Udilər burada da gürcüləşdilər, onların sayı 1970-ci ildəki 800 nəfərdən
1989-cu ildə 93 nəfərə endi.(2,s.35).
Sovet imperiyasının dağıldığı, Azərbaycanın öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdiyi 19881990-cı illərdə iç üzləri açıldığına görə Vartaşen şəhərində və rayonun kəndlərində yaşayan 1860
nəfərdən çox erməni buradan köçüb getdi. 300 nəfərdən çox Oğuz şəhər udisi də onlarla getdi.
Çünki, bu udilər ermənilərlə qarışıq nikahda idilər vəyerli camaat onları erməni kimi tanıyırdı.
Budur gəlmə qriqoryan ermənilərin aborigen, pravoslav Vartaşen udilərinin başına
gətirdikləri çıxılmaz bəla, məşum tale, soytəmizləmə əməlləri. Çox şükür ki, ermənilər gedəndən
sonra yerdə qalan Oğuz (Vartaşen) udiləri özlərində təpər tapdılar, öz dini, milli-mədəni
ənənələrini dirçəldib bərpa etməyə, yaşatmağa başladılar. Oğuz şəhərində bu etnosun Alban-Udi
xristian dini icması fəaliyyət göstərir. İcmanın sədri 68 yaşlı udi qadın Ağababayeva Svetlana
Samsonovnadır. Dini ibadətlərini Oğuz şəhərinin cənub-şərq tərəfindəki Qeriqets (udi dilində
“müqəddəs yer” deməkdir) adlanan kilsədə icra edirlər.Hazırda bu kilsənin təmirə böyük ehtiyacı
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var. 1836-cı ildə ləgv edilmiş Alban kilsəsinin bərpası, avtokefallığının özünə qaytarılması, tarixi
ədalətsizliyin aradan qaldırılması İslam həmrəyliy ilinə ən yaxşı tövhə olardı. Bundan ötrü
Rusiyanın Pravoslav Kilsəsinə, Ümumdünya Birləşmiş Kilsələr Şurasına müraciət etmək, bu
müraciətlərin nəticəsi olmasa udi əhalisi arasında referendum keçirmək lazımdır.
Oğuz udiləri xristianlığın pravoslav məzhəbindəndirlər. Danışıq dilləri Qafqaz dilləri
ailəsinin Nax-Dağıstan qrupuna aiddir. Sayları az olduguna görə udi uşaqları Oğuz şəhərindəki 1
saylı tam orta məktəbin rus bölməsində təhsil alırlar.
Oğuz udiləri, həmçinin bu rayonda çox az miqdarda yaşayan xristian ruslar və xristian
mənsubiyyətli digər etnik azlıqların nümayəndələri öz dini ayinlərini, milli ənənələrini sərbəst
şəkildə həyata keçirirlər. Udi-Alban xristian dini icmasının sədri Svetlana Ağababayeva deyir ki,
bizim yas və toy mərasimlərimiz orada yerli müsəlman azərbaycanlı, ləzgi, türk qardaşlarımızın
iştirakı ilə daha gözəl olur. Toylarımızda daha çox müsəlmanlar iştirak edir, deyib-gülür,
şənlənirik.
Udilərin yas mərasimləri xristian dininə yuğun keçirilsə də, müsəlmanların yas mərasimləri
ilə eynilikləri çoxdur. Onlar da mərhumu üzü şərqə doğru, amma tabutda dəfn edir, 1,3,7,40 və il
keçirirlər. İldə iki dəfə- mayda gilmeyvə yetişməyə başlayanda, sentyabrda məhsul yıgılanda
qəbirsanlığa gedib ölüləri yad edirlər. Bu yadetmə müsəlman dostlarsız keçmir. Hər bir yas
mərasimi tədbirində mütləq yemək-içmək verilir. Süfrəyə milli ənənəyə uyğun olaraq ət suyunda
bişirilmiş duru yemək-iğariqat da qoyulur. Oğuz udilərinin toy mərasimləri də yerli Azərbaycanlılar kimidir. Dövlət nikahı ilə yanaşı kilsə nikahı da kəsdirirlər. Daha çox öz aralarında
nikaha girir, Qəbələnin qonşu Nic qəsəbəsinə qız verib, qız alırlar. Yerli azərbaycanlılarla nikaha
girənlər də çoxdur. Belə ki, ötən illərdə udi qızı Mariya Sildirova Azəbaycanlı Səlim
Məmmədova, Azaksi Kazarova Tofiq İsmixanova, Liza Kazarova Həsən Haşımova, Sofi
Bejanova Həmid Həmzəyevə, Sveta Kanari Nazim Məhərrəmova , Azərbaycanlı qızı Gülbahar
Mütəllimova udi Artyom Kumsiyevə ərə getmiş və xoşbəxt ailələrdən olmuşlar. Ailə quran belə
cütlüklər öz dini inanclarında qalır, vəfat edərkən (milli adət-ənənələrinəuyğun olaraq) hərəsi öz
qəbirsanlığında dəfn olunurlar.
İudaist dağ yəhudiləri Oğuz şəhərinə (keçmiş Vartaşen kəndi) XVII əsrdə gəlmişlər.
Onların da taleyi keşməkeşli olmuş, uzun köç həyatı yaşamışlar. Oğuzlu yəhudi ziyalısı İshaq
Abramov dağ yəhudilərinin tarixini araşdıraraq “Eşitdiklərim, gördüklərim, düşündüklərim” adlı
kitabında yazır ki, onlar eramızdan əvvəkli illərdə Assuriya hökmdarları tərəfindən İran ərazisinə
sürgün edilmiş, oradan Ərdəbil yolu ilə Şamaxıya, Şamaxıdan Qubaya və Dagıstana, nəhayət bir
hissəsi eramızın XVII əsrində Dağıstanın Axtı rayonundan Vartaşenə gəlmişlər (1,s.76-85).
Dağ yəhudiləri (bu adı onlara Qafqazı işğal edən ruslar vermişlər) Oğuz şəhərinin cənubqərbində yaşayırlar. 1989-cu uildə burada onların sayı 586 nəfər, 1999-cu ildə 179 nəfər idisə,
hazırda Oğuzda 100 nəfərə yaxın yəhudi yaşayır(3,s.7). Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini
bərpa etdiyi ilk illərdə, Azərbaycan-Ermənistan-Dağlıq Qarabağ müharibəsinin getdiyi bir
dövrdə onlar İsrailə və digər yerlərə köçüb getmişlər. Harda olsalar da onlar Oğuzu doğma ana
torpağı, Azərbaycan dilini doğma ana dilləri hesab edir, müsəlman bacı və qardaşlarının
dostluğunu, mehribanlığını unutmurlar. Oğuzda doğulub boya-başa çatmış, hazırda Almaniyada
yaşayan yəhudi şair Simax Şeyda yazır:
“Biz Azərbaycanda yaşayan dağ yəhudiləri bu ölkənin mədəniyyəti və ədəbiyyatından
bəhrələnmişik. Ana dili kitabımız “Ana dili”və “Əlifba” olub. Analarınız laylamızı azəri və
yəhudi dillərində oxuyublar. Dahi Nizaminin, Xaqaninin, Nəsiminin, Sabirin, Səməd Vurgunun,
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Mikayıl Müşfiqin, Rəsul Rzanın şeirləri ruhumuzu oxşayıb, bizə məhəbbət hissi aşılayıb”(5,s.5).
Bu sözlərdəki səmimiyyət iudaist yəhudi və müsəlman Azərbaycan xalqları arasındakı böyük
məhəbbətdən, dostluqdan, qardaşlıqdan, əbədi bağlılıqdan soraq verir.
İshaq Abramov da İsrailə köçüb orada yaşamasına baxmayaraq, Oğuzun, Azərbaycanın,
Azərbaycan dilinin həsrətini çəkir, vətənindən, Oğuzda qalan doğma qızından ayrı yaşaya
bilmədiyini “İsraildən qızıma məktub” adlı şerində belə etiraf edir:
.... Dil bilmirəm danışım, danışmağa adam yox,
Milyonlarla adam var, alışmağa adam yox,
Azərbaycan dilini ana dilim bilmişəm,
O dil burda keçməyir, Azərə öyrəşmişəm (1,s.55).
Oğuz rayonunda dağ yəhudilərinin dini icması fəaliyyət göstərir. Bu icma Azərbaycanda
mövcud olan 8 yəhudi dini icmasından biridir. İcmanın sədri yəhudi Xananayev Rasim Rabay
oğludur. Oğuz şəhərində onların biri 1849-cu, digəri 1897-ci illərdə tikilmiş, son illərdə əsaslı
təmir edilmiş 2 sinaqoqları var. Bu ibadət evlərində onlar öz dini ayinlərini icra edirlər.
Müqəddəs kitabları “Tövrat”dır. Oğuzun dağ yəhudiləri iudaizmin ortadoksal istiqamətinə
mənsubdurlar. Dilləri fars dili qrupuna aiddir. Uşaqları Oğuz şəhərindəki tam orta məktəblərdə
Azərbaycan dilində təhsil alırlar.
Oğuzun yerli etnosları ilə uzun illər boyu mehriban qardaşlıq ailəsində, İslam həmrəyliyi
şəraitində yaşayan dağ yəhudilərinin özlərinə məxsus dini ayinləri, milli adət-ənənələri, həyat
tərzləri, maddi mədəniyyətləri var. Bu ənənələr burada yerli müsəlmanlarla, xristianlarla
qarşılıqlı etimad, anlaşma, dostluq mühitində davam və inkişaf etdirilir.
Oğuz şəhər Cümə məscidinin imamı Şövkət Cəlilov deyir ki, bizim yəhudi dini icması ilə
sıx əlaqələrimiz var. Bir-birimizin tədbirlərində yaxından iştirak edirik. Dini bayramlarımızda
qarşılıqlı təbriklərimiz olur. Mənim ən yaxın dostlarımdan biri yəhudi iş adamı Rafiq Liviyevdir.
Oğuz yəhudilərinin toy və yas mərasimlərinin ən çox iştirakçıları yerli müsəlman
azərbaycanlılar və ləzgilər olur. Əlbəttə, xristian udilər də onları unutmur. Axı onların hamısı bir
bağçanın gülləridir. Bağça isə müxtəlif növlü gülləri ilə gözəldir. Tədbirlərdə müsəlmanların
çoxluğu burda etnik yəhudilərin say azlığı ilə bağlıdır. Bütün belə tədbirlərə rayon rəhbərliyi
nümayəndələrinin qatılması isə mütləqdir. Hamı bir-birinin adətinə riayət edir, hörmətlə yanaşır.
Yaslarda başsağlığı verir, toylarda deyib-gülür, təbrik edirlər.
Oğuzun iudaist dağ yəhudiləri də yerli müsəlman etnoslar kimi oruc tutur, qurban kəsir,
oğlan uşaqlarını sünnət etdirirlər. Şənbə onlarda müqəddəs gündür. Həmin günü onlar Şabat
bayramı kimi qeyd edirlər. Oğuzda yəhudilərlə Azərbaycanlıların qarışıq nikahları illər boyu
olub, yenə də var. Lakin bu etnoslar heç kəsi ermənilər kimi məcburən öz məzhəbinə çəkmir,
assimilasiya etmir. Hər şey könüllüdür, hər kəs öz dini inancında qalır. Vəfat edən ər-arvaddan
yəhudi olan öz inancına uyğun olaraq yəhudi qəbirsanlığında, İslam etiqadlı olan müsəlman
qəbirsanlığında dəfn edilir. Oğuzda son illərdə yəhudi Şura Bərşidov Azərbaycanlı Nəbati
Ağakişiyevaya, Şuril Abramov Aişə Ədalət qızına, Elçin Abramov İlhamə İbrahimovaya,
Mehman Abramov Mətanət Nəsrəddin qızına, Azərbaycanlı İlkin Məmmədov yəhudi Mehriban
Çaxmır qızına, Ceyhun Rəsulov Şahnaz Abramovaya könül verərək nikaha girmiş, ailə
qurmuşlar.
Oğuzda Azərbaycanlıların dini və milli bayramları olan Qurban, Ramazan, Novruz
bayramlarının hörmətli iştirakçıları arasında xiristian udilər, iudaist yəhudilər və digər etnosların
nümayəndələri də yer alırlar. Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət müəssisələrində, dövlət qulluğu və
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sahibkarlıq sahələrində çoxlu udi və yəhudi çalışır. Hamı qanunlarımızın aliliyinə, müqəddəs
dinlərimizə, adət-ənənələrimizə hörmətlə yanaşır. Hamı Azərbaycan dövlətinin etnik azlıqların
dininə, mədəni müxtəlifliyinin qorunub saxlanılmasına, inkişaf etdirilməsinə böyük qayğısını
görür və alqışlayır. Oğuzda heç vaxt dini və milli zəmində anlaşılmazlıqlar, ixtilaflar olmamışdır.
Çünki, İslam həmrəyliyinə söykənən bu dostluq və qardaşlıq ailəsinin təməli çox möhkəm və
etibarlı qurulmuşdur.
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İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNDƏ MƏNƏVİ-ƏXLAQİ TƏRBİYƏ PROBLEMİ
Yeganə Bagırova
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan
Bəşəriyyət artıq öz inkişafının informasiya cəmiyyəti deyilən mərhələsinə qədəm
qoymuşdur. İnformasiya cəmiyyəti tədricən Post-Modernin, adət etdiyimiz norma və dəyərləri
sürətlə dəyişdirən postindustrial cəmiyyətin bir hissəsi kimi həyatımıza daxil olur. Kompyuter
texnologiyalarının, kosmik rabitənin, informasiya yeniliklərinin misli görünməmiş inkişafı, dəyər
oriyentirlərində aksentlərin dəyişməsi, yeni biotexnologiya və nanotexnologiya kəşfləri və s.
buna sübutdur. Beləliklə, qlobal inteqrasiya yeni dünya nizamının prinsiplərini, qaydasını
formalaşdıran universal kateqoriyaların müəyyən şəklə düşməsinə şərait yaradır. Lakin çox vaxt
qlobal inteqrasiya bu prinsiplərin kimin müəyyən etdiyi qaydalar əsasında seçilməsi sualına
cavab vermir. Bütün bunlar bəşəriyyətin artıq yeni bir eraya qədəm qoyduğunu, bu eranın
qarşıdakı bir neçə onillikdə bizim inkişaf strategiyamızı müəyyən edəcəyini göstərir. Baş verən
transformasiyaların əsas mənası ondan ibarətdir ki, qlobal inteqrasiya artıq öz mahiyyətini
dəyişməyəcəkdir. Gələcəkdə fərdlərin həyatının yalnız iki amili – proseslərin sürəti və tez
sovuşması, davranışın norma və stereotipləri dəyişikliklərə məruz qalacaqdır.
Dünya “sürətlərin toqquşması” (E.Toffler) həddindədir, deməli, sosial gerçəkliyin bu iki
cəhəti dəyişəcək, bütün digər cəhətlər isə artıq özünün son məqsədinə çatmışdır. Bu halda insan
praktik olaraq, hər sahədə çoxprofilli fəaliyyətə qoşulmuş olur. Qlobal proseslər bizi eyni vaxtda
müxtəlif məsələlərlə məşğul olmağa, getdikcə daha çoxsaylı məsələləri həll etməyə məcbur edir.
Sürət və tezsovuşma bizim həyat tərzimizi getdikcə daha çox təcəssüm etdirir – internetdə 5-6
saniyəyə səhifə yüklənmədikdə, üç dəqiqə bizə bir əsr kimi görünür, ABŞ-da kabel
televiziyasında təsvirlər isə hər 3,5 saniyədən bir dəyişir. Bununla əlaqədar Elvin Toffler yazır:
“Biz bu gün elə ifrat sürətlər şəraitində yaşayırıq ki, qədimdənqalma “vaxt pul deməkdir”
kəlamına yenidən nəzər salmaq tələb olunur. İndi zamanın hər bir anı əvvəlkindən daha
qiymətlidir” [1, s.87]. Kondratyev dalğası kimi, bu qloballaşma dalğası da hələ bir neçə onillik
ərzində davam edəcəkdir.
Müəyyən ümumiləşdirmə aparsaq, elmi-texniki tərəqqinin əxlaqa, mənəviyyata mənfi təsir
imkanlarının aradan qaldırılması yollarını üç əsas istiqamətdə qruplaşdırmaq olar:
1. Elmin və yeni texnologiyaların istehsalata, məişətə tətbiqinin layihələşdirilməsi zamanı
mümkün mənfi nəticələri qabaqcadan nəzərə almaq.
2. İnformatizasiya və texnizasiyanın zəruri mənfi təsirlərini başqa vasitələrlə (din, əxlaq,
incəsənət və s.) kompensasiya etmək.
3. Mənəvi tərbiyənin elmi-texniki tərəqqinin tələblərinə müvafiq olan yeni, intensiv metod
və formalarını hazırlamaq və onun kütləviliyini artırmaq məqsədi ilə elmi-texniki tərəqqinin
açdığı imkanlardan istifadə etmək [2, s.254-257].
Eyni bir texniki yeniliyin müxtəlif nəticələr doğura bildiyini daha konkret şəkildə
göstərmək üçün, məsələn, internetin və televiziyanın əxlaqa və ümumiyyətlə, insan mənəviyyatına təsir imkanlarını nəzərdən keçirək.
Əvvəllər insan əxlaqı yalnız onun yaşadığı konkret ictimai mühitin (həm makro, həm də
mikromühitin) təsiri ilə, həmin mühitdə hakim olan əxlaq normaları ilə müəyyən olunurdu. Hər
bir fərdin irsi keyfiyyətləri ilə şərtlənən potensial əxlaqi meyl real ictimai mühitin təsiri ilə bu və
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ya digər üstün istiqamət əldə edirdi. Lakin televiziyanın təsiri ilə insanın yaşadığı konkret ictimai
mühit sanki genişlənir və insanın əxlaqi keyfiyyətləri təkcə öz mikromühitinin təsirindən yox,
həm də televiziya proqramlarının məzmunundan asılı olur. Burada biz bir daha müasir
texnikanın insana müxtəlif təsir imkanlarının şahidi oluruq [3, s.42-43].
Qloballaşma şəraitində insanların əksəriyyəti üçün gerçəkliyin xeyli dərəcədə kənardan,
KİV-lərin köməyi ilə qəbul etdirilmiş və qəbul etdirilməkdə olan postulatlaşdırılmış qavrayışı
səciyyəvidir. İnternet informasiyanın istənilən növlərindən istifadə imkanlarını genişləndirməklə
bərabər, bu informasiyanın süzgəcdən keçirilməsi problemini də yaradır. İctimai mühit, sosial
matrisa bu məsələyə çox böyük əhəmiyyət verir. İnternet əyalət təfəkkürünü və pərakəndəliyi
aradan qaldırmaq üçün yeni imkanlar açır. Eyni zamanda, internet getdikcə daha incə aləmlər
yaradılmasını stimullaşdırır, lakin bu aləmlərə daxil olmaq çətindir. Yeni daxilolma və xaricolma
sistemi səs-küyə, çirklənməyə, zorakılığa müqavimət göstərməyə çalışır və bu halda “elektron
sədlərdən” istifadə edir, onlar isə çox həssasdır və asanlıqla dağıdılır.
Lakin bu təsirin xarakteri texnikanın öz təbiətindən, tutaq ki, televizorun quruluş və
keyfiyyətindən asılı deyil. Bu təsirin istiqaməti həmin texniki va-sitənin hansı məqsəd üçün
istifadə olunmasından asılıdır. İstənilən cəmiyyətdə televiziyanın əxlaqa təsirindən başqa, mənfi
təsir imkanlarından da danışmaq mümkündür. Bu isə, görünür, ilk növbədə məişət şəraitinin və
müasir texnikanın hər halda məhdudluğu ilə bağlıdır. Belə ki, adamların yaş dövrlərini və inkişaf
səviyyələrini nəzərə alan müxtəlif televiziya proqramlarının hazırlanması və onların eyni vaxtda
paralel şəkildə translyasiya olunması və ailənin müxtəlif üzvlərinin istədikləri proqrama baxmaq
üçün müxtəlif televizorlardan istifadə etməsi mümkün olmadıqda istər-istəməz hamı eyni bir
proqrama tamaşa edir. Bu zaman isə eyni bir veriliş müxtəlif yaş qruplarına mənsub olan və
müxtəlif səviyyələrə malik adamlara tamamilə müxtəlif istiqamətdə təsir edə bilər [4, s.117-119].
Digər tərəfdən də, televiziya proqramlarının tutulmasında buraxılan kiçik bir qüsur və ya
subyektiv amil mənəvi tərbiyə işinə olduqca çiddi ziyan verə bilər. Məsələn, "ağladan yanında
otur, güldürən yanında yox" hikməti unudulduqda, məzhəkələrə, ucuz gülüş vasitələrinə, şit
yumora həddindən artıq yer verildikdə televiziya gənclərdə həyata ciddi münasibətin, fəal həyat
mövqeyinin, mübariz keyfiyyətlərin formalaşmasına pis təsir göstərmiş olur. Yaxud gəncləri
"dünya mədəniyyəti" ilə tanış etmək kimi çox xeyirxah niyyət, əgər bu, xüsusi profilaktik
tədbirlərlə müşayiət olunmazsa, milli ideologiya süzgəcindən keçirilməzsə, bayağı mədəniyyətin
və əxlaqın təbliği kimi səslənə bilər və ümumi inkişaf səviyyəsi aşağı olan, hələ əqidə yetkinliyi
əldə etməmiş gənclərin əxlaqi deqradasiyasına gətirib çıxara bilər.
Televiziya və kinonun bədii ədəbiyyat və teatrla, fotoqrafiyanın təsviri sənətlə rəqabəti və
birincilərin texniki cəhətdən müntəzəm olaraq təkmilləşməsi sayəsində getdikcə daha böyük
auditoriya qazanması ikincilərin olduqca mühüm və böyük mənəvi tərbiyə gücünün kölgədə
qalmasına səbəb olur. Mükəmməl texnika vasitəsilə kiçik vaxtda böyük işlər görmək imkanı
vaxta münasibəti dəyişir və elmi-texniki inqilab şəraitində yaranmış psixoloji atmosfer adamları
daha çox dərəcədə yığcam informasiya dalınca qaçmağa sövq edir, necə deyərlər, roman
oxumağa vaxt qalmır.
Paradoksal səslənsə də, faktdır ki, güclənməkdə olan tərəqqi, maddi nemətlər istehsalının
artması və ümumi “sivilizasiya” insanın vəziyyətinə çox mənfi təsir göstərir. V.V.Parsvaniya
yazır: “İnsan dayaq nöqtəsini itirir. Konkret “Mən” mücərrədləşməyə və ümumi “Mən”in içində
əriyib itməyə meyil edir. Fərdin köməksizliyi artır, onun mövcudluğunun mənasız olması hissi
kəskinləşir. İctimai münasibətlərin məcmusu ən əsas dəyər olan insanı yaratmır və onu özünün
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əsas məqsədi hesab etmir” [5, s.255]. Eyni zamanda, informasiya cəmiyyətinin “fəlsəfi əsası”
barədə danışsaq, “açıq cəmiyyət” ideoloqlarından Jan Bodriyar, Karl Popper və başqalarının,
eləcə də öz əsərlərində sənaye cəmiyyətini əvəz edəcək “postindustrial” cəmiyyətin, başqa sözlə
desək, “informasiya” və “koqnitiv” cəmiyyətin yaranması tezisini irəli sürmüş Zbiqnev
Bjezinskinin, Frensis Fukuyamanın, Daniel Böllün, Elvin Tofflerin adlarını çəkməliyik.
İnformasiya cəmiyyətinin problemlərinin milli səviyyədə - bizim mətbuatda, elmi-praktik
konfranslarda və idarəçilər arasında müzakirə edilməsi çox vacib və aktualdır. Bu problemlərin
dərk edilməsi bizim cəmiyyətin inkişafına, yeni davranış normaları və stereotiplərinin
təşəkkülünə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilər və deməli, bütövlükdə ictimai münasibətlərə
müsbət təsir göstərər. İnformasiya cəmiyyəti ideyalarının təbliğ edilməsi, onun tərkib
hissələrinin ayrı-ayrı atributlarının bizim gündəlik həyatımıza tətbiqi postindustrial cəmiyyətin
sürətlə mənimsənilməsi və informasiya cəmiyyətinə keçid üçün mühüm ilkin şərait olacaqdır.
İnformasiya cəmiyyətində yaşamaq arzusu o qədər cəlbedicidir ki, insan ailə qarşısında,
cəmiyyət qarşısında və hətta özü qarşısında üzərinə yeni öhdəliklər götürməyə məcburdur, çünki
o, qlobal tamın bir hissəsinə çevrilir, burada prosesin adi iştirakçısı kimi deyil, onun inteqratoru
kimi çıxış edir.
Texnogen cəmiyyətdə onsuz da gərilmiş əsəblər "başqalarının" faciəsinə şərik olmağa
"dözmür", adamlar istər həyatda, istərsə də sənətdə dərin fəlsəfi-psixoloji vəziyyətlərdən, gərgin
dramatik səhnələrdən qaçır, düşünmək və həyəcanlanmaq tələb etməyən yüngül səhnələrə meyl
edir. Nəticədə, insan faciə və dramın böyük mənəvi tərbiyə gücündən məhrum olur, komikliklə,
eybəcərliklə müntəzəm kontakt onu mənən kasıblaşdırır, təsadüfi kənar təsirlərə qarşı daxili
müqavimət qabiliyyəti azalır. İztirablarsız, mənəvi təbəddülatlarsız əxlaq normaları insan
mənəviyyatının dərin qatlarına nüfuz edə bilmir, qəlbin hökmünə çevrilmir. Habelə, elmi-texniki
inqilabın bir tərəfdən, incəsənətin özünə, digər tərəfdən də, adamların incəsənətə münasibətinə
təsiri mənəvi tərbiyədə də öz əksini tapmış olur. Ümumi bilik səviyyəsi, elmi düşüncə tərzi
əxlaqı bilavasitə dəyişdirməsə də, fərdi əxlaqla ictimai əxlaq arasındakı, habelə fəaliyyətin
motivi ilə nəticəsi arasındakı ziddiyyətin aradan qaldırılması üçün mühüm şərtdir [6, s.124-126].
İctimai həyat mürəkkəbləşdikcə, əmək və onun sosial-iqtisadi nəticələri arasındakı
vasitəlilik artdıqca insanın öz əməli fəaliyyətinin nəticələrini dərk etməsi çətinləşir və daha fərdi
əxlaq insan fəaliyyətini birqiymətli şərtləndirə bilmir. İnsanın istəyi, niyyəti ilə əməlləri,
əməllərin real nəticələri arasındakı körpü - sağlam şüur, empirik bilik, fərdi həyat təcrübəsi daha
özünü tam doğrultmur, yəni daha etibarlı rabitəyə ehtiyac duyulur. Yeni dövrdə yüksək əxlaqi
keyfiyyətlərin, nəcib hiss və duyğuların həyata elmi münasibətlə, elmi-nəzəri biliklərlə vəhdəti
tələb olunur. İctimai elmlər insanın əxlaqa keyfiyyətləri ilə ictimai-iqtisadi fəaliyyətini düzgün
əlaqələndirməyin əsas şərtinə çevrilir. Beləliklə, yaşadığımız cəmiyyəti və lokal ictimai həyat
hadisələrini dərk etmək yalnız alimlər qarşısında duran problem olmayıb, həm də hər bir şəxsin
mənəvi ehtiyacıdır.
Bir tərəfdən, elm və texnikanın yüksək inkişaf tempi ilə əxlaqi tənəzzül arasında, digər
tərəfdən də, mənəvi aləmdə intellektual səviyyə ilə əxlaqi səviyyə arasında kəskin ziddiyyət
yaranır. Görkəmli fizik, atom silahını yaradanlardan biri R.Oppenheymer yazır: "...Avtomatlaşdırmada, hesablama texnikasında və kosmosun tədqiqində böyük tərəqqiyə nail olsaq da,
əxlaqi-mənəvi tərəqqiyə nail ola bilməmişik" [7, s.55]. Bu gün elm və əxlaqın inkişaf tempi
arasında optimal nisbət yaradılması bir problem kimi qalmaqdadır.
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İnsanın mənəvi kamilliyi onun əməli fəaliyyəti ilə bilavasitə bağlıdır. Daha doğrusu,
mənəvi keyfiyyətlər məhz əməli fəaliyyətdə təzahür edir ki, onun da ən mühüm tərkib
hissələrindən biri peşə fəaliyyəti, ixtisas sahəsindəki işdir. Əxlaq yalnız insanlararası
münasibətlə məhdudlaşmır, buraya İnsan-Cəmiyyət-İnsan münasibətləri də daxil olur. İnsanCəmiyyət münasibətləri isə hər bir şəx-sin cəmiyyətdə, ictimai həyatda tutduğu mövqe ilə, o
cümlədən, onun ictimai-faydalı əməyi ilə şərtlənir. Ona görə də, elmi-texniki tərəqqinin əxlaqa,
insanın mənəvi simasına təsirindən danışarkən insanın əməli fəaliyyətini, onun bu sahədəki
mənəvi xüsüsiyyətlərini və burada baş verən dəyişiklikləri, meylləri də nəzərə almaq lazımdır.
Müasir dövrdə əxlaqın konkret formalarından biri İnsan-Texnika-İnsan münasibətlərində
təzahür edir. Başqa sözlə, insanlararası münasibət texnika ilə vasitələnir və bu zaman müasir
texnikaya necə, hansı səviyyədə yiyələnmək və ondan hansı məqsədlə istifadə etmək insanın
mənəvi keyfiyyətlərindən də asılı olur. Burada mənəvi idealla, insanın arzu və istəkləri ilə
texnikanın hansı məqsəd üçün istifadə olunması arasında əlaqə yaranır.
Rasionalizm müasir dövrdə insanlara, onların taleyinə, həyat mövqeyinə və nəticə etibarilə
həm də əxlaqına, mənəvi keyfiyyətlərinə qlobal problemlər vasitəsilə də təsir göstərir. Miqyasca
bütün planeti əhatə edən, bütövlükdə bəşəriyyətin taleyi ilə bağlı olan, hər bir ölkəni, hər bir
xalqı, hər bir insanı düşündürməli olan problemlər nəzərdə tutulur. Bunlara ilk növbədə yer üzərində sülhün təmin edilməsi müharibə və sülh problemi, cəmiyyətin təbiətə dəyişdirici təsirinin
məqsədəuyğun surətdə idarə olunması ekoloji problem, planetimizdə əhalinin artması, ailəməişət münasibətlərində baş verən geniş miqyaslı dəyişikliklər demoqrafik problem, tükənməkdə
olan enerji mənbələrinin yenilərilə əvəz edilməsinə ehtiyac energetik problem və s. aiddir. Bu
problemlər istər bilavasitə, istərsə də bilvasitə elmi-texniki tərəqqi ilə, onun necə tənzim
olunması və hansı səmtə yönəldilməsi ilə bağlıdır.
İnformasiya istehsal fəaliyyətinin yeni sahəsinin, təkcə maddi həyatın deyil, insanın
mənəvi həyatının da simasını tədricən dəyişən yeni mədəniyyətin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Bu isə yüksək səviyyədə ixtisaslaşmış peşəkar mütəxəssislər hazırlanması ehtiyacını
doğurur. Əgər əmək qabiliyyətli əhalinin xeyli hissəsi bu cür mütəxəssislərdən ibarətdirsə, onda
bütün ictimai prosesləri sürətləndirən müsbət əks-əlaqə yaranır. Cəmiyyətin oriyentasiyasını və
strukturunu əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirən bir sıra nəticələr meydana çıxır. Sosial oriyentasiyada dəyişikliklər baş verir.
Müasir elmi və texniki ideyalar irəli sürən və həyata keçirən, keyfiyyətcə yeni, daha
mükəmməl sənaye məhsulu yaradan dövlətlər ön mövqelərə çıxır. Bunun üçün isə çoxlu alim,
mühəndis, xüsusən bilavasitə əmtəə yaradan və ali texniki təhsilli mütəxəssislər olmalıdır.
Postindustrial cəmiyyətdə savadlı mütəxəssislər hazırlanması ən mühüm milli vəzifəyə çevrilir
[8, s.109].
Xalqın təhsili və tərbiyəsindən, bilavasitə əmtəə, maddi nemətlər yaradan yüksək ixtisaslı
mütəxəssislər hazırlanmasından daha vacib problem yoxdur. Əsas təbii resursa – xalqın
intellektinə və təhsil səviyyəsinə güvənmək postindustrial cəmiyyətə və deməli, informasiya
cəmiyyətinə də keçidin ən mühüm şərtidir.
Hər bir dövlətin yaradıcı ziyalıları onun gələcəyinin qurucuları hesab edilir. Əslində,
ziyalıların istehsal və biznes, elm, təhsil, mədəniyyət sahəsində, o cümlədən siyasətdə bütün
fəaliyyəti dövlətin inkişafını təmin etmək, onu rəqabətə davamlı etmək məqsədi ilə yeniliklər
yaradılmasına yönəlmişdir. Millətin özünü yaradıcılığa həsr edən bu hissəsi mahiyyət etibarilə
ölkənin dünya inkişafının mütərəqqi modellərinə inteqrasiyasını təmin edən ayrıca bir sosial
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qrupdur. Bütün peşələrin nümayəndələri ilə yanaşı, gənclər də millətin yaradıcı təbəqəsinin
əsasını təşkil edir.
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KLASSİK ƏDƏBİYYATDA MƏZHƏB MÖVZUSU – ŞİƏLİK VƏ SÜNNİLİK
Atif İslamzadə
Mübarək Ramazan ( Eydül-fitrə) və Zülhiccə (Eydül-ədha) ayları müxtəlif dünyagörüşünə
malik insanların dini müzakirələrə, mübahisələrə cəlb olunduğu ən əsas aylardır. Çünki bu aylarda ibadət, oruc və qurban vəsiləsilə irəli gələn ünsiyyət onlarin daha çox dini mövzu ətrafında
mülahizə söyləmək imkanını artırır. Təbiidir ki, bu mövzular arasındaki fərqlər əsas söhbətlərdən
birinə çevrilir. Xüsusilə Məhərrəm ayında şiəlik və sünnilik mövzusu daha da qızışmış emosional əhvalların inadkar təəsübkeşlyini ifrat həddə çatdırır. Bilən də danışır, bilməyən də.
Acınacaqlı hal orasındadır ki, elə bilməyən də bilən kimi danışır. Bilən də bilməyən kimi dediklərini əhatəli şərh etmək imkanı əldə edə bilmir. Bu məsələnin indiyə qədər ciddi şəkildə araşdırılıb ictimai-kütləvi səviyyədə mahiyyəti izah olunmadığına görə yenə də ciddi mübahisə törətməkdə davam edir. Bir olan Allaha edilən ibadətlərdə müxtəlif üsullardan istifadə edilməsi Cəfərilik / İmam Əbu Abdullah Cəfər bin Muhamməd əs-Sadıq (əs) həzrətlərinin əsaslandırdığı fiqhi
(hüquqi) üsul, sünnilərdə Hənəfilik / İmam Əzəm Əbu Hənifə Neman bin Sabit (əs), Malikilik /
İmam Əbu Abdullah Malik bin Ənəs (əs), Safiilik / İmam Əbu Abdullah Muhamməd bin İdris
(əs), Hənbəlilik / İmam Əbu Abdullah Əhməd bin Hənbəl (əs) kimi mübarək insanların, seçilmiş
məqam sahiblərinin əsaslandırdığı ibadət üsulları (təfərrüatına mövzu əhatəsində toxunmuruq)
mövzusunda hətta ciddi qarşıdurmalara gətirib çıxaran ideoloji mübahisə və münaqişələr indiyə
qədər baş verməkdədir. Hətta bəzən bunun çox acı nəticələri olur. Ən əsası da odur ki, bu mövzu
ibadət insanlarının ruhuna zədə vurur, ibadət və itaətlərini pozur, insanları bir-birindən uzaqlaşdırır. Nəticədə isə İslam dünyasının parçalanmasına xidmət edən məkrli düşmən siyasətinin
uğurla həyata keçməsinə rəvac verir. Qısaca olaraq araşdırma aparaq ki, bu siyasət nədir və haradan başlayır. Məlumdur ki, məzhəb davalarının siyasi istiqamətə gətirilməsi zamana, məkana və
milli xüsusiyyətlərə görə hesablanır. Şərt orda deyil ki, İslam tarixində müəyyən məlumatlar
vardır. Şərt ondadır ki, bu məlumatlar niyə görə və kimin üçün şiddətli ideoloji-siyasi silaha
çevrilir. Aydındır ki, bu silah məhz İslam dünyasının birləşməsinə bütün vasitələrdən istifadə
edərək mane olan İslam düşmənləri tərəfindən müsəlman əhalinin bağrına tuşlanır. İctimaisosial, iqtisadi-siyasi müstəvilərdə bir araya gələn toplumun qısa vaxt ərzində bu mövzu ilə
əsaslı qarşıdurmasına gətirib çıxaran sünnilik və şiəlik mövzusu bir neçə yüz illər boyu xarakterini itirmir. Bu bir tərəfdən ciddi elmi tədqiqatların sadə və anlaşıqlı dildə kütləvi şəkildə yayılmamasından irəli gəlirsə, digər tərəfdən cahil, riyakar adamların dini öz nəfsi istəkləri üçün alət
edib kütləni aldatmağa cəhd etməsindən qaynaqlanır. İbadətini görüntü edib namaza başlamasından heç iki gün keçməmiş bütün dini atributları – saqqal uzatmaq, təsbeh gəzdirmək, xüsusi
geyimlər, təsək-papaq və s. götürüb məclislərdə tələsik yuxarı başa çıxan diletant vəz həvəskarlarının gizli siyasi marağından, şəxsi ambisiyasından və yaxud cəhalətindən irəli gəlir. Böyük
Seyyid Əzim Şirvani (Allah ona rəhmət eləsin) bu barədə çox yerində deyir:
Oxuyur hər biri beş-altı vərəq,
Sonradan saqqala verir rövnəq ( 1, 49 ).
Lakin bu mövzunun durduğumuz məkanda geosiyası məqsədlərdən ötrü həyata keçirilməsi
kifayət qədər aydındır. Bu tarixdə də eyni şəkildədir. Məlumdur ki, İslamı əsas götürən, Allahın
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birliyini (Tovhidi) İslam qanunları, Allah ehkamları vasitəsilə yayan Osmanlı imperiyası ilə
Rusiya arasında tarixi toqquşmalarda Rusiya imperiyanı zəif salmaq üçün öncə İslamı
parçalamalı idi. Çünki qarşısındakı iki böyük dövlətin – İranın və Türkiyənin əsas əhalisi (90%dən yuxarısı) bilavasitə türk idi. Türklər isə İslam dininə mənsubdurlar. Elə bu baxımdan 1 Pyotr
böyük Rus imperiyası qurmaq üçün bu iki dövlətin birləşib ümumi düşmənləri olan Rusiyaya
qarşı mübarizə aparmasını zəiflətməkdən ötrü yollar axtarır. Təbiidir ki, bu ideoloji təxribatın ən
aparıcı mövzularından biri sünnilik-şiəliklə bağlı idi. 1 Pyotr nəinki bu siyasəti yürüdürdü, hətta
özündən sonrakı imperiya varislərinə də bu məzhəb ayrılığından siyasi-ideoloji vasitə kimi
istifadə etməyi bir imperiya qanunu kimi vəsiyyət edirdi: “İstanbula sahib olan çar dünyada ən
ilahi çar olacaqdır. Bu məqsədi həyata keçirmək üçün həmişə Türkiyə ilə İran arasında fitnəfəsad salmaq, dava-dalaş yaratmaq lazımdır. Bu işdə sünni və şiə arasındakı ixtilaflar böyük
kəsərli silah və basılmaz ordudur. Rusiya nüfuzunu Asiyada qaldırmaq üçün sünni-şiə ixtilafları
yaxşı vasitədir. Türkiyə ilə İran arasındakı müvazinətləri fitnə-fəsadla elə pozmaq lazımdır ki,
onlar bir-biri ilə dil tapa bilməsinlər” ( 2; 3; 4, 149-162 ).
Mənbələri diqqətlə araşdırarkən bir tarixi həqiqət də ortaya çıxır ki, rus çarizminin bu
fıtnəkar siyasəti şöhrətli tarixi şəxsiyyət olan Nadir şah Əfşarın ölümünə səbəb olmuşdur. 1
Pyotrun vəfatından sonra Rusiyada daxili vəziyyətin pisləşməsi, hakimiyyətdaxili mübarizə bu
ölkəni müvəqqəti olaraq öz işğalçılıq siysətindən əl çəkməyə vadar etdi. Məhz bu zaman Pyotr
zamanında əldə edilən Kaspisahili vilayətlərdən çəkilməyə məcbur olan Rusiyanın İran ilə iki il
danışıqlardan sonra (1732-ci il, yanvarın 21-də) bağladığı “Rəşt sülh müqaviləsi” nə əsasən
Kürdən cənuba doğru işğal olunmuş, 1723-cü ildə “Peterburq sülh müqaviləsi”nə görə Rusiyanın
nəzarətinə keçmiş “Kaspi sahili vilayətlər” adlandırılan ərazilər o şərtlə İrana qaytarıldı ki, bu
müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq İran Türkiyəni ( Müqavilədə Türkiyə nəzərdə tutulur) bu
vilayətlərə buraxmamağı rəsmi şəkildə öhdəsinə götürdü (4, 183-185). Rusiyanın bu ərazilərdən
çəkilməyə məcbur olarkən yenə də qayıtmaq ehtimalı üçün siyasi-diplomatik addımları
cərgəsində göründüyü kimi İranla Türkiyənin yaxınlaşmasına mane olmaq cəhdləri dayanırdı.
İran və Türkiyənin bir-birinə yaxınlaşması Rusiyanın bu ərazilərdən birdəfəlik əl çəkməsi demək
idi. Dili bir, dini bir, mənşəyi və mədəniyyəti eyni olan bu iki ölkənin birləşməsi yeni, nəhəng bir
türk imperiyasının meydana çıxmasına səbəb ola bilərdi ki, bu da işğalcılıq nəticəsində öz
ərazilərini genişləndirməyə çalışan Rusiyaya və digər türk düşmənlərinə heç vəchlə sərf edə
bilməzdi. Məhz bu məkrli siyasətin qarşısı almağa çalışan İran şahı Nadir şah Əfşar özünü şah
elan etdikdən bir neçə ay keçməmiş ( mart-sentyabr) İran və Türkiyə arasında müqavilə
bağlanmasına çalışırdı. O, bu danışıqların nəticəsi olaraq 1736-cı ilin sentyabrında Rusiyaya
əhəmiyyət vermədən, onun iştirakı olmadan Türkiyə ilə sülh müqaviləsi bağlamağa nail oldu (4,
175-177 ). Əlbəttə bunun bir tərəfi İran dövlətinin milli maraqlarına söykənirdisə də, digər tərəfi
ümumtürk birliyinin yaradılması ideyasından irəli gəlirdi. Elə buna görə də Nadir şah iki türk
dövləti arasında süni şəkildə siyasi maneə kimi qızışdırılan sünnilik və şiəlik məzhəblərini bir
araya gətirməyə çalışırdı. Bu barədə N.Nərimanovun məşhur “Nadir şah” tarixi-faicəvi dramında
tarixdən götürülmüş real hadisələrin bədii əksini görürük. Biz bu hadisənin klassik ədəbi
örnəklərdə bədii ifadəsinin ədəbi üsul olaraq yazar təxəyyülü olmadığını tarixi əsərlərdə də
müşahidə edirik ( 5, 173: 6, 304).
N.Nərimanovun “Nadir şah” əsərində Nadir şah iki məzhəb haqqında deyir: “Doğrusu şiəsünni adı eşidə bilmirəm. Gərək bu iki məzhəb birləşə” ( 7, 141). Nadir şah bu əsərdə bunu
yalnız bir şəxs olaraq deyil, həmçinin həyata keçirmək istəyən böyük təfəkkür sahibi olaraq
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təsvir edilir. Belə ki, o, bu barədə iranlılar və osmanlılar ilə danışıqlar aparır. İran axundu və
yaxud İslam rəhbərinə bu məsələ haqqında ona kömək etməsini xahiş etmək üçün ayağına
minnətci göndərən Nadir şah Osmanlı sultanına da eyni səviyyədə müraciət edir: “– Mirzə, bu
saat Sultana kağız yaz ki, mən xahiş edirəm, ümumi xeyirdən ötəri iki məzhəb birləşə” ( 7, 142).
Bu mütərəqqi addımları sayəsində Nadir şah fitnə qurbanı olub. Bu humanist addıma
ciddi-cəhdlə mane olan qüvvələr Nadirin oğlunu böhtana salıb, onun gözlərinin çıxarılmasına
səbəb olurlar. Nəticədə isə Nadir şah böyük mənəvi böhran keçirir və yalnız bundan sonra ona
sui-qəsd olunur. Maraqlıdır ki, Nərimanov bu əsərdə məhz Nadirin facəsini təşkil edən
drammatik süjet xəttini sünnilik və şiəlik məzhəblərini birləşdirməyə çalışan İran şahının arzu,
istək və mübarizəsi üzərində qurmuşdur. Təsadüfi deyil ki, 1899-cu ildə yazılan bu böyük əsərin
tamaşaya qoyulmasına çar senzurası yalniz 1906-cı icazə vermişdir ( 7, 11). Bu ərəfədə məşhur
1905-07-ci illərin çar İstibdadına qarşı etiraz hərəkatı baş vermiş, Çar rejimi özünün saxta
mütərəqqilliyini və demokratizmini göstərmək üçün qadağa qoyduğu digər hüquqlar kimi azad
fikir buxovlarını müvəqqəti olaraq aradan qaldırmışdır. Bu zaman Rusiyada yaradılan ilk
qanunverici orqan olan Dövlət Duması da məhz bu yalançı hümansit maska demokratiyası
nəticəsində ortaya çıxmışdır. Əks halda Rusiya imperiyasının siyasi doktrinasına çevrilmiş Pyotr
vəsiyyətinin əsas müddəalarından olan “sünni və şiəlik qarşıdurması”na qarşı yazılan hər hansı
bir əsərə nəinki icazə verilməzdi, hətta bu ciddi təqib və təzyiqlərə məruz qala bilərdi. Təəssüf
ki, biz N.Nərimanovun bu illərdən sonrakı siyasi fəaliyyətində bu istiqamətin məntiqi davamını
deyil, rus şovinizminin Pyotr vəsiyyətinə söykənən, şəklini və rəngini dəyişmiş qırmızı
siyasətinin müdafiəsini görürük.
Böyük millətçi vətəndaş mütəfəkkir M.Ə.Sabir də Nadir şahın ölümünə sünni – şiəliyin
aradan qaldırılmasında atdığı ciddi addımların səbəb olduğunu göstərir və “Fəxriyyə” şerində
buna ürək ağrısı ilə acıyır:
Nadir bu iki xəstəliyi tutdu nəzərdə,
İstərdi əlac eyləyə bu qorxulu dərdə,
Bu məqsəd ilə əzm edərək girdi nəbərdə,
Məqtulən onun nəşini qoyduq quru yerdə,
Bir şeyi əcibiz, nə bilim, bir tühəfiz biz,
Öz dinimizin başına əngəlkələfiz biz ( 8, 92 ).
M.Ə.Sabir bu şeirdə sünni və şiəlik məzhəblərinin İslamı parçalamasını göstərməklə bu
məzhəb ayrılığının düşmənçilik səviyyəsinə gəlib çıxmasına şiddətli etiraz səsini ucaldır, bunun
yalnız türk millətinin bütövlüyünə xələl gətirən bir təhlükə mənbəyi kimi aradan qaldırılmasına
can atır.
“Bir vəqt şah İsmailü- Sultani- Səlimə,
Məftun olaraq eylədik İslamı dünimə.
Qoyduq iki tazə adı bir dini – qədimə,
Saldı bu təşəyyö, bu təsənnün bizi bimə...
Qaldıqca bu halətdə səzayi - əsəfiz biz,
Öz dinimizin başına əngəlkələfiz biz ( 8, 92 ).
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Sabir təşəyyö ( şiəlik ), təsənnü ( sünnilik ) məzhəblərinin İslamdan çox sonra yarandığını
bildirməklə bərabər iki türk dövlətinin məhz bu məzhəblər vasitəsilə bizim üçün İslamı ikiyə
parçaladığını qeyd edərək məzhəb ayrılığının İslam dininə zidd olduğunu bəyan edir.
Şiə-sünni mövzusunu daimi gündəmdə saxlayan siyasi avanturistlər və yaxud cahil
boşboğazlar bu məzhəbləri az qala millət anlayışında təbliğ etməklə elə bir görüntü yaratmışlar
ki, bu məzhəblərin dünyagörüşü kimi başa düşülməsindən daha çox milli mənşə, dədə-baba soyu
kimi anlaşılması dolaşıqlığı bu günə qədər meydanda qalmaqdadır. Sanki nəsil şəcərəsinə görə
kim şiə əcdadlarına bağlıdırsa, mütləq şiə, sünni əcdadına bağlıdırsa, sünni olmalıdır. Lakin qeyd
etdiyimiz kimi ibadət qaydalarına aid olan bu davranış metodları onu qəbul edib-etməməkdən
asılı olaraq kim isə bu məzhəblərin ənənəvi üsullarını mənimsəyir, ideoloji baza isə hər iki üsul
üçün qəbul olunan İslam dəyərləridir. M.Ə.Sabirin bu məsələyə hələ uşaq yaşlarında aydınlıq
gətirən məşhur misralarını da bu yerdə misal çəkmək məqamına düşər:
Babam sünni, nənəm şiə, dürək mən,
Nə farsam mən, nə hindəm mən, türək mən ( 8, 303 ).
Lakin onu da qeyd edək ki, şairin əsərlərinin müxtəlf nəsrlərində təkrar olunan “Babam
sünni, nənəm şiə” sözü bizim qənaətimizcə, “Babam sünni, atam şiə” kimi oxunmalıdır. Düzdür,
əldə olan bu misralar fikrimizin inkarına səbəb olmur, ancaq müəyyən bir vəziyyətin təsvirini
azaldır. Məlumdur ki, Sabirin babası Hacı Tahir sünni mövqeyində idi. Atası Zeynalabiddin isə
şiəliyi qəbul etmişdi. Hətta bəzi xatirələrdə Hacı Tahirin radikal bir sünnilik tərəfdarı olduğu da
göstərilir ( 9, 138, 139). Ancaq Hacı Tahirin hələ övladı dünyaya gələrkən ona dördüncü şiə
imamının adını qoyması bunun əksini isbat edir. Adına uyğun tale yaşayan Zeynalabiddinin
şiəliyi seçməsinə işarə vuran şair babasının sünni, atasının isə şiə olduğunu deməklə bu
məzhəblər arasındakı fərqin düşmənçilk səviyyəsində ola bilməməsini göstərmiş, atanın sünni,
oğulun şiə, nəvənin isə hər ikisini qəbul və yaxud inkar edə biləcəyinə diqqət çəkmişdir.
M.Ə.Sabir “A Şirvanlılar” şeirində də eyni bir şəxsin bir üsul qaydası kimi bu məzhəbləri qəbul
və yaxud inkar edə biləcəyini göstərmişdir:
Şiəyəm, əmma nə bu əşkaldən,
Sünniyəm, əmma nə bu əmsaldən,
Sufiyəm, əmma nə bu əbdaldən,
Həq sevən insanəm, a şirvanlılar! ( 8, 268 )
Bir qədər əvvəl Sabirin bir şeirindən nümunə verərkən böyük məzhəb çarpışması kimi
dillər əzbəri olan tarixi fakta-səfəvi hökmdarı I Şah İsmayıl ilə Osmanlı Sultanı Sultan Səlim
arasındakı toqquşmaya Sabirin də diqqət çəkdiyini göstərmişdik. Lakin onu da qeyd edək ki,
kütləvi mübahisələrin əsas mövzusu olan bu tarixi qarşıdurma heç də bu günə qədər diqqətlə
öyrənilib geniş ictimai auditoriyaya çatdırılmamışdır. Çünki iki böyük türk dövləti arasında
gedən bu qarşıdurma və müharibənin yalnız sünnilik və şiəliklə bağlı olması tarixi məntiqi inkar
edir. Belə ki, əgər Osmanlı Sultanı ilə Səfəvi hökmdarı arasında olan toqquşma bu səbəbdən irəli
gəlirdisə, bəs onda Yıldırım Bəyazid ilə Əmir Teymur arasındakı müharibə hələ ondan yüz il
əvvəl nəyə görə baş vermişdir? Bu iki hökmdar arasıda məzhəb ayrılığı yox idi ki? Elə
Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsən ilə yenə də Osmanlı Sultanı II Məhəmməd Fateh arasındakı
müharibə də heç də məzhəb ayrılığından irəli gəlməmişdir. Məlumdur ki, Uzun Həsən də,
Osmanlı sultanları kimi eyni məzhəbin fiqhi qaydalarını qəbul edirdi. Bu tarixi faktların sayını
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kifayət qədər atırmaq olar. Bu zaman əsl tarixi gerçəklik ortaya çıxır. Dövlət maraqları
zəminində baş verən bu toqquşmalara ifrat məzhəb mövqeyindən yanaşılması o dövrün
acınacaqlı mənzərəsindən daha çox sonrakı dövrlərdə mövzunu gündəmdə daimi saxlamaq
istəyən qüvvələr tərəfindən həyata keçirilir. Məqsəd yenə də türk insanları, müsəlman əhalisi
arasında parçalanma yaratmaq və bu bölücülük siyasətindən öz mənafeləri üçün istifadə etmək
səyləridir. Təsəvvür edin ki, hələ Sultan Səlim və Şah İsmayıl arasındakı müharibədə o zaman
türk qoşunları səfəviləri məblubiyyətə uğradıb Səfəvi hökmranlığının paytaxtını tutsalar da, heç
iki həftə belə burada qalmamışdılar ( 10, 257). Ondan sonrakı dövrdə I Şah İsmayıl öz
hökmranlığını düz on il sürdürmüş ( 10, 286; 5, 112, 113), ondan sonra isə Səfəvi hökmdarları
İran tarixində iki yüz ildən çox öz mövcudluqlarını qoruyub saxlamışdılar ( 4, 227, 228).
Beləliklə, sünni-şiə mövzusunun qarşıdurma səviyyəsində tətbiqi yalnız türklük və
müslimanlıq ideyalarına qarşı yönəli məkrli fitnəkar siyasəti aşkara çıxarır. Elə bu səbəbdən də
Azərbaycan ədəbiyyatının klassik nümayəndələrinin bir çoxu bu məzhəbləri bütünlüklə inkar
etmiş, ya şəriət üsulu kimi qəbul olunmasına qarşı çıxmış, yaxud da hər iki məzhəbi birləşdirmək
istiqamətində mövqe nümayiş etdirmişdir. Biz bu barədə N.Nərimanovdan, M.Ə.Sabirdən
misallar göstərməyə çalışdıq. Lakin digər örnəklər də yox deyildir. F.Köçərli “Azərbaycan
(türklərinin) ədəbiyyatı” ( 11, 9 ) toplusunda “Hacı Seyyid Əzim...cani-dildən ağlıyıb naləvüfəryad edirdi ki, biz bir millət olduğumuz halda bir-birimiz ilə qardaş kimi dolanmağa Allahın
hökmü ilə borclu ikən nə səbəbə iki firqəyə bölünüb ədavət başlayaq?” ( 12, 54 ).
Sonra Firudin bəy Seyyid Əzimin külliyyatdan nümunə verir:
Şiəmiz sünniyə edər töhmət,
Sünnimiz şiədən edən qeybət,
Bizi puç etdi şiə-sunni sözü,
Əhli-İslamın oldu kor gözü ( 12, 53).
Bu misralar Seyyid Əzimin “Əkinçi” qəzetinin yaradıcısı Həsən Bəy Zərdabiyə müraciətlə
yazdığı şeirdəndir (13, 117, 118). Ancaq biz bu misraları düşünülmüş şəkildə Firudun Bəy
Köçərlinin əsərindən örnək verməklə, onun da bu mövqedə olmasına diqqət çəkmək istədik.
Ümumiyyətlə, Hacı Seyyid Əzim Şirvani dəfələrlə bu mövzuya toxunmuş, bu məsələyə
geniş İslami mövqedən yanaşmış, fikir ayrılığının düşmənçilik səviyyəsinə gəlib çıxmasına öz
etirazını bildirmişdir. Seyyid Əzim “Rəbiül-Ətfal” (Tifllərin baharı) əsərində oğlu “Mircəfərə
xitab” edir ki:
“Demirəm sünni ol və ya şiə,
Tək hədəf olma tiri-təşniə” (1, 33)
Yəni, demirəm sünni və ya şiə ol, tək eyiblilik oxuna (tiri-təşni) özünü hədəf etmə, deyir.
Şair daha sonra şiəliyin hüquqi əsaslarına toxunaraq oğluna məsləhət görür ki, şiəlik etsə də,
radikal şiə təəssübü iddiasıyla ifrat mövqedə dayanıb hətta peyğəmbər səlavatullahın əshabı
haqqında küfr və lənət edənlərdən özünü fərqləndirə bilsin. Buna görə də bu yerdə böyük Seyyid
Əzim özünü misal göstərir:
Mən özüm şiəyəm, budur sifətim,
Leyk əshabə yox müxalifətim ( 1, 33 ).
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Bu yerdə Seyyid Əzim Şirvani çox ciddi və incə bir məsələyə toxunur. Həddini aşıb azğınlaşmış ifratçı şiə və sünni tərəfdarlarının İslam tarixində adı qiyamət gününəcən əbədiləşmiş
xülafeyi-ər-Rəşidiyyun (dörd xəlifə) (Həzrət Əbu Bəkr, Həzrət Ömər, Həzrət Osman və Həzrət
Əli) haqqında dedikləri böhtan və hədyanlar, hətta lənət oxumaq cəhaləti Seyyid Əzimi narahat
edir. Ona görə də eyni yerdə oğluna “Dilini saxla lənət etməkdən” deyir, bunun İslamı parçaladığı, Allahın və onun Rəsulunun adına hörmətsizlik olduğunu diqqət mərkəzinə çəkir.
Ümumiyyətlə, sünnilik və şiəlik məzhəblərinin düşmənçilik səviyyəsində gəlib çıxmasında Peyğəmbər əfəndimizdən (SƏS) sonra dövləti idarəçiliyin ali rəhbəri olaraq kimin bu vəzifəyə
haqqı çatacağı, kimin haqqı çatmayacağı barədə mübahisə və münaqişələr bu xəlifələri nəinki
bir-birindən ayırmaq, hətta bir-birinə qarşı qoymaq iddiası meydana çıxarmış, məhz bu məsələnin həmişə qüvvədə qalmasına çalışan qaranlıqda gizlənmiş güclər də dəfələrlə buna cavab
vermişlər. Halbuki İslam tarixi zaman-zaman mübahisə mövzusu olan bu məsələnin gerçəkliyini
inkar edir, qondarma bir şayiə mövzusu olmasını meydana qoyur. Belə ki, səhih qəbul edilən bir
çox hədislərə əsaslanaraq Muhamməd Əleyhissəlamın əshabı haqqında dediyi kəlamlar və digər
tarixi hadisələr bu mübarək şəxsiyyətlərin hər biri barəsində söylənən iftiraların yanlış mənbələrdən qaynaqlandığı, böyük günah, küfr və hətta şirk (Allaha şərik qoşmaq) olduğu qənaətini
təsdiq edir. Bu şərəfli hədislərdən bir neçə nümunə göstərək:
Əbu Səid Hudri həzrətlərindən rəvayət edilən bir hədisə görə mübarək peyğəmbərimiz
(SƏS) buyurmuşdur: “Əshabımı pisləməyin. Sizlərdən biri Uhud dağı qədər altun sədəqə versə,
əshabimdan birinin bir arpa sədəqəsinin və ya onun yarısının səvabına çata bilməz” ( 14, 557 )
Abdullah ibn Mağfel həzrətlərinə istinadən rəvayət edilmişdir ki, Əziz İslam peyğəmbəri,
kainatın ən şərəflisi olan Muhamməd Əleyhissəlam həzrətləri buyururlar ki, “Allahu-Təala
Həzrətlərindən qorxun. Allahu-Təala Həzrətlərindən əshabım haqqında qorxun. Onları kötü
sözlərinizə hədəf etməyin. Hər kim ki, onlara qəzəb edirsə, mənə qəzəb etdiyi üçün qəzəb edər.
Hər kim onlara əziyyət versə, mənə əziyyət (əza) verər. Hər kim ki, mənə əza edər, Allahu-Təala
həzrətlərinə əza edər. Hər kim Allahu-Təalaya əza edərsə, tezliklə əzaba düçar olar” ( 14, 561).
Abdullah ibn Zübeyrin (Allah ondan razı olsun) atasına əsasən söylədiyi bir hədisi-şərifdə
Allahın Rəsulu (SƏS) söyləmişdir ki, “Qiyamət günü əshabımdan hər biri qəbirlərindən
qalxarkən vəfat etdiyi məmləkətin bütün möminlərinin önlərinə düşərək və onlara nur və işıq
saçaraq onları ərəsət meydanına götürəcəklər” ( 14, 561).
Diqqət çəkdiyimiz bu hadisələr Seyyid Eyyub ibn Siddiqin “Dörd xəlifənin üstünlükləri”
kitabında yer almışdır. Bu dəyərli kitab 2001-ci ildə İstanbulda altıncı dəfə nəşr olunmuşdur.
Müəllif şərəfli peyğəmbərimiz Mühamməd Əleyhissəlamdan sonra dörd seçilmiş İslam
xəlifəsinin hər biri haqqında böyük sayğı və hörmətlə geniş məlumat vermişdir. Kitabda ibn
Münzirə istinadən Həzrət Əli Əleyhissəlamın da özündən əvvəlki xəlifələr haqqında dediyi
qiymətli kəlam yer almışdır: “İbn Münzir rəvayət edir ki, Həzrət Əli (Allah-Təala ondan razı
olsun) buyurdu ki, bu ümmətin nəbisindən sonra ən xeyirlisi Əbu Bəkr, sonra Ömər, ondan sonra
Osmandır” ( 14, 10).
Həzrət Əli (əs) bu seçilmiş xəlifələrə görünür ki, böyük bir sevgi duymuş, çiyin-çiyinə ən
ağır müharibələrdə birgə keçdiyi və Allah iradəsi, peyğəmbər seçimi sayəsində ən yaxın
şəxsiyyətlərdən olan bu mübarək insanların adlarını öz övladlarına belə qoymuşdur. Bu barədə
böyük mövlana Məhəmməd Füzulinin ən uca şəhidlik abidəsi olan “Hədiqətus-süəda”
(xoşbəxtlər baxçası) əsərində diqqət çəkən məlumat vardır. Həzrət Əli Əleyhissəlamın övladları
haqqında bəhs açan müəllif əsərin sonunda yazır: “ Əmma məşhur olanlar İmam Həsən və
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Hüseyn, Möhsin və Yəhya, Əbdüllah və Məhəmməd Hənifə, Əbubəkr və Ömər, Osman və Əvn,
Cəfər və Əbbas. Vəllahu-Ələm” ( Daha doğrusunu Allah bilir) ( 15, 376 ).
Onu qeyd edək ki, bu addımı bir qədər əvvəl haqqında söhbət açdığımız, özünü “şiə”
adlandırsa da, peyğəmbər əshablarına müxalifətdə olmadığını fəxrlə bəyan edən Seyyid Əzim
Şirvani də atmışdır. Bu barədə F.B.Köçərlinin “Azərbaycan (türklərinin) ədəbiyyatı ”
toplusundan oxuyuruq: “Şair özü şieyi-isna-əşəri olduğu halda xülafeyi-güzinə (dörd seçilmiş
xəlifə) artıq meylü-məhəbbəti vardı və bu məhəbbətdən öz övladına onların adlarını qoymuşdur”
( 12, 55 ).
Biz şeyx Nizami Gəncəvinin bu səhabələr arasında fərq qoymadan onlara bütöv sevgi
nümayiş etdirməsini də əsl İslam əxlaqından irəli gələn dünyagörüşü ilə izah edirik. Belə ki, şair
məşhur beşliyinin sonuncu abidəsi olan “İskəndərnamə”nin “Şərəfnamə” hissəsində bu məsələyə
aydınlıq gətirir:
...Əlinin eşqində hərçənd ki, möhkəməm,
Ömərin eşqindən də xali deyiləm.
Eyni zamanda mənim işıqlı dimağımın gözündə,
Əbubəkr şamdır, Osman çıraqdır.
Bu dərviş xislətli dörd sultanla,
Dövlətin dörd təkbirini tamamlamışlar ( 16, 34).
Elə şair bu beşliyin birinci əsəri olan “Sirlər xəzinəsi”ndə də eyni mövqedən çıxış edir.
Klassik ədəbiyyatda “nət” adlandırılan “Peyğəmbər mədhi” bəhsində böyük alim və şair sevimli
peyğəmbərimizə (SƏS) müraciətlə yazır:
Ya bir Əlini vuruş meydanına yolla,
Ya bir Öməri şeytanın qabağına yolla ( 17, 37 ).
Eyni mahiyyətlə çıxış edən dərd obrazı olan Füzuli bənzəri Molla Vəli Vidadi də Molla
Pənah Vaqiflə deyişməsində aşağıdakı misraları əqidə ifadəsinə çevirir:
Əvvəl Əbubəkr Peyğəmbərə yar,
Ömərdir İslamı eyləyən izhar.
Osmani-Zinnureyn, Heydəri-Kərrar,
Olarlar saqiyi-Kövsər, ağlarsan (18, 80 ).
Göründüyü kimi, şair bu misralarda Həzrət Əbu Bəkrin, Həzrət Ömərin iki nur sahibi
Həzrət Osmanın və döyüşdə aslan ləqəbli Həzrət Əlinin cənnətin ən uca pilləsində olan mübarək
peyğəmbərimizin sakin olduğu “Kövsər” çeşməsi yanında olacaqlarını qeyd edir və bu müqəddəs
məqam sahiblərini bir-birindən ayırmağa cəhd edənlərə qarşı mövqe bildirir. Görkəmli şair
burada eyni zamanda İslam tarixçiləri və ilahiyyatçıları tərəfindən qəbul edilən “Əşərimübbəşşir” (on bəşər) müjdəsinə işarə edir. Belə ki, Həzrəti peyqəmbərimiz Muhamməd
Əleyhissəlam on nəfər böyük dərəcə qazanmış əshabını cənnətə düşəcəyi ilə müjdələmişdir, yəni
öncədən xəbər vermişdir. Bunlardan ilk sırada dayananlar məhz Həzrət Əbu Bəkr, Həzrət Ömər,
Həzrət Osman və Həzrət Əli, digərləri isə Əbu Übeydə, Talha, Zübeyr bin Əvvam, Səid İbn
Zeyd, Səd bin Əbu Vəqqas və Əbdürrəhman bin Avf həzrətləridir ( 14, 533).
Elə buna görə hüquqi əqidə mübahisələrində bu mübarək şəxsiyyətlərin (əshabi-kiram)
haqqında bəhs açarkən bölücülük deyil, birləşdirici istiqaməti seçmək vacib və zəruridir.
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Qardaşlıq və ünsiyyət parçalanmaqdan yox bütövləşməkdən yaranır. Böyük iman daşıyan milli
şairimiz Məhəmməd Hadi məhz mübarək Kitabda qardaşlıq ( üxüvvət) kəlməsinin olduğunu
məzhəb ayrılığına qarşı inanc əsası kimi meydana qoyur:
Nə sünni, şiə var Quranımızda,
Üxüvvət ləfzi var fürqanımızda ( 19, 70).
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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan

Allah ruzi baxımdan birinizi digərinizdən üstün etmişdir.
Qurani-Kərim (Nahl surəsi, 71-ci ayə)
Beşikdən qəbr evinə qədər elm öyrənmək lazımdır.
Həzrəti Məhəmməd (s.ə.s.)
Xərcləndikcə elm artar, mal isə əksilər.
Həzrəti Əli (r.a.)
Giriş
Məlum olduğu kimi, bəşəriyyətin iqtisadi fikir tarixi bütün dövrlərdə cəmiyyətin sosialiqtisadi inkişafının ən optimal yollarını araşdırmışdır. O, zamanın müxtəlif sınaqlarına məruz
qalan çoxsaylı fundamental sosial-iqtisadi nəzəriyyələr və iqtisadi idarəetmə modelləri yaratmışdır. Beləki, sosial-iqtisadi nəzəriyyələr və iqtisadi idarəetmə modelləri həmişə iqtisadi fikir
tarixinin müxtəlif inkişaf mərhələlərində cəmiyyətin tələbatını ödəməkdə böyük rol oynamışdır.
Məhz bu anlamda, faizsiz iqtisadi konsepsiyaların formalaşması, iqtisadiyyatda İslam maliyyə
menecmenti sisteminin qurulması və ona keçidin təmin olunması istiqamətləri bu günümüzün ən
aktual problemlərindəndir.
Faizsiz maliyyə sisteminin mahiyyəti və məzmunu
Məlum olduğu kimi, Faizsiz Bankçılıq kimi tanına islam maliyyə institutları tarix boyu
ənənəvi bankçılıq sistemindən fərlənmişdir. Bu fərqliliyin əsas səbəblərindən biri də, bu banklarda aparılan əməliyyatlarda faizdən istifadə edilməməsidir. Bu anlamda, Faizsiz Bankçılığın
fəaliyyət prinsipləri özünəməxsus nəzəri əsaslara malikdir. 1
İqtisadi ədəbiyyatlarda İslam maliyyə menecmentinə elmi əsaslarla yanaşmalara hər zaman
çox mühüm yer verilmişdir. İslam maliyyə menecmenti islam etikasından çıxmamaq şərtilə
maliyyə məhsul və xidmətləri içərisində qənaətli bölmə (savings-surplus units-SSUs) ilə defisit
(qıtlıq) olan bölmə (savings-deficit units-SDUs) arasında əlaqə yaradır.
Beləki, lüğəti mənası «artma, çoxalma və böyümə» deməkdir. Dilimizdə işlədilən
«sələmçilik» və ya «faizlə pul vermək» anlayışlarının sinonimidir. Fiqh terminologiyasında ribapul və ekvivalent malların bir-biri ilə dəyişdirilməsi zamanı tərəflərdən biri üçün şərt qoyulan
əvəzsiz əlavəni ifadə edməkdədir. İslamdan öncə borc verilən pula rəsul-mal (əsas pul), verilən
əlavəyə isə riba (sələm, faiz) adlandırılırdı. 2
Riba artma, çoxalma, şişmə, inkişaf və yetişmə, mübadiləli razılaşmlarda tərəflərdən
birinin haqqı qəbul edilən və müqaviləyə şərt qoşulan qarşılıqsız çoxalma mənasında bir İslam
hüququ terminidir «Riba» sözü məsdər olub, sözün kökündə «mütləq çoxalma» mənası vardır
Riba, sələm və faiz anlayışları mahiyyətcə eyni məna daşıyır. Oxford Dictionary adlı
1

2

Atakişiyev R. B. Faizsiz bankaçılığa giriş. Bakı: 2011, s. 11.
Əsgərov E. M. Qısa İslam Ensiklopediyası. Bakı: «Elm və təhsil» nəşriyyatı, 2012, s. 216.
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ensiklopedik lüğətdə də «riba» şəklində göstərilmişdir. Riba sözü yerinə türkcədə daha çox
«faiz» terminindən istifadə edilir. Faiz daşan, daşqın, dolu, borc verilən pul üçün alınan mənfəət
kimi məna verir. Bir çox mütəxəsis və ekspertlər faizi «haqq edilməmiş qazanc» adlandırırlar.3
Yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində bir çox iqtisadi ədəbiyyatlardafaizin növləri aşağıdakı
kimi fərqləndirilmişdir: 4
- sadə faiz- əsas pul ilə birlikdə verilmiş vaxtın sonunda ödənilir;
- nominal faiz nisbəti- üzərində heç bir dəyişiklik edilmədən aparılan əməliyyatdır. Bu faiz
nisbəti əsasən bank və ya maliyyə qurumlarında aparılır;
- real faiz nisbəti- inflyasiyaya əsasən hesablanır. Beləki, onun hesablanması: real faiz
nisbəti= nominal faiz nisbəti-inflyasiya nisbəti;
- pozitiv və neqativ faiz- real faiz sıfırdan böyükdürsə pozitiv, sıfırdan kiçikdirsə neqativ
faizdir;
- mürəkkəb faiz- onun hesablanması: mürəkkəb faiz= əsas pul +faiz+əlavə faizlər;
- effektiv faiz nisbəti- illik mürəkkəb faiz nisbətini özündə əks etdirir;
- iskonto faizi- gələcəkdə ödəniləcək pulun əvvəlcədən faizin tutulmasıdır;
- temerrüt (müqavimət göstərmək) faizi- borcunu vaxtında ödəməyən borcluya daha
yüksək faizin tətbiq edilməsidir;
- gecikmə faizi- borcunu vaxtında ödəməyən borcluya gecikdirdiyi üçün faizdən əlavə
pulun ödənməsidir;
- cəza faizi- müqavilə şərtlərini yerinə yetirməyən borcluya tətbiq edilən əməliyyatdır.
Burada pulla yanaşı borclunun digər əmlakı da, alınaraq borc qarşılığında ödənilməsi nəzərdə
tutulur;
- qanuni faiz- hər iki tərəf üçün məsələnin qanunvericiliklə tənzimlənməsidir;
- axdı faizi- hər iki tərəfin qarşılıqlı razılaşması əsasında həyata keçir;
- texniki faiz- burada əsasən sığorta şirkətləri gələcəkdə meydana gələcək zərərlərin
qarşısının alınması məqsədilə gəlirlərdən bir qisminin faiz olaraq tutulması nəzərdə tutulur.
Müqəddəs mənbələrdə faizə konseptual yanaşmalar
Məlum olduğu kimi, müqəddəs kitablarda və bütün səmavi dinləri araşdırıldığı zaman
görmək olar ki,faizlə bağlı bütün məsələlər qadağan edilmişdir. 5
Tövrat da faizi- eynilə İslamda olduğu kimi qadağan etmişdir. Məsələn: İsrail qövmünə
endirilən Tövratın 22. Babında belə deyilmişdir: «Əgər qövmündən olan bir kasıba borc pul
versən, ona qarşılığında faiz alma.» 23. babında da «qardaşına faizlə borc vermə; nə gümüşü, nə
yeməyi, nə də faizlə verilən başqa bir şeyi» deyilməkdədir. Yuxarıdakı ayətlərə istinadən
yəhudilər öz aralarında faizi qadağan etmişdirlər,lakin öz millətindən olmayan millətlərə pul
işlərində, alış-verişlərində faiz tətbiq oluna bilinəcəyinə hökm edilmişdir.
İncildə faiz -Lukas İncilinin 6-cı qisimində «…heç bir şeyi qarşılıq gözləmədən borc
verin» buyurularaq faizsiz kreditlərə icazə edilmiş, faizli kreditlər isə qadağan edilmişdir.
Xristianlığın ilk dövrlərindən, kilsələrin Roma Papalığının Kilsəsindən ayrılmalarına və islahat
Manafov R., İsmayılov M., Səmədov V. Dini terminlər lüğəti. Bakı: «Ünsiyyət nəşriyyatı», 2001, s. 305.
Uslu S. İslamda faiz yasağı ve çağdaş finans. Ankara: Zafer Yayınları, 2005, s. 27-30.
5
Eskici M. M. Türkiyede katılım bankaçılığı uygulaması ve katılım bankalarının müştəri özəllikləri. Süleyman Demirel
Üniversitesi, 2007, s. 8.
3
4
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hərəkətinə qədər faiz ilə bağlı qadağalar davam etmişdir. Bütün kilsələr faiz ilə bağlı qadağaların
həyata keçirilməsində birgə fəaliyyət göstərmişdilər. Bildiyimiz kimi, 1777-ci ildə Paris
Parlamenti müqəddəs qanunlar tərəfindən daşınmağa çağırılan hər cür faizi qadağan etmişdir.
Müqəddəs Qurani-Kərimdə faiz aşağıdakı kimi fərqləndirilmişdir:
- «Sələm (faiz) yeyənlər cin vurmuş kəsin qalxdığı kimi (qəbirlərdən) qalxarlar. Bu hal
onların: «Sələm də alış-veriş kimidir,» -dediklərinə görədir. Halbuki Allah alış-verişi halal,
sələmi isə haram qılmışdır. Kim Rəbindən ona nəsihət gəldikdən sonra sələmdən vaz keçərsə, o
bağışlanar, əvvəlki əməlləri Allaha qalar. Kim təkrar sələmə dönərsə, onlar cəhənnəmlikdirlər və
orada əbədi qalıacıdırlar.
Allah sələmdən gələn (gəiri) məhv edər, sədəqələrin qarşılığını isə artırar. Allah heç bir
kafiri və günahkarı sevməz.
İman edənlərin, yaxşılıq edənlərin, namaz qılanların, zəkat verənlərin öz Rəbbi qatında
mükafatları vardır. Onlara qorxu yoxdur və onlar üzüntü çəkməyəcəklər.
Ey iman edənlər! Allahdan qorxun və əgər inananlardansınızsa sələmin geri qalanından
vaz keçin.
Əgər siz bunu etməsəniz, o zaman Allah və Onun peyğəmbəri tərəfindən sizə qarşı
müharibə elanını bilmiş olun. Əgər tövbə edib vaz keçsəniz, malınızın sərmmayəsi sizindir. Siz
nə zülm edən olarsınız, nə də zülm edilən.
Əgər borclu darlıq içərisindədirsə, onun vəziyyəti yaxşılana qədər gözləyin. (Borcunu)
sədəqə olaraq ona baxışlamanız sizin üçün daha xeyrlidir. Kaş biləydiniz!
O gündən qorxun ki, onda Allaha qaytarılaqsınız. Sonra hər kəsə qazanmış olduğı tam
ödəniləcəkdir və heç kəsə haqsızlıq edilməyəcəkdir.» (Bəqərə surəsi, 275-281-ci ayələr);
- «Etmiş olduqları zülmlərə və bir çox insanları Allahın yolundan çıxardıqlarına görə, Biz
daha öncə yəhudilərə halal edilmiş tərtəmiz nemətləri haram qıldıq.
Bu, həm də qadağan olunmasına baxmayaraq, onların sələm aldıqlarına və haqsız yerə
insanların malını yediklərinə görə oldu. Biz onlardan olan kafirlərə ələm verici (çox acı) bir əzab
hazırlamışıq.» (Nisa surəsi, 275-281-ci ayələr);
- «Ey iman edənlər! Sələmi qat-qat qatlayaraq yeməyin! Allahdan qorxun ki, bəlkə
qurtuluşa qovuşasınız.» (Ali-İmran surəsi, 130-cu ayə);
- «İnsanların malları içərisində artsın deyə sələmlə verdiyiniz mal Allah qatında artmaz.
Allahın razılığını diləyərək verdiyiniz zəkata gəlincə, onu verənlər qat-qat artıranlardır.» (Rum
surəsi, 39-cu ayə).
İslam idarəetmənəzəriyyəsindən danışılarkən ilk növbədə bu dinin yaradıcısı və son
peyğəmbər olan Həzrəti Məhəmməd (s.ə.s.) idarəetmə sistemində özünə məxsusolan prinsip
vəidarəedici keyfiyyətləri nəzərdən keçirməliyik.Həzrəti Məhəmməd (s.ə.s.) idarəetmə
sistemində özünə məxsusolan prinsipləri aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Məqsədi yеtərincə tаnımаq. Hər hаnsı bir siyаsi lidеr və ictimаi hərəkаt bаşçısı hər
şеydən öncə öz məqsəd və mərаmlаrını lаzımi səviyyədə bilməlidir. Məqsədinin nə olduğunu,
tаbеliyində olаn kütlə və хаlqı hаnsı idеаllаrа doğru аpаrdığını bilməyən rəhbərhеç zаmаn uğur
qаzаnа bilməz.
2. Məqsədin düzgünlüyünə inаm. İctimаi və siyаsi rəhbər öz məqsədinin düzgünlüyünə
inаnmаlı və mövcud şərаitdə özünün və аrdıcıllаrının həmin məqsədlə fəаliyyət göstərmələrini
zəruri sаymаlıdır.
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3. Məqsədin şəffaflığı və insanları bu barədə məlumatlandırmaq. Məqsədi tanıyıb onun
düzgunlüyünə inanmaq təkcə lider üçün yox, həm də xalq üçün labüd bir gerçəklikdir. Siyasi
rəhbər hər hansı bir hərəkətinin məqsədini şəffaf şəkildə göstərməli və öz ardıcıllarını vaxtıvaxtında bu barədə məlumatlandırmalıdır. Əks təqdirdə, onun naməlum hərəkətləri insanlarda
şübhə doğura və tərəfdarlarının sayını azalda bilər. Çünki insan zatən hər bir fenomenin səbəbini
öyrənməyə maraqlıdır. Xüsusən, bu iş onun özünə aid olduqda, daha böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Həm də unutmaq lazım deyil ki, şəxsiyyətə pərəstiş edən müəyyən bir qrup istisna olmaqla,
normal insanlar kortəbii itaəti xoşlamırlar. Öndərlərindən gələn hər hansı bir dəvət öncə onların
ağıl süzgəclərindən keçməli olur. Bununla isə bəzən yanlış, bəzən də olduqca təhlükəli nəticələr
alınır.
4. Düzgün və dəqiq üslublardan istifadə. İdeal siyasi rəhbər öz ideyalarının həyata
keçməsi naminə yalnız düzgün və dəqiq üslublardan istifadə etməyə çalışmalıdır. Dəqiq üslublar
onu ən qısa yolla hədəfə çatdırır, düzgün üslublar isə sözünun nüfuz dairəsini artırıb, ictimai
dayaqlarını möhkəmləndirir.
5. Elm və yetərli məlumat. Başçı və rəhbərlərə lazım olan ən önəmli amillərdən biri də
elmdir. İctimai-siyasi fəaliyyətdə elm, qaranlıq gecədə götürülən çırağa bənzəyir. Elm siyasi
rəhbəri yanlış addımlardan, büdrəmələrdən və kobud səhvlərdən sığortalayır. Siyasi rəhbər öz
zamanının qanun-qaydalarını, yaşadığı cəmiyyətin mədəniyyətini, tarixi keçmişini, onun
ehtiyaclarını və potensial imkanlarını, yaxın və uzaq ətrafda baş verən hadisələri, özünün sosial
bazasını, mühüm kadrlarını, siyasi məqsədlərini və bu məqsədlərə çatmaq üçün lazım olan
hərəkət proqramını və s. bilməlidir.
6. Güclü intellekt, sağlam düşuncə tərzi və düzgün analiz qabiliyyəti. Siyasi lider elmli
olmasıyla yanaşı, həm də güclü intellektual səviyyəyə və hadisələri düzgün analiz etmək
qabliyyətinə malik olmalıdır. Zehni cəhətdən zəif və düşüncə tərzi aşağı olan insanın hər hansı
bir kütlə və xalqı normal şəkildə idarə edə bilməsi absurddur. Əsl rəhbər və ictimai hərəkat
başçısı hadisələrdən düzgün nəticələr çıxarmalı və qarşıya çıxacaq maneələrin proqnozunu verib
onlardan çıxış yollarını planlaşdırmalıdır.
7. Proqrаmlı hərəkət və təşkilаtçılıq. İctimai-siyasi hərəkat üçün fəaliyyət proqramı
tərtib edilməli, son məqsəd, həmin məqsədə çatmaq üçün görüləcək işlər, ümumi prinsip, kurs və
strategiyalar müəyyənləşdirilməlidir. Bütün bunlar isə qəbul olunmuş vahid ideologiya
çərçivəsində tənzim olunur.
Bütün bunlarla yanaşı Həzrəti Məhəmmədin (s.ə.s.) bir sıra idarəedici keyfiyyətləri vardır
ki, bunlarda əsasən aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Gözəl əxlaq;
2. Şəffaf keçmiş;
3. Ədalət;
4. Əmanətdarlıq;
5. Cazibə, unsiyyət;
6. Ehtiyat, nəzarət və qayğı;
7. Məşvərət;
8. İctimai birlik və qruplararası vəhdət yaratmaq;
9. Qətiyyət;
10. Fəsadla mübarizə;
11. Təlim-tərbiyə və kadr hazırlığı.
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Həzrəti Məhəmməd (s.ə.s.) həyatını idarəetmə prinsipləri baxımından araşdırdıqda, onun
çox güclü siyasi lider olduğunun şahidi oluruq. O, nə qədər dini, mədəni və ictimai
şəxsiyyətdirsə, bir o qədər də siyasi xadim və ideal rəhbərdir. İslam dini universal bir məktəb
olub, insan həyatının bütün sahələrinə şamil olduğu kimi, o da eyni zamanda qayğıkeş müəllim,
yenilməz sərkərdə, güclü siyasətçi, abid və arif olmuşdur. O, humanist prinsiplərə əsaslanan
dəqiq metodlarla öz dövlətini təsis və idarə etdi, sağlam cəmiyyət qurmağa nail oldu. Onun
sosial-siyasi idarəetməsi bu gün də insanlar üçün ən gözəl örnək, ictimai və siyasi liderlər üçün
ən ideal modeldir.
Həzrəti Məhəmmədin (s.ə.s.) hədislərində faizlə bağlı aşağıda qeyd edilən nümunələr
nəzərdən keçirilmişdir: 6
- «İnsanı məhvə aparacaq yeddi hərəkətdən qaçın: Allaha şərik qoşmaq, sehrbazlıqla
məşğul olmaq, haksız yerə adam öldürmək, yetim malı yemək, pulunu faizə vermək,
müharıbədən qaçmaq, namuslu və imanlı xanıma iftira atmaq.»;
- «İslamdan öncəyə aid bütün faizlə bağlı bütün məsələlər aradan qaldırılmışdır. İlkin
olaraq bizim soyumuzdan olan Abdülmütalibin oğlu Abbasın faizini ləğv edirəm. Artıq bütün
faizləri ləğv edirəm.»;
- «Məlumunuz olsun ki, İslamdan öncəyə aid bütün faiz növləri ləğv edilmişdir. Əsas
pullarınız isə sizə məxsusdur. Beləliklə, haksızlıq etməmiş və haksızlığa uğramamış olarsınız»;
- «İnsanlara elə bir zaman gələcək ki, faiz yeməyən kimsə qalmayacaqdır. Yeməyənlərə də
bu hal təsir edəcəkdir.»;
- «Meracda olarkən baxdım ki, Firon və onun dostlarının yolu üzərində qarınları evlər
qədər şişmiş insanlar vardır. Firon və onun dostları səhər-axşam onların üzərlərindən
keçməkdədir. «Bunlar kimlərdir, Ya Cəbrayıl?»- deyə soruşdum. «Faiz yeyənlərdir»- deyə mənə
cavab verdi»;
- «Faiz yeyənə, yedirənə, yazana və şahitlik edənə lənət olsun. Bunların hamısı eynidir.».
İslam iqtisadiyyatı tarixinə baxıldığında İslam ölkələrində yaşayan xalqlar, yuxarıda qeyd
edilən ayət və hədislərə istitinad edərək, islamiyyətdə faizin haram olduğunu anlayaraq klassik
bankçılıq sisteminə hər zaman az meyl etmişdir. Beləki, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı üçün
İslam iqtisadçı alimləri xalqın dini inanclarına uyğun olaraq bir alternativ axtarış apararaq faizsiz
bankçılıq sisteminin yaranması ilə əlaqədar yeni bir idarəetmə modelini irəli sürmüşdülər.
Lakin,İslam insan əməyinin tətbiqilə əldə edilən mənfəəti haram buyurur. Mənfəət o şəraitdə
mənimsənilə bilər ki, onun əldə olunmasında mübadilə və istehsal prosesi getmişdir. Göstərmək
lazımdır ki, ticarətin və təkrar istehsalın genişlənməsi İslamda bəyənilən mühüm istiqamət
olmaqla, eyni zamanda əldə olunan pul kütləsinin yıxılıb qalması yol verilməz amil kimi nəzərdə
tutulur. Bu baxımdan, İslam ölkələrində ticarətin genişlənməsi, onun maliyyə resursları ilə
qovuşmasını təkidlə qarşıya qoyulmuşdur. 7
Qərb alimlərinin İslam iqtisadi idarəetmə sisteminə konseptual yanaşmaları
Avropada da İslam idarəetmə nəzəriyyəsi ilə bağlı bir çox tədqiqatlar aparılmışdır. Uzun
müddət İslamı öyrənmiş və onu yeganə kamil din hesab etmiş alman şairi İ.V.Höte (1749-1832)

Aktepe İ.E. Hadis kaynaklarında faiz ve faizman. İstanbul: Alioğlu Matbaaçılık, 2011, s. 27.
Meybullayev M. X. İslam iqtisadiyyatı. Bakı: «Ünsiyyət nəşriyyatı», 2001, s. 188.
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«Qərb-Şərq divanı»nda yazırdı: «Əgər İslam Allaha təslim olmaqdırsa, bizim hamımız İslam
əqidəsində yaşayırıq və bu əqidədə öləcəyik».
Bernard Şou (1856-1950) «Həzrəti Məhəmməd (s.ə.s.)- Allahın elçisi» əsərində yazırdı:
«Mən həmişə Həzrəti Məhəmməd (s.ə.s.) dininə, malik olduğu mözüzəvi həyat gücünə və
enerjiyə görə dərin ehtiram bəsləmişəm. Mənim fikrimcə İslam taleyin cürbəcür fitnələrini və
sivilizasiya fərqlərini dəf etmək yolunda uğur qazana bilən yeganə dindir. Mən qabaqcadan
görürəm ki, (bu, artıq bu gün də aydındır) avropalılar bir-birinin ardınca İslam dinini qəbul
edəcəklər».
Məşhur fransız şərqşünası Qustov le Bon «İslam və ərəb mədəniyyəti» İslamın digər
dinlərdən üstünlüyünü ümumiləşdirilmiş şəkildə belə ifadə edirdi: «Başqa dinlərdə rast gəlinən
dolaşıqlıq və ziddiyyətlərin heç biri İslamda görünmür. Nə qədər fikirləşsənizdə, İslamın bu əsas
prinsipindən sadə bir şey tapa bilməzsiniz: Allah təkdir, bütün insanlar Allah qarşısında
bərabərdir. Elə bu səbəbdəndir ki, xeyli xristian İslamı daha üstün sayıb onu qəbul edir». Dünya
şöhrətli filosof Bertran Rassel (1872-1970) isə bu barədə fikirini belə ifadə edirdi: «Həzrəti
Məhəmmədin (s.ə.s.) dini sadə və təkallhlılıq idi. O, Allah haqqında anlayışların batini
mahiyyətini əyib-burmamış, axırda dolşıq və anlaşılmaz şəklə düşməmişdir».
Azərbaycan və şərq alimlərinin İslam iqtisadi idarəetmə sisteminə konseptual
yanaşmaları
Azərbaycanının dahi şairi, mütəfəkkir və filosofu Nizаmi Gəncəvi (1141-1209) XII əsrdə
yaşayıb yaratmışdır. O, islam iqtisadi idarəçiliyin haqqında əsərlərində insan, onun dünyada yeri
və rolu, insanın insana, insanın cəmiyyətə və onu əhatə edən ətraf mühitə münasibəti, cəmiyyətin
ədalət və təbii qanunlar əsasında qurulması və idarə edilməsi kimi həyati məsələlər əsas yer
tutur. Nizаmi Gəncəvinin əsərlərini hər tərəfli və dərindən araşdırarkən aydın olur ki, o, öz
dövrünün mühüm ictimai, sosial-iqtisadi hadisələrə yaxından bələd olmuş və mövcud olan
ictimai-iqtisadi quruluşun idarəetmə prosesində ziddiyyətlərini açıb göstərmişdir. İslаm
mühitində yаrаnаn, böyük ədəbi əsərlər оrtаyа qоyаn qədim və оrtа yüzilliklər Аzərbаycаn türk
ədəbiyyаtının bаşlıcа qаynаqlаrındаn biri İslаm dini və mədəniyyətidir. Bu mədəniyyətin ölməz
dəyərlərini dоğru öyrənmədən klаssik Аzərbаycаn türk ədəbiyyаtının mаhiyyətini, mövzulаrını,
bаşlıcа dəyərlərini оlduğu kimi qаvrаmаğın yоlu bаğlıdır. Təbiidir ki, dəyər yохdursа, аzаd,
özkimliyini аnlаyаn fərqli bir millət də yохdur. Çünkidəyər bizim sərhədimizdir, dəyər bizim
ölçümüzdür,dəyər bizi bаşqаlаrındаn аyırаn, seçən cövhərdir. Аzərbаycаnхаlqını tаnımаğın,
tаnıtmаğın, оnu sevməyinyоlu dа bu хаlqın dəyərlərini bilməyə bаğlıdır. Dəyərinsаnı, tоplumu
dаimi müsbət yöndən yeniləşdirir, оnuköhnəlməyə qоymur, insаni və milli düşüncəni diri
sахlаyır, cəhаlətin yоlunu bаğlаyır, аzаd və ədаlətli insаnın,tоplumun bаşlıcа dаyаqlаrınа, güc
qаynаğınа çevrilir.Bu ölməz dəyərlər unudulаndа, təhrif оlunаndа, dоğruаnlаşılmаyаndа köləliyə
gedən yоlun qаpısı аçılmış оlur. Nizаmi Gəncəvi kimi ölməz sənətkаrlаr аzаd, ədаlətli insаn
оlmаğın, bаrış içində yаşаyаn bir tоplumun ölçülərini, dəyərlərini müəyyənləşdiriblər. Nizаmi
Gəncəvi irsininbаşlıcа hədəfi ucа Аllаhı insаnа tаnıtmаqdır, qаdir Аllаhı və Оnun аciz qulunu
bir-birinə sevdirməkdir. Ucа Аllаhı tаnımаğın yоlu dа оnun göndərdiklərini öyrənmək, оnun
buyruqlаrını (əmr və yаsаqlаrını) yerinə yetirməklə mümkündür. Bu, insаn və tоplum оlаrаq diri
qаlmаğın, аzаd və ədаlətli оlmаğın tək yоludur.
Bu əyri cizgilər cədvəlində sən,
Özünü şərh edib, özünü öyrən!
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Оl öz vicdаnının sirrinə аçаr,
Çünki bu mərifət qəlbə nur sаçаr.
Elmlər elmidir demiş Peyğəmbər,
Din elmi, təbаbət elmi müхtəsər.
Hərçənd sənətin çох rütbəsi vаr,
Həyаtа fаydаlı bir elm ахtаr.
Orta əsrlərdə yaşamış məşhur Аzərbаycаn alimi Məhəmməd Nəsirəddin Tusinin (12011274) İslam iqtasidi idarəetməsilə əlaqədar tədqiqatları özünə məxsus yer tutmaqdadır. O,
fəlsəfə, məntiq, əxlaq və s. elmlərlə dərindən məşğul olmuş, cəmiyyətin sosial-iqtisadi quruluşu,
onun müxtəlif qanunları, idarə edilməsinin üsulları, qaydaları haqqında nəzəri və əməli
əhəmiyyətli baxışları olmuşdur. Onun məşhur «Əxlaqi-nasiri» və «Maliyyə haqqında»
əsərlərində idarəetmə nəzəriyyəsi haqqında geniş bəhs olunmuşdur. O, əsərlərində İslam
idarəetmə sisteminin və təsərrüfatçılıq qaydalarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində
araşdırmaları yüksək qiymətləndirilir. Nəsirəddin Tusi cəmiyyətin sosial-iqtisadi quruluşu və
münasibətləri haqqında mükəmməl idarəetmə nəzəriyyəsi yaratmışdır.
Şərqin böyük mütəfəkkiri, sosioloqu, tarixçisi və filosofu İbn Xəldun (1334-1406) XIV
əsrdə yaşayıb yaratmış şəxsiyyətlərdəndir. Onun 7 cilddən ibarət olan əsərlərinin birinci 3 cildi
«Müqəddimə» adı ilə dəfələrlə ərəbcə nəşr olunmuş və türk dilinə çevrilərək 1988-ci ildə
İstanbulda çap olunmuşdur. İbn Xəldunun əsərlərində İslam iqtisadi idarəetmə sistemini özündə
birləşdirən konsepsiyanı yaratmışdır:
- əməyə idraklı münasibətin olması;
- təsərrüfatsızlıq və xəsisliklə mübarizənin aparılması;
- əmlak və sosial-iqtisadi bərabərliyin mümkünsüzlüyünün dərk edilməsi.
Klassik İslam idarəetmə nəzəriyyəsi ilə bağlı tədqiqatlar digər İslam mütəfəkkirləri
Məhəmməd əl-Xorəzm, İbn Sina, Biruni, Ömər Xəyyam, İbn-əl-Xaysam, Məhımmıd Füzuli,
Abdus Salam və başqalarının əsərlərində öz geniş əksini tapmışdır.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurucusu və memarı Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin İslam iqtisadi idarəetmə sistemində irəli sürdüyü konsepsiya bu gün beynəlxalq
miqyaslı əhəmiyyət daşımaqdadır. Belə ki, bu böyük insan beynəlxalq miqyaslı düşüncələrində
müasirləşməyə xüsusi önəm versə də, bunun milli-mənəvi dəyərlərin, tarixi adət və ənənələrin
zəifləməsi hesabına olmasının əleyhinə olmuşdur. Ümummilli Lider Heydər Əliyev dəfələrlə öz
çıxışlarında söyləmişdir: «Dinimiz-mütərəqqi dindir və İslam bunu əsrlər boyu sübut etmişdir;
bu dinin ümumbəşəri əhəmiyyəti vardır».
Ümummilli Lider Heydər Əliyev böyük siyasi xadim olmaqla bərabər, həm də güclü
analitik təfəkkürə malik olan alim idi; həqiqi demokratiyanı, insan azadlıqlarını və hüquqlarını,
bu məfhumlar altında gedən siyasi oyunlardan bacarıqla ayırd edir və yeri gəldikcə, bəzi neqativ
təzahürlərlə bağlı narahatlığını da gizlətmirdi. Buna görə də Ümummilli Lider Heydər Əliyev
İslamla müasirlik arasında heç bir ziddiyyət görmür, əksinə müasir dünyanın problemlərini,
haqq-ədalət, bərabərlik, insan ləyaqətinə ehtiram kimi islami prinsiplər əsasında həll etməyin
mümkünlüyünü hər dəfə vurğulayırdı. Ümummilli Lider Heydər Əliyev ölkənin islamla
münasibətini düzgün və sağlam müstəvidə həll etməyə girişdi. Bununla bağlı bir neçə məqamı
ümumiləşdirmək olar:
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1. İslam Azərbaycan xalqının dini etiqadı olmaqla milli mədəniyyətinin tərkib hissəsidir.
2. İslam cəmiyyətin milli, əxlaqi və mənəvi bütövlüyünün önəmli amili kimi çıxış edir.
3. Müasir dövrdə dövlət-din münasibətlərinin düzgün tənzimlənməsinə ehtiyac duyulur.
4. Dinlər və xalqlar arasında anlaşma və dialoq yeni beynəlxalq şəraitin əsas tələblərindən
biridir.
Ümumiyyətlə, islam Azərbaycan xalqının çox önəmli və zəngin milli-mənəvi atributu
sayılırdı və bu ölkənin beynəlxalq aləmdə gerçək siyasi, iqtisadi müstəqilliyini qoruması, öz
milli simasını və varlığını saxlaması üçün həmin zəngin xəzinəyə müraciət etməsi lazım gəlirdi.
Ümummilli Lideri Heydər Əliyev bütün işlərdə olduğu kimi, burada da, həm məsələnin nəzəri
cəhətlərini bilən, onu düzgün həyati məcraya istiqamətləndirən rəhbər, həm də onun icra
mexanizmini tənzimləyən praktik bir dövlət xadimi kimi fəaliyyət göstərmişdir.
O, İslamın müasir Azərbaycan cəmiyyətində tutduğu yeri açıb göstərmək, məqsəd və
məramını lüzumsuz yad ideoloji cərəyanların, qeyri-ənənəvi dini firqələrin və missioner
təşkilatların pozucu fəaliyyəti və təxribatlarının qarşısını almaq üçün ölkədə dini işləri
tənzimləmək, dövlət-din, müasirlik-din münasibətlərini sağlam bir müstəvidə qurmaq üçün
müdrik addımlar atdı. İslam mənəvi cəhətdən sağlam insanların və sağlam cəmiyyətin
qaynağıdır. Sağlam cəmiyyət isə güclü və sarsılmaz dövlətçiliyin əsas sütunudur. Sağlam
cəmiyyəti və güclü dövləti olan xalq bütün problemləri həll etməyə, öz işıqlı gələcəyini qurmağa,
müasir dünyanın inkişaf və tərəqqi karvanına qoşulmağa qadirdir. Heydər Əliyev məhz İslamın
əxlaqi-mənəvi dəyərlərinin nə qədər yüksək, bəşəri və kamil olduğunu nəzərə alaraq xalqının
həmin dəyərlərdən faydalanmasını zəruri sayırdı. O, çox yaxşı bilirdi ki, İslam azərbaycanlıların
ruhi-mənəvi bütövləşməsində mühüm rol oynamış, oynamaqdadır və oynayacaqdır. Azərbaycan
rəhbəri İslamı milli mədəniyyətin ayrılmaz tərkib hissəsi saymışdır. İslamın ümumbəşəri mənəvi
əhəmiyyətini önə çəkərək, yəni bu mədəniyyəti təkcə azərbaycanlılar və başqa müsəlmanlar
üçün deyil, bütün bəşəriyyət üçün yüksək mənəvi dəyərlər xəzinəsi hesab etmişdir. Azərbaycan
İslam aləminin, İslam dünyası isə bütün bəşəriyyətin bir parçasıdır və bunlar arasında üzvi
bağlılıq vardır. Məsələyə qlobal yanaşsaq, görərik ki, Ümummilli Lideri Heydər Əliyev islam
mənəviyyatını bütün bəşəriyyət üçün nümunə saymışdır.
Məşhur Azərbaycan filosofu və alimi professor Maqsud Fərhadoğlunun vicdan azadlığının
konstitusiya prinsipləri, cəmiyyət miqyasında milli-mənəvi savlaşdırıcı əhəmiyyəti və
azadfikirlilik məsələlərinə həsr etdiyi«Dinşünaslığın əsasları» adlı kitabı bu sahədə yazılmış ən
qiymətli əsərlərdəndir. 8 Kitabda İslamın elmə olan müsbət münasibətini islam ölkələrində uzun
əsrlər boyu alimlərin tutduğu şərəfli mövqedə əks olunur. İslam cəmiyyətində alimə, müəllimə
olan hörmət və məhəbbət, bəlkə də başqa heç bir ölkədə olmamışdır: alim ağsaqqaldır,
tərbiyəçidir, yol göstərəndir. Təkcə onu söyləmək kifayətdir ki, Quranı-Kərimə görə alim bilik
və tərbiyənin vəhdətinin təcəssümüdür. İslamda hətta alimin müharibədə iştirak etməkdən azad
edilməsini nəzərdə tutur. İslam idarəetməsində elmə müsbət münasibətinə dair Həzrəti
Məhəmmədə (s.ə.s.) istinadən çox saylı rəvayətlər, hədislər vardır. Həmin hədislərin birində
qeyd olunur ki, elm öyrənmək yoluda atılmış hər bir addım Bədr və Uhud döyüşündə həlak
olmuş müsəlmanların şəhidliyi qədər savab işdir. Alim və abidin nisbəti müqayisəsizdir: alim
günəşdirsə, abid ulduzdur.
Yeni bazr münasibətlər şəraitində Azərbaycanda İslam iqtisadi idarəetməsini ilk dəfə
nəzəri və kompleks şəkildə tədqiqatını professor Hacı Məhəmməd Həsən Xanlar oğlu
Cəmilov M. F. Dinşünaslığın əsasları. Bakı: Bakı Biznes Universitetinin nəşriyyatı, 1998
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Meybullayev tərəfindən işlənilmişdir. Onun iri həcmli «İslam iqtisadiyyatı» adlanan
monoqrafiyasında islamın nəzəri və idarəetmə məsələləri geniş şərh olunmuşdur. O, öz
monoqrafiyasında İslam idarəetmə sistemi haqqında danışarkən müasir şəraitdə dövlətin
idarəetmə sistemini xüsusi qeyd etməyin vacibliyini vurğulayırdı. Çünki iqtisadi fəaliyyətin
müxtəlif davranış qaydalarının tənzimlənməsi, nizamlanması bilavasitə mövcud olan idarəetmə
sistemi ilə həyata keçirilir. İdarəetmə sistemi iqtisadı fəaliyyətin istiqamətini, qarşıya qoyulan
məqsədlərin əldə olunmasını təmin edir. İslam iqtisadiyyatında idarəetmə sistemi də mənəvi
dəyərlərin meyarı ilə formalaşır, şəriət hökmləri ilə tənzimlənir və dəyişilən davranış qaydaları
ilə nizamlanır. Beləki, bir qayda olaraq idarəetmə sistemi inandırma, məcburetmə, maraqoyatma
və əməletmə prinsiplərinə əsaslandığına görə hər bir dövlət, ölkənin iqtisadiyattına müdaxilə
etmə səviyyəsini müəyyən edir. İslam iqtisadiyyatın idarə olunması üçün inandırma, məcburetmə
prinsipləri bilavasitə dini mənəvi dəyərlərdən irəli gəldiyinə görə daha çox maraqoyatma və
əməletmə prinsipləri üstünlük təşkil edir. Məhz bununla əlaqədar olaraq dövlətin iqtisadiyyata
müdaxilə səviyyəsi müəyyən olunur.
Azərbaycanın görkəmli iqtisadçı alimləri professor Hacı İsmayıl Əli oğlu Feyzullabəyli və
professor Əvəz İslam oğlu Bayramovla birlikdə yazdıqları «İslam (sosial-iqtisadi münasibətləri)»
elmi monoqrafiyasında iqtisadi həyat, əmək, kapital, ticarət, idarəetmə, iqtisadi-sosial
demokratiya, sosial-iqtisadi mühafizə, ictimai şüurun saflaşdırılması və s. məsələlərin həlli şərh
olunmuşdur.9 Həmçinin monoqrafiyada İslam idarəetməsini şərtləndirən mühüm amillərdən biri
də onun cəmiyyətin hüquqi qanunlarına əsaslandırmasıdır-məmləkətin konstitusiyasına, dövlət
hüquqi qanunlarına, bir də ki, hər bir idarəedənin həmin qanunlara söykənmiş, özünün işgüzar
fəaliyyəti və bu fəaliyyətin nəzəri və təcrübi nəticələrindən əldə edilən, necə deyərlər
«özfəaliyyətinin əməli göstərişləridir». Bununla bağlı, öncədən qeyd edək ki, İslam özünün ilk
yaradılışından sonrakı bütün tarıxı şəraitlər və dövrlər üçün dəyişilməz və inkar edilməz həqiqət
kimi qəbul etdiyi ehkamı, yəni hər bir nəzəriyyənin əsas qanununu-Cənab-Allahın iradəsini ən
ədalətli və müsavatı təsbit edən qanunvericiliyin əsas və yeganə mənbəyi sayılır. Bu baxımdan,
İslam idarəetməsində qanun, cəmiyyət və təfəkkür hadisələrinin obyektiv, ümumi və mühüm,
zəruri və təkrarlanan, bu hadisələrin inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirən əlaqələri və
münasibətləri ifadə edən kateqoriyadır. İstər kainatda istərsə də bəşər cəmiyyətində mövcud
əlaqə və münasibətlərin qanun olması üçün bunlar ayrılıqda və ümumən həmin əlamətlərin
hamısına malik olmalıdır. Bu əlamətlər ancaq vəhdət halında qanunun zəruri və məqbul əsasını
təşkil edir. Cəmiyyət və bununla bağlı, iqtisadi-təsərrüfat, o cümlədən bazar iqtisadiyyatı və
təfəkkür hadisələrinin inkişafı istiqamətini müəyyənləşdirən əlaqələri ifadə edən qanunun başlıca
şaxələrindən biri, şübhəsiz ki, dövlət hüququ qanunlarıdır. Ali demokratik dövlət hakimiyyəti
tərəfindən qəbul edilmiş hüquqi qanunlar inkar edilməzdir. Bunlar ancaq həmin ölkənin dövlət
hakimiyyətinin müvafiq orqanı tərəfindən dəyişdirilə bilər. Əlbəttə ki, bu qanunlar cəmiyyətin,
xalqın maddi-mənəvi mənafelərinə uyğun olaraq tam sosial-iqtisadi ədalətlilik prinsipləri
əsasında işlənib hazırlanmalıdır. Məhz bu prinsiplərə uyğun da onların aliliyi təmin olunmalıdır.
İslam idarəetmə nəzəriyyəsində Azərbaycanın görkəmli iqtisadçı alimi professor H. S.
Həsənovun «Korporativ idarəetmənin təməl daşları» adlı elmi monoqrafiyası bu sahədə yazılmış
ən samballı əsərlərdəndir. 10 Monoqrafiyada bu məsələ özünə məxsus şəkildə şərh edilmişdir.
Biznes etikası iqtisadi institutların formalaşmasına, peşəkarların biznesdə fəaliyyətinə bilavasitə
Feyzullabəyli İ. Ə., Bayramov Ə. İ. İslam (sosial-iqtisadi münasibətləri). Bakı: Az.DİU-nun nəşriyyatı, 2008.
Həsənov H. S. Korporativ idarəetmənin təməl daşları. Bakı: «Gənclik» nəşriyyatı, 2012.
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təsir edir. Cəmiyyətin iqtisadi institutları birbaşa mənəviyyata müdaxilə edir və bu nöqteyinəzərdən də biznes etikasının makrosəviyyəsinin əhəmiyyətini dəyərləndirmək çətindir. Beləki,
beynəlxalq biznes etikasının əsaslandığı istiqamətlərdən biri də dini etikadır. Onun əsasında
«Aldatma», «Oğurlama», «Sənə yaxın olana yalandan şahidlik etmə» və s. İslamın mənəvi-etik
qanun və normaları durur. Bu baxımdan, rəhbər və tabeçilikdəkilər arasında işgüzar ünsiyyət
etikası pozulduqda kollektivdə insanların əksəriyyəti özlərini narahat, mənəvi cəhətdən
müdafiəsiz hesab edirlər. Rəhbərin işçiyə münasibəti işgüzar ünsiyyətin bütün xarakterinə təsir
edir, çox halda isə onun əxlaqi-psixoloji iqlimini müəyyənləşdirir. İlk növbədə, məhz bu
səviyyədə əxlaq etolonları və davranış qaydaları formalaşmalıdır.
İslam idarəetmə nəzəriyyəsində iqtisadçı alimi professor E. M. Hacızadənin «Sosiallaşan
iqtisadiyyat» adlı elmi monoqrafiyasında İslamın perspektiv iqtisadi reallıqlar baxımdan elmi
tədqiqat araşdırması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 11 Monoqrafiyada göstərilmişdir ki, İslam sosialiqtisadi konsepsiyası bir sira dövlətlərin iqtisadi siyasətinin əsasını təşkil edir. Hal-hazırda dövlət
səviyyəsində İslamın iqtisadi prinsipləri bir neçə ölkədə həyata keçirilir. Ənənəvi İslam
cəmiyyətləri Qərbin texnoloji gücünün iqtisadiyyatının və mədəniyyətinin müasir üstünlüyünə
iki aspekdə cavab verməlidir:
1. Müasir Qərb mədəniyyətinə adaptasiya olunmaqla məsafə fərqini aşaraq inkişafa nail
olmaq. Bu istiqaməti İslamın transformasiyası kimi xarakterizə etmək olar.
2. Fundamental və ya İslamçı mövqeylidir. Beləki, onun məqsədini Qərbin mədəniyyətinin
mənimsəməklə deyil, öz inkişafını İslam mədəniyyətinin dəyərləri əsasında möhkəmlətməkdən
ibarətdir.
Məhz yeni bazr münasibətlər şəraitində İslam ölkələri daha çox yüksək informasiya
texnologiyalar sferasında genişlənən tədqiqatlara üstünlük verməlidir.
Nəticə etibarilə İslam idarəetməsi öz növbəsində bəşəriyyətin inkişafında əsas faktor
rplonu oynamış, eyni zamanda milli-mənəvi, sosial-iqtisadı sahələrin tənzimlənməsində xalqların
dünyagörüşünə hakim kəsilmişdir. Bu baxımdan, İslam idarəetməsi olmadan milli-mənəvi və
sosial-iqtisadı sahələrin inkişafı mümkün deyildir. Beləki, 1400 ildən artıq bir dövrdə İslam bu
keyfiyyətlərinə görə bütövlükdə bəşəriyyətin inkişafınna öz əvəzedilməz töhvələrini vermişdir.
Müasir bazar münasibətləri şəraitində islam tez-tez baş verən təbii fəlakətlərin səbəblərini
araşdıraraq onların da öz növbəsində, elmi-texniki tərəqqinin nəticələri ilə əlaqədar olduğunu,
hər bir təbii fəlakətin cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatında dərin iz buraxdığını və son məqamda
insanın sosial-iqtisadi həyatı milli-mənəvi davranışları ilə bağlı olduğunu göstərir.
İslam idarəetməsində təkcə müzdlu əmək çərçivəsilə məhdudlaşmayaraq, geniş mənada
sosial-iqtisadi fəaliyyətin bütün sahələrini əhatə edir. Yer üzərində mövcud olan bütün sərvətlər
insanların istifadəsinə verilmişdir. Lakin bu öz növbəsində dərin bir hikmətlə bağlıdır. İnsan bu
sərvətlərdən yer üzünü abadlaşdırmaq üçün və ümümiyyətlə, dinc quruculuq işlərində, xeyirxah
məqsədlərdə istifadə etməlidir. Yalnız islam insanın yüksək inkişaf etmiş şüurlu məxluq, canlı
varlıqların əşrəfi olduğunu və yer üzündəki hər bir sərvəti onun ixtiyarına vermişdir. Məhz
burada, insanı əmək fəaliyyəti göstərməyə motivləşdirən milli-mənəvi dəyərlərin və meyarların

11

Hacızadə E. M. Sosiallaşan iqtisadiyyat. Bakı: «Elm» nəşriyyatı, 2006.
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əhəmiyyəti özünü bariz şəkildə göstərir. Beləki, İslam milli sərvətlərdən istifadə etməyin
səmərəlilik dərəcəsini həmin insanın rəhbər tutduğu milli-mənəvi amillərlə sıx surətdə baxlayır.
İslam alimlərinin fikrincə milli sərvətləri özü-özlüyündə son məqsəd yox, insanlar arasında
mənafelər mübadiləsinin gerçəkləşdirilməsi və onların tələbatının ödənilməsi üçün bir vasitədir.
Kainatın milli sərvətlərindən ədalətli istifadə olunarsa, onlar həm ayrı-ayrı fərdlərin, həm də
bütünlükdə cəmiyyətin ehtiyaclarını ödəmək üçün kifayət edər. Milli sərvətlərin istifadə
edilməsində ədalətlilik və qənaətçilik göstərilməlidir. Onlardan israfla və plansız surətdə istifadə
edilməsi cəmiyyətdə və ətraf mühitdə tarazlığın pozulmasına gətirib çixarır.
Fikrimizcə, qanunları, sosial-iqtisadi meyar və dəyərləri, milli-mənəvi normaları, adətənənələri, ədalətli idarəetmə qanunauyğunluqları arasında balansı pozmamağı tövsiyyə edir.
Məhz bu qanunauyğunluğun pozulması, insanların istehlak normalarının ifrat şəkil alması, milli
sərvətlərin ədalətli istifadə olunmaması, müasir elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərindən lazımınca, səmərəli şəkildə istifadə edilməməsi sosial-iqtisadi tarazlığın pozulmasına şərait yaradır.
Yeni bazar münasibətləri şəraitində informasiya texnologiyaların inkişafı nəticəsində əldə
edilmiş hər bir ixtira və yenilik istehsalatda sınaqdan keçməli və tətbiq edilməlidir. Onların
hamısı milli sərvətlərə daha fəal müdaxilə etmək məqsədi güdür. Bəs informasiya
texnologiyaların inkişafı sosial-iqtisadi tarazlığa xələl gətirmədən həyata keçirilə bilərmi?
Təəssüf ki, bu suala «yox» cavabı verməli oluruq. Müasir informasiya texnologiyaları bütün
hallarda maddi sərvətlərin ilkin vəziyyətini bu və ya digər dərəcədə dəyişdirilməsinə və ondan
daha daha çox mənfəət götürməyə yönəldilmişdir. Bu anlamda, sənaye müəssisələrini müasir
qurğularla təchiz etməklə onların ətraf mühitə vurduğu zərərin qaşısını almağa yox, bu zərəri
ancaq qismən azaltmağa çalışırıq.
İslam iqtisadi idarəetmə sistemi- insan davranışının islam baxımdan araşdıraraq sistemləşdirilməsidir. O cümlədən, insanın intellektual fəaliyyətini elmi tədqiqat, təcrübə, insanın təbiətə
müdaxiləsinin güclənməsi də çox növlü xarakter almasmı şərtləndirir. Müasir dövrdə «idarəetmə
nəzəriyyəsi» insanın elmi-texniki inqilabı daha da genişləndirməsini hüquqi cəhətdən əsaslandırmış olur. Bu nəzəriyyəyə görə, elmi-texniki inqilabın nailiyyətləri insanın idarə etmə
imkanlarını daha da genişləndirməlidir. Elmi-texniki inqilabın uğurları insana özünün təbiətə
müdaxiləsini daha da genişləndirməyə imkan verməlidir.
1. İslama görə, yeni bazar münasibətləri şəraitində informasiya texnologiyalarından insanın
bugünkü tələbatına uyğun şəkildə istifadə edilməlidir. İnsanın elmi maraqları da başlıca olaraq,
onun bugünkü tələbatm ödənilməsinə xidmət etməlidir;
2. Yeni bazar münasibətləri şəraitində informasiya texnologiyaların hər bir nailiyyətinin
əməli tətbiqi həm təbiət, həm də cəmiyyət üçün gözlənilən olmalıdır, təbiət və cəmiyyət bu
nailiyyətin tətbiqinə dərin ehtiyac duymalı, onu qəbul etmək üçün hazır olmalıdır. Elmi-texniki
tərəqqinin nailiyyətinin təbiətdə və cəmiyyətdə tətbiqi üçün müqəddəm şərtlər yoxdursa, insan
buna ehtiyac duymursa, bu tətbiq öz mənasını və dəyərini itirmiş olar; cəmiyyətin maddi və
bəşəri potensialının mənasız olaraq sərf edilməsinə, həm də təbiətin və cəmiyyətin ilkin
durumunun dəyişdirilməsinə gətirib çıxarar. Bu durumun dəyişdirilməsi isə labüd şəkildə təbii
fəlakətlərə və sosial sarsıntılara səbəb olar;
3. İslam təsəvvürünə görə, yeni bazar münasibətləri şəraitində informasiya texnologiyaları
gözlənilməz sıçrayışlarla yox, tədricən, islahatlar yolu ilə həyata keçirilməlidir;
4. İslam dünyagörüşü təbii fəlakətlərin və sosial sarsıntıların qarşısını almaq üçün insantəbiət və insan-cəmiyyət münasibətlərini müəyyən etik dəyərlər çərçivəsində saxlamağı, təbii
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sərvətlərə münasibətdə mötədil və pəhrizkar olmağı, yeni bazar münasibətləri şəraitində
informasiya texnologiyaları prosesini süni surətdə sürətləndirməməyi və onu insanın əsil
ehtiyacları ilə əlaqələndirməyi təklif edir.
Azərbaycan Respubliksında müasir iqtisadi münasibətlər şəraitində sosial-iqtisadi tərəqqi
sistemində İslamın özunə məxsus yeri mövcuddur. Bu baxımdan, İslam maliyyə menecmenti
nəzəriyyələri milli-mənəvi dəyərlərin, xüsusilə İslam dəyərlərinin həyata keçirilməsi və inkişaf
etdirilməsində mühüm rol oynamışdır.
Nəticə
Məlum olduğu kimi, İslamın iqtisadi idarəetmə sistemi Allah, insan, bəşəriyyət, insanın
Allahla, insanlarla münasibətləri, kainatda yeri haqqında bir-biri ilə bağlı təsəvvürləri özündə əks
etdirən islam həyat konsepsiyasının bir hissəsidir. Müasir islam tədqiqatçı alimlərin baxışlarında
İslamın iqtisadi idarəetmə sistemi müqəddəs Qurani-Kərimdə toplanmış elə dəyərlərin
məcmusudur ki, o, sosial-iqtisadi fəaliyyətin hüdudlarını müəyyən edir, maddi tələbatla mənəvi
tələbat, şəxsi vəzifələrlə ictimai vəzifələr arasında ədalətli idarəetmə prinsipini təmin etmək
məqsədi daşıyır. Bu baxımdan da, yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində sosial-iqtisadi sahələrdə
islam idarəetmə sisteminin tətbiq edilməsi insanların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasında və
rifahının yüksəldilməsində çox mühüm rol oynayacaqdır.
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İSLAM MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİ VƏ QƏRB
Firuzə Əliyeva
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan
Müasir qloballaşma dövründə bəzi Qərb alimləri islamın elmdən, mədəniyyətdən geri
qaldığını iddia edirlər. Onlar bildirirlər ki, İslam texnologiyanı sənayeni mənimsəməkdə
Qərbdən geri qalır, əslində bu belə deyildir.Belə ki, müsəlman alimlərinin bir çox ixtira və
kəşfləri avropalılardan yüz illərcə əvvəl olmuşdur.
Avropada elm adamlarının cəhalət içərisində boğulduğu və öldürüldüyünü bir vaxtda
müsəlman alimləri elmi axtarışlar və kəşflər etmişlər.İlk kağız fabrikası 794-cü ildə Bağdadda
Harun - ər - Rəşidin vəzirinin oğlu İbni Fəzl tərəfindən quruldu.Belə bir fabrik 800-cü ildə
Misirdə 950-ci ildə Əndəlüsdə (İspaniyanın cənubu) inşa edildi.Avropada isə sonralar belə
fabriklər inşa edilməyə başlandı. Kağız fabriklərinin qurulması islam dünyasında elmin sürətli
inkişafı demək idi.
İbni Sina tibb sahəsində bir çox yeniliklər etmişdir. Onun «Qanun» adlı kitabı bütün İslam
dünyasında olduğu kimi Avropada da tibbin əsas kitabı olmuşdur. İlk xəstəxana da müsəlman
hökmdarlarından biri tərəfindən açılmışdır.
Riyaziyyat elmi də müsəlmanlar tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. Astronomiya elmi
müsəlman alimləri tərəfindən (C.Bruno, Qaliley və Kopernikdən qabaq) kəşf edilmişdir.
Dünyanın yuvarlaq olub fırlandığını, müsəlman alimləri avropalılardan qabaq bilirdilər.
Görkəmli alim Biruni dünyanın həm öz ətrafında, həm də Günəşin ətrafında fırlandığını təsdiq
etmişdi. Fərabi səsin fiziki izahını vermişdi. İlk təyyarəni 880-a ildə İbni Fimans adında bir islam
alimi qurmuşdu. Yerin cazibə qüvvəsinin Nyuton tərəfindən kəşf edildiyini iddia edən Qərb
alimləri bilmirlər ki, bunu ilk dəfə Biruni kəşf etmişdir.
Botanika, zoologiya və digər elm sahələrində ilk kəşfləri müsəlman alimləri etmişlər.
Lakin təəssüflər olsun ki, sonralar bunu inkişaf etdirməmişlər. Qərb alimləri isə İslam alimlərinin
kəşflərini inkişaf etdirərək öz adlarına çıxartmışlar.
Din bizim əxlaq və mənəviyyatımızın əsasını təşkil edir. Dövlət üç sütun-hakimiyyət,
əxlaq və mənəviyyat üzərində dayanır. Bu üç elementin harmoniyası, hakimiyyət, əxlaq və
mənəviyyatın vəhdəti insanlar üçün normal şərait yaradır. Məhz bu normal şəraiti qorumaq üçün
mənəvi dəyərlərimizi qiymətləndirməyi bacarmalıyıq. Mənəviyyat, əxlaq və milli-mənəvi
dəyərlər qloballaşma dövründə mühüm məsələlərdən biridir. Mənəviyyatı olmayan xalq
yaşamağa layiq deyildir.
Müasir qloballaşma dövründə Qərb açıq-aşkar öz adət-ənənələrini, mədəniyyətini təbliğ
edir. Qərbin əsas məqsədi bu gün Şərq ölkələrində islam mənəvi dəyərlərini məhv edib Qərb
standartlarını bərpa etməkdir. Biz yuxarıda qeyd etdik ki, müsəlman alimləri elmdə,
mədəniyyətdə, sənayedə ilk kəşflər etmişlər. Lakin bu gün Qərb bunları inkar edərək öz mənəvi
dəyərlərini həyata keçirmək istəyir. Xatəmi yazır: «Qərb maddi cəhətdən irəlidədir, lakin
mənəviyyatca kordur. (1,100) Təbii ki, müasir Qərb texniki elmlərdə, hərbi texnologiyada,
kompüter texnologiyasında, iqtisadiyyatın aparıcı sahələrində müsəlman ölkələrindən qat-qat
irəlidədir. Hər bir müsəlman ölkəsi bu nailiyyətlərdən bəhrələnməlidir. Lakin milli-mənəvi
dəyərlərimizi texnikaya, texnologiyaya qurban verməliyik. M.Xatəmi yazır: «Qərb qocadır, lakin
bununla belə o siyasi, iqtisadi, hərbi sosial və təbliğat işi baxımından hələ də kifayət qədər
güclüdür. Dünyanın bütün iqtisadi vasitələri «Qərbin əlindədir» və Qərb özünün siyasi
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mövqeyində bizləri heç bir başqa millətləri müstəqil, azad və öz taleyinin sahibi kimi görmək
istəmir. (1,113)
Biz yuxarıda İslamın elm sahəsindəki irəliləyişlərindən danışdıq.İndi isə İslam əxlaqi
dəyərlərindən danışaq. Belə ki, insanın mənəvi xüsusiyyətlərindən biri də onun əxlaqi
dəyərləridir. İnsanın cəmiyyətdə əxlaqi dəyərləriformalaşır. Belə ki, o burada ya
tərbiyələndirilir,ya da dəyişdirilir.İnsançox mürəkkəb məxluqdur. Onun daxili aləmində nələrin
mövcud olduğuheç kəsə məlum deyildir. Cəmiyyətdə, ictimai mühitdə onun daxili aləmi qismən
də olsa açılır. Deməli, ictimai mühit insanın daxili xüsusiyyətlərinin açılmasında mühüm rol
oynayır. Eyni zamanda cəmiyyət əsrlər boyu amilinin formalaşmasında, onun yaxşı, pis
xüsusiyyətləri qazanmasında böyük rol oynayır. Məhz islam insana ən gözəl əxlaqi keyfiyyətləri
mənimsəməyə təlqin edir. Allah insanı yaradarkən onun nəyin yaxşı, nəyinpis və zərərli
olduğunu ondan gözəl bilir. Məhz islam insanlan yollarından azmamağa, həmişə onlara bəxş
edilən dünyanın gözəlliklərindən zövq almağa çağırır. İslam insanlara öz ağıllan il hərəkət
etməyi, heç kəsə pislik etməməyi, kin-küdurətdən uzaq olmağı bildirir. İslam heç bir xalqın
dininə pis münasibətdə deyildir. O, bütün xalqları sülhə, əmin-amanlığa çağırır. Bu mənada
İsveç kralı III Qustav özünün «Hicazda islam» kitabında yazır: «Siz Quranda indiki dövrün
elmlərinə zidd olan heç bir şey tapa bilməzsiniz. Bu din, ona riayət etməyə dəyər». (2,58)
Dahi rus yazıçısı və mütəfəkkiri Lev Tolstoy öz dünyagörüşünü beləaçıqlayır:
«Məhəmmədin şəriəti ağıl və hikmətlə uyğun olduğundan gələcəkdə bütün dünyada hökmranlıq
edəcək... Xahiş edirəm mənə xeyirxah müsəlman kimi baxasınız». (2,28) Dahi yazıçının bu
sözləri hal-hazırda Qərbin müsəlman dövlətlərinə qarşı yetirdiyi anti-islam siyasətində özünü
büruzə verir. Belə ki, Qərb artıq başa düşür ki, islam yer üzərində hakim qüvvəyə
çevrilməkdədir. Buna görə də Qərb bütün təbliğatını, təşviqatını İslama qarşı çevirir. Eyni
zamanda islam ölkələrinin daxilində çaxnaşma salaraq, qardaş qırğını törədir. Məgər Qərbin
əxlaqi dəyərləri budurmu?Sözsüz ki, Qərb maddi cəhətdən varlıdır, mənəviyyatca isə kordur.
Malı buna görə də müsəlman ölkələrində fitnə - fəsad törətməklə onları daxildən məhv edir,
bunun üçün milyonlarla kapital xərcləyir. Burada rəhmətliik M.Ə.Sabirin bir şeri yadıma düşdü.
M.Ə.Sabir yazır:«Fitneyi - iblis məlum oldu, nagah aşikar Gör cəhalətdən nə şəkildə düşdü vəzüruzikar».
Sabirin bu fikirləri bu günümüzlə çox gözəl səsləşir. Həqiqətən də qərbin müsəlman
ölkələrinə qarşı yetirdiyi vəhşiliklər müsəlmanlar arasında birliyin olmamasından, onların
cahilliyindən, cəhalətdə qalmasından irəli gəlir. Axı, nəyə görə vaxtı ilə bütün elmlərin
bünövrəsini qoyan, kəşflər, ixtiralar edən Şərq indi Qərbin qarşısında susmuşdur. Çünki, bir daha
qeyd etmək istəyirəm müsəlman ölkələri arasında milli birlik yoxdur.
Fransız yazıçısı və filosofu, Fransa Kommunist Partiyası MK-nin keçmiş üzvü
«Humanite» qəzetinin baş redaktoru, Marksizm nəzəriyyəçilərindən olan Roce Harodinin 1982ci ildə İslamı qəbul etməsi Qərb ictimaiyyətini, xüsusilə Sovet İttifaqı rəhbərliyini şok vəziyyətinə salmışdır.
Sorol Davenport “Allahın xeyir - duasını almış Məhəmməd və Quran» kitabında yazır:
«İslamın sürtələ yayılmasının əsas səbəblərindən biri onun mənəviyyata aid məsələlərdə çox
ciddi tələbkarlığıdır. İslam uydurmalar və yalanlar çirkabında çabalayan başqa dinlərin arasından
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pak gül kimi qalxmış, qüvvət və zəka rəmzinə çevrilmişdir. İslam elmə maddi dəyərlərdən daha
çox üstünlük verir”. (3,58)
İngilis alimi Riçard Bel yazır: «Avropa böyük tənəzzül qarşısındadır. Üzdə olan
dəbdəbənin və cəhalətin arxısında özünə qəsd, ruhi xəstəliklər, əxlaqsızlıq, narkomaniya və
alkoqolizm, qarət, zorlama, zöhrəvi xəstəliklərin görünməmiş vüsəti durur. Ziyalılar təbəqəsi
mənəviyyat boşluğunda fəaliyyətsiz qalıblar. Xilas olmaq üçün yeganə yol islamdır». (3,59)
Həqiqətən də bu gün bütün Avropa dərk edir ki, islam yeganə dindir ki, insan daxilindəki
mənəvi boşluğu əxlaqi dəyərləri ilə zənginləşdirir.
Tanınmş ingilis drammaturqu Bernard Şou “Məhəmməd Allahın elçisidir” kitabanda yazır:
«Nəzərimizcə, islam yeganə dindir ki, bütün əsrlərdə həyatın bütün sahələrində yaşayış üçün ən
düzgün yollar göstərir. Mən bu dinin gələcəkdə hətta Avropada qəbul ediləcəyi xəbərini indidən
söyləyirəm». (4,9) Bu sözlərdə bir həqiqət vardır. Həqiqət odur ki, bu gün Aropa ölkələrində
yaşayan bəzi insanlar artıq islama səcdə edirlər. Məhz islama olan bu maraq Avropanı
qoruxudur, şoka salır. Ona görə də o islam ölkələrinə qarşı var qüvvəsi ilə mübarizəyə başlayır,
onları məhv edərək yer üzündən azaltmağa çalışır.
İslam mənəvi dəyərləri hər şeydən üstündür. İslamda deyilir ki, insan nəfsinin qurbanı
olmamalıdır. Bu onu həyatda kor edib, lazımsız bir şeyə çevirər. Bəzən insanlar maddi təlabatlarını ödəmək üçün həddən artıq nəfsi istəklərə, ehtiraslara varır. Bu axırda onu cinayət etməyə
belə sövq edir.İslam bildirir insan öz ağlına, iradəsinin gücünə arxalanaraq heyvan dərəcəsinə
çatmamalıdır. Bu meyllər onu həyatda insani keyfiyyətlərdən məhrum edərək lazımsız bir əşyaya
çevirər, bəzən də xisləti itirilmiş vəhşiyə dönər. Belə ki, mənəviyytı olmayan insan fikri
düşüncəsində kamil ola bilməz. Belə insan cəmiyytə xeyir verə bilmədiyi kimi ətrafındakılara da
bir ləkə olar.
Böyük filosof, alim M.Mütəhhəri «Kamil insan» kitabında yazır: “İnsan bəzən öz batinini
istəkləri tərəfindən aldadır. İnsanın nəfsi birşey istəyəndə, həmin şeyi ona elə bəzəyib-düzəyir,
zinətləndirərək də cilvələndirir,yalandan elə göstərir ki, insan həmin şeyin doğrudan da həmin
cür düşünür. Amma əslində bu işi insanın nəfsi onu aldatmaq üçün görür». (5,59)
Həqiqətən də bəzən insanın daxilində pisliklər və şər yatır. Bu şərqüvvələr daxilində
olduğu üçün onun mövcudluğu bilinmir. Lakin müəyyən əsəbi hallarda özünü büruzə verir.
Doğrudan da daxilində şərqüvvələr olan insanlar həyatın müəyyən anlarında insanlara qarşı
pisliklərini göstərirlər. Ümumiyyətlə, qeyd etmək istərdim ki, insan çox mürəkkəb məxluqdur.
Onda açılmamış elə səhifələr vardır ki, uzun müddət insan problemi ilə məşğul olan alimlər belə
hələ də bu sirli aləmi tədqiq edib açabilməmişlər. Burada yalnız İslam mənəvi dəyərləri insanın
daxilinə riayət edərək ona düz yol göstərir, kamil insana çevirir. Qeyd etmək lazımdır ki, insanın
təlim-tərbiyə, əxlaqında, davranışında, adət-ənənələrə, valideynlərə münasibətdə islam meyar
olmalıdır.
İslam dünyanın əşrəfi olan insanı onun bəxş etdiyi gözəlliklərdən zövq almağa çağırır.
İnsanın mənəvi aləminin zənginləşməsində böyük rol oynayan incəsənətin bütün növlərindən
istifadə etməyi bildirir. İncəsənət insan psixikasına güclü təsir edərək, onun ictimai-əxlaqi
tərbiyəsində böyükrol oynayır. İslam ilahinin yaratdığı bütün gözəlliklərdən faydalanmağa əqlin
kamilliyini artırmağa çağınr. İncəsənət insanın nəfsi istəklərinə yox, mənəvi aləminin
zənginləşməsinə xidmət etməlidir. Əgər mənəvi dəyərlərə xələl gətirirsə, onda İslam bunu qəbul
etmir və belə hallara qarşı mübarizəaparır, İslam birinci əxlaqi dəyərlərə, sonra zahiri
gözəlliklərə üstünlük verir. Çünki hər hansı bir incəsənət növü insanın əxlaqını saflaşdırıb, onun
75

Firuzə Əliyeva

intellektual səviyyəsinin artmasına kömək edirsə, mənəviyyatının zənginləşməsini yüksəldirsə,
bu müsbət qəbul olunur və ona heç bir maneə ola bilməz. Lakin təəssüflər olsun ki, hazırkı
qloballaşma dövründə Qərbin bəzi şit, tərbiyəsiz, gənclərin əxlaqına mənfi təsir göstərə biləcək
incəsənət növləri təbliğ edilir. Bu isə sözsüz ki, islam əxlaqi dəyərlərinə ziddir. Gənclərimizin
gələcəkdə kamil bir insan kimi yetişməsində mənfi rol oynayır. Pozğun, oxlaqsız zövqlər təbliğ
edilərək yeniyetmələrin zehnini korlayır. Əxlaqi tərbiyəsini pozur. Bu sahədə dövlət səviyyəsində müəyyən tədbirlər görməyin vaxtı çatmışdır, bəlkə də buna gecikmişik.
Qərb filosoflarından biri olan Q.F.Hegel yazırdı: «İslam artıq xeyli vaxtdır ki, ümumdünya
tarixi səhnəsindən çıxmış və yenidən Şərqə - ətalət və hərəkətsiz vəziyyətinə qayıtmışdım. Mən
Hegelin bu fikirləri ilə razı deyiləm. Belə ki, İslam heç də hərəkətsiz vəziyyətdə qalmamışdır.
Əgər İslam ətalət halında qalmış olsaydı, onda hal-hazırkı, dövrümüzdə Qərb niyə əl-ayağa
düşərək islam dövlətlərinə qarşı mübarizəyə başlamışdır? Deməli, islamın tərəfdarları bütün
ölkələrdə fəaliyyətə başlamışdır. Hətta Qərbin özündə belə bir çox insanlar İslamın sülh, ədalət
dini olduğunu dərk edərək onu sidqi ürəkdən qəbul edirlər. Bax, budur Qərbi narahat edən. Ona
görə də Qərb islama qarşı mübarizədə bütün vasitələrdən istifadə edir. Bunlardan biri də
məqalənin əsas məğzini təşkil edən Qərbin öz dilini, dinini təbliğ etməsidir. İslam Hegelin dediyi
kimi ətalətdə qalmadı dünya dininə çevrildi. İslama itaət edən insanların sayı ildən-ilə artır, əgər
tarixi vərəqləsək, görərik ki, Şərq dini-mənəvi dəyərləri Qərbdən çox-çox qabaqlar elm aləminə
yeni töhfələr bəxş etmişdir. Vaxtilə Hegel özü Şərqin bütün dünyanı fəth etməsini etiraf etmişdir.
Lakin Qərb təəssübkeşliyi onu bəzən tutduğu mövqedən çəkindirmişdir. O yazırdı: «Məhəmməd
ümmətindəabstraksiya (mücərrədlik) hökm sürürdü: onların məqsədi - mücərrəd dini etiqadın
təntənəsinə nail olmaqdan ibarət idi və onlar çox böyük bir ruh yüksəkliyi ilə bu məqsədə can
atırdılar. Bu ruh yüksəkliyi fanatizm idi. Fanatizm yalnız o mənada əhəmiyyətlidir ki, o konkret
mövcud olanlan puç edir, dağıdır; lakin Məhəmməd hümmətinə xas olan fanatizm o dövrdə ən
ülvi məqsədlərə nail olmağa qadir idi və bu ülvi məqsədlər hər hansı cılız maraqlardan uzaq
olub, alicənablığı və mərdliyi səciyyələndirən bütün xeyir əməllərləbağlıdır».
Göründüyü kimi filosof islamın alicənab və mərdlik xüsusiyyətlərini, xeyir əməllərlə bağlı
olduğunu etiraf edir.Həqiqətən də islam dini-mənəvi dəyərləri bu gün bütün dinlər içərisində ən
etibarlı və ülvi məqsədlərəxidmət edəndinlərdən biridir. Biz yada salaq Kərbəla döyüşünü və
burada dünmənlərə qarşı igidlik göstərən Hüseyn və onun dəstə üzvlərini. Bu döyüş qəhrəmanlıq
və vətənpərvərlik məktəbidir. O xalqımızı düşmənlərə qarşı barışmaz olmağa çağırır. Bax,
İslamın bu cəhətlərinin nəyi pisdir ki?
Hegel etiraf edirdi ki, «Məhəmmədin Şərq dünyasını fəth etmək prinsipi zorakılığa və
qabalığa qarşı birinci etiraz çıxışı idi. Bu mövqe xristianlıqdan daha sonra, ondan daha artıq
formada və daha böyüksürətlə inkişaf etmişdi, çünki bu sonuncunun dünya miqyaslı qüvvə kimi
formalaşmasıüçün səkkiz əsr lazım gəlmişdi».
Deməli, Hegel özü etiraf edir ki, Məhəmməd Şərqi işğal etmək yox, onu zorakılıqdan,
qəddarlıqdan xilas etmək üçün yürüş etmişdi. O İslam necə ədalətli, sülhsevər, bir din olduğunu
yaymaq məqsədni güdmüşdür.Professor S.Xəlilov yazır: «Elmin, mədəniyyətin, ilk bəşəri
dəyərlərin beşiyi olmuş Qoşa Şərq e.ə. I minilliyin I yarısında öz əvvəlki inkişaf tempini
vəmövqeyini tədricən itirmiş, Qədim Yunanıstan elm və mədəniyyətin inkişafı sahəsində irəli
çıxmışdır, lakin antik sivilizasiya boş yerdə yaranmamış, Qədim Şərq sivilizasiyasından
bəhrələnmişdir. Antik sivilizasiyadan sonra bəşər tarixində ən parlaq dövr İslamın yaranması və
başlanmasıdır. Elm və mədəniyyətin inkişaf mərkəzi yenidən Şərq dünyasına köçmüşdür. Bu
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dövrdə İslamla sıx surətdə bağlı olan yeni sivilizasiya dalğası özündən əvvəlki elmi nailiyyətlərin, mədəni-mənəvi dəyərlərin dağılmasına yol verməmiş onları qoruyub saxlamış, inkişaf
etdirmiş və qərb dünyasının yeni intibahı üçün zəmin yaratmışdır».
Göründüyü kimi sivilizasiya elə Şərqdən başlanmışdır. Şərq milli-mənəvi dəyərlərindən
bəhs edən tanınmış İran alimi Zərrinqub yazır: “İslam əsrlər boyunca mütərəqqi mədəniyyətlərə
yardımçı olmuşdur və kimin islamı necə səciyyələndirməsindən asılı olmayaraq, o bəşər cəmiyyətinin inkişafının bütöv bir dövrünü təşkil etmişdir”. Riyaziyyat elminin tarixiniyazmağa
başlayan tanınmış italyan alimi CinoRomeya bu elmi «Ərəb möcüzəsi», «İslam möcüzəsi»
adlandırmışdır.
Böyük alman filosofu Şpenqler yazır: «Qərb-Şərq və Xristian - İslam əlaqə və
münasibətləri dövründə Şərq şəhərlərində günəş kimi parlayan Ərəb sivilizasiyası Qərb ölkələri
üzərinə nur saçmışdım. Heç təsadüfi deyildir ki, R.Bekon öz həmvətənlərinə fəlsəfəni ərəb
kitabları əsasında öyrənməyi tövsiyə etmişdir.
Rusiyalı şərqşünas, akademik S.F.Oldenburq yazırdı: «Biz bilirik ki, böyük rüh
yaradıcısıdan qoca Şərq bizə elə bir əbədi örnək bəxş etmişdir ki, o insan üçün gerçəkliyini heç
bir zaman itirməmişdim.
Həqiqətən də bu gün nə qədər çətinliklər görsə də, Qərbin ona qarşı apardığı mübarizələrə
(siyasi və ideoloji cəhətdən), müharibələrə baxmayaraq, İslam mənəvi dəyərləri yaşayır və
yaşayacaqdır.
Müasir qloballaşma şəraitində İslam təkcə müsəlman Şərqində deyil, eyni zamanda Qərbi
Avropa ölələrində geniş yayılmaqdadır. Uzun illərdən bəri apanlan tədqiqatlar işlərindən aydın
olur ki, İslam istər maddi, istərsə də mənəvi dəyərləri nöqteyi-nəzərindən Qərbdən üstün
olmuşdur. Artıq yaşadığımız həyat, gördüyümüz hadisələr bunu sübut edir. Lakin təəssüflər
olsun ki, uzun illərdir Şərq xalqlan Qərbin texnoloji və iqtisadi tərəqqisi qarasında həqarət hissi
ilə dayanmış, özünə etimad və inam hissini əldən verib, ruhsuz və tüfeyli bir cəmiyyətə
çevrilmişdir. Qərb təfəkkür tərzi insanlara hakim olmuşdur və onlar elə düşünürlər k, hökmən
buna tabe olmalıdırlar. Çeyr, bu belə olmamalıdır. Çünki, Şərq elm, mədəniyyət, incəsənət sahəsində böyük irəliləyişlərə nail olarkən Qərbdə hələ iməkləmə dövrü idi. Bunu aparılan tədqiqat
işləri sübut edir. Belə ki, İslam Şərqində əl- Kindi, İbn Rüşd, Əl-Qəzali, Əl-Fərabi, İbn- Sina və
s. kimi görkəmli alim-filosoflar yaşayıb- yaradarkən Qərb onlara həsrətlə baxırdı. İslam Şərqinin
fəlsəfəsi güclü təsir qüvvəsinə malikdir. İbn Rüşdün, İbn Sinanın, İbn Əl-Ərəbinin, ibn Xaldunun
və başqa müsəlman filosoflarının orijinal elmi- fəlsəfi fikirləri Qərbi Avropada geniş yayılmış və
istifadə edilmişdir.
İslam Şərqinin elmi və fəlsəfəsi antik dünya elminin və fəlsəfəsinin Avropaya
ötürülməsində mühüm rol oynamışdır. Bütün bunlan Qərbi Avropa alimi fon Qrünbebaum
«Klassik İslam» (600-1258) əsərində hərtərəfli, izah etmişdir. Görkəmli şərqşünas və islamşünas
Qrünebaum müsəlman mədəniyyətinə sosial-iqtisadi həyatdan təcrid olunmuş bir anlayış kimi
baxmamış, əksinə «İslam mədəniyyəti» anlayışı adı altında, IX-XIXI əsrlərdə İslam cəmiyyəti,
dövlət quruculuğu, iqtisadiyyaü, hərbi, fəaliyyəti, o cümlədən elmi, ədəbiyyatı, incəsənəti və s.
nəzərdə tutulmuşdur.
İndi bütün dünyada İslamın ardıcıllarının sayı getdikcə artır, başqa dinlərə etiqad edən yüz
minlərlə adam İslamı qəbul edir. İslamın birləşdirici və həmrəylik gücü zəifləməmiş, əksinə son
dövrlərdə daha da artmışdır.Fn Qrünebaum «Klassik İslam» əsərində islam mədəniyyətinin
çiçəklənməsini, klassik İslam dövlətinin meydana çıxmasını müəllif IX əsrdən sonrakı dövrlərdə
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Abbasilər xilafətinin IX-X əsrlərdəki tarixi ilə 873-903-cü illərdə Səfəvilərin, 879-999-cu illərdə
Samanilərin, 890-1008-ci illərdə Həmdanilərin, X-XII əsrlərdə isə Fatimilər, Büveyhilər,
Qəznəvilər, Səlcuqlar və başqalarının hökmranlığı dövrləri ilə bağlı təhlil edir. İslamın
birləşdirici güclü və inkişaf imkanları, insanları sosial ədalətə, mənəvi saflığa səsləyən ideyaları
ınüasir zəmanəmizdə də milyonlarla insanın mənəviyyatını yüksəldir. Fon Qrünebaum «Klassik
İslam» əsərində İslamın müxtəlif ictimai mənafeyi olan siniflər, təbəqələr, etnik qurumlar
arasında ümumi müsəlman birliyi və həmrəyliyi yaratması qabiliyyətinigöstərmişdir. O, qeyd
edir ki, etnik qurumlar və siyasi cəhətdən müxtəlif «müstəqil dövlətlər»ə parçalanmış
mərkəzləşmiş Xilafət dövləti uzun əsrlər boyu öz birliyinin saxlanması üçün İslam dini etiqad və
ayinçilik ənənələrinə minnətdar olmalıdır.
Q.E.Fn Qrxinebaem ərəb-müsəlman mədəniyyətinin dünya sivilizasiyasına təsirini onda
görür ki, xristian dünyası elmdə, fəlsəfədə klassik Antikirsin tərcümə olunub yayılması, qorunub
saxlanılması və gələcək nəsillərə çatdırılması üçün “İslama minnətdardır”. (6,35)
Qrünebaum islam mədəniyyəti tarixinin, memarlıq vəpoeziyasınınelm və fəlsəfəsinin
xristian-Avropa mədəniyyətinə təsirindən yazaraq demişdir:“Ərəb-müsəlman dünyası» xristian
dünyasına gündəlik məişət əşyalarından, heraldika hissələrindən və silah nümunələrindən
tutmuş, biliklərinhamılıqla genişləndirilməsinədək olduqca böyük mədəni sərvət bəxş etmişdir,
əlbəttə bəxşişin haqqı ödənilməmişdir”.
Göründüyü kimi bu bəxşişin əvəzinə müsəlman dünyası həmişə xristianlardan acı
hərarətlər və göz yaşları görmüşlər. Hal-hazırda ABŞ-ın Yaxın Şərqdə İslam dövlətlərinə qarşı
apardığı dəhşətli müharibələr, qırğınlarbuna misal ola bilər.
Fn. Qrünebuam yazır: «Müsəlman fəlsəfəsinin nailiyyətləri İslam kontekstində tekstində
qiymətləndirilə bilər, böyük ərəb filosofu Əl-Kindi (950-cı ıkl vəfat etmişdir) öz dövrünün
möhtac olduğu həqiqətin zərrəciklərini yunanların yaradıcılığını öyrəndiyi vaxt məhz belə
etmişdir. O, öz vəzifəsini yunanların işlərini başa çatdırmaqda və onların baxışlarını ərəblər kimi
ərəb dilində və ərəb təfəkkürü tərzində ifadə etməkdə görürdü. Lakin ondan ötrü peyğəmbərin
əməllərini və yaradıcılığını bilmək fəlsəfəni bilməkdən vacib idi. Quranda əksini tapmış həqiqət
filosofların baxışlarından, dünyagörüşündən daha ülvüdür.
Göründüyü kimi fon Qrünebaum İslamın necə həqiqi, düzgün, ülvi bıı din olduğunu əsər
boyu izah edir.
Qloballaşma və İslamdan danışarkən biz bu dinin dünya xalqlarının həyatının bütün
sahələrinə necə sirayət etdiyinin şahidi oluruq.
İslam hal-hazırkı dövrümüzdə nəinki Şərq mənəviyyatına güclü təsir göstərir, eyni
zamanda Qərb mənəviyyatına da güclü təsir göstərir. Qərb alimləri özləri etiraf edirlər ki, Qərb
mənəviyyatı sahəsində Şərqə möhtacdır. Şərqin mənəviyyatı Qərbinkindən daha zəngin və
dolğundur. Əgər Şərqlilər müasir elm və sənayedə qərblilərdən istifadə edirlərsə, qərblilər də
mənəviyyat sahəsində şərqlilərdən istifadə etməlidirlər. Həqiqətən də bəşəriyyət öz yaşayışında
müasir sənaye və texnoloji avadanlıqdardan başqa digər vasitələrə də ehtiyaclıdır. Əgər
cəmiyyətin ictimai - siyasi qurumları həyatin əsl fəlsəfəsindən ayrılsa və yaşayış mənəvi
dəyərlərə əsaslanmayaraq, yalnız maddi tələbatların ödənilməsinə yönəlsə, onda həyata zalım bir
rəhmsizlik hakim olar.
Böyük İslam mütəfəkkirlərindən biri deyir: «Biz demirik ki, düşüncə və rəftarımızda
özünütəcrid yolunu seçək və tarixin sivilizasiyalı inkişafından geri qalaq. Biz də bu karvanın
səmişinləriyik və orda öz payımız var. Daha doğrusu, biz müsəlmanlar bəşər mədəniyyətinə
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misilsiz töhfələr vermişik. Amma təəssüflər olsun ki, bu gün öz qədir-qiymətimizi bilmirik.
Parlaq və şanlı keçmişimizi düzgün qiymətləndirməyincə, dünya ictimaiyyəti arasında öz layiqli
yerimizi tutmayınca, fikir və düşüncələrimiz köləlikdən azad olmayacaqdır. Yadlara əl açmaq
adətini tərk edə bilsək, onların bizlərə necə itaət etdiyinin şahidi olarıq». (1,28)
Bu fikirlər hal- hazırda Qarabağ torpaqlarının erməni qəsbkarları tərəfindən işğalına gözəl
nümunədir. Belə ki, biz Azərbaycanlılar da erməniləri həmişə yuxan vəzifələrdə işə qəbul etdik.
Hər yerdə onlara hörmət edirdik. Şəhərin ən yaxşı yerlərində onlara mənzillər verilirdi. Biz öz
qədir- qiymətimizi bilmədik. Dost- qardaş deyə- deyə bizim bərəkətli gözəl torpaqlarımız əsrin
əvvəllərindən bu günə qədər ermənilərə bağışlanıldı. Bu həm də bizim ağılsız, maymaq
rəhbərlərimizin ucbatından oldu. İndi bütün bu çətinliklərin əzabını «qaçqın» və «köçkün»
adlandırdığımız sadə «qara camaat» çəkir.
Doğrudan da biz gərək öz parlaq keçmişimizi əldən verməyək və daimi yaşayış
prinsiplərimizi həyat təcrübəmizlə uyğunlaşdıraq və qoruyaq. Biz öz mədəni dəyərlərimizin
qiymətləndirilməsinə hər yerdə çalışmalıyıq. Biz hələ də İslanım dünyada tam təbliğinə nail ola
bilmirik. Bir də ki, müsəlman xalqları və dövlətləri arasındakı münaqişə və çəkişmələr onların
zəifləyərək dünyanın böyük ölkələrinin təsiri altına düşmələrinə səbəb olur. İslam dövlətləri
arasında birliyin olmaması onların ABŞ və digər dövlətlər tərəfindən müdaxiləsinə səbəb olur.
Rəhmətlik M.Ə.Sabir demişkən, «iblis» kimi ortalığa düşən mənfur şimalı əcnəbilər
müsəlmanlar arasınd nifaq törətməyə çalışırlar.
Heç təsadüfi deyildir ki, Roma papası Vatikanda Keşişlər Şurasının açılışı zamanı
söylədiyi nitqində demişdir: «Afrikada xristianlıq və Qərb ücün real təhlükə olan İslam
dünyadakı kommunizm təhlükəsindən daha qorxuludur».
Həqiqətən də hal- hazırda İslam dini dünyada sürətlə yayılmaqdadır. Çünki xalqlar bu
dinin necə sülhsevər, ədalətli, insanpərvər bir din olduğunu dərk edirlər. Parisdə çıxan
jurnallardan birində Şərqşünas Marsel Karder yazır: «Əvvəllər hökmdarların və şahzadələrin dini
olan İslam, bu günümumxalq məzhəbinə çevrilmişdr. Sel kimi çoşğun olan xalqlar onun bayrağı
altında birləşirlər. İslam Şimalı Afrikadan həmin qitənin cənubuna doğru sürətlə və ardıcıllıqla
irəliləməkdədir. Statistikadabuinkarolunmazfaktı təsdiqedir».
Bugün əcnəbi təşkilatlar İslam ölkələrində illərlə güclü təbliğat aparsalarda həmin dini
xalqdan ayıra bilməmişlər.Görəsən bu dinin daxilində hansı möcüzələr varki, onu xalqdan ayıra
bilmirlər.Elə İslamın sirri də bundadır.
Görkəmli filosof Volter demişdir: «Məhəmmədin gətirdiyi din şübhəsiz Xristianlıqdan
üstündür. Onun ayinində heç vaxt məsihitlisdə olduğu kimi dəlilik dərəcəsinə çatan küfr mövcud
olmayıb. İslamda təkallahı üz Allah və ya üç Allahı tək Allah saymayıblar. Yeganə Allaha inam
bu dinin əmridır. İslam dini öz vücudu ilə həmin etiqadların banisinə borcludur. Xristianlıq qılınc
və odla öz ayinlərini başqalarının boynuna yükləyir.Ey Rəbbbim, kaş bütün Avropa xalqları
özləri üçün müsəlmanları nümunə hesab edəydilər». (1,48)
Volter Xristianlıqda protestant məzhəbinin banisi sayılan Martin Lüter haqqında belə
deyir; «Lüter, Məhəmmədin ayaqqabısının bağını açmağa belə layiq deyil».Daha sonra yazırdı:
«Şübhə yoxdur ki, Məhəmməd çox böyük şəxsiyyət olmuş və həmdə böyük şəxsiyyətlər
yetişdirmişdir.O çox ağıllı başçı, ədalətli hakim, gözəl əxlaqlı bir peyğəmbər olduğu üçün yer
üzündə ən böyük inqilab etmişdir».
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L.Tolstoy isə belə deyirdi: «Məhəmməd üçün təkcə vəhşi və qaniçən bir milləti yüksək
tərəqqi və mədəniyyətə çatdırmaq işi kifayət qədər iftixarlı hesab edilə bilər. Məhəmmədin
şəriəti ağıl və hikmətə uyğun olduğundan gələcəkdə bütün dünyada hökmranlıq edəcək».
İslam ədaləti və sülhü təkcə müsəlmanlar üçün yox, eyni zamanda bütün qeyrimüsəlmanlar üçündə bərqərar etmişdir.
Vaxtı ilə görkəmli filosof Əl-Kindi «Bizim dil əhli»-əhlilisanin üçün çalışırdı.Bu hər halda
bir çox sahələrdə dini separatizmi tarazlaşdırmış ümumi mədəniyyətin hamı tərəfindən başa
düşülməsi zərurətinin yaranmasına çox mühüm sübutdur. Böyük müsəlman filosofları ƏlFərabinin və İbn Sinanın bir fəlsəfi dildə danışmaları bundan xəbər verir. Məhz İslamın
vasitəçiliyi ilə yəhudilikdə yunan fikri ilə ilk dəfə geniş ümumi əlaqə yaratdı.
Fon Qrünebaum «Klassik İslam» əsərində İslam mədəniyyətinin tarixini şaf yolunu
izləmiş, sosial-iqtisadi münasibətlərin təhlilini vermiş, Şərq Qərb şəhərlərin ticarət, pul,
mülkiyyət məsələlərinin şəhər əhalisinin milli etnik xüsusiyyətlərinin, hərbi quruculuq və siyasi
idarəetmə aparatının müqayisəli təhlilini göstərmişdir.
Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, Qrünebaum İslamın irəli sürdüyü qayda-qanunların
tam demokratik olduğunu və bundan bütün dünya ölkələrinin quruculuq işlərində istifadəsini tam
məqbul saymışdır.
F.Qrünebaum yazır: «Xristian dünyası yalnız bir şeydə- fəlsəfədə və elmdə islamın əxz
etdiyi və ərəb dilində ifadə olunmuş, XII əsrdən başlayaraq təzədən xristian mərkəzlərinə çevrilmiş mərkəzlərdə, ilk növbədə geniş tərcüməçilik işinin aparıldığı Toledoda diqqətlə öyrənildikdən sonra latın dilinə tərcümə edilmiş klassik irsin qorunub saxlanılmasına görə minnətdardır».
(6,102)
İslam dövlət dili olan ərəb dilinin tənəzzülünə hec də mane olmadı. Fəlsəfi və elmi
konsepsiyaların ifadə olunmasında fars dili ərəb dilindən geri qalırdı.
Tarixi faktlara nəzər yetirərkən, görürük ki, İslamı qəbul edən xalqlar elm və mədəniyyət
sahəsində yeni konsepsiyalar işləyib hazırlamağa başladılar.Məhz bunun qarşısını almaq üçün
S.Hantinqton müsəlman ölkələrinin daxildən məhv edilməsinə Avropa ölkələrini çağırırdı. O,
yazır: “İqtisadi cəhətdən Qərb digər sivilizasiyalarla müqayisədə daha zəngindir, lakin təbii
artımın çox zəif olması, mənəvi durğunluq, mədəniyyətin geriyə doğru inkişafı, zəif iqtisadi
artım, qeyri-Qərb xalqlarının qeyri-Qərb ölkələrinə kütləvi immiqrasiyası və s. kimi problemlər»
Qərbin öz mövqeyini itirmək təhlükəsi yaratmışdır. Həqqətən də İslamın sürətlə inkişafı Qərbi
vəlvələyə salmışdır. Məhz buna görə də bütün islam dünyası vahid bir bayraq altında
birləşməlidir. İslam dünyası ölkələri öz siyasətlərini elə qurmalıdırlar ki, Qərb ölkələri onların
daxili işlərinə qarışa bilməsinlər. İslamın sürətli inişafı sözsüz ki, Qərbin beynəlxalq aləmdə
nüfuzuna xələl gətirə bilər. Buna görə də əsas hədəfi İslam ölkələridir.
Qərbi digər sivil ölkələrinə qarşı qoyan S.Hantinqton yazır: «Demoqrafik artım,
sənayeləşmə, urbanizasiya, zəngin yeraltı sərvətlər ümumi savad və təhsil səviyyəsinin artması,
çoxsaylı İslam təşkilatlarının və institutlarının olması və s. İslam ölkələrinin gələcəkdə Qərb
üçün böyük təhlükə olduğunu sübut edır». (5,37) Qeyd etmək lazımdır ki, İslam Avropaya təkcə
yeni biliklərin əxz edilməsinə yox mədəniyyətin inkişafına təsir göstərərək, yeni Avropa
şüurunun formalaşmasında böyük rol oynamışdır. İslam orta əsrlərdən başlayaraq Avropa
cəmiyyətinin məiştəinə, ticarət-iqtisadiyyatına, ədəbiyyatına, texnikasına, siyasətinə, fəlsəfəsinə,
dininə az ya çox dərəcədə müxtəlif səviyyələrdə təsir göstərmişdir.
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A.V.Juravksinin yazdığı kimi XII-XIII əsrlərdə müsəlman alim və filosofları Avropa
Xristian məktəblərində böyük nüfuza malik idilər».
Belə ki, optika, botanika, əczaçılıq və praktik təbabət bir çox işlərə görəislam
tədqiqatlarına borcludurlar. Müasir qloballaşma dövründə İslam bütün dünya dövlətlərini sülh və
qardaşlıq şəraitində yaşamağa çağınr.Onun müqəddəs kitabı olan Quranda öz əksini tapmışdır.
Lakin islamona qarşı müharibə aparanlara müharibəyə (cihada) çağırır. Bu isə Qərb dairələrini
narahat edir. Məsələn, necə illərdir ki, torpaqlan İsrail işğalçıları tərəfindən zəbt edilmiş Fələstin
xalqları nə etməlidirlər? Əlbəttə ki, gördüyümüz uzun illərdir ki, Fələstinin uşaqdan tutmuş
böyüyədək bütün hamısı mübarizəni dayandırmırlar. Təbii ki, bu belə də olmalıdır. Bunu İslam
«fundamentalizmi» adlandırsalar da bu belə deyildir. Onu şərait doğurmuşdur. Rus şərqşünası
A.V.Kudryavtsev yazır: «Yaxın Şərq problemim həll edilməmiş olması İslam
fundamentalizminin meydana gəlməsinin mühüm səbəblərindən biri olsa da onun başlıca səbəbi
deyildir. Bu prosedə sosial - iqtisadi böhranlar daha mühüm rol oynayır. (7,23)
Deməli, buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bu prosesi əhalim kütləvi surətdə
yoxsulluğa, aclığa, işsizliyə və s. olan etirazı doğurur.
Ədəbiyyat:
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dünya konfransı, B, 2001.
3. Münxen təhlükəsizlik konfransı. 2008, 10 fevral Wap Mobil az/
4. Qrünebaum Q. E. Klassik İslam. 600-1258 tarixinə dair oçerq. B, az ensiklopediyası, poliqrafiya
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5. Qloballaşma və İslam (Elmi konfransın materialları) B, 12-13 may, 2004.
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ŞƏRQ ƏNƏNƏLƏRİNDƏ HƏMRƏYLİK KONSEPSİYASI
Əminə Əliyeva
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan

“Hər bir insan azadlığa və bərabərliyə can atır, fəqət bunlar ətrafdakıların,
qardaşlıqların köməyi olmadan əldə edilə bilməz”
Düpon 1834

2017-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən sərəncam imzalanmışdır.
Azərbaycan uzun əsrlərdən bəri İslam sivilizasiyasının əsas mərkəzlərindən biri olmuşdur.
O, İslam dininin yayılmasında və eyni zamanda Müsəlman İntibahının bərqərar olmasında
mühüm rol oynamışdır. Bütün bunlar Azərbaycan ərazisində ilk vaxtlardan islam dininin maddi
və qeyri-maddi irsinin formalaşmasına zəmin yaratmışdır. 743-cü ildə tikilən Şamaxı Cümə
məscidi və ölkəmizin muzeylərində saxlanılan qədim əlyazmalar bunun bariz nümunəsidir
Azərbaycan Respublikası İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, İSESKO-nun, həmçinin
müsəlman ölkələrini birləşdirən digər mötəbər qurumların üzvü seçilərək İslam aləmi ilə
qarşılıqlı faydalı münasibətlər qurmuş, qlobal əhəmiyyətli bir sıra mühüm mədəni forumların
təşkilatçısı kimi çıxış etmişdir.
Bu gün biz həmrəylik haqqında çox danışırıq. Elə isə gəlin görək həmrəylik nə deməkdir?
Bu yalnız zəiflər və kasıblara sərf edən, yoxsa ki bəşəriyyətin təşəkkülü ilə eyni zamanda
meydana çıxmış bir konsepsiyadırmı?
Həmrəyliyi hiss etmək – yaxınlarını sevmək və onları olduğu kimi qəbul etmək deməkdir.
Həmrəylik cəmiyyəti daha balanslaşdırılmış və daha sakit, daha hüzurlu etmək baxımından da
cəmiyyət üçün çox faydalıdır. Həmrəylik eyni zamanda insanın gündəlik həyatına da müsbət
təsirə malikdir.
Həmrəylik tarixi - bir tərəfdən müstəqilliyin və azadlığın əldə edilməsi yolunda cəmiyyətin
göstərdiyi çabaların məcmusunun tarixini, digər tərəfdən isə ictimai həyatın məhdudlaşdırılması
tarixini özündə ehtiva edir.
Biz nədən həmərəyik? Bügünkü dünyanın bizləri həmrəyliyə etdiyi çağırışlarını nəzərə
alaraq bu konsepsiyanın mənbələrinə nəzər salmaq zəruridir. Antoqonizmin hökm sürdüyü
cəmiyyətdə dayanıqlı həmrəylik konsepsiyasının yaranması üçün bəşəriyyətə iki yüz illik bir
müddət lazım olmuşdur. Aparılmış tədqiqatlara əsasən biz “təbii həmrəyliyik” (ailədaxili
həmrəylik) və “ yaradılmış həmrəylik”, yəni məhdudiyyətlər həmrəyliyi, hamı üçün həmrəylik,
qarşılıqlı asıllığı şərtləndirən həmrəylik və bəşəri dəyərlərin müdafiəsinə yönəldilmiş həmrəylik
konsepsiyalarını fərqləndirə bilərik. Bu konsepsiyaların bir qismi əxlaqi, yəni dini və dünyəvi
dəyərlərə, digərləri isə əqli dəyərlərə əsaslanır.
Məsələyə fəlsəfi, antropoloji və tarixi yanaşmalar bizim həmrəyliyə can atmağımızın
səbəblərini daha yaxşı dərk etmək imkanı verir.
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Həmrəylik – bir ictimai əlaqə forması kimi digər insanların, adətən ümumi taleyi bölüşən
insan qruplarının (ailə, kənd, həmkar, millət) üzvləri arasında həmin şəxslərin rifahına aid olan
qarşılıqlı tərəfdaşlığı və asılılığı ifadə edir. [1]
Daha geniş anlamda milli həmrəylik ümumun mənafeyi üçün hər kəsin qəbul etdiyi
təşkilatlanmanı, məsələn vergilərin hamı tərəfindən könüllü ödənilməsi ifadə edir.Bu mənada
“həmrəylik konsepsiyası hər şeydən öncə ictimai hüququn konsepsiyasıdır, onun hüquqi
konsepsiyasıdır”. [2,s.159]
Həmrəylik bir konsepsiya kimi ilkin olaraq Roma hüququnda təzahür etmişdir.
“solidum”bir fərdin mənsub olduğu cəmiyyətdə mövcud olan vəzifə və öhdəliklərin məcmusu
üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürməsi deməkdir. Lakin, bu heç də, hüquqi və əxlaqi mülahizələrə görə, özgəsinin daşımalı olduğu məsuliyyəti digər fərdin öz üzərinə götürməsi anlamına
gəlmir.
Didro və Dalamberin tərtib etdikləri ensiklopediyada “ticarət” sözünün əsasında
həmrəyliyin aşağıdakı tərifi verilir: “…bu bir öhdəlikdir, elə bir öhdəlik ki, bir neçə borclunun
götürdüyü borcu, borc məbləğini borclulardan hansı birinin götürdüyündən asılı olmayaraq
ödəməyi, onların hər biri öz öhdəsinə götürür”. [3.s. 252]
Avropada həmrəylik terminə, 1665-ci ildən başlayaraq, “cəmiyyətdə yaşamaq qabiliyyəti”
anlamında rast gəlinir. Ensiklopediyada həmrəylik insanların qarşılıqlı asılılığı bə ya qarşılıqlı
köməyi kimi verilir. Maarifçilik dövrünə görə isə “insan artıq təbii əlaqələrin – ailənin, qan
qohumluğunun mövcud olduğu cəmiyyətdə yaşamaq üçün yaradılmışdır”..., ” ...belə görünür ki,
O (Allah) qan qohumluğu və doğmalıq nəticəsində yaranan əlaqələrin, insanlar arasında qurmaq
istədiyi daha geniş ittifaqa səbəb olmasını istəmişdir”. [4.s.252]
Maarifçilik dövrünün həmrəylik konsepsiyası hüquqi terminlərlə ifadə edilərək aşağıdakı
kimi verilə bilər: “Həmrəylik ... tərəflərdən hər birinin kontrakt üzrə tam həcmdə ödəməli olduğu
öhdəlikdir”...
Bu həmrəylik ya qanun əsasında, ya da razılaşmaya əsasən həyata keçirilir (müqaviləyə
əsasən). “Hamı bir nəfər üçün, bir nəfər hamı üçün” formulası ilkin olaraq 1773-cü il ildə
meydana gəlmişdir və çox ehtimal ki, ticarət hüququna aidiyyəti vardır. Lakin əgər biz bu rahat
formulu daha geniş kontestlərdə araşdırsaq o, daha əhatəli məna kəsb edər. O zamanlarda isə bu
kiçik bir semantik addım idi.
Böyük Fransız inqilabının fəal iştirakçısı, Fransanın ən məhşur natiqlərindən və siyasi
xadimlərindən biri, məhşur fransız iqtisadçısı və filosofu Viktor de Mirabonun oğlu olan, mason
Onore Qabriel Riketti, qraf de Mirabo (фр. Honoré Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau
(09.031749 — 2.04.1791) 28.10.1789-cu ildə Milli Şuranın yığıncağındakı çıxışında bəyan
etmişdi ki, “ Əxlaq üçün vacib olan odur ki, bu konsepsiya ictimai və şəxsi inam anlayışı kimi
formalaşsın”. [5] Bu zaman həmrəylik konsepsiyası ilk dəfə olaraq siyasi-ideoloji məna kəsb
etmişdir.
Həmrəylik konsepsiyası, sosiologiyanı sərbəst bir elm sahəsi kimi ərsəyə gətirmiş,
professional sosiologiyanın əsasını qoymuş fransız alimi Emil Dürkheym tərəfindən işlənərək
hazırlanmışdır (1858-1917). Onun sosioloji təliminin mərkəzi ideyası ictimai həmrəylik
ideyasıdır.Cəmiyyətin iki formasından - ənənəvi və müasir formalarından çıxış edərək Emil
Dürkeym ictimai həmrəyliyin iki növünü təqdim edir.
Emil Dürkheymə görə ictimai həmrəylik növləri ilə cəmiyyətin formaları arasında
uyğunluq vardır. O, özünün “İctimai əməyin bölünməsi” əsərində, (1893) cəmiyyətin inkişaf
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nəzəriyyəsi çərçivəsində, mexaniki və üzvi həmrəylik anlayışlarını irəli sürmüşdür.
(«mechanical» and «organic solidarity»). Mexaniki həmrəylik nümayiş etdirən cəmiyyətlərdə
birlik və qarşılıqlı inteqrasiya fərdlərin oxşarlığından irəli gəlir.İnsanlar qarşılıqlı əlaqələrini
oxşar iş şəraiti, oxşar təhsil, din və həyat tərzi vasitəsilə dərk edirlər.Mexaniki həmrəylik adətən
ənənəvi və kiçik cəmiyyətlərdə müşahidə olunur.[6] Sadə cəmiyyətlərdə (tayfa icmalarında)
həmrəylik əsasən ailə bağları daxilində yaranan qohumluq əlaqələrinə əsaslanır. İctimai həmrəylik insanlar arasındakı qarşılıqlı əlaqələrdən, məsələn ixtisasların eyniliyindən və digər səbəblərdən irəli gəlir. Bu sayaq həmrəyliyə “müasir” və “ sənaye” cəmiyyətlərində rast gəlinir.[7.s.107]
Emil Dürkheym həmrəylik konsepsiyasının aşağıdakı tərifini verir – bu daha inkişaf etmiş
cəmiyyətlərdə fərdlərin qarşılıqlı asılılığına əsaslanan ictimai vəhdətdir. (social cohesion).
Fərdlər müxtəlif dəyərlərin və maraqların daşıyıcıları olmaqla fərqli funksiyalar yerinə
yetirsələr də, konkret funksiyaların icrası zamanı həmin fərdlərin nümayiş etdirdikləri qarşılıqlı
etibar cəmiyyətdəki asayişi və ictimai həmrəyliyi təyin edir. Beləliiklə, daha mürəkkəb
cəmiyyətlərdə ictimai həmrəylik onun tərkib hissələrinin qarşılıqlı asılılığına əsaslanır (fermerlər
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edərək zavod işçilərini təmin edir və onlar da öz növbəsində
traktor və digər texniki vasitələr istehsal edərək fermerlərə verirlər).Əməyin bölünməsi
prinsipinə əsasən, əgər birinci halda fərdin kollektivdə əriyərək yox olması nəzərdə tutulursa,
ikinci halda onun şəxsiyyət kimi inkişafı ön plana çıxır.İnsanlara məxsus, biri digərini tamamlayan ictimai funksiyalar onların sıx əməkdaşlıq etməsini tələb edir. Cəmiyyəti canlı bir orqanizmə
bənzətsək, həmin orqanizmin fəaliyyəti üçün hər bir insanın əvəzolunmaz olduğu aydın olur.
Emil Dürkheym “Bizlər kamil və tamamlanmış bir varlıq, bir tam olmağa, yoxsa ki,
əksinə, tamın bir hissəsi, orqanizmin orqanı olmağa can atmalıyıq”? sualını qoyur.
Beləliklə, əməyin ictimai bölünməsi ictimai həmrəyliyin mənbəyi qismində çıxış edir.
Müasir cəmiyyətdəki mövcud problem və konfliktlər isə həmin cəmiyyətdəki aparıcı siniflər
arasındakı münasibətlərin kifayət qədər tənzimlənməməsinin və qəbul edilmiş normalardan
kənarlaımaların nəticəsidir.
Biz bura qədər, həmrəylik konsepsiyasının Avropa tarixindəki izlərini araşdırsaq da, elə
həmin Avropa və bəzi ərəbdilli alimlərin araşdırmaları nəticəsində bu konsepsiyanın banisinin
ərəb, müsəlman filosofu, tarixçi İbn Haldunun olduğu müəyyən edilmişdir. (27.051332 17.03.1406) [8,s.176] Özünün “Müqəddimə” (tarixə giriş) əsərində İbn Haldun xalqların və
ölkələrin tərəqqisi və tənəzzülü səbəblərini araşdırmışdır. O, Adam Smitdən xeyli əvvəl əməyin
bölünməsinin dəyərli və zəruri olduğunu kəşf etmişdir.İbn Haldun dəyər nəzəriyyəsini Rikardodan əvvəl, iqtisadiyyatın stabilləşməsində dövlətin oynadığı mühüm rol barədə mülahizələrini isə
Con Keynsidən öncə işləyib hazırlamışdır. [9.s.10]
İbn Haldunun tərcümeyi halından onun Qahirədə yaşadığı, maliki məzhbli şəriət
məhkəməsində baş qazi vəzifəsi tutduğu məlum olur. Vicdanlı və həqiqətsevər insan olması
nəticəsində xeyli düşmən qazanmış, bu səbəbdən dəfələrlə vəzifədən kənarlaşdırılsa da, təkrarən
həmin vəzifədə bərpa olunmuşdur.Əmir Teymurun Suriyaya (Misir sultanının ərazisinə) yürüşü
zamanı İbn Haldun Qahirə hökmdarını Teymurun hüzuruna müşayət etmiş, öz davranışı ilə onu
valeh etmişdir. Bu görüş zamanı İbn Haldun özünün qəbilə həmrəyliyi (əsabiyyə) nəzəriyyəsini
Əmir Teymura şərh etmişdir.
Əsabiyyə anlayışı ictimai anlamda bir qrupun, kollektivin həmrəyliyi kimi tərcümə olunur.
Bu nəzəriyyə şimali Afrikada yerləşən Məğribin tarixinin izahı məqsədilə işlənib hazırlanmışdır.
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İbn Haldun ondan başlayır ki, insan dəstədən, qrupdan aralı yaşaya bilməz. O,
yoldaşlarının əməkdaşlığına və dəstəyinə möhtacdır və yalnız möhkəm birliyə malik qrup onun
müdafiəsini təmin edə bilər. Hər hansı kollektivə mənsub olmaq eyni zamanda peşə vərdişlərinin
əldə olunmasına və intellektual inkişafa rəvac verir. O, sonradan göstərir ki, birgə fəaliyyət
göstərən müxtəlif qruplar fərqli keyfiyyətlərə malikdirlər.Bu da öz növbəsində etnik qruplarda
mövcud olan və hər səviyyənin özünəməxsus əsabiyyəsinin, iyerarxik səviyyələşməni təyin
etdiyi anlamına gəlir. Dağılmamaq, məhv olmamaq üçün daha yüksək səviyyəli qrup daha güclü
əsabiyyəyə malik olmalıdır.Daha sonra İbn Haldun göstərir ki, qrupun liderliyi və idarəçiliyi ən
güclü və idarəciliyə təbii hüquqları olan ailəyə və ya nəsilə məxsus olmalıdır.
Onun işləyib hazırladığı nəzəriyyə əsabiyyənin yaranma və süqutu yollarının izahını
verir.İbn Halduna görə, əsabiyyə “ictimai dialoqun, dostluq əlaqələrinin, uzunmüddətli tanışlığın
və yoldaşlıq münasibətlərinin nəticəsi kimi təzahür edir.Nəzəriyyənin başlıca bəndlərindən biri
kollektiv həmrəylik və dövlət gücünün nisbətinə həsr olunmuşdur. Məhdud və aqrar Məğrib
cəmiyyətində kollektiv fəaliyyət göstərə bilmək qabiliyyəti ayaqda qalmağın, sağ qalmağın
mühüm şərti idi. İbn Haldunun model kimi qəbul etdiyi bu məhdud cəmiyyətlər – “səhra”
cəmiyyətləri “şəhərlilər” cəmiyyətinə xas olan dəbdəbədən fərqli olaraq yalnız zəruri olan
əşyalara malikdirlər.
Ərəb dilində əsabiyyə sözü ictimai birlik anlamına gəlir.Ərəb mədəniyyətini və ərazilərini
qələmə almış İbn Haldun məhz bu ictimai birlik konsepsiysına istinad edir.Bu termin ictimai
həmrəyliyə aid olmaqla birlik, qrup şüuru və eyni zamanda ictimai birliyi özündə ehtiva edir.ilk
olaraq qəbilə və klanlara münasibətdə işlədilən bu termin, kommuntarizmin analoqu kimi,
müəyyən şəraitlərdə müasir milliyyətçiliyə də şamil oluna bilər.
İslamaqədərki dövrdə meydana gəlmiş bu konsepsiya insan cəmiyyəttinin təməl
daşlarından biri kimi İbn Haldun tərəfindən populyarlaşdırılmışdır.Əsabiyyə heç də yalnız
köçərilərə və qan qohumluğuna aid deyildir. Bu daha çox klassik respublikaçılığa bənzəyir.
Günümüzdə bu termin həmrəyliyin sinonimi kimi işlədilə bilər.
Tarixi və insani planda maraq doğuran bu dövretməyə görə - daha yüksək əsabiyyəyə
malik olkan “səhra” qəbilələri inlişaf etmiş, sivil, lakin aşağı əsabiyyəyə malik “şəhərlilər”i
devirərək yeni, idarəedici sülalənin əsasını qoyurlar.Fəqət, dörd nəsil keçdikdən sonra, sivil
həyat tərzinin təsiri nəticəsində “səhra” qəbilələrinin əsabiyyəsi zəifləyir və nəticədə, daxili
münaqişələrin təsiri nəticəsində dövlət süqut edir.
İbn Halduna görə əsabiyyə bir konsepsiya kimi, insan cəmiyyətin konkret formasından
asılı olmayaraq, istər ictimai icma quruluşunun, istərsə də müasir cəmiyyətin birliyinin
səbəblərini başadüşülən edir.
Hər hansı bir cəmiyyət, ictimai qrup özünə məxsus olan əsabiyyələrdən nə qədər
uzaqlaşırsa, başqa bir yerdə, yeni əsabiyyələrə malik digər bir cəmiyyətin yenidən təşəkkül
tapması ehtimalı bir o qədər artır.Təəssüf doğurucu haldır ki, bu yeni əsabiyyənin baniləri
dominant imperiyanın hökmdarları tərəfindən varvar kimi görülür və təqib olunurlar. [11]
İbn Haldunun qələmə aldığı əsabiyyə dövretməsi bizim zamana qədər mövcud olmuş
bütün sivilizasiyalar üçün doğru olmuşdur. Belə ki, istilaçıların ərəb, bərbər, türk və ya monqol
olmasından asılı olmayaraq sonunda fəth etdikləri xalqların dinini və mədəniyyətini əxz etməsi
dəfələrlə tarixi təsdiqini tapmışdır. Əsabiyyə dövretməsi müsəlman dünyası xaricində də, o
cümlədən Çində, Avropada və Hindistanda da yer almışdır. İstilaçılar sonunda ya Çin
mədəniyyətini, ya xristianlığı və yaxud da qədim ellin mədəniyyətini əxz etmiş olurdular.
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İslam həmrəyliyi və müasirlik. Bəzi cari problemlər
Islam dini, meydana gəldiyi ilk gündən etibarən fərdi və kollektiv həyatın müxtəlif
elementlərinə ayrı-ayrılıqda baxmaqdan kənarda olmuşdur, istər insanın son məqsədi olsun,
istərsə də Allaha inam və qanunlara tabe olmaq məsələsi.
İlahi qanunlar vəzifə və öhdıliklərin məcmusu kimi təzahür edirlər. İslamı qəbul edərək
onun tələblərinə əməl edən hər kəs bir növ öz üzərinə müəyyən öhdəlik götürmüş olur: Allahın
müəyyən etdiyindən qeyri onun digər öhdəlikləri yoxdur. Lakin, ictimai hüquq öhdəlikləri
ehmtiva edən qanunlar irəli sürür: fərq qoyulmadan Allaha iman gətirmiş bütün şəxslər icmanın
bütün üzvlərinin hüquqlarına hörmətlə yanaşmalıdırlar.Bu, əxlaqı və hüquqi müsəlman
kodeksinin – şəriət məhkəmələrinin təməl daşıdır. [12]
Müasir cəmiyyətdə baş vermiş pozuntular ərəb-müsəlman dünyasındakı həmrəyliyi
dəyişikliklərə məruz qoymuşlar. Sənayenin inkişafı, demoqrafik dəyişikliklər, urbanizasiyanın
sürətlənməsi, yeni texnologoyaların idxalı, millətçiliyin baş qaldırması və avtoritar dövlətlərin
meydana gəlməsi keçmişlə əlaqələrin dramatik surətdə qırılmasına rəvac vermişdir. Bu
dəyişikliklər yekunda həmrəyliyin formalaşma şərtlərinin, o cümlədən ictimai və siyasi birliyin
dəyişməsinə səbəb olmuşlar.Uyğun olaraq baş vermiş ictimai-iqtisadi, siyasi, mədəni və texniki
yeniliklər normativ əsərlərdə - Quranda, peqəmbərin sünnəsində və müsəlman kəlamçılarinin
ideya və fikirlərində əks olunmuş həmrəyliyin həqiqi ideyasını kökündən dəyişmişdir.
Müasir, intellektual və siyasi islam dünyası, yəqin ki, tezliklə, demokratiyaya açıq insan
hüquqlarının “müasir fəlsəfəsini”nin meydana gəlməsi üçün zəruri şərait yaradacaqdır.Dini
diskussiyaların ictimai mühitdə mərkəzi yer tutduğu ölkələrdə həmrəylik prinsiplərinin və
şəxsiyyətin meydana gəlməsi, təşəkkülü və realizə olunmasında teoloqların polu
danılmazdır.İnsanların doqmatik olaraq imanlılara və imansızlara bölündüyü dövlətlər, banisi
müsəlman mütəfəkkiri İbn Haldun olmuş həmrəylik prinsiplərinə riayət edərək müasir azadlıq,
bərabərlik, sekulyarizm prinsiplərinə qovuşar, həmrəyliyin yeni, fərqli konsepsiyalarını
yaradırlar.
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AZƏRBAYCAN HƏMRƏYLİK NÜMUNƏSİ KİMİ
Əyyub Kərimov
Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan
Yaşadığımız zamanı qlobal yanaşma kontekstindən təhlil etdikdə, baş verən proseslərin
mürəkkəbliyi və ziddiyyətliliyi daha aydın təsəvvür olunur. Sürətli inkişafın mütərəqqi
cəhətlərinə xələl gətirmədən bildirmək istəyirik ki, bu inkişaf eyni zamanda yer kürəsində hələ
də etnik, milli, dini zəmində, dövlətlərarası münasibətlər kontekstində baş verən və getdikcə
artan münaqişələrlə, zorakılıqlarla, qanlı toqquşmalarla müşaiyət olunur. Misirdə, Suriyada,
İraqda, Ukraynada, Avropa ölkələrində, ABŞ-da baş verənlər fəlsəfi-siyasi təhlillərin predmetinə
çevrilməkdədir. Həmçinin günümüzün reallığı olan etnik-dini konfliktlər yalnız böyük və kiçik
sosial birlikləri deyil, həm də ayrı-ayrı ölkələri, bütöv kontinentləri, onlarla xalqları və dövlətləri
də əhatə edir. Hörmətlıi Akademik R. Mehdiyevin yazdığı kimi: "Zorakılıq, təcavüzkarlıq,
müharibələr və konfliktlər hegomonluğa cəhdlə yanaşı insan faciəsi və qurbanları ilə müşayiət
olunaraq bəşəri mövcudluğun adi həyatına çevrilmişdir"[8,15].
Fikrimizcə bütün bunlar siyasi, iqtisadi, milli, dini, şəxsi maraqların toqquşmasından
qaynaqlanır. Bu toquşmaların, hazırda dünyada baş verən münaqişələrin ideya-nəzəri əsasları isə
Zbigniev K. Brzezinskinin “Böyük şahmat taxtası”, Yapon əsilli Amerikalı filosof, iqtisadçı eyni
zamanda siyasətçi F.Fukuyamanın "Tarixin sonu və sonuncu insan", Samuel Hantingtonun
(Samuel P. Huntington) 1993-cü ildə yazdıgı “Sivilizasiyaların toqquşması” və s. əsərlərində
hazırlanmışdı.[16].
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Pan Gi Munun V Bakı Beynəlxalq Humanitar
Forumunun iştirakçılarına ünvanlanmış, Forumun işində iştirak edən BMT baş katibinin müavini
Cihan Sultanoğlu tərəfindən oxunmuş müraciətdəki aşagıdakı faktlar günümüzün reallığıdır.
Müraciətdə deyilir: “Bütün dünyada münaqişə və zorakılıq nəticəsində yurd-yuvasından didərgin
düşmüş insanların sayı hazırda 65 milyona yaxınlaşır. Bu, İkinci Dünya müharibəsindən sonra ən
yüksək rəqəmdir. Bundan başqa, təbii fəlakətlər və iqlim dəyişikliyi nəticəsində hər il 25 milyon
insan öz yurdundan didərgin düşür”[9].
Vaxtilə Mahatma Qandi zorakılığı («ximsa») insanda heyvani başlanğıc, qeyri-zorakılığı
isə («aximsa») onun ilahi mahiyyətinin əlaməti hesab edirdi. Böyük mütəfəkkir bildirirdi:
«Qeyri-zorakılıq yolu işıq saçan elə bir mayakdır ki, o bəşəriyyəti qaranlıqda məhv olmağa
qoymur»[15].
Ümumiyyətlə isə münaqişələrin analitik təhlili və rasional həlli yollarının axtarılması
xalqın mənlik şüurunun və siyasi mədəniyyətinin inkişafına pozitiv təsir göstərməklə yanaşı
cəmiyyətin sosial institutlarının yetkinliyinin və onun ictimai şüurunun səviyyəsinin əsas
göstəricilərindəndir.
Fikrimizcə, konfliktlərin konsensus yolu ilə həllinin ən optimal variantı tolerantlıq və
multikulturalizm əsasında dünyada həmrəylik mühitinin bərqərar olmasıdır.
Həmrəyliyin fəlsəfi əsaı irqindən, cinsindən və dinindən asılı olmayaraq bütün insanların
mənşəyinin həm mövcud təbii-elmi, həm də dini nəzəriyyələrdə eyni kökdən olmasındadır.
Müqəddəs kitabımız “Qurani kərim”də göstərilir : "Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadından
yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız deyə, sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq..." ("Hucurat"
surəsi, 13). Bu isə “bəşəriyyət doğma bir ailədir” məntiqi nəticəsini verir. Deməli milli, dini, irqi,
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etnik və s. ayrı-seçkiliklər, “ikili standartlar” yalnız müxtəlif maraqlardan, o cümlədən syasi
maraqlardan qaynaqlanır.
Sosial- fəlsəfi baxımdan həmrəylik cəmiyyətdə fərdlərin əqidə, düşüncə, ümumi maraqlar,
hədəflər, standartlar və qarşılıqlı anlaşmasına əsaslanan birliyidir. Bu anlam həmçinin fərdlər,
insan qrupları, xalqlar, millətlər və ya ölkələr arasında yaranan birgəlik (rəğbət, mənəvi dəstək,
maddi yardım və ya əməkdaşlıq) hissini əhatə edir. O, həm passiv (duyğu, rəğbət və s.), həm də
aktiv (müxtəlif sahələr üzrə geniş əməkdaşlıq, maddi dəstək və s.) ola bilər.
Tarixə nəzər saldıqda görürük ki, sosial –siyasi nəzəriyyələrdə və təlimlərdə həmrəylik
kateqoriyası mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Müxtəlif cəmiyyətlərdə həmrəyliyin əsasları
müxtəlifdir. “Sadə” cəmiyyətlərdə o daha çox qohumluq əlaqələrinə və ümumi dəyərlərə
əsalanır. Mürəkkəb cəmiyyətlərdə isə sosial həmrəylik hissinin formalaşmasına təsir edən amillər
müxtəlif təlimlərdə fərqli yanaşmadan araşdırılır. Məsələn Emil Dürkeym “İctimai əmək
bölgüsünün yaranması haqqında” əsərində həmrəyliyi “mexaniki” və “orqanik” həmrəyliyə
ayırır. Bildirir ki, mexaniki həmrəylik ənənəvi və kiçik cəmiyyətylərdə mövcud olur və əsasən
birgə iş, təhsil, həyat tərzi əsasında baş tutur. “Orqanik həmrəylik” isə əməyin ixtisaslaşması
əsasında yaranan qarşılıqlı asılılıqdan və həmçinin müxtəlif cinsli qarşılıqlı asılılıqlardan, ideya,
fikir və məqsəd birliyindən qaynaqlanır. Bu tipli həmrəyliyə “müasir” və “sənaye”
cəmiyyətlərində rast gəlinir.
F.A.Hayek isə Emil Dürkeymin qeyd olunan bölgüsünün real vəziyyətlə uzlaşmadsığını,
həmrəyliyin məntiqi qəlibə sığmadığını qeyd edir. Belə bir fikri vurğulayır ki, bəşəriyyət
fəaliyyətində rasionallıqdan kənar olan spontanlıqlarla da qarşılaşır. İnsanların sosial institutları
seçiməsi rasional meyarlardan daha çox, spontan xarakterli irrasional məqamlarla şərtlənir [ 19; 20 ].
İnsan fərd kimi digər insanlarla ünsiyyətdə olur, onun dünyagörüşü, fikir və ideyaları,
qarşısına qoyduğu hədəflər başqaları ilə uyğun olur, onların sevincini, kədərini bölüşür və
bununla da həmrəylik nümayiş etdirir. Həmrəylik yalnız fərdlər səviyyəsi ilə məhdudlaşmır, bu
və ya digər məsələlərlə bağlı o qruplar, təşkilatlar, toplumlar, dövlətlər, xalqlar, dinlər və nəhayət
ümumbəşəri səviyyəyə də yüksələ bilər. Həmrəylik həyatımızın ayrılmaz hissəsidir desək,
yanılmarıq. Bu hiss, adət-ənənələrimizə söykənməklə yanaşı, mənəviyyatımıza, mədəniyyətimizə hopmuşdur.
Lakin müasir dünyada baş verən proseslər, xüsusən islam ölkələrində yaradılan
münaqişələr, bəzi ölkələrdə islamafobiyanın geniş vüsət alması, müsəlmanlara qarşı
dözümsüzlük və diskriminasiya halları günümüzün reallığıdır. Dünya iqtisadi böhranı, vaxtaşırı
baş verən terror hadisələri, qanlı müharibələr nəticəsində miqrasiya prosesinin güclənməsi ilə
əlaqədar artan mədəni müxtəlifliklər bir sıra cəmiyyətlərdə çətinliklər yaratmışdır[17].
Qeyd etdiklərimiz İslam dünyasında həmrəyliyə böyük zərurət olduğunu bir daha
təsdiqləyir. Ancaq müsəlman ölkələri arasında qarşılıqlı əlaqələrin, həmrəyliyin lazımi səviyyədə
olmaması təcavüzkar qüvvələrin fəaliyyətinə geniş imkanlar açmışdır. Bəzi dairələr İslama qarşı
açıq-aşkar düşmənçilik mövqeyində dayanır, onu gözdən salmaq üçün bütün imkanlarından
istifadə edirlər. Dünya müsəlmanları arasında birliyin, həmrəyliyin lazımi səviyyədə
olmamasının nəticəsidir ki, bu gün terrorizm, ekstremizm kimi ifadələr İslamla birgə çəkilir, bir
sıra müsəlman ölkələri daxili hərc-mərcilik girdabında boğulurlar. On minlərlə müsəlman öz
doğma yurd –yuvasından didərgin düşməyə məcbur olmuşdur Dünya tarixinə, mədəniyyətinə,
elminə töfhələr verən, onu zənginləşdirən İslam dünyası dövrümüzdə də öz layiqli yerini tutmaq
istəyirsə ilk növbədə həmrəylik çələngini başı üzərinə qaldırmalıdır.
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2017-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamına da məhz bu konteksdən yanaşılmalıdır.
Həm sərancamda həm də, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Bakıda keçirilən “İslam
həmrəyliyi - zamanın çağırışı” adlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə
həmrəylik anlamının mahiyyəti, məzmunu, ona yüklənmiş fəaliyyət istiqamətləri oz aydın
ifadəsini tapmışdır: “Müasir dünyamızda İslam həmrəyliyinin vacibliyi ilk olaraq, İslam
daxilindəki həmahəngliyin bərqərar edilməsində özünü göstərir. Bu, müxtəlif məzhəblər arasında
dini anlaşılmazlıqların elmi müstəvidə aradan qaldırılması, bütün İslam ölkələri arasında
qarşılıqlı hörmət və etibara əsaslanan münasibətlərin qurulmasıdır. Bununla yanaşı, İslam
həmrəyliyi dedikdə, həmçinin İslam və digər dinlər arsında harmoniyanın yaranması nəzərdə
tutulur. Buna nail olmaq, əslində, dünya dinləri arasında ahəngdar və bir-birinə inamlı
münasibətin daha da möhkəmlənməsinə, İslam ölkələri ilə digər ölkələr arasında bəşəri dəyərlərə
əsaslanan xoş münasibətlərin inkişafına nail olmaq deməkdir. Bunun üçün çox işlər görmək və
real addımlar atmaq lazımdır”[4].
Qeyd olunanlardan göründüyü kimi möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin vətənimizi bu
ideyaların, idealların mərkəzində duran, onları həyata keçirən bir ölkə kimi təsəvvür etməsi və o
hədəflərə doğru cəmiyyəti, qurumları, sadə azərbaycanlıları dəvət etməsi nəinki daxili həmçinin
beynəlxalq aləm üçün də son dərəcə vacib siyasi, ideoloji, mənəvi addımdır. İslam dünyasında
baş verən proseslərə nizam gətirmək istəyidır.
Respublikamızın coğrafi və geosiyasi mövqe baxımından Qərb ilə İslam dünyası arasında
körpü rolunu oynaması onun nəinki müsəlman ölkələri arasında, həmçinin sivilizasiyalararası
həmrəyliyin əldə olunmasında vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürməsinə əlverişli imkan
yaradır.
Azərbaycanın tarixən tolerant və multikultural ənənələrə sahib olması İslam ölkələri içərisində əməkdaşlığın və qarşılıqlı münasibətlərin yüksək səviyyədə qurulmasında ölkəmizin oynayacağı rolu daha da artırır. İslam sivilizasiyasının əsas mərkəzlərindən biri olan ölkəmizin İslam
həmrəylinin və islami dəyərlərin təbliği istiqamətində əsaslı töhfələr verəcəyinə əminlik yaradır.
Müsəlman dünyasının bir parçası kimi İslam ölkələrində baş verən proseslər, tendensiyalar
bizlər üçün də təsirli və önəmlidir. Xoşagəlməz halların aradan qaldırılmasında, müsəlman
ölkələrinin, xalqlarının sülh, əmin-amanlıq və sabitlik şəraitində yaşamasında dövlətimiz və
xalqımız həmişə maraqlı olmuşdur. Xalqımızın tarixən keçdiyi konfessional təkamül ona
polikonfessional mədəniyyət çalarları gətirmişdir. Ərazimizdəki zərdüştlük, xristian, islam
abidələri qorunub saxlanılır. Əcdadlarımızın yaşadığı tarixi şərait multikultural ənənələrin
yaranması üçün zəmin olmuş, konfessiyalara olan tolerantlıq nəinki İslam həmçinin digər dinlərə
münasibətdə də həmrəylik mədəniyyətini formalaşdırmışdır.
Ümummilli lderimiz Heydər Əliyev birmənalı olaraq bəyan edirdi ki, “Azərbaycan
əhalisinin çoxmilli tərkibi bizim sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. Biz bunu qiymətləndiririk və
saxlayacağıq. Çalışacağıq ki, bu sərvətimiz əbədi olsun” [1,34].
Milli və dini dəyərlərimizə dərindən bələd olan Ulu Öndər hələ sovet dönəmində İslam
ölkələrində müdrik bir siyasətçi kimi tanınmışdı. Heydər Əliyev Azərbaycan SSRİ-yə rəhbərlik
etdiyi dövrdə və SSRİ Nazirlər Sovetinin birinci müavini kimi Sovet hökumətinin müsəlman
ölkələri ilə əlaqələrində mühüm rol oynamış, həmin ölkələrdən SSRİ-yə gəlmiş nümayəndə
heyətləri ilə müntəzəm olaraq görüşmüş , yüksək səviyyədə danışıqlar aparmışdır. Birinci
müavin kimi ölkənin beynəlxalq əlaqələrində fəal iştirak etmiş Heydər Əliyev Afrika və
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Asiyanın müxtəlif müsəlman ölkələrində səfərlərdə olmuş, rejimin nəzarət və məhdudiyyətlərinə
baxmayaraq syasi peşəkarlıqla əməkdaşlıq və həmrəylik ideyalarının banisi və təşəbbüskarı
olmuşdur. Ümummilli liderin İslam dünyasında tanınması səbəblərindən bəhs edən Hidayət
Orucov “Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər və perspektivlər”adlı
kitabında yazır: “...Heydər Əliyev SSRİ-nin Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin rəhbərləri ilə
apardığı danışıqlarda və siyasi məsləhətləşmələrdə yaxından iştirak etmiş, çox vaxt bu ölkələrə
səfər edən nümayəndə heyətlərinin rəhbəri olmuşdu. Əslində, Sovet İttifaqının İslam dünyasında
apardığı siyasəti Heydər Əliyev formalaşdırırdı. Onun 1982-1987-ci illərdə Misir, Suriya,
İordaniya, Liviya, İraq, Yəmən, Pakistan və başqa müsəlman ölkələrinə səfərləri bütün İslam
aləmində aparıcı siyasətçilərdən biri kimi tanınmasına səbəb olmuşdur”[11].
Müsəlman ölkələrinin rəhbərləri, siyasi xadimləri ilə onilliklərlə davam edən əlaqə və
görüşlər zamanı uzaqgörən siyasətçimiz İslam ölkələrinin həmrəyliyi ideyasını önə çəkmiş, sanki
bu sahədə gələcəkdəki praktiki fəaliyyətinin elmi-nəzəri əsaslarını hazırlamışdı. Həmçinin
Heydər Əliyev şəxsiyyətinə olan böyük hörmət və ehtiram Azərbaycan Respublikasının İslam
dünyasında tanınmasına şərait yaratmış, onun İslam ölkələrinin lider şəxsiyyətlərindən biri kimi
qəbul edilməsinə səbəb olmuşdur. Təsadüfi deyildir ki, Kasablankada təşkil olunan zirvə
toplantısında Asiyanın müsəlman ölkələri adından çıxış etmək məhz Heydər Əliyev cənablarına
həvalə edilmişdi.
Tarixi zərurət və ümumxalq istəyi nəticəsində yenidən Azərbaycana rəhbərliyə qayıdan
Ümummilli liderimiz H.Əliyev bütün sahələrdə olduğu kimi nəinki döğma Azərbaycanımızda
dini konfessiyalar arasında həmrəyliyə nail olmaq, həmçinin bütün islam dünyasını həmrəylik,
qarşılıqlı hörmət əsasında bir arya gətirmək üçün titanik fəaliyyət göstərdi. Respublikamızda din
və etiqad azadlığı tam təmin edildi, milli-mənəvi dəyərlərə münasibət kökündən dəyişdi, dini
ayin və mərasimləri yerinə yetirmək üçün bütün dinlərə mənsub olan insanlara bərabər imkanlar
yaradıldı. Ulu öndər milli-dini dəyərlərimizin qorunmasında və möhkəmləndirilməsində,
toleraqntlığın və multikulturalizmin dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırılmasında misilsiz nəzəri və
əməli xidmətlər ğöstərdi.
Ulu Öndər 16 noyabr 1999-cı ildə Azərbaycandakı dini konfessiyaların başçıları ilə
görüşündə cəmiyyətdə həmrəylik, tolerantlıq və multikultural dəyərlərin vəziyyətini şərh edərək
demişdir: “ Azərbaycan Prezidenti olaraq mən məmnunam ki, ... ölkəmiz ictimai-siyasi sabitliyi
qoruyub saxlayır, müxtəlif millətlərdən, müxtəlif dinlərdən olan, müxtəlif adətlərə, müxtəlif
mədəniyyətə mənsub olan insanlar arasında dostluq münasibətlərini təmin edir”[2].
Ümummilli Lider tərəfindən Ölkəmizdə həmrəylik ideyalarının inkişaf etdirilərək yeni
keyfiyyət mərhələsinə yüksəldilməsi, dinlərarası dialoq və həmrəylik sahəsində nadir təcrübənin
beynəlxalq səviyyədə tanıdılması səbəbindəndir ki, 2002-ci ildə Roma Papası II İoann Pavel
vətənimizə tarixi səfər etdi. Səfər təəsüratını yekunlaşdıran Papa Azərbaycandakı dini
dözümlülük ənənələrini xüsusi vurğulayaraq qeyd etmişdi ki, bir çox xalqların və dinlərin
mədəni dəyərlərini özündə cəmləşdirən Azərbaycanda xristianlarla digər dinlərin nümayəndələri
sülh və əmin-amanlıq şəraitində, dinc yanaşı yaşayırlar ki, buna da yalnız həmrəylik, “tolerantlıq
və qarşılıqlı dözümlülük sayəsində” nail olmaq olar.
İslam tarixinə diqqət yetirdikdə Məhəmməd peyğəmbərin (s) dövründən etibarən
müsəlmanların yer üzərində böyük gücə sahib olduqqlarını görürük. İslam dünyası əsrlər boyu
yalnız siyasi-hərbi cəhətdən deyil, eyni zamanda elm, mədəniyyət, incəsənət, tibb, fəlsəfə kimi
müxtəlif sahələrdə dünyanın mərkəzi olmuşdur. Müsəlmanlar digər inanc və mədəniyyətlərin
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nümayəndələri tərəfindən həmişə heyranlıqla izlənmişlər. Tanınmış Yaxın Şərq mütəxəssisi
Daniel Pipes müsəlmanların özlərinə inamını aşağıdakı kimi şərh etmişdir: “Bu özünə inamı
təmin edən amillərdən biri də İslamın ilk 6 əsrində müsəlmanların əldə etdiyi böyük nailiyyətlərin xatirəsidir. Bu dövrdə İslam mədəniyyəti ən qabaqcıl dünya mədəniyyətinə çevrilmişdi və
müsəlmanlar ən yaxşı səhiyyə standartlarına, ən yüksək elmi nailiyyətlərə sahib idi. Elmi-texniki
tədqiqat mərkəzlərinin çoxu müsəlmanların nəzarətində idi. 715-ci ildə müsəlmanlar Qərbdə
İspaniyadan Şərqdə Hindistana qədər uzanan imperiya yaratmışdılar”[18] .
İslam mədəniyyətinin əzəmətli keçmişini araşdıranda görürük ki, həmrəylik müqəddəs
kitabımız Qurani-Kərimin əsas qayələrndəndir. Belə ki, Qurani-kərimə əsasən Allahın bütün
peyğəmbərləri bir həqiqətin təbliği üçün göndərilmişlər: (Ya Peyğəmbər!) Allah: “Dini doğrudürüst tutun (qoruyub saxlayın), onda ayrılığa düşməyin!” -deyə Nuha tövsiyə etdiyini, sənə
vəhy buyurduğunu, İbrahimə, Musaya və İsaya tövsiyə etdiyini dində sizin üçün də qanuni etdi.
(Əş-Şura surəsi,13). Bu ayə kimi onlarla ayə mövcuddur ki, dində ayrılıq peyğəmbərlər
tərəfindən olmamış bəlkə həmin dinə sitayiş edən insanların öz peyğəmbərlərinin yolundan
sapmasından irəli gəlmişdir.
...”(Ey müsəlmanlar!) yaxşı işlər görməkdə bir-birinizi ötməyə çalışın! Harada olursunuzsa
olun. Allah sizi(qiyamətdə) bir yerə toplayacaqdır. Həqiqətən, Allah hər şeyə qadirdir!(Əl –
Bəqərə, 148)”.
Müsəlmanların bir-birinə dözümlü yanaşması və məzhəb düşmənçiliyinə son qoyması,
həmrəyliyə nail olması Allahın Qurani-Kərimdə buyurduğu ən zəruri tələblərdəndir: “Hamılıqla
Allahın ipinə (dininə, Qurana) möhkəm sarılın və (firqələrə bölünüb bir-birinizdən) ayrılmayın!
Allahın sizə verdiyi nemətini xatırlayın ki, siz bir-birinizə düşmən ikən, O, sizin qəlblərinizi
(İslam ilə) birləşdirdi və Onun neməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz.”(Ali-İmran, 103).
Günümüzdə İslam dünyasının dini müstəvidə həmrəyliyə ehtiyac duyduğu qədər müsəlman xalqlarının, dövlətlərinin maddi və mənəvi cəhətdən də həmrəyliyə ehtiyacı vardır. Heç
kimə sirr deyil ki, böyük bir coğrafiyanı əhatə edən müsəlman ölkələri zəngin təbii resurslara
malik olmalarına baxmayaraq, dünya iqtisadiyyatında elə də böyük paya sahib deyillər.
Dünya neft ehtiyatlarının 62,8 faizinin, qaz ehtiyatlarının isə 60,3 faizinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin payına düşməsinə baxmayaraq, bu 57 dövlət dünya üzrə Ümumi
Daxili Məhsulun cəmi 15 faizini verir[22].
Milyonlarla müsəlman müasir dövrün elmi, texniki, mədəni nailiyyətlərindən kənarda
qalmaqdadır. Problemlər aradan qaldırılmalı, bütün sahələrdə sozdə yox əməldə həmrəyliyə nail
olunmalıdır.
Ümummilli Liderimizin layiqli davamçısı, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev İslam
həmrəyliyi sahəsində Heydər Əiliyev siyasətini nəinki davam etdirmiş, hətta onu dünyanın
inkişaf etmiş dövlətləri üçün də nümunə olacaq bir səviyyəyə yüksətltmişdir. Məhz onun müdrik
və praqmatik siyasətinin nəticəsidir ki, son illər Azərbaycanda ümumbəşəri həmrəyliyə nail
olmaq strategiyası kontekstində mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqa dair bir sıra mühüm
əhəmiyyətli tədbirlər keçirilmiş, beynəlxalq elmi konfranslar, geniş miqyaslı forumlar təşkil
edilmişdir. Mötəbər beynəlxalq qurumların bu tədbirlərdə fəal iştirakı ölkəmizin ümumbəşəri
həmrəyliyə nail olmaq prosesində oynadığı rolun mühümlüyündən xəbər verir. Məhz, 2008-ci
ildə ölkəmizin təşəbbüsü ilə başlamış "Bakı prosesi" bu gün mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası həmrəyliyi, multikulturalizm və tolertantlığa aid məsələlərin zəngin çalarlarını özündə
birləşdirir. 2011-ci, 2013-cü, eləcə də 2015-ci illərdə keçirilən Ümumdünya Mədəniyyətlərarası
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Dialoq forumlarında müzakirə olunan məsələlərin, qəbul edilən sənədlərin məzmununun çəkisi,
Azərbaycan tərəfindən reallaşdırılan təşəbbüslər regional müstəvidən çıxaraq ümumbəşəri
həmrəyliyə xidmət edir.
Müsəlman ölkəsində fəaliyyət göstərən bir qurumun- Azərbaycanın birinci xanımı
Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun Roma şəhərinin ətrafında
yerləşən və xristian aləmi üçün ən mühüm abidələrdən hesab olunan San Marçelino, Pietro
katakombalarını bərpa etməsi Azərbaycanda bərqərar olmuş həmrəyliyin, tolerantlığın dünyaya
çıxışının praktiki nümunəsidir. Çox böyük əhəmiyyətə malik bu işlər xristian aləminin incəsənəti
və mənəvi dəyərlərinə qoyduğumuz hörmət və ölkəmizin dinlər və mədəniyyətlər arasında
həmrəyliyin əldə olunması kontekstində hansı tarixi rol oynamasının aydın göstəricisidir.
2016-cı il sentyabrın 29- 30-da keçirilmiş və 80-dən çox ölkədən 400-ə yaxın tanınmış
elm, mədəniyyət xadiminin, Nobel mükafatı laureatlarının iştirak etdiyi Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev beynəlxalq tədbirlərin
ölkəmizdə keçirilməsinin məqsədlərindən danışaraq Azərbaycanda tolerantlıq və multikulturalizm əsasında həmrəyliyin inkişafını yüksək qiymətləndirmişdir: "..Azərbaycan çoxkonfessiyalı, çoxmillətli ölkədir. Azərbaycanda bütün dinlərin, xalqların nümayəndələri bir ailə kimi
yaşayır. Eyni zamanda, bu beynəlxalq, siyasi və humanitar tədbirlər dünyaya da bir siqnal
göndərir ki, dünyanın mütərəqqi nümayəndələri səylərini daha da sıx birləşdirməlidirlər"[5].
Azərbaycanın birinci vitse prezidenti, YUNESKO-nun xoş məramlı səfiri, birinci xanım
Mehriban Əliyeva doğma Azərbaycanımızın dinlərarası həmrəylik nümunəsi kimi dünyaya
təqdim edilməsində çoxsahəli titanik fəaliyyət göstərir. BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının
yeddinci qlobal forumunun ikinci plenar iclasında çıxış edən Mehriban xanım Əliyeva demişdir:
“Çoxmillətli, çoxkonfessiyalı ölkə olan Azərbaycanda müxtəlif dinlərin və etnik qrupların
nümayəndələri bərabərhüquqlu vətəndaşlardır. Mütərəqqi dünyada demokratiyanın vacib sütunu
kimi qəbul edilmiş dini və etnik tolerantlıq Azərbaycan cəmiyyətində normaya çevrilib”[6].
Ötən ilin oktyabrında dünyanın ən nüfuzlu din xadimi, 1 milyard 300 milyondan artıq
insanın mənəvi lideri, “Müqəddəs Taxt-Tacın” sahibi Papa Fransiskin 700 nəfərə qədər katolikin
olduğu ölkləmizə səfəri çox böyük dini və siyasi hadisə idi. Roma Papasının səfər zamanı
Möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva ilə keçirdiyi görüşlər, etdiyi
çıxışlar Demokratik Azərbaycanımızin tolerant ölkə kimi nəinki dunyada daha da tanınmasına
komək etdi, həmçinin bir müsəlman ölkəsi olaraq vahid Allaha müxtəlif dinlər formasında olan
inancların ruhani-fəlsəfi anlaşma, qarşılıqlı hörmət, əməkdaşlıq və insanlığa xidmət kontekstində
bir araya-həmrəyliyə gətirilməsi üçün vətənimizdə görülən titanik işlərin düşünən bəşəriyyət
üçün nümunə olduğunu göstərdi.
Bakıdakı katolik kilsəsində dini mərasim keçirən, ictimaiyyətlə təmasda olan, Ümummilli
liderimizin adını daşıyan məsciddə islam, provaslav və yəhudi dininin liderləri ilə görüşən Papa
həmrəyliyin,tolerantlığın ünvanının Azərbaycan olmasını dünyanın 70 dən artıq nüfuzlu kütləvi
informasiya vasitələrinin qarşısında aşağıdakı fikirləri ilə bir daha təsdiq etdi:
“Sizin ölkədə dini azadlıqlar tam təmin edilib... ”; “Katolik icmasının müsəlman,
provaslav və yəhudi icmaları ilə səmimi münasibətləri saxlamasından xüsusi olaraq məmnunam
və arzu edirəm ki, dostluq, və əməkdaşlıq telləri daha da artsın. Bu cür yaxşı münasibətlər sülh
şəraitində yan-yana yaşama və dünyada sülh üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və göstərir ki,
müxtəlif dini konfessiyaların mənsubları arasında səmimi əlaqələr, hörmət və hamının rifahı
üçün əməkdaşlıq mümkündür”[9].
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Ölkəmiz müxtəlif məzhəblərin, dinlərin mərhəmət və qarşılıqlı hörmət əsasında həmrəyliyə
nail olmasında da dünyaya həm də praktiki baxımdan nümunə göstərməkdədir. 2016-cı ilin
yanvarın 15 - də Ümummilli Liderin adını daşıyan məsciddə dünyada sünni-şiə məsələsinin
süni şəkildə qabardıldığı bir zamanda məzhəbindən asılı olmayaraq, bütün Azərbaycan müsəlmanları həmrəyliyə gəlib, vəhdət namazı qılıb, yaradana dualar etdilər[12]. Bu isə dini zəmində
münaqişələrin alovlandırıldığı müasir dövrdə xüsusilə aktual olmaqla yanası, Azərbaycanın
bütün dünyaya nümunə ola biləcək növbəti addımı, çağırışı idi. Həmrəylik zəminində görülən
işlər, atılan addımlar, keçirilən beynəlxalq forumlar, edilən çağırışlar etiraf edilib- edilməməsindən asılı olmayaraq öz bəhrəsini verməkdədir.
Belə ki məhz “vəhdət” namazından sonra 962 il bir araya gələ bilməyən Rusiya Pravoslav
və Roma Katolik kilsələrinin rəhbərlərinin ilk görüşü 2016-cı il fevral ayının 12-də Havanada
baş tutdu. Onlar 30 maddədən ibarət on səhifəlik deklarasiya imzaladılar. İki kilsənin rəhbəri
dünya ictimaiyyətini planetdə terror və zorakılığa son qoymaq üçün sıx birləşməyə - həmrəyliyə
çağırdılar13].
Sonuncu dəfə VIII əsrdə baş tutan Ümumpravoslav Məclisi də məhz ötən il -2016-cı ilin
iyununda Krit adasında yenidən toplana bildi[14]. Konstantinopol patriarxı Varfolomey
məclisdən əvvəl bütün pravoslavlara müraciət edib onları Kritə dəvət etmiş, həmrəyliyə mane
olan problemləri açıq müzakirəyə çagırmışdı.
Mayın 23-də "Bakı-2017" IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarında qalib gəlmiş idmançılarımız,
onların məşqçiləri və Azərbaycanın idman ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə Möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyev demişdir: “Biz açılış mərasimində İslam dininin mütərəqqiliyini göstərdik. Göstərdik ki, İslam dini elm dinidir, mədəniyyət dinidir, sülh dinidir, mərhəmət dinidir.
Biz Azərbaycan xalqının istedadlı nümayəndələrini açılış mərasimində göstərdik. Azərbaycanın
zəngin, qədim tarixini, mədəniyyətini bütün İslam aləminə, bütün dünyaya nümayiş etdirdik.
Eyni zamanda, bağlanış mərasimi də Azərbaycanı mütərəqqi, müasir ölkə kimi təqdim etdi.
Yəni, bu nadir vəhdət bu gün Azərbaycanı dünya miqyasında əvəzolunmaz ölkəyə çevirir. Biz öz
milli, dini dəyərlərimizə sadiqik, onları qoruyuruq və qoruyacağıq. Eyni zamanda, biz dünyaya
açığıq, biz müasirik, biz inkişaf edirik və bu önəmli amillər bu gün əslində müasir Azərbaycan
dövlətini təcəssüm etdirir”[3].
Ölkəmizdə dini qurumların azad fəaliyyəti üçün tam şərait yaradılmışdır. Dini Qurumlarla
İş üzrə Dövlət Komitəsi kollegiyasının 2015-ci ilin yekunları ilə bağlı keçirilən genişləndirilmiş
iclasında Komitənin sədri Mübariz Qurbanlı bildirib ki, “il ərzində 52 dini icma dövlət
qeydiyyatına alınmışdır. Onların 49-u İslam, 3-ü qeyri-İslam təmayüllüdür. Qeydiyyata alınmış
dini qurumların ümumi sayı isə 644-ə çatmışdır. İndiyədək dövlət qeydiyyatından keçmiş dini
qurumların 24-ü qeyri-İslam təmayüllüdür. Onlardan 15-i xristian, 6-sı yəhudi, 2-si bəhai və 1-i
krişna şüuru dini icmasıdır”[21].
Yaxarıda qeyd etdiklərimizdən göründüyü kimi Azərbaycanın tolerantlıq, həmrəylik
mühiti, bu sahədə qazanılan nailiyyətlər nümunə olmaqla yanaşı ümumbəşəri həmrəyliyin əldə
edilməsinə yönəlmiş proseslərə yüksələn xəttlə öz müsbət təsirini göstərməkdədir.
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AVROPA VƏ İSLAM: QARŞIDURMADAN DİALOQA
Təranə Şirvanova
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan

Şərq və Qərb, İslam və Xristianlıq. Bu mədəni-tarixi anlayışlar insanların düçüncəsinin
stereotiplərini əks etdirir. Avropa sivilizasiyasının dərin qatlarında İslam obrazı əsrlərcə düşmən
obrazı kimi mövcud olmuşdur. Lakin əslində bu fikir həqiqətə uyğundurmu?
“İşıq və zülmətin mübarizəsi.İfadə gözəl səslənsə də, Z Freyddən sonra insanlar anlayır ki,
düşmənə aid olunan zülmət əslində öz qaranlığının etiraf etmək istəmədiyin proyeksiyasıdır.
Eləcə də, İslamın təhrif olunmuş obrazını Avropalının qaranlıq tərəflərinin proyeksiyası kimi
qiymətləndirmək lazımdır.” Sitat Uilyam Montqomeri Uottun “İslamın Avropaya təsiri”
kitabındandır.
Avropa və İslam arasında münasibətlərə dair diskussiyada müsəlman və Qərb dünyasının
bir-birinə münasibətdə tarixi yanaşmalarına diqqət yetirmək yaxşı olardı. Tarixən müsəlmanlar
Avropada hökmranlıqları zamanı öz din və mədəniyyətini başqalarına zorla qəbul etdirməmişlər.
Və bununla tarixi liberalizm nümunəsi göstərmişlər. Əgər müsəlman dövlətləri öz mədəniyyətini
hakimiyyəti altında olan müxtəlif dini-etnik icmalara zorla qəbul etdirmiş olsaydılar, bu günkü
İberiya yarımadası və Balkanların dini-mədəni siması tamamilə başqa cür olardı. Müqayisə üçün
deyək ki, Avropa səyyahlarının ilk kəşf etdiyi ərazilərdə yerli əhali demək olar ki, bütünlüklə
xristianlaşdırılmışdır. Bunun ən bariz nümunəsi Amerika qitəsidir.Müsəlmanların əsrlər boyu
idarə etdiyi cənub-şərqi və cənub-qərbi Avropada yerli xalqların dili, dini, etnik və mədəni
xüsusiyyətləri saxlanmışdır. Bu ərazidə multimədəni cəmiyyətin tarixi nümunəsi olmuşdur ki,
müasir dünyanın diqqətinə bunu çatdırmaq lazımdır.Digər tərəfdən tarixən Qərbin müsəlmanlara
və digərlərinə münasibətdə eyni mövqe nümayiş etdirmədiyini görürük, belə ki, Qranada
əmirliyinin süqutundan sonra İspaniyada başlanan inkvizisiyanı xatırlamaq kifayətdir. Onu da
deyək ki, Avropada inkvizisiyanın terrorundan qaçan yəhudiləri məhz Osmanlı sultanı Aralıq
dənizinə gəmilər göndərərək xilas etmiş və öz imperiyasında himayəsi altına almışdır. Əndəlis və
Osmanlı təcrübəsinin keçmişdəki uğuru İslamda özünə yer alan dözümlülük və başqa dinlərə
hörmətlə yanaşmadan irəli gəlir. Tarix boyu Asiya, Şimali Afrika, Anadolu, Qafqaz müxtəlif
sivilizasiyalara mənsub xalqların təmas yeri olmuşdur. Avropanın isə dünya ilə kontaktları
əsasən qitədən kənarda baş vermişdir. Məhz bu səbəbdən Avropalılar əcnəbilərlə öz evində birgə
yaşamaq təcrübəsinə tarixən daha az malik olmuşlar.
Müasir dövrdə cəmiyyətlər daha qarışıq və bir-birindən asılı vəziyyətdə yaşayır. Bu gün ən
böyük problemlərdən biri odur ki, dünyada dinc birgəyaşayışı necə həyata keçirmək olar. Nə
qədər ki, müxtəlif icmalar dərk etmir ki, onların ümumi mənafeyi dostluqda və anlaşmadadır,
“Soyuq müharibə”dən sonra artmaqda davam edən qarışıqlıq meylləri yenə də qalacaq. Buna
görə də, bu gün dünya birliyinin müxtəlif mədəniyyətlərin dinc yanaşı yaşaması prinsiplərinin
geniş yayılmasına həmişəkindən daha çox ehtiyacı var. Müsəlmanların Avropada problemləri
təkcə mədəniyyət və din fərqi ilə bağlı deyil, həmçinin sosial-iqtisadi sahə ilə bağlıdır. Mühacirlərin çoxu cəmiyyətdən demək olar ki, təcrid olunmuş halda yaşayır,onlar arasında işsizlik faizi
yüksəkdir,bir çoxu dövlətin sosial müavinət sistemindən asılıdır. İqtisadi cəhətdən zəif olan belə
icmalar arasında ekstremist hərəkatlar asanlıqla yayıla bilir. Bu da həmin dövlətlərin mühacirlərə
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qarşı siyasətinin kəskinləşməsinə səbəb olur,beləliklə, Avropa dövlətləri öz yaratdıqları
demokratiyanı pozurlar. Etiraf etmək lazımdır ki, Avropa həyat tərzinə adaptasiya qəfildən öz
dəyərlərini qurban verməklə baş verə bilməz, bu,kifayət qədər tədrici prosesdir. Bunun üçün həm
də elə bir psixoloji mühitin yaradılması tələb olunur ki, Avropada məskunlaşmış mühacirlər
özlərini həmin cəmiyyətin bərabərhüquqlu üzvü kimi hiss etsinlər və onların adət-ənənələri
istehza obyekti olmasın,problemləri isə İslamın problemləri kimi qələmə verilməsin. Avropada
müsəlmanların sayının artması bu iki sivilizasiya arasında dialoqu zəruri edir. Bu günkü
Avropada müsəlman əhalinin çoxu təkcə mühacirlər deyil,artıq Avropanın vətəndaşları olan 2ci,3-cü nəsillərdir.Ən çox müsəlman əhaliyə malik Fransada 7 milyondan çox müsəlman var
ki,bu da ölkə əhalisinin 8%-ni təşkil edir. İslam,tərəfdarlarının sayına görə ölkənin 2-ci dinidir.
Fransada ilk məscid XIX əsrdə tikilib,bu gün isə 3 mindən çox məscid fəaliyyət göstərir.
Almaniyadakı məscidlərin sayı 2 mindən çoxdur. Almaniya hökumətinin dinlərarası dialoqu
inkişaf etdirmək üçün atdığı addımlardan biri məktəblərdə tədris proqramlarına İslam tarixinin
zəruri dərs kimi salınmasıdır. İsveçin 10 milyon əhalisinin 300 mini müsəlmandır. Bu ölkənin
tolerantlığı islamofoblar tərəfindən “İsveç xəstəliyi” adlı terminin yaradılmasına səbəb olmuşdur.
Onlar Avropada İslamın artmaqda olan təsirini görməzliyə vurmaqda ittiham etdikləri
siyasətçiləri “İsveç xəstəliyi”nə yoluxmuş hesab edirlər. 1 milyonadək müsəlman əhalisi olan
İtaliyada son 4 ildə 5 min italiyalı islamı qəbul etmişdir. Ən səs-küylü hadisə İtaliyanın Səudiyyə
Ərəbistanındakı səfiri Kadrillinin İslamı qəbul etməsi olmuşdu. Bu hadisə bir neçə ay dünya
mətbuatının gündəmində olmuşdu. Lakin maraqlıdır ki,Kadrillidən əvvəlki səfir Mario Saloya da
İslamı qəbul etmişdi. Bu hadisələrdəki önəmli cəhət odur ki, bir müddət müsəlman ölkələrində
fəaliyyət göstərən bu şəxslər İslamın əsl mahiyyətini dərk edərək, şüurlu şəkildə onu qəbul
etmişlər. 1995-ci ildə Romada İtaliyanın ən böyük məscidinin təntənəli açılış mərasimi
olmuşdur. Halbuki, XX əsrin 30-cu illərində diktator Mussolini Romada belə bir məscidin
tikilməsi təklifinə yalnız o şərtlə razı olduğunu bildirmişdi ki, eyni vaxtda Məkkədə katolik
kilsəsi inşa olunsun.
Tədiqatçıların fikrincə,2050-ci ildə Avropa əhalisinin yarısını müsəlmanlar təşkil edəcək.
İslam sayca artıq Avropanın 2-ci dininə çevrilib,onun Avropanın yerli dini kimi qəbul
olunmasının vaxtı çatmışdır. Avropa xalqları İslamı artıq Avropa mədəniyyətinin legitim tərkib
hissəsi kimi qəbul etməlidirlər. Son vaxtlar Avropada müsəlman əhalinin artımı ilə xristian-İslam
dialoqu da inkişaf edir. Marsel arxiyepiskopu Panafyenin dediyi kimi: ”Bir vaxtlar biz Avropada
müsəlmanları qarşılayırdıq, indi isə İslamı qarşılayırıq.”
Dialoqun öz şərtləri var və müxtəlif sivilizasiyalar arasındakı münasibətlərdə müsbət
nəticələri ola bilər:1)Kiminləsə məntiqi dialoqa başlamazdan öncə öz-özünlə dialoq aparmalısan.
Belə ki,şüurlu məntiqə əsaslanan dialoq şübhə və əminlik arasında məntiqi müqavilədən başlayır.
2) Yalnız açıq dialoq zamanı tərəflərin bir-birinə sarı məntiqi hərəkəti baş verir ki, bu da
qarşılıqlı fəaliyyətə keçir; tərəflərin hər biri digərinə öz ideyalarını, reallıqlarını, təcrübəsini
çatdırır; 3) Dialoq bir tərəfin fikirlərini rədd etmək yolu ilə öz mövqeyinin haqlı olduğuna digər
tərəfi inandırmaq cəhdi üzərində qurulmamalıdır.Hər bir tərəf öz şüurunu komplekslərdən,
dözümsüzlükdən və özünəvurğun qapanmadan təmizləməlidir. Yalnız bu zaman tərəflərin birbirini düzgün tanıması uğurlu əməkdaşlığa gətirib çıxara bilər.
İslam dünyası və Avropa tarixən yaxın qonşular olmuş, onlar arasındakı ünsiyyət və
mədəni mübadilə onların qarşılıqlı zənginləşməsinə səbəb olmuşdur. Məhz bunun sayəsində
Avropa öz inkişafında güclü sıçrayış edərək müasir Qərb sivilizasiyasını yaratmışdır. Əsrlərlə iki
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sivilizasiyanın inkişafında artan fərq onlar arasında dialoqu tək Avropanın monoloquna
çevirmişdir. Lakin bu gün Avropa elə bir nöqtəyə yaxınlaşmışdır ki, onun mənəvi tənəzzülü
İslamla olan dialoqu bərpa etməyə tələbat yaradır. Və bu dialoqda İslam sivilizasiyası da
həlledici söz demək hüququna malik olacaq. Avropa və İslam sivilizasiyaları arasında qarşılıqlı
etimad onların bir-birini daha yaxşı tanımasından başlamalıdır.Bu sahədə liderlərin və ziyalıların
rolu böyükdür,onlar qarşılıqlı təhlükə hissini aradan qaldırmalı, anlaşmazlıqları həll etməlidirlər.
Qeyd etmək lazımdır ki,İslamla Qərb arasında münasibətlərdə yaranan hər konflikt əslində dinlər
və mədəniyyətlər arasındakı konflikt deyil, siyasi və iqtisadi maraqlar arasındakı konfliktdir. Bu
maraqlar dəyişə bilər, din və mədəniyyət isə əbədidir.Buna görə də İslam və Qərb sivilizasiyaları
bir-biri haqqında yanlış stereotiplərdən azad olmaq üçün qarşılıqlı anlaşma ruhunda çalışmalı, bu
iki sivilizasiya arasında harmonik münasibətləri təmin edən daimi struktur yaratmalıdırlar.
Avropalıların da çox sevdiyi ata sözündəki kimi: “Dağ Məhəmmədə sarı gəlmirsə,Məhəmməd
dağa sarı gedir”. İslamın tolerant din olduğunu Qurani Kərimdə “Əl hücurat” surəsinin 13-cü
ayəsi gözəl təqdim edir: ”Ey insanlar,biz sizi kişilər və qadınlar olaraq yaratdıq, xalqlar və
qövmlər halına gətirdik ki,bir-birinizi tanıyasınız”.
Ədəbiyyat:
1.
2.
3.
4.
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“İslam Həmrəyliyi – Azərbaycan nümunəsi” mövzusu istiqamətində həyata keçirilən
müsabiqənin materiallar toplusu

AZƏRBAYCANDA MULTİKULTURALİZM VƏ TOLERANTLIQ ƏNƏNƏLƏRİ
Aypara Abbasova
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan
Bəşər sivilizasiyasının ən müdrik kəşflərindən sayılan insan hüquqları dünyada hamının
anladığı və ya anlamalı olduğu əvəzsiz nailiyyətdir. Çünki istənilən cəmiyyətin və dövlətin inkişafı demokratiyanın ali prinsiplərindən biri sayılan insan hüquqlarına hörmət olmadan, insan
hüquqlarının nə olduğunu dərk etmədən mümkün deyil. Buna görə də hələ 65 il əvvəl - 1948-ci il
dekabr ayının 10-da BMT-nin Baş Məclisi tərəfindən Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin qəbul edilməsi insan hüquqlarının etibarlı təminatının sivil cəmiyyətlərdə nə qədər mühüm
və aktuallıq kəsb edən məsələyə çevrildiyini göstərirdi.
Azərbaycan Respublikası da dünya birliyinin üzvü kimi demokratik, hüquqi inkişaf yolunu
seçib. Odur ki, respublikamızda insan hüquqlarının demokratik dəyərlər çərçivəsində təmini bu
sahədə dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri hesab olunur. Azərbaycan Respublikası çoxmillətli və çoxdinli bir ölkədir. Bu ölkənin milli siyasəti müxtəlif millət, etnik qrup və dini azlıqların birgə yanaşı yaşaması və dözümlülük prinsipləri əsasında müəyyənləşdirilib. Azərbaycan
Respublikasının Əsas Qanunu – Konstitusiyasının 25-ci maddəsinin III bəndinə görə;
«Dövlət irqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər
ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. İnsan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, milli, dini, cinsi,
mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır».
Konstitusiyanın sözügedən maddəsindən göründüyü kimi, milli və ya dini azlığın nümayəndəsi olmasından asılı olmayaraq, Azərbaycan vətəndaşı olan hər bir kəs eyni hüquqlara
malikdir.
«Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanununun 3-cü maddəsinə görə isə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı onun əldə edilməsi
əsaslarından asılı olmayaraq, hamı üçün bərabərdir. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının
hüquqları, azadlıqları və vəzifələri onların mənşəyindən, sosial və əmlak vəziyyətindən, irqi və
milli mənsubiyyətindən, cinsindən, təhsilindən, dilindən, dinə münasibətindən, siyasi və başqa
əqidələrindən, məşğuliyyət növündən və xarakterindən, yaşayış yerindən, həmin yerdə yaşadığı
müddətdən və başqa hallardan asılı olmayaraq bərabərdir».
Azərbaycan çoxmillətli, çoxmədəniyyətli və etnik kökənli ölkədir. (Rəsmi statistikaya
görə əhalinin 12 faizə qədəri milli və etnik kökənlidir.) Müasir Azərbaycan dövlətinin ərazisində
min illər boyu məskunlaşan bu xalqlar öz dinlərini, milli-etnik kimliklərini, dil və mədəniyyətlərini qorumaqla yanaşı birgə yaşayış baxımından o qədər də fərqlənməyiblər. Bu xalqlar
Azərbaycan daxilində aparıcı etnosla hər hansı problem olmadan yaşayıblar. Azərbaycan bir çox
millətlərin və dini konfessiyaların dinc yanaşı yaşamasının unikal nümunəsidir. Bu ənənənin
kökləri tarixin dərinliklərinə gedib çıxır: Babil hökmdarı II Novuxodonosurun (e. ə. 586 il)
Yerusəlimi zəbt etməsi nəticəsində talan olmuş İudeya çarlığından qaçan yəhudi köçkünləri
Azərbaycan torpağında özlərinə sığınacaq tapmışlar. Tarixi mənbələrə əsasən, o vaxtlar Babildə
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40 minə qədər əsir var idi. Eramızın birinci yüzilliyinin ortalarında xristianlığın ilk ardıcılları
Azərbaycana pənah gətirmiş və sonradan burada yaranan Alban aftokefal kilsəsinin əsasını
qoymuşlar. İslamın Azərbaycana gəlişi ilə dini dözümlülük ənənələri daha da möhkəmlənmişdir.
Müsəlman tolerantlığının əsasınıQurani-Kərimin surə və ayələri təşkil edir: "Dində məcburiyyət
yoxdur". Tarixçilərin dediklərinə görə, VII-III əsrlərdə müsəlmanlar yəhudilik, xristianlıq və
zərdüştiliyin tərəfdarlarına qarşı ehtiram və dözümlülük göstərmişlər. Azərbaycan ərazisində
yaşayan çoxsaylı etnik və dini qruplar arasında möhkəm əlaqələrin formalaşmasında onların tale
ümumiliyi amili də böyük rol oynamışdır. Tarix boyu Azərbaycanda yaşayan xalqlar dəfələrlə
qüdrətli dövlətlərdən asılı vəziyyətə düşmüş və yaranmış şərait onları, dünya görüşlərindəki
fərqlərə baxmayaraq, yaxınlaşmağa vadar etmişdir.
Dözümlülük, ilk növbədə, insan azadlıqları və universal hüquqların etirafı əsasında
formalaşan fəal münasibətdir.
Azərbaycan indi bütün dünyada həm də tolerantlıq örnəyi kimi tanınır. Ölkəmizdə dini və
milli dözümlülük, tolerantlıq yüksək səviyyədədir. Prezident İlham Əliyevin dindarlarla keçirdiyi
görüşlər, Ramazan bayramlarında ənənəvi olaraq din xadimləri ilə iftar süfrələrində birgə iştirakı
və bu mərasimlərə Azərbaycanda mövcud digər dini icmaların nümayəndələrinin də qatılması
ölkədə tolerant düşüncənin artıq tam bərqərar olduğunu göstərir. Prezident dindarlarla
görüşlərində islam dininə elmi yanaşmanı, islam elminin və fəlsəfəsinin öyrənilməsini mühüm
şərt kimi səciyyələndirir. Dövlətin gücünü əhalinin çoxmillətli olmasında, müxtəlif dinlərin,
mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların birgə yaşayışında görən Azərbaycan bütün dünyaya göstərir
ki, tolerantlıq Azərbaycan xalqının ruhundadır. Bəli, Azərbaycan çoxmillətli dövlətdir. Bu, bizim
böyük sərvətimizdir. Biz bu sərvəti qoruyuruq və qoruyacağıq.Xalqlararası və mədəniyyətlərarası dialoqu inkişaf etdirmək, ona dəstək vermək, bütün insanların gələcəyi naminə mədəniyyətlərin və dinlərin qarşılıqlı dialoquna nail olmaq bu gün də dövlət siyasətinin mühüm tərkib
hissəsidir. Azərbaycan xalqını vahid ideologiya ətrafında birləşdirən onun zəngin mədəniyyəti,
mənəvi dəyərləri, adət -ənənələri ilə yanaşı, həm də islam dinidir. Xalqın dini dəyərlərinin və
mədəniyyətinin qorunması istiqamətində ötən müddətdə atılan ardıcıl addımlar bu siyasətə
alternativin olmadığını sübuta yetirir. Vahid bəşəriyyət insan müxtəlifliyinin möhtəşəm
zənginliklərinə qarşılıqlı hörmət əsasında birlikdə yaşamaq və birgə işləmək deməkdir.”
Azərbaycanda tolerantlıq dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir. Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışında çıxış edən Prezident qeyd edib ki, bu forumun Bakıda
keçirilməsi təsadüfi deyil. Çünki Azərbaycan qədim,dini və milli tolerantlıq ənənələrinə
malikdir. Prezident bu fenomenə münasibətini belə ifadə etmişdir: “İndi mədəni müxtəliflik,
multikultural məsələləri geniş müzakirə olunur. Və əgər bu gün kimsə multikultural qarşı çıxırsa,
bu halda soruşmaq lazımdır ki, o, bunun əvəzində nə təklif edir? Özünü təcrid etmənimi?” Və ya:
“Müxtəlif millətlərin və dinlərin nümayəndələri həmişə Azərbaycanda bir ailə kimi yaşayıb və
dövlətin bərabər müdafiəsində iştirak ediblər. Biz istəyirik ki, bizim təcrübəmiz öyrənilsin və
başqa ölkələrdə maraq doğursun, çünki bu, nadir təcrübədir”. Bu “nadir təcrübə”sözünü diqqətə
çatdırmaq üçün Prezident əlavə edir:“Azərbaycan mədəni müxtəlifliyin zəruriliyi haqqında
müzakirələrin getdiyi indiki dövrdə, dünyaya özünün milli və dini tolerantlıq təcrübəsini təklif
edir ...Biz tam əminik ki, milli və dini amilindən asılı olmayaraq, istənilən cəmiyyətdə normal
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münasibətlər qurmaq mümkündür. Əlbəttə, bunun üçün ənənələr olmalıdır, eyni zamanda, siyasi
iradə olmalıdır. Azərbaycanda hər iki amil mövcuddur”.
Prezident İlham Əliyev paytaxtımızda keçirilən "Dinlərarası dialoq: qarşılıqlı anlaşmadan
birgə əməkdaşlığa doğru" mövzusunda beynəlxalq konfransdakı çıxışında da Azərbaycanda
hökm sürən yüksək tolerantlıq mühiti barədə fərəhlə söz açmışdır. Azərbaycanı səmavi dinlərin
birgəyaşayış məkanı, çoxmillətliliyi ölkəmizin əvəzedilməz sərvəti hesab edən Prezident İlham
Əliyev bu gün dini inancları bütün siyasi proseslərdən uca tutan milli ruhlu bir nəsil
yetişdirilməsi, zəngin mənəvi aləmə malik Azərbaycanlı obrazının dünyaya tam dolğunluğu ilə
tanıdılması üçün bütün bilik və bacarığını sərf etməkdə, dini konfessiyalar arasında heç bir
qüvvənin sarsıda bilməyəcəyi məhəbbət və sədaqət körpüləri qurmaqdadır. Belə də olmalıdır.
Çünki öz tərkibində təkcə etnosları deyil, hətta məzhəbləri, dini konfessiyaları vahid mənəvi
məkanda birləşdirəndə yaranır Azərbaycançılıq ideyasının təkrarsızlığı, milliliyi, bəşəriliyi.
Ədəbiyyat:
1. S.Hüseynov. Azərbaycanda dini tolerantlıq mədəniyyəti: tarix və müasirlik, Bakı,
Təknur, 2012.
2. S.S. Xəlilov Sivilizasiyalararası dialoq. Bakı, Adiloğlu, 2009.
3. Bekir Karlığa. Din və mədəniyyət. İstanbul, 2012.
4. S.Hüseynov, V.İismayılov Azərbaycan mədəniyyəti inkişaf yollarında.
5. Yeni Azərbaycan qəzeti
6. www.təhsilproblemləri.com
7. http://heydar-aliyev-foundation.org/az
8. www.irs-az.com
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İSLAM MƏDƏNİYYƏTİ: TARİX VƏ MÜASİRLİK
Fəxriyyə Məmmədzadə
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası , Azərbaycan

Bütün dünya dinləri içərisində müasir İslam ən güclü və həyat qabiliyyətli dinlərdən birinə
çevrilmişdir.
Bir milyarddan artıq insanın dünyagörüşü, həyat tərzi, ideologiyası, mənəvi dəyərlər sistemi olan İslam “fundamentalizmdə”, “radikalizmdə”, “ekstremizmdə”, “terrorizmdə” günahlandırılsa da əslində bütün bunlar onun ideya düşmənlərinin uydurmalarıdır.
Mahiyyət etibarı ilə islamda bir-birilə vəhdətdə olan iki anlayışı fərqləndirirlər:
1. İslam din kimi.
2. İslam müsəlman birliyi kimi.
Əsası Allahın elçisi, peyğəmbər və imam Məhəmməd tərəfindən qurulmuş islam tezliklə
yayıldığı bütün ölkələrdə mənəvi, hüquqi və iqtisadi tənzimləmə vasitəsi kimi çıxış etmişdir,
insanların digər insanlara cəmiyyətə dövlətə münasibətini müəyyənləşdirmişdir.
Bəs İslam həmrəyliyinin mahiyyəti nədən ibarətdir?
İslam müsəlman və müsəlman birliyindən doğru yolla getməyi, mərhəmətli Allaha tabe olmağı tələb edir. Müsəlman özünün “ümməyə” – ümumdünya müsəlman birliyinə mənsubluğunu
heç vaxt unutmamalı, burada qardaşlığını, ümumiliyini dərk etməlidir. Şərqdə Çinə, Qərbdə
Fransaya qədər uzanan böyük Ərəb Xəlifəliyi – müsəlman imperiyası müsəlmanların və qeyri –
müsəlmanların birgə, əmin - amanlıq şəraitində yaşadığı siyasi, iqtisadi, mədəni məkan idi.
Orta əsrlərdə dünya sivilizasiyasının zirvəsində duran ərəb-müsəlman mədəniyyəti Avropada fəlsəfə və ilahiyyatın inkişafına təsir edən fenomenə çevrildi. Ənənəvi islamın yayılmasında Osmanlı türkləri böyük töhfə verdilər: islam bütün Ərəb şərqini, Bizanlı, Balkanları, Avropanın bir hissəsini fəth etmiş Osmanlı imperiyasında hakim din idi. Osmanlı imperiyası həm də
müsəlman dövlətçiliyini yüksək inkişaf zirvəsinə çatdırdı. Avropa və bütün xristian dünyası uzun
müddət islam aləmi ilə qarşıdurma vəziyyətində idi.
Bu gün İslam təkcə din deyil bütün müsəlman dünyasının identiklik amili, mentalitetinə,
ənənələrinə, etnik yaxınlığına görə fərqlənən insanların birlik və həmrəylik simvoludur. İslam
“mənəvi və mədəni ənənələrlə sıx əlaqədardır. Müsəlman birliyinə mənsubluq vahid etikada
əsaslanan xüsusi növ həmrəylik yaradır” [1].
Müasir İslam mədəniyyəti özünün güclü ənənələri, qüdrəti və dinamizmi, ürəkləri fəth
edən mənəvi - əxlaqı dəyərlərilə bəşəriyyətin inkişafına böyük töhfələr bəxş etmişdir.
Uzun müddət həm Xristian, həm İslam dünyası mədəniyyətlərin dialoqu əvəzinə qarşıdurması mövqeyində durmuşlar. Müsəlman üləmaları və ilahiyyatçıları İslama heç bir yeniliyin
yaxın olmasına imkan verməmiş, ənənəvi İslamın dayaqlarını qoruyub saxlamağa çalışmışlar.
Onların bu cəhdləri Qərbdən gələn maddi və texnoloji sahələrdəki tərəqqi və inkişafın və yeni
ictimai ideyalar axınının qarşısını kəsmişdir. Lakin modernləşmənin, inkişafın, qarşılıqlı
zənginləşmənin qarşısını kəsmək mümkün olmamışdır. Bunu mütərəqqi, müdrik müsəlman
mütəfəkkirləri də aydın başa düşmüşlər. İran İslam Respublikasının keçmiş prezidenti, dövlət
xadimi və filosof Məhəmməd Hatəmi özünün “İslam, dialoq və vətəndaş cəmiyyəti” əsərində
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dəyişiklərin formalarından biri kimi çıxış edən“inkişaf”, “tərəqqi” prosesinə öz münasibətini belə
bildirmişdir: “Birincisi – dəyişikliklər əgər bu prosesdə insanlar könüllü və şüurlu iştirak etməsələr humanist və məhsuldar ola bilməz. İkincisi – inkişaf prosesində insanların fəal və könüllü
iştirakı cəmiyyətin əksər hissəsində ciddi və möhkəm təfəkkür inkişafın ənənələrinin mövcudluğunu tələb edir. Üçüncüsü – cəmiyyətdə təfəkkürün daimi və məhsuldar inkişafı hər şeydən
əvvəl azadlığa əsaslanmalıdır” [2, 178].
Təfəkkür azadlığı və yeni ideyaları ifadə etmək imkanlarından bəhs edən müəllif inkişaf
konsepsiyasının Qərbdə, yarandığını və inkişafa cəhd etməsin müasir olmaqla bağlılığını diqqətə
çatdırır. M. Hatəmi dəyişikliklərin əsasında Qərb sivilizasiyasının müsəlmanların təfəkkür
tərzinə yaxın olmasında, modernizm prinsiplərinin dərk olunmasında görür. O, Qərblə müsəlman
dünyasının münasibətini “səthi” hesab edərək yazır: “Biz iki” ziyanlı ifratçılıqarasında tərəddüd
edirik və ya Qərbin aldadıcı mükəmməlliyinə inanırıq ona heyran oluruq, ya da nifrət edir və
rədd edirik” [2, 180]. Buna görə də mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalar dialoq, qarşılıqlı
zənginləşmə, qabaqcıl təcrübədən istifadə etmək və modernləşməni əks etmək çox zəruridir.
İslam mədəniyyəti sahəsində inqilab olmaqla yanaşı, maddi-mənəvi həyatın bütün
sahələrini tənzimləyir, müsəlmanları tərbiyə edir, ideyası ətrafında birləşdirir, cəmiyyətdə həm
də ədalətin bərqərar edir. İslamın dəyişməz hökmləri ictimai sahələri tamamilə əhatə edir. insan
həyatını düzgün istiqamətləndirir.
İslam mədəniyyəti müasir Azərbaycanın milli mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi və
müsəlman vətəndaşlarının etiqadıdır. Sovet dövründə sıxışdırılan islam bu gün Respublikada
dirçəldilmiş inkişaf etmiş ölkəmiz İslam dünyası ilə özünün həmrəyliyini və birliyini daim
nümayiş etdirir, bəzi ölkələrdə müsəlmanların təzyiqlərə, qırğınlara məruz qalmasına etirazını
bildirir, onların dərdinə şərik olur, fəlakətlə üzləşən müsəlmanlara maddi və mənəvi dəstəyini
əsirgəmir. Bu gün Azərbaycanda İslamın modernləşməsindən bəhs edirlər. Azərbaycan tədqiqatçısı, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru İlham Məmmədzadə ölkədə modernləşmə prosesini proqnozlaşdırarkən “dini - əxlaqi şüurdakı meylləri, onun dəyişiklik prosesinə münasibətini nəzərə
almağın zəruriliyini” [3, 109] göstərir: “Modernləşmə prosesində müsəlmanlar və məscidlər
mühüm rollarınıoynamalıdırlar...[3, 109]. Müəllif bu gün Azərbaycanın dini liderlərinin Qafqazda İslam mədəniyyəti, İslam və müasirlik, İslam və elm, islam sülh və müharibə məqalələri,
İslamın mənəvi tərəqqidə rolu, İslamın universal əxlaq kimi bəşər sivilizasiyasında rolu məsələlərını nəzəritədqiqata cəlb etdiklərini göstərir, bəşər sivilizasiyasını qlobal təhlükələrdən xilas
etmək üçün islamın dünya dinlərilə birgə yollar axtarışları önə çəkilir.
Azərbaycanda İslamın dövlətə və siyasətə müdaxiləsi edilməsinə yol verilmir. Türkiyədə
İslam vətəndaş cəmiyyəti və dünyəviliberalizmlə əlaqəlidir. Azərbaycanda Türkiyədəki kimi
siyasi İslam yox dərəcəsindədir. “İslam hələ Azərbaycanda modernləşmə prosesində iştirak
etməyə hazır deyil, hərçənd ki, onun özündə qəribə proseslər gedir. Onu demək lazımdır ki,...
dünyəvi (rasional) təfəkkür modernləşmənin yeganə mənbəyi ola bilər. Azərbaycanda və İslamda
modernləşmə prosesinə mane olan amillər də mövcuddur. Belə ki, iqtisadi və mədəni
qloballaşma, daha dəqiqi desək onların dərk olunması fəaliyyətdə olan siyasi və dini sektorların
dillərini və şüurlarını dəyişdirmir” [3, 115].
Müəllif haqlı olaraq İslamın Azərbaycan dirçəlməsinə baxmayaraq, ölkənin modernləşməsində və özünün yenilənməsində iştirak şansının olmadığını diqqətə çatdırır.
Bu gün İslam mədəniyyətinin bir önəmli cəhəti də onun Avropalılar arasında da yayılmasıdır. Avropa ölkələrində milyonlarla müsəlman yaşamaqla bərabər minlərlə İslama qəbul
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edən Avropalılara da təsadüf olunur. Son illərdə “40 min fransız, 10 mindən artıq italiyalı İslamı
qəbul etmişdir. İslamı İngiltərə, Almaniya, Danimarka, Hollandiyada da qəbul ediblər” [4, 384].
Q.Kərimov Avropalıların İslamı qəbul etmələrinin müxtəlif səbəblərini göstərir: “Əsas
amillər Qərbdə yaranmış mənəvi boşluq və yadlaşmadı” [4, 384]. Müəllif avropalı gənclərin
Şərqin mənəvi dəyərlərinə maraq göstərmələrini, müsəlman mədəniyyəti, ənənələrinə müsbət
münasibət bəsləmələrini də bu səbəblə sırasına daxil edir.
Müasir dövrdə İslam həmrəyliyinin möhkəmlənməsi üçün aşağıdakı təklifləri irəli
sürürəm:
1. İslam birliyini möhkəmləndirmək üçün təriqətçilikdən uzaq olmaq, həmrəyliyə çağıran
milli – mənəvi dəyərlərə əsaslanmaq;
2. Dilindən, irqindən, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün müsəlmanlara hörmət,
ehtiram, sevgi və qardaşlıq duyğuları bəsləmək;
3. İslam ölkələri qlobal təhlükələrə beynəlxalq terrorizmə, radikalizmə və separatçılığa
qarşı mübarizədə bütün səylərini birləşdirməli, vahid güc qüvvələrini nümayiş etdirməlidirlər.
4. İslamı müasirliklə birləşdirmək, İslam ölkələrində İslamın Türkiyə və Azərbaycan
modellərini (İslamın müasirlik və dünyəviliklə bağlılığını) geniş yaymaq lazımdır.
Ədəbiyyat:
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İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNDƏ MİLLİ-MƏNƏVİ
DƏYƏRLƏRİN MÜHAFİZƏSİ PROBLEMİ
Humay Eminova
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan
Hər bir xalqın tarixi yetkinləşmə və təkamül prosesinin ümdə qayəsini dövlətçilik ənənələri
ilə yanaşı, həm də zəngin milli-mənəvi irsi, pak və ali dəyərləri müəyyən edir. Bu ənənə və
dəyərlər bir-birilə çulğaşaraq, həm də xalqların məfkurə və düşüncə sisteminin, dünyagörüşünün
parlaq təcəssümü kimi meydana çıxır. Dünyanın ən qədim xalqlarından sayılan Azərbaycanlılar
da tarixən formalaşmış zəngin milli-mənəvi və əxlaqi dəyərlər sistemi ilə bəşər sivilizasiyasına
əvəzsiz töhfələr vermiş, ülvi və saf ideallara sarsılmaz bağlılığı ilə daim özünəməxsusluqlarını
qorumuşlar. Şərqə məxsus mütərəqqi adət-ənənələrlə Qərbin mötədil dəyərlərinin mənəvi
mədəniyyətimizdəki uğurlu harmoniyası həm də milli təfəkkürümüzdə fərqli dünyagörüşləri və
mədəniyyətləri bir araya gətirir.
Müasir qloballaşma dövründə elmi-texniki tərəqqinin sürətli inkişafı real həyatda yüksək
nailiyyətlərə, mütərəqqi dəyişikliklərə yol açsa da, bu prosesin tarixi-mədəni irsə, əxlaqi-mənəvi
dəyərlərə müəyyən təhlükə meyilləri də özünü qabarıq göstərir. Şərq-Qərb sivilizasiyasının birbirinə yaxınlaşdığı, bəzən də gizli və açıq mübarizələrin getdiyi bir zamanda soykökə qayıdışın,
milli özünüdərkin böyük əhəmiyyəti vardır. Xalqın tarixən formalaşmış yüksək əxlaqi-mənəvi
meyarlarını pak və sağlam niyyətlərlə qoruyaraq bütövlükdə cəmiyyətin pozitiv ruhda inkişafına
təsir göstərmək, onun genetik yaddaşını, tarixi kimliyini, milli irs və özünəməxsusluğunu gələcək nəsillərə ötürmək kimi çətin missiyanın həyata keçirilməsi zərurəti pedaqogika elminin
tanınmış nümayəndələrinin üzərinə böyük məsuliyyət qoyur. Azərbaycan Respublikası müstəqillik yolu ilə inamla irəlilədiyi, demokratik, hüquqi, sivil və açıq cəmiyyət qurduğu bir vaxtda
milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və gənc nəslə aşılanması xüsusilə aktuallıq kəsb edir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təbirincə desək, “Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalıdır,
bizim milli-mənəvi dəyərlərimiz əsasında tərbiyə olunmalıdır”.
Gənclərin ləyaqətli vətəndaş kimi yetişməsi ucun onlar hərtərəfli biliyə, milli keyfiyyətlərə
malik olmalıdrlar. “Oz dili, mədəniyyəti, mənəvi dəyərləri ilə tərbiyə olunmuş gənclər hec vaxt
vətəninə, xalqına ogey munasibət bəsləməz. Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalı, bizim
milli mənəvi dəyərlərimizin əsasında tərbiyələnməlidirlər.
Milli mənəvi dəyərlər xalqın mənəvi sərvəti, mənəvi xəzinəsidir, bu sərvətə, xəzinəyə
biganə olmaq cinayətdir. Son illərdə xalqımızın milli adət ənənələrinə biganəlik halları haqlı olaraq xalqın, xususilə ziyalıların etirazına səbəb olmuşdur. Bu etiraz və narazılıqlar haqqında mətbuatda cıxışlar milli-mənəvi dəyərləri qorumaq cağırışına cevrildiyi bir vaxtda mərhum prezident, umummilli liderimiz Heydər Əliyev bir sıra məqamlara aydınlıq gətirmiş, göruləcək işlərin
perspektivini muəyyənləşdirmişdi: “Fürsətdən istifadə edərək, bir-iki məsələyə toxunmaq
istəyirəm. O da ondan ibarətdir ki, biz oz dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi, əxlaqi dəyərlərimizi
butun istiqamətlərdə qorumalıyıq, saxlamalıyıq və gənc nəsli əsrlər boyu sınaqlardan kecmiş bu
mənəvi, əxlaqi dəyərlər ruhunda tərbiyələndirməliyik. Hər xalqın oz mentaliteti var. Bizim
Azərbaycan xalqının mentaliteti onun boyuk sərvətidir. Hec vaxt iki xalq bir-birinə bənzəməz.
Hec vaxt iki xalq bir-birinə bənzər dəyərlərə malik ola bilməz. Yenə də deyirəm, hər xalqın
ozunə, oz tarixi koklərinə, əcdadları tərəfindən yaradılmış milli, mənəvi dəyərlərinə bağlılığı
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boyuk amildir. Biz də indi dunyanın mütərəqqi mənəvi dəyərlərindən istifadə edərək, xalqımızın
mədəni səviyyəsini daha da inkişaf etdirərək, gənc nəsli daha da sağlam əhval-ruhiyyədə
tərbiyələndirməliyik”
Burada birinci novbədə torpaq, dil, ocaq, əcdad, övlad və qadınla bağlı şərəf, ləyaqət və
namus ənənələrini nəzərdə tutmaq lazımdır. Muasir Avropada və Amerikada bir sıra xalqların
milli faciə, qlobal fəlakət kimi yaşadığı muasir əxlaqi demoqrafik bəlalara (ailə-nikah-nəsil böhranı, alkoqol,narkoman-nihilizm sərxoşluğu ilə bağlı ifratlara) qarşı ən yaxşı sipər təbii-insani,
milli tarixi sərvətləri muqəddəs tutub qorumaq, gələcək ucun də zədəsiz saxlamaq olmazdımı?!
Təəssuf ki, belə sərvətlərə munasibətdə də həssaslığın lazımi səviyyədə olmadığı hallara rast
gəlirik.
Mustəqil Azərbaycan dovlətinin mədəniyyət siyasətinin həyata kecirilməsində əsas cətinliklərdən biri də qloballaşmadır. Mustəqilliyə qədəm qoymuş gənc bir dovlət ucun qloballaşma
adı altında milli-mənəvi dəyərlərinin sıxışdırılması, onun məhvinə gətirib cıxara bilər.
Qloballaşma beynəlxalq aləmdə labüd olan bir proses kimi həyatımızdan yan kecə bilməz. Bir
şərtlə ki, bu prosesdən umumi inkişafımız ucun səmərəli istifadə edə bilək.
Bu gun qloballaşmaya umumi mənada dunyalaşma və ya qlobal inteqrasiya kimi tərif
verilir: “Qloballaşma ölkələr arasındakı iqtisadi, sosial və siyasi əlaqələrin inkişafı, fərqli cəmiyyətlərin və mədəniyyətlərin inanc və görüşlərin tanınması, millətlərarası əlaqələrin genişlənməsi
kimi fərqli görünən, lakin bir-biri ilə bağlı məsələləri birləşdirən bir anlayışdır”. Başqa bir ifadə
ilə qloballaşma ölkələrin sahib olduqları maddi və mənəvi dəyərlərin çərçivəsində əmələ gəlmiş
münasibətlərin, milli hüdudları aşaraq dünya səviyyəsində yayılması və fərqliliklərin bütünlük və
uyğunlaşma adı altında birləşməsidir. Bu o deməkdir ki, həyatımızın elə bir sferası yoxdur ki,
qloballaşmanın təsirinə məruz qalmasın. Son dövrlər dünya iqtisadiyyatında qloballaşma prosesi
daha sürətli və gözədəyəndir. Bu zəmində dünya ölkələrinin sərbəst şəkildə dünya bazarına
inteqrasiya olunması və bunun üçün lazım olan şərtlərin daha da əlverişli edilməsidir. Qloballaşan dünyada dövlətin sabaha hansı siyasətlə getməsi, hansı maraqları güdməsi birmənalı
qarşılanmır. Çunki qloballaşma prosesləri milli mədəniyyətin imkanlarını məhdudlaşdıraraq bilavasitə mədəni siyasətə təsir göstərir. Bəşəriyyət özünün salamat qalması, planetimizin qorunub
saxlanılması məqsədilə iqtisadi, siyasi, milli-etnik problemlərin birlikdə həll edilməsinin zəruriliyini artıq dərindən dərk edir. Qloballaşma mahiyyət etibarilə dünya dovlətlərinin butovluyunun,
mədəni iqtisadi munasibətlərdə ayrı-seckiliyin aradan götürülməsinə xidmət etməlidir.
İnteqrasiya prosesinin qaçılmaz olduğu bir zamanda milli-mənəvi əxlaqi və tərbiyəvi
dəyərlərimizin qorunmasına qayğı və maraq daha da artmışdır. Çunki qloballaşmanın ziddiyyətli
gedişatından doğan bu zərurət cəmiyyət həyatının bütün sahələrini əhatə etmişdir. Buna görə də
biz milli-mənəvi dəyərləri aşınmalardan qorumalı, milli mədəniyyətimizi millətin qloballaşmadan özünü müdafiə vasitəsinə çevirməliyik. Yalnız birgə səmərəli fəaliyyət nəticəsində mədəniyyəti, milli ozunəməxsusluğu, milli-mədəni dəyərləri qorumaq və muhafizə etmək mümkündür
Bir tərəfdən Respublikamızda milli və bəşəri dəyərlərin sintezini, dünya təcrübəsinə inteqrasiyanı təmin edən mühitin formalaşdırılması yönündə həyata keçirilən islahatlar dünyanın sosial,
mədəni, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətləri səviyyəsinə çatmağa şərait yaradır. Digər
tərəfdən sosial, mədəni, iqtisadi tərəqqiyə xidmət edən bu prosesdə qarşıya çıxan problemlər isə
bilavasitə mədəniyyət sahəsində bəşər tarixinin, dünyanın inkişaf təcrübəsinin öyrədilməsini,
kompleks təlim-tərbiyə sisteminin qurulmasını, yaradıcılıq əlaqələrinin genişləndirilməsini
zərurətə cevirir. Şübhəsiz ki, inteqrasiya prosesinin qaçılmaz olduğu bir dövrdə milli-mənəvi və
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əxlaqi-tərbiyəvi dəyərlərimizin qorunmasına qayğı daha da artırılmalıdır. Bu zərurət cəmiyyət
həyatının butun sahələrini – iqtisadiyyatı, siyasəti və mədəniyyəti əhatə edən qloballaşmanın ziddiyyətli gedişatından, onun görünən və görünməyən tərəflərinin movcudluğundan doğur. Şübhəsiz ki, Azərbaycan Respublikası dünya birliyinin üzvü kimi bu inteqrasiya proseslərindən
təcrid oluna bilməz. Deməli, bu gün kənar təsirlər qarşısında milli-mənəvi dəyərlərimizin muhafizəsi probleminə daha ciddi fikir verilməlidir. Dövlətciliyin təməlinin, milli varlığın özülünün,
əsasının mədəniyyətə bağlı olduğunu aydın dərk edən görkəmli siyasət və mədəniyyət xadimi,
xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev rəhbərlik etdiyi bütün illərdə milli-mənəvi dəyərlərimizə həmişə qaygı ilə yanaşmış və bununla bağlı bəyanatlarla çıxış etmiş, qanunlar imzalamışdır. O, dünyanın mütərəqqi mənəvi dəyərlərindən istifadə edərək, gənc nəsli daha da sağlam
əhval-ruhiyyədə, saf əxlaqi ruhda tərbiyələndirirməyin dövlətimiz, xalqımız qarşısında ən zəruri,
həlli qaçılmaz vəzifələr olduğunu 13 avqust 2001-ci il tarixli bəyanatında da söyləmişdir: “Hər
xalqın öz adət-ənənəsi var, öz milli-mənəvi və dini dəyərləri var. Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizlə, öz dini dəyərlərimizlə, adət-ənənələrimizlə fəxr edirik. Bizim xalqımız yüz illərlə, min
illərlə adətənənələrimizi, milli-mənəvi dəyərlərimizi yaradıbdır və bunlar indi bizim xalqımızın
mənəviyyatını təşkil edən amillərdir”.
Azərbaycan milli-mənəvi dəyərlərinə yiyələnməklə gənc nəslin milli ruhda tərbiyə olunması məsələsi Heydər Əliyev tərəfindən əsas vəzifələrdən biri kimi irəli sürülmüşdür. Dövlət
başçısı bu məsələdən bəhs edərkən belə deyirdi: “Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalıdır,
bizim milli-mənəvi dəyərlərimizin əsasında tərbiyələnməlidir. Gənclərimiz bizim tariximizi
yaxşı bilməlidir, milli dəyərlərimizi yaxşı bilməlidir. Milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi
yaxşı bilməyən, tariximizi yaxşı bilməyən gənc vətənpərvər ola bilməz”.
Ədəbiyyat:
1. Aslanova R.N. Qloballaşma və mədəni müxtəliflik. Bakı: Elm, 2004, 264 s.
2. Qloballaşmaya doğru: məqalələr toplusu. Bakı: n.y., 2006, 299 s.
3. Məmmədəliyeva S.Y. Qloballaşma dövründə mədəniyyətin fəlsəfi aspektləri:
monoqrafiya. Bakı: Nurlar NPM, 2006, 224 s.
4. Şükürov A.M. Qloballaşma: mahiyyəti və perspektivləri. Bakı: Adiloğlu, 2001, 171 s.
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Mahir Qəribov
Azərbaycan sivilizasiyaların, mədəniyyətlərin kəsişməsində, Şərqlə Qərbin qovşağında
yerləşir. Məhz bu mövqe ölkəmizin mədəni müxtəlifliyinə, xalqımızın dini tolerantlığına öz
dəyərli töhfəsini bəxş edib və əsrlər boyu Azərbaycanda heç vaxt milli, dini zəmində ayrıseçkilik, qarşıdurma baş verməyib. Bu dəyərlərə hörmət və ehtiramın nəticəsidir ki, 2017-ci il
Azərbaycanda “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilib və bu “Multikulturalizm İli” nin davamı
olmaqla yanaşı, Azərbaycanın mənəvi gerçəkliklərinin dünyaya çatdırılması üçün yeni imkanlar
yaradır. Bu ali ideya insanları sülhə, əmin-amanlığa, qarşılıqlı hörmət və dostluğa, səsləyir.
Dünyada təlatümlərin artdığı, irqçiliyin şiddətləndiyi bir dövrdə XX əsr Azərbaycan
ədəbiyyatının böyük ustadı Hüseyn Cavidin bu misraları artıq bəşəri şüara çevrilir:
“Kəssə hər kim tökülən qan izini,
Qurtaran dahi odur yer üzünü!”
Ölkəmizdə dini tolerantlığın fəlsəfi əsasını irqindən, cinsindən və etnik mənsubiyyətindən
asılı olmayaraq bütün insanlara bərabər münasibət, qarşılıqlı hörmət və ehtiram təşkil edir. Bu
siyasətmilli-mədəni və dini münasibətlərin düzgün formalaşmasına zəmin yaradır. Müqəddəs
kitabımız “Qurani- Kərim”də də deyilir ki, "Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadından
yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız deyə, sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq..." ("Hucurat"
surəsi, 13-cü ayə).
Regionda tarixən dini sabitlik mühitinin formalaşmasında, İslamın Azərbaycanda yayılmasının böyük rolu olmuşdur. Çünki mərhəmət, sevgi və əxlaq dini olan islamda tolerantlıq, xoş
niyyət yüksək mənəvi dəyər və mədəniyyət nümunəsi kimi qiymətləndirilir. Elə bu səbəblə əsrlər
boyu müsəlmanlarla yanaşı yaşayan digər dinlərin mənsubları da burada dinc və ayrı-seçkiliyə
məruz qalmadan yaşamışlar.
Bu gün Azərbaycan xalqı müsəlmanların, yəhudilərin və xristianların eyni ölkədə sülh və
qarşılıqlı hörmət şəraitində dinc yanaşı yaşamaq imkanlarını sübuta yetirir. Hazırda ölkəmizdə 2
mindən çox məscid, 13 kilsə və 7 sinaqoq fəaliyyət göstərir və bu Azərbaycanlıların digər dinlərə
olan münasibətinin göstəricisidir. Ölkəmizin bütün milli və dini azlıqları da, millətlərarası və
dinlərarası münasibətlərə vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna öz layiqli töhfələrini verərək, ictimai-siyasi və sosial-mədəni həyatımızın bütün sahələrində yaxından iştirak edirlər.
Tarixi mənbələrdə Bakı təbii alovların yandığı Odlar diyarı kimi təqdim olunur və ehtimal
olunur ki, bu abidə Bakı ərazisində bizim eradan əvvələ aid ilk məbəddir. “Atəşgah” sırf ibadət
yeri kimi, 1880-ci ilədək fəaliyyət göstərib və həmin il buradakı sonuncu kahin Hindistana
köçüb. 1975-ci ildə burada aparılan bərpa işlərindən sonra “Atəşgah” yenidən qapılarını ziyarətçilərin üzünə açıb. Atəşpərəst məbədinin qalıqları üzərində inşa olunmuş “Atəşgah” Dövlət
Tarixi-Memarlıq Qoruğu hazırda YUNESKO-nun tərtib etdiyi "Dünya İrsinin İlkin siyahısı"na
daxil edilib. 2015-ci ildə ölkəmizdə keçirilən Bakı İdman oyunlarında Avropa İdman Oyunlarının məşəli ilk olaraq Atəşgah məbədində alovlandırıldı və bu bütün dünyaya birlik mesajı idi.
Azərbaycanda xristianlıq özünün pravoslavlıq, katoliklik və protestantlıq qolları, habelə
müxtəlif sektant icmaları ilə təmsil olunur. Şəkidə “Şərq kilsələrinin anası” sayılan və günü108
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müzə qədər qorunub saxlanılan “Kiş kilsəsi” Qafqazda ilk xristian məbədidir. Şəki, Zaqatala,
Qax, Balakən rayonlarında mövcud olan çoxsaylı Alban məbədlərinə görə antik Yunan coğrafiyaşünası Strabon bu ərazini “Məbədlər diyarı” adlandırmışdır. Burada Qafqaz Albaniyası
dövrünə aid məbədlərin sayı kifayət qədərdir. Bakıda Pravoslavkilsələri arasında ən böyüyüRus
Pravoslav kilsəsidir. Bu kilsə 1815-ci il yanvarın 1-də Şamaxı quberniyasının general-qubernatoru N.F.Rtişevin sərəncamı ilə ucaldılmışdır. Məbədin tikintisi üçün xristianlardan ianə
yığılmış və sadə dindarlar hamılıqla bu işə cəlb olunmuşdur. Bu kilsəyə "Müqəddəs Nikolay" adı
verilmiş və Tiflisdən olan David İvanov burada ilk keşiş təyin edilmişdir. Hələ XIX əsrin ikinci yarısında incilçi-lüteran kilsəsinin ardıcılları, Bakıya neft yataqlarının istismarında iştirak edən
alman sənayeçiləri sırasında gəlmişlər. Bununla yanaşı XIX əsrin 20-ci illərində Qafqaza köçən
Almanların bir hissəsi Şəmkir, Göygöl və Gədəbəy rayonları ərazisində məskunlaşmış və burada
həm yaşayış evləri həm də kilsələr inşa etmişlər. Göygöl və Şəmkir rayonlarında dövlətimiz
tərəfindən yüksək səviyyədə bərpa olunan Lüteran kilsələrinin qapıları indi qonaqların üzünə
açıqdır.
Azərbaycanda dini tolerantlığın tarixi kökləri baxımından yəhudilərə olan münasibətin də
özünəməxsus yeri vardır. Onların Azərbaycanda məskunlaşmasının tarixi qədim dövrlərə gedib
çıxır. Bu tarixi dövr ərzində yəhudilərlə azərbaycanlılar arasında hər hansı bir ayrı-seckilik faktı
olmamışdır. Hazırda Bakıda, Oğuzda və Qubada dağ yəhudilərinin sinaqoqları fəaliyyət göstərir
və onlar sərbəst şəkildə öz dini ayinlərini yerinə yetirirlər.Göründüyü kimi, xalqımızın tarixən
keçdiyi böyük mənəvi təkamül yolu Azərbaycana zəngin mədəniyyət çalarları qazandırıb.
Ölkəmizdə zərdüştlük, xristian, islam abidələri bu gün də qorunub saxlanılır və onlara lazımi
diqqət dövlətimiz tərəfindən göstərilir.
Sovetlər Birliyi dağıldığı dövrlərdə baş verən hadisələr Azərbaycanı dini və milli tolerantlıq ənənələri üçün ən ciddi sınaq qarşısında qoydu. Ermənilər Azərbaycan torpaqlarının 20
faizini işğal edərək etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirdiyi zaman bir milyon məcburi qaçqın
və köçkün problemi yarandı. Dinc əhalinin qətlə yetirilməsinə və doğma yurdlarından qovulmasına baxmayaraq, birgə yaşamaq prinsipi Azərbaycan cəmiyyətinin səciyyəvi cəhəti olaraq qaldı.
Hətta Dağlıq Qarabağda müharibə başlayandan sonra da Azərbaycan cəmiyyəti dini və etnik
qruplar arasında harmoniyanı dəstəkləməkdə davam etdi.
1995-ci ildə qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası mənşəyindən,
irqindən, dinindən və dilindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarına hörməti təmin
edir. Azərbaycan Respublikasının suverenliyi haqqında Konstitusiya aktı Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarının Qanun qarşısında bərabərhüquqlu olduğunu təsdiq edir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25-ci maddəsinin III bəndinə görə “Dövlət irqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. İnsan və
vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, milli, dini, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır”. Konstitusiyada qeyd olunduğu kimi, milli və ya
dini azlığın nümayəndəsi olmasından asılı olmayaraq, Azərbaycan vətəndaşı olan hər bir kəs
ölkəmizdə eyni hüquqlara malikdir. Bu baxımdan ölkəmizdə heç bir millətin, milli və ya dini
azlığın nümayəndəsinə onların dini mənsubiyyətlərinə görə başqalarından üstün olmaq kimi
ideyaları aşılamaq yolverilməzdir və bu qanunda öz əksini tapır.
Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən Bakı İslam Universiteti 1991-ci ildə Bakı İslam Mədrəsəsinin bazası əsasında formalaşmış, Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin nəzdində fəaliyyətə
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başlamışdır. 1991-ci ilin yanvarında Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin Qazilər Şurasının
qərarı ilə Bakı İslam Mədrəsəsi, Bakı İslam İnstitutuna çevrilmişdir. Qafqaz Müsəlmanları
İdarəsinin təşəbbüsü ilə 1992-ci ilin axırlarında buinstitut Bakı İslam Universiteti adını almış və
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən rəsmi olaraq təsdiq olunmuşdur.
Hazırda Bakı İslam Universiteti xalqımızın milli-mənəvi və əxlaqi dəyərlərinə yiyələnən
gəncləri tərbiyə etməklə yanaşı, son zamanlarda istər dini, istərsə də dünyəvi təhsil sahəsində təşəbbüskarlığı, apardığı islahatlar, ölkəmizin ictimai-dini həyatında və sosial inkişafında göstərdiyi fəallıq, yeni mütərəqqi tədris texnologiyalarının tətbiqi, beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində apardığı bir sıra dəyişikliklərlə nəinki ölkəmizdə, hətta onun hüdudlarından
kənarda da layiqli bir təhsil ocağı kimi təmsil olunur.
Azərbaycan Respublikasında dini fəaliyyət sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini, dini qurumlarla bağlı qanunvericiliyin müddəalarına riayət olunmasını nəzərə alaraq Ulu
öndər Heydər Əliyev 21 iyun 2001-ci ildə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
yaranmasını xüsusi fərmanla təsdiq etdi. Həmin fərmanla müəyyən edildi ki, yeni yaranmış
Dövlət Komitəsinin əsas vəzifəsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının dini əqidə azadlığını təmin edən 48-ci maddəsinin həyata keçirilməsi üçün müvafiq şəraitin yaradılmasından,
dini etiqad azadlığı ilə bağlı olan digər qanunvericilik aktlarına riayət olunmasına nəzarəti təmin
etməkdən, dini qurumlarla dövlət arasında münasibətləri daha ciddi tənzimləməkdən ibarətdir.
Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi ölkədəki dini icmalar
arasında gərginliyin mövcud olmaması, dini ayrı-seçkilik meyllərinin milli münasibətlər səviyyəsinin yüksəlməsinə yol verilməməsi, dini mərasim adı altında müxtəlif antidövlət meylli şəxs
və qrupların qarşıdurma yaratmaq cəhdlərinin qarşısının alınması, ictimai təhlükəsizlik və sosial
sabitliyin qorunması, din-dövlət münasibətlərinin normal səviyyədə tənzimlənməsi üçün mövcud
dini duruma lazımi nəzarəti təşkil edir və bu yolda hər cür neqativ halların qarşısının alınması
işində müvafiq beynəlxalq təşkilatlar ilə əməkdaşlıq edir. Nəticədə Azərbaycan dövləti dini
azlıqların hüquqlarının qorunması və təminatı sahəsində çox mühüm addımlar atıb. “Dini etiqad
azadlığı haqqında” qanun qəbul edilib. Bu qanuna görə, Azərbaycan Respublikasında vətəndaş
hüququna malik olan “Hər bir kəs dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirir, hər hansı dinə
təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək, dinə münasibəti ilə əlaqədar əqidəsini ifadə
etmək və yaymaq hüququna malikdir”.
Azərbaycanda dövlət siyasətinin tərkib hissəsinə çevrilən multikulturalizm siyasəti
ölkəmizdə yaşayan bütün xalqların etnik-mədəni dəyərlərini, mədəniyyətlərini xarakterizə
etməklə onların dünyagörüşü və fəaliyyətlərinin əsasını təşkil edir. Prezident İlham Əliyevin 15
may 2014-cü il tarixli fərmanı ilə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılması
ölkəmizin tolerantlıq prinsiplərinə sadiq qalmasının əyani nümunəsidir.
Azərbaycanda müxtəlif dinlərin mərhəmət və qarşılıqlı hörmət anlayışından əlavə olaraq
müxtəlif məzhəblərin də yaxınlaşması praktiki baxımdan dünyaya nümunə göstərilməkdədir.
2016-cı il yanvarın 15-də fəaliyyətə başlayan, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adını
daşıyan “Heydər Məscidi”də məzhəbindən asılı olmayaraq, bütün müsəlmanlar bir araya gəlib
vəhdət namazı qılır və yaradana dualar edirlər.
Bu gün Azərbaycan, həm Avropa Şurasına, həm də İSESCO-ya üzv olan yeganə müsəlman
ölkəsidir. Təsadüfi deyildir ki, 2009-cu il oktyabrın 13-dən 15-dək Azərbaycanın uğurla ev
sahibliyi etdiyi İslam ölkələri mədəniyyət nazirlərinin konfransı çərçivəsində “Mədəniyyətlərarası dialoq” mövzusunda keçirilmiş “dəyirmi masa”da “Bakı Prosesi -sivilizasiyalar arasında
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dialoqa yeni çağırış” adlı rəsmi sənəd qəbul edilmişdir. Bakı Forumu mədəniyyətlərarası dialoqun, sülhün, əməkdaşlığın təşviqində, irqi və dini dözümsüzlük hallarının aradan qaldırılmasında, digər məsələlərin müzakirəsində qlobal brend statusu qazanmışdır.
Ölkəmizdə dini konfesiyalar arasında dostluq və qardaşlıq ənənələrinin inkişaf etdirməsi,
bu siyasətin yeni keyfiyyət mərhələsinə yüksəlməsi, dinlərarası dialoq və əməkdaşlığın
beynəlxalq səviyyədə tanınmasına imkan yaradır. Bu səbəblə Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq
tədbirlərə turistlərin marağı da ildən ilə artmaqdadır.
2017-ci ildə ölkəmizdə keçirilən IV İslam Həmrəyliyi Oyunları müstəqil Azərbaycanın
istər idman, istərsə də siyasi - iqtisadi sahədə qazandığı böyük uğurları nümayiş etdirdi. Dövlət
başçısı cənab İlham Əliyevin vurğuladığı kimi;“Biz İslam Həmrəyliyi Oyunlarında da yeni
yanaşmanı ortaya qoyduq, yeni standartlar tətbiq etdik. Əlbəttə ki, bu, bizim qonaqlara olan
hörmətimizin əlamətidir, məsuliyyətin təzahürüdür. Eyni zamanda, bu, ümumiyyətlə, bizim
siyasətimizi göstərir. Çünki biz istəyirik ki, Azərbaycanda hər bir tədbir ən yüksək səviyyədə
keçirilsin. Ona görə də ölkəmiz inkişaf edir, ona görə də Bakıya gələn bütün xarici qonaqlar
şəhərimizə heyran qalırlar. İslam Həmrəyliyi Oyunlarının uğurlu təşkili belə nüfuzlu
tədbirləri keçirməyə qadir olduğumuzu bir daha sübut etdi.”
Ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında, Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği və inkişafı
sahəsində Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti,birinci Vitse-prezident, xanım Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti xüsusilə qeyd etməliyik. Onun İslam Həmrəyliyi Oyunlarının təşkili sahəsindəki
xidmətləribütün xalqımızı, idmançılarımızı ruhlandırdı.Dövlətimizin bu oyunlara göstərdiyi
diqqətin nəticəsi olaraq idmançılarımız komanda hesabı üzrə 75 qızıl, 50 bürünc və 37 gümüş
medalla- Birincilik qazandılar. Bu bütün Azərbaycanın qələbəsi və sevinci idi.
Müasir dövrdə İslam dünyasının həmrəyliyə, birləşməyə çox böyük ehtiyacı vardır. Çünki
İslam dini, sülhün və humanizmin tərəfdarı, hər cür qarşıdurma və nifaqın əleyhinə olsa da təəssüf ki, dünyada İslama qarşı aparılan qara piar kompaniyası getdikcə artmaqdadır. “İslami terror”
anlayışı İslam dəyərlərinə çox böyük zərbə vurur. Mahiyyət etibarilə İslam hər zaman şiddətin,
zorakılığın əleyhinə olmuş, ədaləti, sülhü təbliğ etmişdir. Bu mənəvi dəyərləri özündə yaşadan
Azərbaycan Respublikası, müsəlman aləmində eyni zamanda Qərb dünyasında etibarlı tərəfdaş,
dost və qüdrətli dövlət kimi tanınır. Bu gün Azərbaycanın malik olduğu dini dəyərlər, milli
mədəniyyətimizin ayrılmaz tərkib hissəsi, ən qiymətli incidir.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin VI konfransında
Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması sivilizasiyalararası dialoqa mühüm töhfələr verən Azərbaycanın zəngin mədəni və mənəvi irsinə verilən
yüksək qiymətin təzahürüdür. Müasir infrastrukturu,xarici qonaqları qarşılaya biləcək müasirtipli
otelləri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası dünya səviyyəli tədbirlərin keçirilməsinə tam hazırdır.
Tarixi abidələr diyarı olan Muxtar Respublikada 110 mindən çox maddi-mədəniyyət nümunəsi
muzeylərdə dövlət tərəfindən qorunub saxlanılır.1157 abidə Muxtar Respublika ərazisində
qeydiyyata alınıb, onlardan 56-sı dünya əhəmiyyətli abidədir. Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvan
memarlıq məktəbinin banisi və ən görkəmli nümayəndəsi olmaqla Şərq aləmində bir sıra şah
əsərlərin müəllifidir.Dahi Nizaminin yazdığı xəmsə milli ədəbiyyatımız üçün nə qədər dəyərlidirsə, Əbubəkr Əcəminin Naxçıvanda tikdiyi Mömünəxatun türbəsi milli arxitektura sənətimiz
və şərq mədəniyyət incisi olaraq bir o qədər dəyərli və qiymətli abidədir. Bu abidə 1186-cı ildə
Atabəylər dövləti zamanında inşa olunub. O, Atabəylər dövlətinin banisi Şəmsəddin Eldənizin
həyat yoldaşı, Atabəy Cahan Pəhləvan və Qızıl Arslanın anası Zahidə xatunun şərəfinə ucaldılıb.
Hündürlüyü 26 metr olan türbənin maraqlı cəhətlərindən biri də onun üzərində 500 metr
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uzunluğunda quran ayələrinin yazılmasıdır. Belə ki, Qurani Kərimin “Yasin” surəsi bütünlüklə
abidənin səthi boyunca dalğavari şəkildə yazılıb və bu yazıda Quran ayələrindən bir vergül belə
əksik deyil. Diqqəti cəlb edən cəhətlərdən biri də odur ki, bu yazılar sonradan yox, məhz tikili
gedən vaxt yazılıb. Ayənin əvvəli aşağı səthdən başlanıbsa, orta hissəsi abidənin yuxarı səthində
birləşib və yazılar tikilinin aşağı hissəsində tamamlanıb.Müasir texnalogiyaların inkişaf etdiyi bir
dövrdə belə zərgər dəqiqliyi ilə memarlıq sənəti yaratmaq olduqca çətin bir işdir.
Müqəddəs Qurani - Kərimdə adı keçən və xalq arasında geniş yayılmış rəvayətdə bəhs
olunan "Əsahabi-Kəhf" ziyarətgahında Muxtar Respublikaya qədəm qoyan hər bir insana müsbət
təsir edir və uzun müddət o ruhaniyyətinsanların xatirələrindən,yaddaşlarından silinmir. Bu
ziyarətgah neçə əsrlərdir ki, müqəddəs ocaq sayılır.Bura gələn hər bir insan sanki dünyəvi
aləmdən ayrılıb, rəbbani məqama daxil olur. Bu gün "Əhabi-Kəhf" bu gün təkcə ziyarətgah kimi
deyil, həm də Azərbaycanın ən qədim tarixi abidələrindən biri kimi dövlət tərəfindən qorunur.
Burada ilk abadlıq işləri Ulu öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə 1998-ci ildə aparılıb. 2006-cı
ildə isə Muxtar Respublika rəhbərliyi tərəfindən burada geniş bərpa və quruculuq işləri həyata
keçirilib. İnanırıq ki, Naxçıvanın 2018-ci ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı olması Azərbaycanın müasir tarixinə şərəf və qürurla yazılacaq,İslami dəyərləri, humanizmi və zəngin mədəni
irsi ilə Naxçıvan İslam həmrəyliyinin möhkəmlənməsinə öz dəyərli töhfəsini verəcəkdir.
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AZƏRBAYCAN HƏMRƏYLİK NÜMUNƏSİ KİMİ
Abuhəyat Əfəndi
Bakı Dövlət Universiteti, Qazax filialı, Azərbaycan
Bir insanın böyüklüyü elmi,texnologiyası,məhsuldarlığı ilə, bir millətin böyüklüyü isə dünyaya verdiyi xidmətlə ölçülür. Cəmiyyətlər,dövlətlər və xalqlar ancaq öz tarixi ənənələrinə,
dəyərlərinə söykənərək onları davam etdirərək yüksələ və tərəqqi edə bilirlər. Azərbaycan xalqı
da dünya xalqları arasında öz mədəniyyəti, milli-mənəvi dəyərləri və özünəməxsus dəsti-xətti ilə
seçilən xalqdır. Bu bir fəxr, bu bir qürurdur.
Bu gün öz tarixinin silinməz və möhtəşəm səhifələrindən birini yazan müstəqil Azərbaycan Respublikası hər zaman müxtəlif xalqların, millətlərin və din xadimlərinin birgə yaşadığı,
mədəniyyətlərin qovuşduğu müqəddəs məkandır.
Bəli, Azərbaycan xalqı milli-mənəvi dəyərlərinə bağlı olmaqla, ümumbəşəri dəyərləri
paylaşmağa da diqqət yetirir. Məlum olduğu kimi, Sovetlər Birliyi dövründə xalqımız nə qədər
məhrumiyyətlərlə, çətinliklərlə üzləşsə belə dininə, mənəvi dəyərlərinə sadiq qalmışdır. Müstəqillik dövründə isə dini ənənələrimizə hörmət və ehtiram güclənmişdir.Bu gün multikulturalizm
anlayışı termin kimi dilimizə yeni daxil olsa da,mahiyyət etibarı ilə qədim dövrlərdən mövcud
idi.Azərbaycanda əsrlər boyu bu ənənə mövcud olsa da, cəmiyyətin multikultural xarakteri
dövlətçilik ənənələri əsasında siyasi və hüquqi prinsiplər cərgəsinə yüksəlmişdir. Bu gün bir çox
Qərb ölkələrində multikulturalizm siyasətini yeridə bilmirlər. Buna misal olaraq deyə bilərik
ki,özünü uca səslə multikultural adlandıran bəzi Qərb ölkələri ora gələn miqrantları qəbul
etmirlər. Halbuki hər zaman ölkələrini multikultural hesab edirlər. Əlbəttə, bu hamısına aid
deyil. Bizim isə qonaqpərvərliyimiz, insanlara xoş münasibətimiz dini baxışlarımızdan aslı
olmayaraq hər kəsə göstərdiyimiz hörmət göz qabağındadır. ‘‘Allaha da qurban olum, onun
qonağına da’’ misalı yad adama münasibəti göstərir. Göründüyü kimi, xoşgörülü olmaq
insanlarla əlaqə yaratmanın ən yaxşı yoludur. Azərbaycanda yadelliyə, gəlməyə münasibət
həmişə yaxşı olubdur. Bizim ölkəmiz bu baxımdan dünya ölkələrinə örnək ola bilər. __
‘‘Dövlət,ölkə nə qədər çox xalq birləşdirsə, bir o qədər zəngin olur, çünki onların hər biri
ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir.’’
Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən deyilmiş bu fikirlər multikultural dəyərlərə verilən
önəmin göstəricisidir. Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən deyilmiş bu fikirlər
multikultural dəyərlərin qorunması və inkişafı sahəsində həyata keçirilən siyasi fəaliyyət hazırda
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.Dövlət başçısı cənab İlham Əliyev
dünya miqyasında multikulturalizm ideyasının fəal təbliğatçısıdır.BMT-nin Sivilizasiyalar
Alyansının 7-ci Qlobal Forumunun Azərbaycanda keçirilməsi bu fəaliyyətin nəticəsidir.Cənab
Prezidentimiz Azərbaycanda multikulturalizmlə bağlı çoxlu işlər görübdür.Dövlətimizin
başçısının müvafiq sərancamı ilə 2016-cı il ‘‘Multikulturalizm il”i elan olundu,eləcə də 15 may
2014-cu ildə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi” yaradıldı.Azərbaycanda multikulturalizmin həyat tərzinə çevrildiyini beynəlxalq aləmdə təsirini artırmaq üçün mərkəzin yaradılması və fəaliyyəti ölkənin ictimai-siyasi həyatında müsbət addımdır.Azərbaycan Respublikasının
multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət müşaviri Kamal Abdullayevin ideya və təşəbbüsü
ilə ‘‘Azərbaycan Multikultiralizm’’i bir fənn kimi Avropanın bir çox ölkələrində tədris olunmağa
başladı.Fənnin dünyanın aparıcı ali təhsil ocaqlarında tədrisi o deməkdir ki, bizim tariximiz,
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psixologiyamız, ədəbiyyatımız, mənəviyyatımız, həqiqətlərimiz həmin universitetin gənclərinin
beyninə, yaddaşına köçürülür. Fənn eyni zamanda ölkəmizdəki universitetlərdə də tədris olunur.
2017-ci ilin isə ölkəmizdə ‘‘İslam Həmrəylik ili” elan olunması Azərbaycanın İslam birliyinə
olan münasibətinin göstəricisidir. Bu il Bakıda keçirilən “İslam Həmrəyliyi Oyunlar”ı, eləcə də
2018-ci il üçün Naxçıvanın İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması Azərbaycanın İslam
həmrəylinə verdiyi yüksək qiymətin təzahürüdür. Muxtar Respublika da Əshabi-Kəhf
ziyarətgahı hələ islamdan əvvəl Naxçıvanda təkallahlığa inancın, İslam dəyərlərinin formalaşdığının sübutudur. 2018-ci ilə az qalıb. Bu mənadada gələn il Naxçıvan şəhərində keçiriləcək
tədbirlər İslam mədəniyyəti tarixində öz dəyərli yerini alacaq. Göründüyü kimi multikulturalizmin bir ideoloji məsələ kimi milli təfəkkür multikultural dəyərlərin yer alması və
inkişafına,eyni zamanda beynəlxalq imicimizin yüksəlməsinə müsbət təsir edəcəkdir. Bu,
mədəniyyət mübadiləsinə, multikultural dəyərlərin mədəniyyətlərin inkişafına gətirib çıxarır,
eləcə də mədəniyyətlərarası dialoqun genişlənməsinə təkan verdi.
Danılmaz faktdır ki, ölkəmiz indi dünyanın nadir ölkəsindəndir ki, burada bütün millətlərin, dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayırlar. Ölkəmizdəki bütün dinlərin nümayəndələri
öz bayramlarını sərbəst şəkildə, təntənə ilə keçirir. Azərbaycan dünyada yeganə ölkədir
ki,burada xristianların müsəlmanlar üçün iftar süfrəsi açır. Bu gün tolerantlıq ənənələrinin
təbliğində,irsimizin tanıdılmasında,həmçinin dünyanın müxtəlif guşələrində əyani şəkildə
nümayişində ‘‘Heydər Əliyev Fondu’’ nun məxsusi xidmətləri vardır. Fondun prezidenti,
UNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva da öz çıxışlarında qeyd
etmişdir ki, tolerantlıq ənənələri bizim ölkədə indi də yaşayır.
Bəli,vətənimiz Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə mədəniyyətləri,dinləri bir araya gətirən
qabaqcıl ölkə kimi gündəmdədir.
Hər uğurun gələcəyə bir yol açır,
Hər dost elə xoş niyyətin işıq saçır.
Hər millətə,hər məzhəbə isti,açıq
Qucağına canım qurban ,Azərbaycan!
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YENİ DÜNYA ÇAĞIRIŞLARI: AZƏRBAYCAN VƏ İSLAM
Nadir Əbilov
"SUKANAL" Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu,
“AZƏRSU”Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan
Bu gün Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəal üzvlərindən biridir. Azərbaycanın
dünya İslam təşkilatları ilə sıx əməkdaşlığı və dostluq münasibətləri günü-gündən inkişaf edir və
öz müsbət bəhrəsini verir. Bu gün müsəlman ölkələrinin sərhəd toxunulmazlığının təmin olunması və qorunması, münaqişələrin həlli və qarşısının alınması, sabitliyin bərpası və inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsinə dair müzakirələr aparılır, bununla bağlı qərarlar qəbul olunur.
Azərbaycanın daxil olduğu İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı İslam həmrəyliyi işində əvəzsiz
mövqedə dayanır. Məlumdur ki, müstəqilliyimizin ilk illərində informasiya-təbliğat imkanları
gənc müstəqil Azərbaycanda məhdud idi. Bu vaxt Azərbaycanın haqlı mövqeyi təcavüzkar
dövlət deyil məhz təcavüzə məruz qalan bir dövlət kimi müdafiə olunması islam dövlətləri
tərəfindən dəstəklənməsi, onlar vasitəsi ilə təcavüzün ağır nəticələrinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılmasında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının müstəsna rolu qeyd edilməlidir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı xarici qüvvələr tərəfindənqızışdırılaraq işğalçılığa başlayan rəsmi Yerevanın
tutduğu qeyri-konstruktiv mövqeyini diqqətdə saxlayaraq, işğalçı Ermənistanın Azərbaycana
qarşı təcavüzü ilə bağlı yekdil qərarlar qəbul etmişdir.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici işlər nazirlərinin şurası tərəfindən aşağıdakı adlarda
qətnamə və qərarların qəbul edilməsi İslam həmrəyliyinin təntənəsidir. Bu qətnamələrdən aşağıdakıları nümunə göstərə bilərik:
“Ermənistan Respublikasının Azərbaycana qarşı təcavüzü”, “Azərbaycana İqtisadi Yardım
göstərilməsi”, “Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü
nəticəsində işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında İslam dininə aid tarixi və mədəni irsin və
ibadət ocaqlarınındağıdılması və təhqir olunması” kimi qətnamələr buna sübutdur.
Artıq neçə illərdir ki, Azərbaycanda sevə-sevə daxil olduğu İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
sammiti çərçivəsində həmrəy ölkələr müsəlman ölkələrindəki qarşıdurmalara nəzər salır və öz
etirazını bildirir. Bizə məlumdur ki, 2016-cı ildə İstanbulda keçirilən İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının XIII sammitində - “Ədalət və sülh üçün birlik və əməkdaşlıq” devizi ilə keçirilən
zirvə toplantısında təcavüzkar Ermənistan Azərbaycana qarşı davam etdirdiyi işğalçılıq siyasətindən söz açılıb.
Bu gün həmrəy dövlətlər tərəfindən təcavüzkar və işğalçı dövlət olan Ermənistan Azərbaycana qarşı davam etdirdiyi işğalçılıq siyasəti pislənib. Türkiyədə keçirilmiş zirvə görüşündə
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə əlaqədar Təmas Qrupu yaradılmışdır. Bu qrup
Azərbaycan həqiqətləri ilə İslam dünyasını bir daha tanış etmiş, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın
tarixi parçası olduğunu dünyaya bir daha bəyan etmişdir.
Bu gün dünyada baş verən böhranlardan və münaqişələrdən uzaq olmaq, hər hansı təcavüzə qarşı birgə tədbirlərin görülməsinə nail olmaq, terrorizmə, münaqişələrə qarşı səmərəli
mübarizə aparmaq zamanın çağırışıdır. Bu çağırışa Azərbaycanda sevə-sevə qoşulub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2017-ci ilin Azərbaycanda “İslam
Həmrəyliyi” ili elan olunması da elə İslam dünyasına bir töhfədir.
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İlham Əliyev öz çıxışında qeyd edir ki, Azərbaycan dünyanın müxtəlif bölgələrində baş
qaldıran islamofobiyaya qarşı mübarizə aparmış, aparır və aparacaq. Azərbaycan müsəlmanlara
qarşı törədilən cinayətləri, xüsusilə də son vaxtlar Myanmada Rohingiya müsəlmanlarına qarşı
həyata keçirilən qətliamvə kütləvi zorakılıq hallarını qətiyyətlə pisləyir. Odlar yurdu beynəlxalq
təşkilatları, dünya ictimaiyyətini, siyasi və dini liderləri Myanmada baş verən hadisələrin qarşısının alınması üçün zəruri addımlar atmağa çağırır. Bu ilin sentyabr ayının 8-də Azərbaycanın
Rohingiya qaçqınlarına humanitar yardım olaraq 100 ton ərzaq məhsulu göndərməsi vətənimizin
İslama qarşı yönələn hər hansı bir bəlanın dəf olunmasında dünya müsəlmanları ilə həmrəy
olmasını bir daha təsdiqləyir.
Buradan görünür ki, dünya müsəlmanlarının taleyi prezident İlham Əliyevi həmişə narahat
edir, İslamın mənəvi dəyərlərini əldə rəhbər tutaraq xalqı İslam dünyasındakı fəlakətləri aradan
qaldırmaq üçün birliyə, əlbir olmağa, hər cür ağrı-acını, bəlanı birgə dəf etməyə çağırır.
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İSLAM HƏMRƏYLİYİ : MÜASİR ÇAĞIRIŞLAR VƏ DİNİ MAARİFLƏNDİRMƏ
Solmaz Dünyamalıyeva
SOCAR- Təlim, Tədris və Sertifikatlaşdırma İdarəsi, Azərbaycan

İnsan Allahın yaratdığı ən gözəl əsərdir. Mükəmməl yaradılan bu cisimdə ona zərər
verəcək amillərlə ona xeyir gətirəcək amillər birgə yerləşdirilib.
Son zamanlar insanlar Allahın varlığını sübut etmək üçün fındıq ləpəsində , arı şanında,
yumurta qabığında, daşlarda hər hansı bir işarələr axtarırlar. Lakin millyon illərdir ki, insanın
nəsilldən-nəsilə ötrülən, əcdadları haqqında irsi informasiyanı daşıyan, bütün xüsusiyyətləri
kodlaşdırılmış - DNT-si , yəni irsi materialı buna ən yaxşı sübutdur. Əgər bir insan dayanmadan
bu proqramı kodlaşdırmağa çalışarsa, ona milyon illər lazım olar .
Dünyəvi dinlər içərisində İslam elmi təbliğ edən bəlkə də yeganə dindir.Elm öyrənmək
özü də ibadətlərdən biridir . Məhəmməd Peyğəmbər (s.a.a.s) buyurur:
"Beşikdən qəbr evinə qədər elm öyrən"
Alimlərin bir çox kəşfləri İslam dininin kitabı olan "Qurani-Kərim”in demək olar ki, hər
surəsində, hər ayəsində öz əksini tapır . Bu səbəbdəndir ki, bir çox elm adamları Quranı-Kərimi
oxuyub öyrəndikdən sonra İslamı qəbul etmişlər. Buna misal olaraq, Kanadadan J.Miller ,
Rusiyadan A. Podqurenko , L.Tolstoy, Alman filosofu İ. Kantı və s. göstərmək olar.
Hər dövlətin, hər millətin, hətta hər ailənin öz qayda-qanunları var. Bu qaydaları pozanlar
mütləq cəzalanırlar. Ona görə yox ki, kiminsə onlara qarşı qərəzi olur, nifrət edir və ya sevmir.
Əgər biz qırmızı işıqda keçməyin qadağan olunduğunu bilərək yolu keçiriksə və bu zaman ağır
xəsarət alırıqsa , demək ki , günah özümüzdədir. Buna görə də ətrafdakıları günahkar qovub ,
harasa tələsməyi bəhanə gətirərək özümüzə haqq qazandıra bilmərik. Allah da dünyanı yaradarkən bizləri həm ruhən, həm də cismən qorumaq üçün qaydalar qoyub. Hansı ki , bu qaydaları
pozanda tək cismimiz yox, həm də ruhumuz xəsarət alır. Əgər diqqət etsək nə zaman ki, insanın
inamı azalır , o zaman çox xəstələnir, depressiyaya düşür, ümidləri itir, psixologiyası pozulur.
"Psixo" ruh deməkdir. Yəni insanın psixologiyası pozulan zaman bu onun ruhuna da təsir edir.
Belə ki, bu problem özünü orqanizmdə xəstəlik şəklində biruzə verir. Buna "psixosomatik
xəstəlik" deyilir. Belə bir deyim var : "Sağlam bədəndə sağlam ruh olar" . Bu deyimin əksi də
hər zaman özünü doğruldur. Sağlam ruhu olan insanın sağlam bədəni də olur. Bütün bunların da
öz əsası var. Amerikan alimlərinin araşdırmalarına görə insan cismi əslində kimyəvi elementlərin
qanunauyğun toplusundan ibarətdir və bizim düşüncələrimiz orqanizmdə müəyyən maddələrin
əmələ gəlməsinə, toplanmasına səbəb olur. Düşüncə və hisslərimizdən aslı olaraq əmələ gələn
maddələr bizim cismimizdə xəstəliyə, yaxud da əksinə sağalmaya səbəb olur. Araşdırma
nəticəsində o da məlum olub ki, hisslər içərisində inam hissi güclü olan insanlarda xoşbəxtlik
hormonlarının miqdarı artır. Bu hormonların da belə bir xüsusiyyəti var ki, heç bir xəstəlik onlar
olan yerdə inkişaf edə bilmir. Allah insanı sevərək yaratmışdır. Heç kimi səbəbsiz cəzalandırmaz. Əgər sağlam olmaq istəyirsənsə qəlbini və düşüncələrini təmiz tutmalısan. Artıq bu,
sübutunu tapmış qanundur. Bu qaydalar , qanunlar bizə İslam dini vasitəsilə çatdırılır. Namaz
insanın həm ruhi, həm də cismani sağlamlığı üçün insana tövsiyə olunmuş ən əvəzssiz qaydadır.
Bu zaman istər-istəməz insan bütün mənfi fikir və düşüncələrdən uzaq olmağa çalışır, cismini
dəstəmazla təmizləyir . Hətta rüku və səcdə zamanı bütün bədənin qan dövranı da normallaşır.
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Sağlamlığın digər faktorlarından biri qidalanmadır. Biz hansı qidaları qəbul ediriksə onalardan
da ibarət oluruq. İmam Əli (ə) buyurur: “Acmayanadək yemək yemə, doymamış yeməkdən əl
çək". Yüz illər sonra aydın oldu ki, doyma siqnalı beyinə gec çatır. İnsan doyma siqnalını hiss
edənə qədər yeyərsə artıq qəbul olunmuş məhsulu orqanizm piy toxuması şəklində toplamaq
məcburiyyətində qalır. Piylənmə isə bütün xəstəliklər üçün risk faktorudur.
Alimlərin digər araşdırmalarına görə İslam dinində haram buyrulmuş məhsullardan biri
olan donuz əti zülal tərkibinə görə insana ən yaxın heyvandır. Hətta orqanköçürmədə
(ürəkköçürmə) bu heyvanın orqanlarından istifadə olunur. Yəni insan donuz əti yeyən zaman
sanki insan əti yemiş olur.
Dezinfeksiyaedici, mikrobları öldürən maddə olan spirt (alkoqol ) həm də insanın canlı
hüceyrələrinə də öldürücü təsir göstərir. Yəni spirtli içki qəbul edən insanın mədəsini təşkil edən
hüceyrələrdən tutmuş, beynini təşkil edən sinir hüceyrələrinə kimi hamısı zədələnir. Hansı ki.
həmin sinir hüceyrələri bizim şüurlu düşünməmizə səbəb olur və öldüyü vaxt yenidən bərpa
olunmur . Yüzlərlə belə elmi nümunələr göstərmək olar. Buna görə də cahillik bataqlığında
boğulan insanlara din və elm gözəl, düzgün bir şəkildə aşılanmalıdır. Maarifləndirmə elə
aparılmalıdır ki , insan o öz üzərinə düşən məsuliyyəti anlasın. Əvhədi Marağayinin dediyi kimi:
"Nursuz göz kimidir elmsiz ürək,
Nadan insanlıqdan uzaqdır gerçək."
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İSLAM VƏ DEMOKRATİYA:TARİX VƏ MÜASİRLİK
Zəminə Ədilova
İslam – tarixdə böyük əks-səda doğurmuş və güclü təsirə malik orijinal ideyalardan birinin
təzahürüdür. O, mədəniyyətə, tarixə, incəsənətə və bir çox başqa sahələrə dərindən nüfuz
etməklə yanaşı, ən əsası, düşüncələrin, mənəviyyatların inkişaf istiqamətində həm bir sıra
qaranlıq qatların işıqlanmasına səbəb ola bilmiş, həm də geniş üfüqlər açmışdır. Təsadüfi deyil
ki, İslam mədəni coğrafi bölgəsi kifayət qədər böyük məkanları əhatə etməsinə baxmayaraq,
başlanğıcını ondan almış ideyaların sərhədləri daha genişdir.
Təqribən VII əsrin əvvəllərində təşəkkül tapan islam boş bir yerdə və boş bir təfəkkür
üzərinə gəlmədi. Tarixçilərin də bildirdiyi kimi, həqiqətən, həmin dövrdə ərəb dünyasında əxlaq
və bu əxlaq əsasında formalaşmış düşüncə cahil vəziyyətdə idi. Lakin bununla yanaşı, ərəb
dünyasında bədii təfəkkür yüksək səviyyədə idi.
İslam dini yeni bir təfəkkür və həyat tərzi gətirdi və burada iki istiqamətdə inkişaf edən,
lakin eyni nəticəyə aparan proseslər başlandı: bir tərəfdən, əvvəldən var olan biliklərin, düşüncənin yeni istiqamətə yönəldilməsi, uyğunlaşdırılması, digər tərəfdən, sırf İslamın öz spesifik
ideyalarının get-gedə çiçəklənməsi.
Bu gün İslam Şərqində təfəkkürün, fəlsəfi təfəkkürün vəziyyətini birmənalı olaraq müəyyənləşdirmək çox çətindir. Bir tərəfdən, mənəviyyatsızlaşma böhranı yaşayan Qərb İslama ciddi
maraq göstərir və statistikaya görə, dünyada müsəlmanların sayı artmaqdadır. Bu, İslam
Şərqində müəyyən özünəgüvən yaradır. Müsbət hal kimi dəyərləndirilən faktlardan biri də son
elmi kəşflərin işarətlərinin Qurani- Kərimdə tapılmasıdır. Yəni bu gün statistik məlumatlara
əsaslanan hər hansı bir tədqiqatçı böyük bir əminliklə İslamın yüksələn xətt boyunca inkişaf
etdiyini iddia edə bilər və bir baxımdan yanılmaz.
Bununla yanaşı, danılmaz bir faktdır ki, bu gün dünyada ən çox əzilən və təhqirə məruz
qalan müsəlman dövlətləridir. Bunu da danmaq olmaz ki, elmi-texniki, sosial inkişaf baxımından
da müsəlman dövlətləri Qərb dövlətləri ilə rəqabətə girə bilmir.
Ən ağrılı fakt isə, yəqin ki, bu gün məqsədyönlü şəkildə İslam və terrorun eyniləşdirilməsi
cəhdləri və bir çox hallarda buna nail ola bilməkləridir. Deməli, əslində, bu gün böyüyən və genişlənən daha çox İslamın zahiri tərəfidir, görünən obrazıdır və o, təbii olaraq, kimlərdə isə
məmnunluq hissi doğurur, onu tanımayan, mahiyyətindən xəbərsiz olan kəslərdə isə vahimə
yaradır.
Problemin tarixi kökləri qədimlərə işləməklə yanaşı, mahiyyətcə də çox mürəkkəb olub
ziddiyyətlərlə doludur. Bu baxımdan, zənnimcə, onun xüsusi təhlilə ehtiyacı vardır.
İslamı tarixin səhifələrindən silmək, yox etmək mümkün deyil. Lakin onun yeni və ən yeni
tarixini şübhə altına almaqMütləq İdeyanın inkişaf tarixində bir boşluğun yaranması deməkdir.
Vurğulanmalı olan digər bir fakt da, müsəlmanların saylarının artmasıdır. Burada məsələnin iki tərəfi var. Bir tərəfdən, bu artım sırf kəmiyyət artımıdır və əsasən müəyyən cərəyanların,
təşkilatların gizli niyyətlərinə xidmət edir. Təbii ki, bu nə İslami təfəkkürə, nə də İslamın
bugünkü mövqeyinə əhəmiyyətli bir təsir göstərə bilmir. Yəni kəmiyyətin artımı nəinki
keyfiyyəti artırmır, hətta əks təsir göstərir. Digər tərəfdən, maraqlı bir faktdır ki, inkişaf etmiş
ölkələrdə müsəlmanlığı həqiqətən dərk edib qəbul edən şəxslər məhz öz sahəsində kifayət qədər
irəli gedə bilmiş və bir növ sivilizasiyanın quru, mənəviyyatsız qanunlarından doymuş şəxslərdir.
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Bu gün islam düşüncəsi böhran halını yaşayır. Bu böhranı dərinləşdirən amillərdən biri də
məsələyə səthi yanaşma, məsələnin spesifikliyini nəzərə almadan, onu uyğun gəldi-gəlmədi
müasir dövrün tək meyarı – qloballaşma ilə ölçüb dəyərləndirməkdir.
Tədqiqatımızın ilk hissəsi İslam düşüncəsinin dünənini – tarixini ehtiva edir. Təəssüfləndirici haldır ki, bu tarix artıq neçə əsrlərdir ki, tarixi keçmişi öyrənməklə yazılır. Əsrlər boyu
İslam fəlsəfəsi arxaya baxa-baxa irəliləmək taktikasını mənimsəyib.
İslam fəlsəfəsinin, ümumiyyətlə islam düşüncəsinin bu günü bir çox alim və filosofun
diqqət mərkəzindədir. Onlar günün reallığından çıxış edərək axtarışlar aparır, ideyalar irəli
sürürlər ki, bu addımlardan hər birinin öz dəyəri, öz əhəmiyyəti vardır. Hazırda Qərb düşüncəsi
dünya fəlsəfəsində aparıcı mövqe tutduğuna görə, islam düşüncəsinin ən yeni tarixində də bu
fakt əhəmiyyətli rol oynayır.
İslamda modernizm. Modernizm XIX əsrin sonu XX əsrin I yarısında incəsənətdə,
ədəbiyyatda, dində və fəlsəfədə keçmiş tarixi ənənələrdən ayrılma ilə müşaiyət edilən cərəyan
idi. Modernizm XX əsrdə texnogen sivilizasiyasının təsiri ilə inkişaf edən, yeni düşüncəni,
xasiyyətləri, praktikaları çevrələyən geniş anlamlı anlayış idi. Avropa fəlsəfəsində modernizm
dəyişilmə ilə yenilənməyə yönəlmiş bir axındır. İdeoloji baxımdan modernizm dinə ya milli
adətlərə bağlanaraq yeniliyi qəbul etməkdən imtina edən toplumlara qarşı çıxış edirdi.
Yeniləşən gerçəkliklərlə, düşüncələrlə dinin uyuşması ən problemli məsələ idi. Çünki din
adətlərin, öyrəncəli anlayışların, ehkamların üzərində qurulmuşdur. Başqa bir tərəfdən din
modernizmə qarşı çıxırdı. Lakin bu zaman din seçim qarşısında qalırdı. O, özü ya qismən də olsa
yeniliklə barışmalı, ya da ortalıqdan çıxmalı idi. Modernizmlə barışmaq dini təlimdə də
dəyişikliklərə, ona yeni baxışlara gətirib çıxaracaqdı. Bunu qəbul etməyənlər isə təriqət olaraq
azlıqda qalaraq, topluma təsirlərini itirməyə başlayırlar. Dində modernizm özünü ikili göstərə
bilərdi.
1. Ehkamların dəyişilməsi
2. Köhnə ehkamlara yeni nəfəsin verilməsi
Ehkamların dəyişdirilməsi yeni dini axınların yaranmasına gətirib çıxarır. Buna görə də,
çoxluq bundan çəkinir. Ənənə ilə bağlılığı kəsmək istəməyən çoxluq köhnə ehkamlara yeni
nəfəsin verilməsi yolunu tuturlar.
Müsəlman ölkələrində də orta çağlarda dini modernizm prosesləri getmişdir. Mütəzililər
dində yeni fikirlərlə çıxış etmiş, onu yeniləşən gerçəklərlə uyğunlaşdırmaq istəmişdirlər. Müsəlman modernistləri və ya Quranilər Quranda elmin olduğunu iddia edirdilər. İslam dünyasında
elmin, modernizmin, insan hüquqlarının leyhinə çıxış etmiş bir sıra cərəyanlardan biri də
Quranilikdir. Bu cərəyanın aparıcı rolları, İslam dünyasında Renessansın və Reformasiyanın baş
verməsini və böyük bir dəyişim ilə müsəlman ölkələrində sülh və ədalətin bərqərar olmasını
təbliğ etməkdir. Onlara görə müsəlmanların geridə qalması ilkin İslamdan aralanmasına görə baş
vermişdir. Buna görə də məqsəd o çağların dininə qayıtmaq, ictihadın qapılarını açmaq olmuşdur. İslam modernistləri İslamda ruhaniliyə qarşı çıxış etmiş, siyasi sahədə Parlamentarizmin və
Respublikaçılığın tərəfdarları olmuşdurlar. Dini islahatçılara görə İslam liberalizmə qarşı deyildi,
onun təməlində azadlıq ideyaları dururdu.
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Ancaq Avropada gedən proseslərdən fərqli olaraq, burada modern baxışlar adətçilərlə
mübarizədə məğlubiyyətə uğradı. Buna baxmayaraq, mütəzililərin qoyduğu işlər müsəlman
dünyagörüşünü duyulacaq qədər dəyişə bilmişdir.
İslam ümumbəşəri bir dindir və onun malik olduğu yüksək prinsipləri aşkarlamaqla,
onların əsl mənasını hər kəsə çatdırmaqla həm İslamın ali mahiyyəti sübut edilmiş olar, həm də
bəşəriyyət indiki dövrdə yaşadığı ruhi-mənəvi böhrandan xilas olar. Bu baxımdan, ilk istinad
olunan prinsip imandır.
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HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ VƏ İSLAM HƏMRƏYLİYİ
Elnurə Əhmədova
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan
Azərbaycan tarixi bir çox tarixi şəxsiyyətlər və dahilər yetişdirmişdir. Bu tarixi şəxsiyyətlər və dahilər arasında Azərbaycan xalqının böyük oğlu, Ümumilli lideri və xilaskarı Heydər
Əliyevin xüsusi yeri var.
Heydər Əliyev nadir dövlətçilik təcrübəsi və fitri istedadı , iti zəkası hesabına müasir
Azərbaycanı yaradan , onu gələcəyə aparacaq strateji istiqamətləri dəqiq müəyyənləşdirən bir
şəxsiyyətdir. Dövrümüzün dahi şəxsiyyəti, dünya azərbaycanlılarının ümummilli lideri Heydər
Əlirza oğlu Əliyev öz ömrünü Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyinə və dövlətimizin tərəqqisinə
həsr etmişdir. Fenomal zəkayə malik əzamətli şəxsiyyət olan Heydər Əliyev yenilməz vətənpərvərliyi , ölkəmizin çiçəklənməsi naminə mübarizliyi, milli mənəvi dəyərlərimizə sonsuz məhəbbəti onu xalqın idealına, müstəqil Azərbaycanımızın ümumilli liderinə çevirmişdir.
Milli iftixarımız, xalqımızın böyük oğlu Ümumilli lider Heydər Əliyev dövrümüzün siyasət nəhənglərindən biri kimi müasir dünya tarixində ədəbiyaşarlıq haqqı qazanmışdır. Biz Azərbaycanlılar üçün o müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, xalqın ən böyük təəssübkeşi və
öndəridir.
Heydər Əliyev öz xalqını çox sevirdi. Azərbaycan dilinin sevirdi , uşaqları sevirdi.
H.Əliyev Azərbaycan mədəniyyətini, adət-ənənələrini, azərbaycançılığı, Azərbaycanın gözəl
güşələrini, torpağını, bütöv Azərbaycanı sevirdi. Çünki o, Azərbaycanın vətənpərvər oğlu idi.
Azərbaycan xalqının ən çətin məqamlarında xilaskarı idi. Təsadüfi deyil ki, çıxışlarında dəfələrlə
qeyd etmişdir ki, “mənim üçün hər şeydən əziz mənim xalqımdır, mənim vətənimdir, mənim
torpağımdır.”
Azərbaycan çoxmillətli bir respublikadır. Heydər Əliyev istər sovet dövründə , istərsədə də
müstəqillik illərində dövlətə rəhbərliyi, ölkənin siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni inkişafı sahəsində
göstərdiyi misilsiz xidmətlər xalqımızın milli mənlik hissinin yüksəldilməsində , milli
özünüdərkin qərar tutmasında, Azərbaycançılığın inkişaf etdirilməsində rolu və əhəmiyyəti
əvəzedilməzdir.
Yenidən hakimiyyətə qayıdan H. Əliyev Azərbaycanda milli birliyə , sabitliyə, əminamanlığa yəni Azərbaycançılığa nail oldu.
“Azərbaycan-onun ərazisində yaşayan bütün millət və xalqların ümumi vətənidir” –deyən
möhtərəm H. Əliyev milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması, Azərbaycan dilinin dövlət dili
olaraq işlədilməsi haqqında xüsusi fərman imzalanmış, qanun qəbul etmişdir.
Heydər Əliyev 31 dekabr “Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü” elan edərək
onların vətənçilik ideologiyasında birləşməsinə nail oldu.Heydər Əliyev “hər bir azərbaycanlı öz
milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz Azərbaycançılığı, Azərbaycan dilini,
mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini adət-ənənələrini yaşatmalıyıq və mən həmişə fəxr
etmişəm , bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam”- fikirləri hər bir Azərbaycanlını
düşündürməlidir.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin siyasi və
iqtisadi əsaslarını yaradan tarixi şəxsiyyət , nüfuzlu rəhbər kimi çağdaş tariximizdə əbədiyaşarlıq
qazanmışdır. Məhz dünyamiqyaslı ictimai-siyasi xadim Heydər Əliyevin fəaliyyəti, qətiyyəti,
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möhkəm siyasi iradəsi nəticəsində müasir Azərbaycan dövləti qurulmuş , ölkəmiz dünya
məkanında öz layiqli yerini tutmuşdur. Hələ 1969-cu ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilmiş Heydər Əliyev qısa zamanda öz gərgin əməyi
sayəsində Azərbaycanı digər SSRİ respublikaları arasında önə çıxarmışdır.
Ulu öndərin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövr minilliklər boyu davam edən dövlətçilik
tariximizin şanlı səhifəsidir. Bu mərhələ Azərbaycanda müstəqilliyin əbədi və dönməz xarakter
alması , dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, iqtisadi , ictimai-mədəni həyatının elə bir sahəsi
yoxdur ki, orada ulu öndərin şərəfli ömrünün bir zərrəsi hiss olunmasın. Azərbaycanın bu gün ki,
dövlət müstəqilliyinin təməl prinsiplərinin işlənib hazırlanması 1969-cu ildə Heydər Əliyevin
Azərbaycana rəhbərlik etməsi ilə başlanan şərəfli missiyasının əsas qayəsi idi. Məhz həmin
dövrdən etibarən Azərbaycanın iqtisadi inkişafının əsaslarının yaradılması, zəngin iqtisadi potensialının respublikanın gələcək inkişafına, xalqın rifahının yüksəlməsinə yönəldilməsi prosesinə
start verildi. Azərbaycanın Sovet İttifaqının ən qabaqcıl respublikalarından birinə çevrilməsiüçün
bütün sahələrdə geniş islahatlar aparan Heydər Əliyev zəngin idarəçilik təcrübəsi sayəsində
respublikamızın tarixində böyük dönüş yaratmışdır.
Ulu öndərin gərgin fəaliyyəti və qətiyyəti sayəsində Azərbaycanın uzunmüddətli, dinamik
və hərtərəfli inkişafını təmin edəcək kompleks inkişaf prqoramlarının icrasına başlanmış, iqtisadi
və digər sahələrdə SSRİ rəhbərliyi səviyyəsində əlverişli qərarların qəbuluna nail olunmuşdur.
Dahi siyasət korifeyinin həyata keçirdiyi məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində respublika
iqtisadiyyatında mühüm struktur dəyişiklikləri aparılmış, sənaye və kənd təsərrüfatının bütün
sahələrində inkişafa nail olunmuş, yeni sənaye sahələri yaradılmış, istehsalla bilavasitə bağlı olan
elmi-tədqiqat sahələrinin inkişafına diqqət artırılmışdır.
Ümumilli Lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin siyasi, iqtisadi
əsaslarının yaratmış xalqın müstəqil və güclü dövlətə sahib olmaq arzusunu reallığa çevirmiş
fenomen şəxsiyyət kimi çağdaş tariximizdə əbədiyaşarlıq qazanaraq hələ sağlığında canlı əfasəyə
çevrilmişdir. Heydər Əliyevin vaxtı ilə söylədiyi “Heç kəsin şübhəsi olmasın ki, ömrümün
bundan sonrakı hissəsini harada olursa-olsun, yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının
müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsinə həsr edəcəyəm” kəlamı bu gün də xalqımız tərəfindən
qürurla xatırlanır.Ulu öndərin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövr minilliklər boyu davam edən
dövlətçilik tariximizin şanlı səhifəsidir. Bu mərhələ Azərbaycanda müstəqilliyin əbədi və
dönməz xarakter alması, dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, iqtisadi inkişaf üçün möhkəm
təməlin yaradılması , milli-mənəvi yüksəliş , hər bir fərdin özünü layiqli vətəndaş olaraq dərk
etməsi ilə müasir tariximizə əbədi həkk olunmuşdur. Azərbaycanın hər tərəfli inkişafı, gələcək
tərəqqisi üçün möhkəm əsasların yaradılması zəngin təcrübəyə ,böyük istedada , parlaq zəkaya
ali mənəvi keyfiyyətlərə , yüksək siyasi idarəçilik və liderlik qabiliyyətinə tükənməz enerjiyə
malik Heydər Əliyev sosial-iqtisadi strategiyanın həyata keçirilməsi nəticəsində mümkün
olmuşdur. Bu gün Azərbaycanda sosial-iqtisadi , ictimai-mədəni həyatın elə bir sahəsi yoxdur ki,
həmin sahənin inkişafı ümummilli liderin adı ilə bağlı olmasın.
Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaşmasında Heydər Əliyevin xidmətləri
misilsizdir. Ulu öndər ölkəmizin gələcək inkişaf kursunu böyük uzaqgörənliklə ifadə etmişdir:
“Bir Prezident kimi mən Azərbaycanın iqtisadiyyatında dövlət siyasətini artıq müəyyən
etmişəm.Bu, islahatlar yoludur, islahatlar vasitəsilə istehsalın artırılması, inkişaf etdirilməsi,
mülkiyyətin özəlləşdirilməsi, özəl bölmənin inkişafına geniş yer verilməsi, bazar iqtisadiyyatı,
insanlara sərbəstlik verilməsi , sahibkarlığa , təşəbbüskarlığa şərait yaradılmasıdır. Azərbaycanın
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Sovet İttifaqının ən qabaqcıl respublikalarından birinə çevrilməsi üçün bütün sahələrdə geniş
islahatlar aparan Heydər Əliyev zəngin idarəçilik təcrübəsi sayəsində o dövrdə sovet Azərbaycanının tarixində böyük dönüş yaratmışdır. Ulu öndərin gərgin fəaliyyəti və qətiyyəti sayəsində
Azərbaycanın uzunmüddətli, dinamik və hərtərəfli inkişafını təmin edəcək kompleks inkişaf
proqramlarının icrasına başlanmış, iqtisadi və digər sahələrdə SSRİ rəhbərliyi səviyyəsində
əlverişli qərarların qəbuluna nail olunmuşdur.
Azərbaycanın son onilliklər ərzində bir çox sahələrdə qazandığı uğurlar heç şübhəsiz ki,
Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti ilə birbaşa bağlıdır. Ümumilli Lider Heydər
Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycanda hər bir sahədə olduğu kimi ,
dini sahədə də problemlər aradan qaldırıldı, dövlər-din münasibətləri yeni mərhələyə qədəm
qoydu.
Ümumiyyətlə, müstəqillitimizin ilk illərində Azərbaycanda din sahəsində də müəyyən
pərakəndəlik yaşanırdı. 70 il ərzində öz dinindən, adət-ənənələrindən ayrı düşmüş Azərbaycan
xalqında, cəmiyyətində, belə demək mümkünsə, bir boşluq yaranmışdı. Ölkənin çətin illərində
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin davam etdiyi, iqtisadiyyatın tənəzzülə
uğradığı bir dövrdə bu vəziyyətdən sui-istifadə etmək istəyən qüvvələr ölkədə qeyri-ənənəvi dinləri yaymağa çalışdılar. Heydər Əliyev Azərbaycanda yaşayan bütün dinlərin nümayəndələrinə
hörmət göstərməli olduğunu dəfələrlə öz çıxışlarında qeyd etmiş, bütün dinlərin insanın mənəvi
saflaşmasına xidmət etdiyini vurğulamışdır. Özü də bir inanc insanı olaraq öz həyatında hər
zaman mənəvi dəyərləri yüksək tutmuşdur. Ulu öndər müstəqil Azərbaycanın dövlət başçısı kimi
ümrə ziyarətinə getmiş , Mədinədə Həzrət Məhəmmədin (s) qəbrini ziyarət etmişdir. Heydər
Əliyev İslam dəyərlərinin insanlara olduğu kimi çatdırılmasında din xadimlərinin böyük rola
malik olduğunu düşünürdü. Ulu öndərin arzusunda olduğu din xadimi dinimizi dərindən bilməklə yanaşı müasir dünyanın nəaliyyətlərindən xəbərdar olan və ölkənin qarşısında duran problemlərin həllində öz töhfəsini verə bilən nümunəvi bir şəxs idi. “Mən əminəm ki, dinimiz , din xadimlərimiz Azərbaycan Respublikasının bu ağır günündə xalqımızın, vətəni qoruyan bütün
adamların sıx birləşməsində, ordumuzun möhkəmlənməsində , işğal olunmuş torpaqların geri
qaytarılmasında bundan daha fəal iştirak edəcəklər, öz səylərini göstərəcəklər və beləliklə bir
daha İslam dinin nə qədər böyük qüdrətə malik olduğunu bütün dünyaya sübut edəcəklər.” Ulu
Öndərin bu fikirləri bu gün bütün din xadimlərimizin amalına çevrilməli , onlar da ölkənin
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi üçün öz töhfələrini verməlidirlər. Axı dinimizə görə
“Vətəni sevmək imandandır”. Müstəqil vətəni olmayanlar öz dinlərini də lazımınca yaşaya
bilməzlər. Məhz bu gün müstəqil bir dövlətimiz olduğu üçün dindarlarımız dini ayinləri və dinin
digər qayda-qanunlarını sərbəst bir şəkildə yerinə yetirə bilirlər.
Göründüyü kimi , Heydər Əliyev irsi bu gün Azərbaycanı yaşadır, inkişaf etdirir. Heydər
Əliyevin siyasi,iqtisadi və mədəniirsinin etibarlı qoruyucusu Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev ulu öndərin müəyyənləşdirdiyi unikal mövcud olma və inkişaf strategiyasını dinamik dəyişən zamanın tələblərinə uyğun elementlərlə zənginləşdirməklə davam etdirərək, ölkəmizi inamla irəli aparır. Artıq Azərbaycan cəmiyyətində və bütün dünyada Prezident
İlham Əliyevin intellektual-yaradıcı lider obrazı formalaşmış və möhkəmlənmişdir. İslam dini
bəşər tarixin əlamətdar mədəniyyət hadisəsi kimi qarşılıqlı etimadı, dialoqu, sülh və humanizm
dəyərlərini özündə birləşdirir. Tarix boyu multikultural ənənələrin , dini dəyərlərin ən yüksək
səviyyədə mühafizə olunduğu, müxtəlif inanc sahiblərinin sülh şəraitində birgə yaşadığı
Azərbaycan İslam dünyasının nadir dövlətlərindən biridir ki, həmin dəyərləri , İslam dininin ali
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prinsipləri təhrif olunmadan optimal siyasi-etik platformada dünya icitmaiyyətinə təqdim etmək
potensialının ortaya qoyur.
Hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları İslam dininə , qanunlarına hörmətlə yanaşaraq, ölkədə tolerantlığı, multikulturalizmi inkişaf etdirmək məqsədi ilə 2017-ci ili “İslam Həmrəylik ili” elan etmişdir. Azərbaycan uzun əsrlərdən bəri İslam sivilizasiyasının əsas mərkəzlərindən biri olmuşdur. O, İslam dininin yayılmasında və eyni zamanda Müsəlman İntibahının
bərqara olmasında mühüm rol oynamışdır. Bütün bunlar Azərbaycan ərazisində ilk vaxtlardan
İslam dininin maddi və qeyri-maddi irsinin formalaşmasına zəmin yaratmışdır.743-cü ildə tikilən
Şamaxı Cümə məscidi və ölkəmizin muzeylərində saxlanılan qədim əlyazmalar bunun bariz
nümunəsidir.
Dinlə bağlı sərt qadağaların mövcud olduğu sovet dövrü Azərbaycanında cəmi 17 məscid
fəaliyyət göstərdiyi halda, hazırda onların sayı 2000-i ötüb keçmişdir. Həmin məscidlərin sayı
300-dən çoxu tarixi-mədəni abidə kimi qorunur.Azərbaycan Respublikası İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının , İSESKO-nun , həmçinin müsəlman ölkələrini birləşdirən digər mötəbər qurumların
üzvü seçilərək İslam aləmi ilə qarşılıqlı faydalı münasibətlər qurmuş , qlobal əhəmiyyətli bir sıra
mühüm mədəni forumların təşkilatçısı kimi çıxış etmişdir.
Azərbaycan tolerantlıq mühitinin təşəkkül tapmasına, islam dəyərlərinin dünyada təbliğinə
böyük töhfələr vermişdir. Azərbaycanın İslam aləmində qazandığı nüfuz 2009-cu ildə Bakı və
2018-ci ildə Naxçıvan şəhərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmasında öz ifadəsini
tapmışdır. IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 2017-ci ildə Bakı şəhərində keçirilməsi ilə bağlı
qərar isə ölkəmizin İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi sahəsində növbəti əməli addımlar
atması üçün əlverişli şərait yaratmışdır. 2017-ci ilin aprelin 5-də paytaxtımızda Daş Salnamə
Muzeyində “Bakı-2017” IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının Xəzərdən başlayan su səyahətinə start
verilmişdir. 2017-ci ilin may ayının 12-dən 22-dək Bakıda keçirilmiş IV İslam Həmrəyliyi
Oyunları bütün Azərbaycan , eləcə də İslam dünyası üçün mötəbər idman təntənəsi idi.
“Bakı-2017” IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının Xəzərdən başlayan su səyahətinə həsr
olunan mərasim Azərbaycan rəqsləri ilə başlamışdır. Mərasimi Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyeb açaraq qeyd etmişdir ki, bu oyunların Azərbaycanda keçirilməsi
ölkəmizin həyatında çox əlamətdar hadisədir. İlk növbədə , İslam Həmrəyliyi İdamn Federasiyasına və onun prezidenti cənab Abdullah bin Mosaad bin Əbdüləzizə və Federasiyanın bütün
üzvlərinə IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi haqqında qəbul edilmiş
qərara görə dərin minnətdarlığını bildirmişdir. 57 ölkəni təmsil edən 6000 mindən çox idmançı
Azərbaycanda yarışmışdır.IV İslam Həmrəylik Oyunları Respublikamızın bir çox idman
mərkəzlərində, stadionlarda keçirilmişdir. IV İslam Həmrəylik Oyunlarının açılış və bağlanış
mərasimi ənənəvi olaraq Olimpiya Stadionunda keçirilmişdir. Oyunların keçirilməsi ilə bağlı
təhlükəsizlik tədbirləri , nəqliyyat təminatı, digər texniki təminat və təşkilatı məsələlərin həlli
daima diqqət mərkəzində olmuşdur.
Azərbaycan qədim tarixə, mədəniyyətə malik olan bir dövlətdir. Bizim mədəniyyətimiz
tariximiz qürur mənbəyimizdir, milli sərvətimizdir.Qədim tariximizi əks etdirən tarixi-dini
abidələrimiz sübut edir ki, Azərbaycan xalqı qədim xalqdır vəqədim dövrlərdən bu diyarda
yaşayıb, qurub-yaradıb. Azərbaycan qədim müsəlman diyarıdır.
Oyunların keçirilməsində könüllülərin rolu xüsusi əhəmiyyət kəsb edib.Bakı-2017-də
Qarabağ atları oyunların təbliğatında əhəmiyyətli rol oynamaqla IV İslam Həmrəyliyi
Oyunlarının simvolları olmuşdur.
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Müasir dövrdə İslam dünyasında həmrəyliyə çox böyük ehtiyac vardır. Bu həmrəyliyi
yaratmaq, bununla bağlı müəyyən addımlar atmaq üçün belə bir çağırışın edilməsinə , belə bir
mesajın verilməsi çox böyük önəm daşıyırdı. Fəxrlə onu da qeyd edək ki, İslam dünyasının
böyük nüfuza malik olan, çoxmillətli və çoxkonfessiyalı Azərbaycan sivilizasiyalararası dialoqun məkanına çevrilib. Həmrəylik bir cəmiyyətdə fərdlərin duyğu , düşüncə və ümumi maraqlar
naminə bir-birinə qarşılıqlı bağlanması deməkdir. Müasir dünyada baş verən siyasi proseslər ,
xüsusən müsəlman ölkələrindəki münaqişələrin, həmçinin bir sıra ölkələrdə islamafobiyanın
geniş vüsət alması İslam dünyasında həmrəyliyə nə qədər ehtiyacı olduğunu bir daha göstərir.
Təəssüf ki, müsəlman ölkələri arasında münasibətlərin , həmrəyliyin istənilən səviyyədə olmaması, birlik nümayiş etdirilməməsi düşmən güclərin fəaliyyəti üçün şərait yaratmışdır. İslam
əleyhdarı olan bu qüvvələr İslama qarşı açıq-aşkar düşmənçilik edir, İslam dünyasını bütövlükdə
mühasirəyə alaraqonun kökünü zəiflətmək, imkanlarını məhdudlaşdırmaq üçün ciddi cəhdlər
göstərirlər. İslam dünyasının parçalanması dinimiz ilə heç bir bağlılığı olmayan terrorizm kimi
neqativ halların yaranmasına , müsəlman ölkələrində daxili münaqişələrin baş verməsinə,
onminlərlə insanın öz ölkələrindən didərgin düşməsinə gətirib çıxarmışdır. Acınacaqlı haldır ki,
bu günlərdə terrorizm , ekstrimizm kimi ifadələr İslam adı ilə yanaşı çəkilir.
Şübhəsiz ki, 2017-ci ilin respublikamızda “İslam Həmrəliyi ili”nin elan edilməsi müsəlman
dünyasında baş verən qarşıdurmaların qarşısının alınması və İslam ölkələri arasında həmrəyliyin
yaradılması işinə öz töhfəsini vermişdir. Din burada müəyyən rol oynayır, amma İslam
ölkələrinin müxtəlif sahələrdə bir-birinə dəstək olması nəzərdə tutulan fəaliyyət istiqamətləri
qəbul olunacaq.Bölgələrdə müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin birgəyaşayışı və həmrəyliyi
istiqamətində ardıcıl siyasət yürüdən Azərbaycan İslam ölkələri arasında qarşılıqlı əlaqələrin
genişlənməsi üçün mühüm addımlar atırdı.
Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti , Dördüncü İslam Həmrəyliyi
Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin sədri Mehriban xanım Əliyevanın təşkilatçılığı ilə bu idman
tədbirinin ən yüksək standartlar əsasında keçirlməsi üçün müvafiq təşkilatı və infrastruktrur işləri
uğurla həyata keçirilmişdir. Prezident İlham Əliyev vurğuladığı kimi, “İslam Oyunları ilk
növbədə islam həmrəyliyini gücləndirəcək, həm islam aləminə , həm də dünyaya bir daha
göstərəcək ki, islam dini sülh və qardaşlıq dinidir. Eyni zamanda, dünyaya göstərəcək ki,
Azərbaycan böyük imkanlara malik olan ölkədir və ən mötəbər beynəlxalq yarışları keçirməyə
qadirdir”. Bir sözlə , bu yarışmanın yüksək səviyyəli təşkili ilə Azərbaycan bütün dünyada İslam
həmrəyliyinə özünəməxsus töhfəsini verir.
İslam Həmrəylik ilində Bakıda İslam Həmrəylik Oyunlarının keçirilməsi Azərbaycanın
İslam dünyasında qarşılıqlı etimad mühitinin yaradılmasında göstərdiyi davamlı səylərin tərkib
hissəsidir. Bu Şərqlə Qərbin qovşağında yerləşən Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş kimi İslam
coğrafiyasında güclənən mövqeyinin bariz təcəssümüdür. Azərbaycan təkcə islam həmrəyliyi
idealarının doğulduğu məkan deyildir. Eyni zamanda bu ideaların reallığa çevrildiyi, islam
dünyasının qarşılaşdığı əsas çağrışların həllinə yönəlmiş ən yüksək səviyyəli müzakirələrin
aparıldığı əhəmiyyətli geopolitik məkandır. Xalqımızın milli-mənəvi sərvəti olan tolerantlıq, sülh
ideyalarına sadiqlik, multikultural dəyərlər həm də dövlət siyasətimizin tərkib hissəsinə çevrilmişdir. İslam dünyasında həmrəylik platformasının , qarşılıqlı inama əsaslanan münasibətlərin
qurulması mövcud əməkdaşlıq mühitini daha da genişləndirməli, onun yeni istiqamətlərini
açmalıdır. Bunun üçün islam həmrəyliyi ideyalarının bütün İslam coğrafiyasında yayılmasını
təşviq edən əhatəli və sistemli tədbirlərin həyata keçirlməsi zəruridir. Geniş kütlələrin marağına
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səbəb olan , daha böyük miqyasda İslam dünyasının bir araya toplayan idman tədbirlərinin təşkili
bu istiqamətdə atılan önəmli addımlardan biridir. 1981-ci ildə İƏT-in III sammitində qəbul
olunmuş yekdil qərara əsasən İslam Həmrəylik Oyunları Federasiyası təsis edilmiş və o
zamandan etibarən hər dörd ildən bir keçirilən İslam Həmrəylik Oyunları Beynəlxalq miqyasda
əlamətdar idman hadisələrindən birinə çevrilmişdir.İslam Həmrəyliyi siyasəti ilə Azərbaycan
İslam dünyasının vəhdətyaradıcı məkanı kimi bu dini dəyərlərin gerçəkdən bəşəri-humanist,
mənəvi-əxlaqi dəyərlər olduğunu təsdiqləyir, bu ideyaların təkcə islam coğrafiyasında deyil,
bütövlükdə dünyada birgəyaşayış və sabitlik mühitini yaradan təsirli vasitə olduğuna inamı
möhkəmləndirir.İslam ölkələri arasında yerləşən ilk ölkə Azərbaycandır ki, İslam həmrəyliyini
siyasi akt səviyyəsinə yüksəldir və bütün ili həmin ideyaların təbliğinə yönəlmiş sistemli
tədbirlərin həyata keçirilməsinə həsr edir. Bu baxımdan , Azərbaycan Respublikasının prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən irəli sürülmüş İslam həmrəyliyi təşəbbüsü müsəlman dünyasının
bu gün qarşıladığı problemlərin köklü şəkildə həlli, mövcud konfliktlərin dialoq platformasında
çözümü istiqamətində də konstruktiv fəaliyyətlərə təkan verəcəkdir.2017-ci ildə İslam
Həmrəylik Oyunlarına ev sahibliyi edən Azərbaycan bununla həm universal dəyərlərə bağlılığın
, həm də tarixi keçmişində xüsusi yer tutmuş və bu gün də qoruyub saxladığı İslam dininin ali
dəyərlərinə sadiq qaldığını sübut edir. Beləliklə Azərbaycan qloballaşan dünyada davamlı
sabitliyin bərqərar edilməsi üçün bütün vasitələrdən istifadə edir, günümüz üçün zəruri olan
sülhyaradıcı, barışdırcı mövqeyini özünəməxsus formada irəli sürür.
İslam Həmrəyliyi Oyunlarının rəmzi sudur. Su həyat deməkdir.Təbiət və insan susuz
yaşaya bilməz. Azərbaycan füsunkar təbiətə malik bir ölkədir. Gözəl göllərimiz, çaylarımız,
bulaqlarımız, şəlalələrimiz ən əsası gözəl Xəzər dənizimiz bizim təbii sərvətimizdir. IV İslam
Həmrəyliyi Oyunları Xəzər sahilindən ölkəmizin müxtəlif istiqamətlərinə böyük səhayət
başlamışdır. Su, əslində bir rəmzdir və Oyunların rəmzi məhz sudur.
Qoy , bizim yolumuz su kimi aydın, niyyətimiz su kimi təmiz olsun.
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НАСЛЕДИЕ ГЕЙДАРА АЛИЕВА И ИСЛАМСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
Ҝ.Сулейманлы
В одном из хадисов Пророка сказано: «Ценность любой деятельности определяется
ее результатами». В этом смысле реальным итогом политического и государственного
руководства Гейдара Алиева на протяжении более чем трех десятилетий является
строительство, укрепление независимого Азербайджанского государства, имеющего свой
образ, свою позицию, свой голос, свое достойное место в мировом сообществе...
Судьба Азербайджана исторически сложилась так, что страна долгие годы
подвергалась нашествию иноземных захватчиков, будучи разделена на две части,
вынуждена была жить в самых тяжелых условиях колониального режима. Мало того,
репрессии, политика русификации, немыслимые тяготы Второй мировой войны,
испытанные Азербайджаном в период советской империи, породили в стране достаточно
проблем. Конечно, во всех этих испытаниях наш народ постарался сохранить свою
самобытность, язык, религию, национально-культурные ценности. Однако лишь Гейдару
Алиеву, который возвел эти понятия на общегосударственный уровень, удалось в
короткий отрезок времени совершить коренные изменения во многих областях
жизнедеятельности. Благодаря его неутомимой деятельности Азербайджан из страны, в
которой доминировал аграрный уклад экономики, смог трансформироваться в мощную
промышленную республику, страну, которая по интеллектуальному уровню заняла
лидирующие позиции как в мусульманском мире, так и в целом на Востоке.
Для народа Азербайджана имеет особое значение изучение богатого наследия
Гейдара Алиева, распространение и претворение в жизнь его бессмертных идей,
доведения их до будущих поколений.
В начале 1990-х годов глубокий крах социалистического общественно- политического устройства и распад такого огромного государства, как Советский Союз, наряду с
другими постсоветскими странами, привел к политическому хаосу, экономическому
параличу, состоянию социального коллапса и в Азербайджане. Положение в крайней
степени усугубили начавшаяся накануне этого военная агрессия против нашей страны,
оккупация 20 процентов территории республики, изгнание одного миллиона
азербайджанцев из родных очагов в результате проводимой армянскими националистами
захватнической политики и политики геноцида.
С середины 90-х годов прошлого века под руководством великого лидера Гейдара
Алиева наша страна стала постепенно возрождаться и предпринимать уверенные шаги,
направленные на решение судьбоносных проблем. В первую очередь, была обеспечена
устойчивость обретенной государственной независимости и установлена политическая
стабильность внутри страны.
Оглядываясь на историю развития любой сферы, мы становимся свидетелями
успешной политики Гейдара Алиева, его несравнимых заслуг. Годы его руководства
нашей страной признаны периодом национального возрождения, прогресса, строительства
независимого государства. Именно благодаря укреплению политической системы,
созданию традиций государственности, проведению экономических и социальных
реформ, проведению политики интеграции в мировое сообщество в эти годы Азербайджан
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сегодня стал успешно развивающейся страной, сумевшей представить себя мировому
сообществу как надежный партнер.
Богатое наследие Гейдара Алиева является надежной базой, составляющей
национально-нравственное богатство азербайджанского общества, его систему ценностей.
Благодаря своему блистательному уму и таланту эта великая личность определила пути,
ведущие Азербайджан к светлому будущему. Все перечисленное в очередной раз дает
основания говорить, что если прошлое и настоящее развитие Азербайджана связаны с
деятельностью Гейдара Алиева, то будущий его рост будет опираться на идеи общенационального лидера.
Одной из важнейших стратегических задач в политическом наследии Гейдара Алиева было обеспечение единства общества. Согласно его доктрине важнейшими условиями
демократии являются политическая стабильность и сильная государственная власть.
Еще одним важным направлением в наследии государственности, оставленном нам
Гейдаром Алиевым, можно считать комплексные меры по защите национальной
безопасности и территориальной целостности.
Гейдар Алиев всегда относился с большим уважением к моральным ценностям
Азербайджана, о чем говорит тот факт, что Общенациональный Лидер прославил нашу
республику на весь мир в качестве толерантного государства. Целый исторический период
многоконфессионального и многонационального Азербайджана связан с именем Общенационального Лидера Гейдара Алиева. Он всегда заявлял, что все граждане Азербайджанской Республики, вне зависимости от их вероисповедания, расовой принадлежности,
политических взглядов, обладают равными правами.
Вместе с тем, Гейдар Алиев всегда с глубоким уважением относился к исламским
ценностям, которые являются неотъемлемой частью нашего морального составляющего.
Возникновение Ислама и Арабского Халифата относятся к тем событиям мировой
истории, которые внесли кардинальные системные изменения в судьбы человечества.
Арабские завоевания VII-VIII вв., сопровождаемые распространением исламском веры и
новой социально - экономической системы регулирования отношений между государством и населением, сыграли огромную роль в развитии многих народов и стран Азии,
Африки и Европы.
Приход арабов, распространение Ислама, превращение основной части населения в
верующих мусульман явилось поворотным пунктом в исторических судьбах азербайджанского народа. Приобщение к новым мусульманским традициям и образу жизни,
религиозным представлениям и взглядам на мироустройство положили начало духовному
обновлению населения. Распространение новой религии ознаменовалось массовым сооружением мечетей по всей стране. Проповеди в мечетях, отправление в них верующими
мусульманских обрядов, безусловно, влияли на изменение внутреннего мира людей.
Мечети стали центрами распространения не только сугубо религиозных идей, но и
научных знаний, культуры.
Азербайджанская Республика, основная часть населения которой исповедует
исламскую религию, является светским государством. В Конституции страны, принятой
12 ноября 1995 года, созданы возможности для свободы совести, свободного развития
всех религий не пропагандирующих насилие не унижающих человеческое достоинство.
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В рамках современной азербайджанской модели государственно-религиозных
отношений все конфессии получили одинаковый статус, будучи равны перед законом.
Наряду с обеспечением прав мусульман, составляющих подавляющее большинство
граждан страны, государство проявляет заботу обо всех традиционных религиях,
получивших распространение в республике.
Глава Азербайджанского государства Гейдар Алиев с начала возвращения к власти
объявил о том, что будет проводить политику, направленную на свободу религии,
сохранение религиозно-нравственных ценностей. В сентябре 1993 года во время
выступления мечети Тезепир в Баку, он заявил, что в Азербайджанской Республике будут
созданы условия для каждого человека для свободного служения своей религии,
извлечения из нее пользы.
После быстрого падения советской идеологии, возвращение азербайджанского
народа к своим национально-духовным ценностям превратилось в естественный процесс,
и здесь Ислам занял особое место.
Одной из мировых религий, сыгравших значительную роль в истории человеческой
цивилизации и сегодня продолжающей оказывать существенное влияние на различные
сферы жизни многих стран мира, является Ислам.
Президент в вопросах, связанных с религией, не был наблюдателем событий, в
активной форме чутко относясь к этим вопросам, определял их основные направления.
Проводя с религиозными деятелями и деятелями культа в мечетях и местах
поклонения неоднократно встречи, сам создавал общение с народом.
Гейдар Алиев считал необходимым тесное сотрудничество религии с государством и
воспитание азербайджанцев в духе приверженности исламским ценностям.
Исламская религия является источником здоровых людей и здорового общества.
Основной опорой сильного государства является здоровое общество.
Азербайджанский лидер желал более активного вовлечения исламских стран в
современные процессы развития. 10 декабря 1997-года на 8-й встрече глав государств
Организации Исламская Конференция в Тегеране он высказал свои мысли по этому
поводу.
Азербайджанский лидер, в соответствии с новыми мировыми реалиями установивший отношения с Западом и Европой, а с другой стороны с Россией, ближневосточными и
азиатскими странами, придавал особое значение тому факту, что его страна является
неотъемлемой частью исламского мира.
В настоящее время Мехрибан ханум Алиева на посту президента «Фонда Гейдара
Алиева» осуществляет высокую миссию охраны и пропаганды наследия человека,
сыгравшего исключительную роль в истории нашего государства, Общенационального
Лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. А сохранение и передача будущим
поколениям наследия Гейдара Алиева - важнейшее условие развития национального
государственного мышления азербайджанского народа, воспитания подрастающего
поколения в духе преданности традициям государства.
Исламская солидарность подразумевает под собой создание гармонии между
Исламом и другими религиями.
Гейдар Алиев рассматривал отношения с мусульманскими странами с двух позиций:
во-первых, расширение политико-экономических, культурно-гуманитарных связей между
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Азербайджанской Республикой и мусульманскими странами; во-вторых, укрепление
между ними единства и солидарности.
Руководитель Азербайджана считал необходимым защиту интересов мусульман
посредством расширения двухстороннего и регионального сотрудничества между
отдельными мусульманскими странами, а также выступление их на международной арене
с единых позиций.
Азербайджан внес большой вклад в формирование толерантной среды, установление
мультикультурализма, налаживание межкультурного и межцивилизационного диалога,
пропаганду исламских ценностей в мире.
Гейдар Алиев, как дальновидный политический деятель, с большим уважением
относящийся к религиозным чувствам и вере своего народа, направил отношения между
религией и государством в русло взаимопонимания, гражданской солидарности и
национально - духовного единства общества: "Государство наше - светское. Однако мы не
отделены от религии. Между государством и религией существует тесное сотрудничество,
и мы считаем, что исламская религия, воздействуя своими возвышенными ценностями на
каждого гражданина Азербайджана, воспитывая граждан Азербайджана на основе всех
этих прекрасных духовных ценностей Ислама, позволит азербайджанскому обществу еще
более возвыситься духовно и верно понимать суть демократии и свободы".
Призыв к солидарности, единству и толерантности является одним из важных
принципов Ислама, которые проповедовал Пророк Мухаммед (мир ему и благословение).
В основе спасительной идеологии азербайджанства основателя Азербайджанской
государственности, Общенационального Лидера Гейдара Алиева, высоко ценившего
исламские ценности, наряду с национальным единством, светскостью, современностью
стоят приверженность религиозным ценностям, нравственная целостность, исламская
солидарность.
Сегодня исламский мир сталкивается с вызовами и кризисами, для преодоления
которых необходимо единство и солидарность между мусульманскими странами.
Ислам является очень важным национально-нравственным атрибутом азербайджанского народа, и для сохранения своей политической и экономической независимости,
а также своего национального облика и бытия, необходимо было обратиться к этому
богатейшему наследию.
B Азербайджане представители различных национальностей, культур и религий
живут в условиях мира и согласия. Азербайджан демонстрирует яркий пример единства,
солидарности, толерантности, мирного сосуществования.
Политика Президента Ильхама Алиева направлена на достижение солидарности и
единства исламского мира, он всегда оказывает поддержку исламскому миру во всех
важных вопросах, присутствует при их решении, инициирует проведение глобальных
мероприятий в Азербайджане.
Ислам – религия толерантности, взаимного доверия, основана на взаимном
уважении.
Несмотря на то, что 96 процентов населения Азербайджана – мусульмане, сегодня на
территории республики наряду с мечетями действуют и церкви и синагоги. И именно
благодаря этому бытует мнение, что: «Азербайджанская модель в сфере отношений госу-
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дарства и религии может быть применена и в других странах. Религиозная толерантность
и терпимость являются частью богатства, которыми обладает Азербайджан».
С 1991 года, после того как Азербайджан стал членом организации “Исламская
конференция”, страна приступила к созданию тесных отношений с мусульманским
миром. Активную деятельность Азербайджан развернул в рядах ОИК, особенно после
визита президента Гейдара Алиева в Саудовскую Аравию в июле 1994 года и после
декабрьской встречи глав государств – членов ОИК в Тегеране в конце 1997 года. Затем у
нас в стране были проведены различные научные и общественно–политические
конференции, посвященные Исламу.
В 1996 году Гейдар Алиев на I Международной Конференции, организованной в
Баку Комитетом мусульман Азии под патронажем Президента страны, сказал: «Наши
азербайджанцы, азербайджанские мусульмане священные для нашей религии места
поклонения посещают с очень большим желанием и любовью. По приглашению монарха
Саудовской Аравии, Деятеля двух священных мечетей, я в 1994 году поехал в эту страну с
официальным визитом. Посещение Мекки, Каабы, Медины, которые являются для нас
мусульман самыми святыми местами, считаю одним из самых счастливых страниц моей
жизни. Полагаю, что эти чувства помогали нам во все времена выбраться из всех
трудностей, и будут помогать и в дальнейшем».
Особо важными и характерными национальными духовными ценностями нашей
страны является религиозная толерантность.
Как известно, исламская религия, которая начала распространяться в Азербайджане
сразу после арабского завоевания, всегда играла важную роль в культурной и
мировоззренческой составляющей народов, живущих на его территории.
Одной из мировых религий, сыгравших значительную роль в истории человеческой
цивилизации и сегодня продолжающей оказывать существенное влияние на различные
сферы жизни многих стран мира, является Ислам.
Ислам, являющийся богатейшей культурной моделью, не ограничивается лишь
пропагандой и обучением религиозной веры и шариатских правил, а является учением,
которое отвечает всем потребностям человека и общества, способствуя их гармоническому развитию. В нем содержатся принципы, законы и рекомендации относительно
общественно-юридических, экономических, нравственных и поведенческих отношений
между личностью, семьей и обществом.
«Азербайджанский народ, пройдя через все трудности, беды, лишения, гнет, всегда
был верен своей религии, своим духовным ценностям, и никакая власть, никакой
властелин не могли уничтожить это... Исламская религия... является для нашего народа
носителем духовных ценностей и источником духовной пищи.., одним из самых
замечательных достижений нашего народа... Мы являемся частью исламского мира» (из
речи Г. Алиева на церемонии открытия комплекса Биби-Эйбатской мечети 1998 г.).
Многие предписания были ниспосланы со стороны Аллаха для реализации единства.
Священный Коран во многих аятах говорит о единстве и эффективных действиях для
усиления единства среди всех мусульман мира, охарактеризовав единство благом.
Гейдар Алиев сумел воодушевить нацию, вывести ее из кризиса, превратив
Азербайджан в стабильную, стремительно развивающуюся страну. Он убедил людей
поверить в себя и объединиться, став символом солидарности.
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Гейдар Алиев является символом независимого Азербайджана. Гейдар Алиев, беспредельно верящий в то, что "государственная независимость Азербайджана необратима,
вечна" и призывающий к солидарности и общенациональному единению во имя
дальнейшего укрепления свободного, независимого, демократического Азербайджанского
государства. Сегодня он сам — неотъемлемая часть этой истории.
Сегодня, Азербайджан под руководством нашего уважаемого Президента Ильхама
Алиева, с успехом продолжает осуществлять политику Гейдара Алиева.
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“İslam Həmrəyliyi – Azərbaycan nümunəsi” mövzusu istiqamətində həyata keçirilən
müsabiqənin materiallar toplusu

CEMELLİ KARERİNİN “SƏFƏRNAMƏ” ƏSƏRİNDƏ İSLAMA VƏ MÜSƏLMAN
DÖVLƏTLƏRİNƏ QARŞI MÜNASİBƏTİN İFADƏSİ
Şəmsi Pənahoğlu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası , Azərbaycan
Cemelli Karerinin (XVII əsr)“Səfərnamə” əsərində (1) İslam ölkələrini bir-birinə qarşı
müharibəyə təhrik faktları yer alır. Biz milli və dini ədavəti qızışdırmaq fikrindən uzağıq, lakin
faktlar faktlığında qalır. Azərbaycanın bir çox beynəlxalq tədbirlərə uğurla ev sahibliyi etdiyi,IV
İslam Həmrəyliyi Oyunlarını uğurla başa vurduğu, dövlət başçımızın 2017-ci ili “İslam
Həmrəyliyi ili” elan etdiyi bir dövrdə bu məsələlər xüsusilə aktuallıq kəsb edir.
C.Kareri missioner idi və missionerlər bəzi hallarda ölkələrinə geri dönmürdülər. Bu
mənada Rəhmətulla xan Mütəmədəlvüzara “Urmu dünyanı yandıran müharibə” əsərində (Rəhm)
yazır ki,əslən missioner övladı kimi Urmuda doğulmuş Villiam Şed, 1918-ci ilin yanvarında
ABŞ-ın Urmiyadakı konsulu təyin olundu. O, bölgədə xristian hərbi birliyinin təşkili işlərində
mühüm rol oynadı. Məhz Villiam Şed və o zaman Urmiyada rus konsulu işləmiş əslən fransalı
Bazil Nikitin kimi missionerlərin planı və rəhbərıiyi altında Urmiya vilayətinin 300 minlik
əhalisi dünyada misli görünməmiş bir soyqırıma məruz qaldı:200 min nəfər qətl edildi, acından
və soyuqdan öldürüldü, aldıqları müxtəlif xəstəliklərdən, ruhi və psixi sarsıntılardan dünyasını
dəyişdi. Vilayətə vurulan maddi və mənəvi xəsarətin həddi-hüdudu yox. Minlərlə qız və qadının
irz və namusuna təcavüz edilmişdi. Bu təcavüzlərin əksəriyyəti təcavüzə uğrayanların ailəsinin
və yaxınlarının (ata, ana, bacı, qardaş, ər, övlad, qohum, qonşu)gözləri qarşısında baş vermişdi.
Məhz elə buna görə də çoxları aldıqları ruhi, mənəvi, psixi və cismani yaralara dözmür və həlak
olurdu (2, 354). Bəzi ailə və sülalələrdən bir kimsə belə sağ və varis olaraq qalmamışdı (2, 197).
Bu sətirlərin müəllifi, Rəhmətulla xanın adıgedən əsərini fars dilindən Azərbaycan dilinə
çevirdiyi zaman və ondan sonra uzun müddət bu faciələrin şokunu yaşamış və yaşamaqdadır.
C.Kareri yazır ki, xüsusən türk sultanı IV Murad, dini qısqanclıq zəminində Naxçıvandakı
bütün tarixi abidələri, xüsusən də məscidləri yerlə bir etdirmiş, eyni işi iranlılar da Türkiyədə
həyata keçirmişlər.Tamamilə yanlış bir fikirdir. Əvvəla, iranlılarla (oxu, azərbaycanlılarla)
türklər arasında heç bir dini qısqanclıqdan söhbət gedə bilməz, çünki onların hər ikisinin dini
birdir, yəni islamdır. İkincisi, xüsusən türklər heç zaman ibadət yerlərini (onlar hətta başqa dinin
daşıyıcılarına mənsub olsalar belə) dağıtmamışlar. İstanbuldakı Aya Sofya kilsəsi buna bariz
misaldır. Türklər İstanbulu fəth edərkən (1453) nəinki Ayasofya məbədini dağıtmamış, əksinə,
onun qarşısında ondan da əzəmətli Sultan Əhməd məscidini inşa etmişlər. Üçüncüsü, məzhəb
qısqanclığı zəminində hər hansı məscid dağıdılsaydı, dindarlar dağıdanları daş-qalaq edərdilər.
Dağıtdıran padşah öz təbəələri yanında nüfuzdan düşər, üsyanlar başlayar və o, taxtda və
hakimiyyətdə duruş gətirə bilməzdi. Çünki dünyada ən böyük təəssübkeşlik dini zəmində olan
təəssübkeşlikdir. Müasir dövrdə İraqda, Suriyada, Türkiyədə və digər ölkələrdə insanlıq düşməni
qüvvələrin insanların bu təəssübkeşlik hisslərindənsui-istifadə edərək törətdikləri qeyri-insani
terror hadisələri və cinayətlər hər kəsə məlumdur.
C.Kareri yazır ki, Səfəvi şahları, gürcü əsilli nüfuzlu şəxsləri öz xidmətlərinə cəlb
etməkdən ötrü onlara tyul(mülkiyyət növü)torpaqları (kəndləri) verirlər ki, özləri və övladları
müsəlman olsunlar. Yüzbaşıya qarşı da belə edilmişdi (1, 42). Mən başa düşdüm ki, o, şahın,
onun dinini dəyişməsinə məcburən sövq etməsindən daxilən narazıdır. Hətta o, dedi ki, onun
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buna razılıq verməsi ona görədir ki, məhbus olduğu müddətdə ona təqribən 200 min eku (qızıl
sikkə) ziyan dəymişdir. Bu ziyanın dövlət tərəfindən qarşılanmasından ötrü onun müsəlman
olması lazımdır. Həmin ziyan qarşılandıqdan sonra o, papa ilə görüşməkdən ötrü Romaya gedəcək və yenidən əski dininə-katolikliyə dönəcək və müqəddəs atanın məktubu əsasında imperatorun xidmətçiləri arasında xidmət edəcək, onun qoşununun tərkibində türklərə qarşı döyüşəcəkdir. Yüzbaşı bunu da məndən gizlətmədi ki, onun qardaşı uşaqlarından biri 10 min eku ilə
İrandan qaçmış və Venetsiyaya sığınmışdır. Onun İslama müşərrəf olmuş adamlarından 6 nəfəri
məhz öz ağalarını təqlid etmək xatirinə sünnət olmağa razılıq vermişlər. Ancaq onların İslama
inancları çox səthidir və nəinki İslamın qaydalarına əməl etmir, hətta bəzən İslam peyğəmbərinə
qarşı nalayiq sözlər işlədirlər(1, 42-43)
İsfahanda portuqaliyalıları yanında qalan C.Kareri, burada xidmət göstərən 12 nəfər
xidmətçinin 3-nün qərbli, 2-nin ərəb, 3-nün erməni, 4-nün isə hindistanlı olduğunu qeyd edir.
XVII əsrin əvvəlində İsfahanda portuqaliyalı missionerlərin 12 nəfər xidmətçisindən 3 nəfərinin
iranlı, həm də məhz erməniolması da insanı düşündürən bir məsələdir, deyilmi?
C.Kareri yazır ki, katoliklər, İsfahanın Culfa rayonunda öz üslublarına uyğun balaca bir
kilsə tikmək üçün inşaata başlayırlar. Ermənilər səs-küy salmağa və etiraz etməyə girişirlər.
Ancaq tikintinin getdikcə irəli getdiyini görüncə 2000 nəfərə qədər erməni bir yerə toplanıb
ruhani pedroların evlərinə hücum çəkərək onları qarət edirlər. Milliyyətcə italyan olan C.Kareri
bu məsələ ilə bağlı fikrini belə yekunlaşdırır: “Ermənilərin digər xristanlara qarşı məkri və
düçmənçiliyi bu hadisənin mahiyyətindən də aydın olur (1, 57-58).Bu fikri, bir türk, bir
müsəlman deyil, XVII əsrdə yaşamış, dünyanın böyük bir hissəsini gəzmiş, əlahiddə səlahiyyətlərə sahib olmuş, xüsusi təyinatlı, ziyalı, dövrünün kifayət qədər tanınan avropalı bir səyyahımissioneri yazır. Ortaya belə bir təbii sual çıxır. Öz din qardaşları olan xristianlara qarşı məkrli
və düşmən olan bir xalq (ən azından onun böyük kütləsi) başqalarına, yəni başqa dindən olanlara
qarşı necə ola bilər?! Ermənilər, tarixən, Türklərə, Azərbaycanlılara, ümumən müsəlmanlara,
eləcə də yəhudilərə qarşı törətdikləri soyqırım və cinayətləri ilə bu sualın cavabını çoxdan
vermişlər. Nə yazıq ki, Avropa və bütün dünyada güc və söz sahibi olan dövlətlərin yönəticilərinin əksəriyyəti hələ də bu cavabı görməzdən gəlməkdə davam edirlər.
İran dövləti, Polşa səfirininöz mühafizə dəstəsini ermənilərin üzərinə göndərməsini,ölkənin
daxili işlərinə qarışması kimi dəyərləndirir və onun ölkəni tərk etməsi barədə qərar verir.
İsfahanda fəaliyyət göstərən missionerlər vidalaşmaq üçün səfiri nahara dəvət edirlər. Nahar
əsnasında səfir belə bir açıqlama verir ki, vəzifəmi uğurla yerinə yetirmədən Polşa kralının hüzuruna qayıtmağa məcburam. Çünki mənim bütün səylərimə baxmayaraq, İran şahı Osmanlı
türklərinə qarşı müharibə elan etmədi (1, 62).
C.Karerinin başqa bir qeydi: “Süleyman şahın hakimiyyəti dövründə portuqaliyalılar
tərəfindən dəfələrlə ona təklif edilmişdi ki, Türkiyəyə qarşı müharibə elan etsin” (1, 74).
Bəli, acı da olsa, bu, bir həqiqətdir ki, bütün zamanlarda yad-xristian dövlətlər, xüsusən
müsəlman ölkələrində “Parçala və hökm sür” şüarını həyata keçirməyə çalışmışlar. Təəssüflər
olsun ki, bu günkü dünya siyasətində də bu məsələ qırmızı xətlə keçir.
C.Kareri yazır ki, polis, erməni keşişi Atin Vertabiyənin evində axtarış apararkən iki ədəd
İslam əleyhinə kitab çıxmışdır. Onlardan birinin müəllifi Atin Vertabiyə idi. 30 il əvvəl çap
olunmuş bu kitabda İslam və Məhəmməd peyğəmbər (s) əleyhinə saysız böhtanlar və uydurmalar yazılmışdı (1, 69).
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Yuxarıda qeyd olunanlar, İslam həmrəyliyi məsələsinin İslam ölkələri üçün nə dərəcədə
həyati önəm daşıdığını bir daha əyani şəkildə ortaya qoyur və hörmətli dövlət başçımızın 2017-ci
ili İslam Həmrəyliyi ili elan etməkdə nə qədər haqlı olduğunu göstərir.
Ədəbiyyat:
1. Cemelli Kareri. Səfərnamə. Tərcüməçi: Şəmsi Pənahoğlu. Əlyazması hüququnda. Bakı:
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2. Rəhmətulla xan Mütəmədülvüzara. Urmu dünyanı yandıran müharibədə. Tərcüməçi:
Şəmsi Pənahoğlu. Bakı:Nurlar NPM, 2017, 383 s.
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MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİN QORUNMASINDA DÖVLƏT SİYASƏTİ
Səbirə İsgəndərova
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan
Dövlətin milli-mənəvi dəyərlərimizə olan münasibəti onun prioritet istiqamətlərdən biri
olaraq qarşıya qoyduğu məsələlərdəndir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin mədəni tərəqqi, İslami
dəyərlərə yeni prizmadan baxış kimi meylləri ictimai düşüncənin formalaşmasında özünü
göstərir. Bu amillər zaman-məkan kontekstində həllini tapmaqdadır. Dünyada gedən qloballaşma
və inteqrasiya prosesində ölkəmiz uğurlu gələcəyi təmin etmək üçün tarixi köklərimizə söykənir.
Azərbaycan dövləti tərəfindən qarşıya qoyulan siyasət özündə bu və digər məsələləri ehtiva edir.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasəti və xalqa göstərdiyi
yüksək qayğısı Azərbaycan milli-mənəvi dəyərlərinin qorunması və beynəlxalq səviyyədə təbliği
məqsədinə istiqamətlənmişdir.
Müstəqillik əldə edildikdən sonra Azərbaycanda birdən-birə fikir və etiqad azadlığının hiss
olunması məscidlərin, mədrəsələrin və ilahiyyat fakültələrinin sayının sürətlə artmasına gətirib
çıxarmışdır. Dini etiqadı ilə heç vaxt fərqlənməyən, orta məktəblərin, kitabxanaların, poliklinikaların, xəstəxanaların, sosial təyinatlı digər obyektlərin fəaliyyəti üçün normal şəraiti olmayan
bölgələrdə "mesenatların" köməyi ilə məscidlər yağışdan sonra çıxan göbələklər kimi artmağa
başladı. Faktlara müraciət edək. Sovet dövründə Azərbaycanda rəsmən 17 məscid fəaliyyət
göstərirdi. Müstəqillik illərində onların sayı 1300-ə çatmışdır. 1990-2000-ci illərdə xarici dövlətlərin (Küveyt, Səudiyyə Ərəbistan, Türkiyə, İran və s.) müxtəlif strukturları bölgələrdə 150
məscid tikmişlər. Hazırda demək olar ki, hər iri kənddə bir məscid vardır. Bir sıra iri rayon
mərkəzlərində 5-6 məscid inşa edilmişdir. Bakı şəhərində və ona bitişik Abşeron rayonunda
qeydiyyatdan keçmiş 50 məscid fəaliyyət göstərir.
SSRİ-nin dağılmasının gətirdiyi ideoloji plüralizm respublika vətəndaşlarının öz dini
hisslərini tam gerçəkləşdirməsinə zəmin yaratmışdır. Bununla yanaşı, keçmiş kommunist
hakimiyyəti illəri Azərbaycan xalqını "elmi ateizmin" düzgünlüyünə inandıra bilməmişdi. SSRİ
dağıldıqdan sonra Azərbaycan vətəndaşlarının təhsil sahəsi kimi, dini baxışlar sahəsi də iri
dövlətlərin dini modellərinin təzyiqi altında olmuşdur. Demokratikləşmə eyforiyası bir tərəfdən,
dini etiqad azadlığına gətirib çıxarmış, digər tərəfdən isə ölkənin milli təhlükəsizliyinə qorxu
yaratmışdır. Təriqətçilik cərəyanlarının sayı artmağa başlamış, Azərbaycanda din yeni Avropa
(xristian), İran, Türkiyə, ərəb dini modellərinə, ya da "liberal İslam" modelinə yönəlmənin
təcrübə obyektinə çevrilmişdi.
Postkommunist Azərbaycanında xristianlığın protestant yönümlü müxtəlif təriqətçi missioner
təşkilatları daha fəal işləməyə başladılar. 1991-ci ildən sonra qısa müddətdə onlar ölkənin
müxtəlif bölgələrində 20-dən çox dayaq məntəqəsi yaradaraq, müxtəlif məlumatlara görə, üç
mindən beş minədək etnik azərbaycanlını sekta üzvlüyünə cəlb etmişlər. Respublikanın yerli
əhalisini xristianlaşdırmaq məqsədi ilə xeyli maliyyə vəsaiti xərclənmiş, onlarca adda xüsusi
ədəbiyyat buraxılmış, onlarca seminarlar keçirilmiş, təriqətlərin ən perspektivli və sadiq
ardıcılları daha yüksək səviyyəli hazırlıq keçmək üçün Qərbin müxtəlif xristian mərkəzlərinə
göndərilmişlər(1).
1997-ci ildə "Dini etiqad haqqında qanun"da xaricilərin Azərbaycan ərazisində missionerlik fəaliyyəti ilə məşğul olmasını qadağan edən dəyişikliklər olunması ölkənin incilləşdiril
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məsi təhlükəsinin qarşısını qismən alsa da, bu dini qurumların qeyri-qanuni fəaliyyəti və cəmiyyətin dini identikliyi problemi hələ də aktual olaraq qalır.
Yuxarıda qeyd etmişdik ki, müstəqillik əldə edəndən sonra Azərbaycan İslamın Türkiyə,
İran, Səudiyyə Ərəbistanı modellərinin ölkənin ictimai həyatında sınaqdan keçirilməsi üçün
meydana çevrilmişdi. Müstəqillik qazanıldıqdan az sonra ölkədə İran tərəfindən maliyyələşdirilən çoxlu sayda mədrəsələr meydana gəldi. Ali məktəblərdə ilahiyyat fakültələri açıldı,
burada Türkiyədən gəlmiş müəllimlər çalışırdılar. Səudiyyə Ərəbistanı və Küveyt xeyriyyə
cəmiyyətləri Azərbaycanda çox böyük İslam Universitetinin tikintisini maliyyələşdirməyə
başladılar. Nəticədə, əhali Azərbaycan cəmiyyətinin eyniləşdirilməsinə imkan verən milli dini
modeli axtarmaq dilemması qarşısında qaldı. Tamamilə aydındır ki, əhalinin əksəriyyəti müsəlman olan ölkə üçün qlobal qərbləşmə müstəmləkəçiliyi epoxasında cəmiyyətdə islamın rolu və
yeri haqqında dəqiq müəyyən edilmiş xəttin olmaması ciddi nəticələrə gətirib çıxara bilər. Ən
görkəmli islam alimlərindən olan Yusif əl-Kərdavi yazır: "Müstəmləkəçiliyin növlərindən ən
təhlükəlisi ideya müstəmləkəçiliyidir. O, torpaqları deyil, zehinləri zəbt edir, zəka isə toplardan
deyil, qələmdən istifadə edir"(2). Sosiomədəni məkanın bu cür müstəmləkələşdirilməsi "yeni
demokratiyaların" transformasiyası nəticəsində baş verir.
Azərbaycanda cəmiyyətin indiki dini qavrayışı bir neçə amilin təsiri altında formalaşır.
Əvvəla, bu, keçmiş sovet dövründən miras qalan mənəvi-əxlaqi boşluğun doldurulmasıdır. SSRİnin süqutu dini ibadət müəssisələrinin mükəmməl şəkildə fəaliyyətə başlamasını, dini ənənələrin
cəmiyyətə qayıtmasını, cəmiyyətin mənəvi-əxlaqi dayaqlarının təşəkkülündə dinin üstün rolunu
şərtləndirdi. İkincisi, XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində dünyada gedən qlobal proseslər,
yəni, keçid cəmiyyətlərində "islam dirçəlişi" (3,6), Qərb və Şərq dünyalarının geosiyasi toqquşması əhalinin dini şüuruna əhəmiyyətli təsir göstərir. Əgər ötən əsrin ortalarında bəşəriyyət SSRİ
ilə ABŞ arasında müharibə təhlükəsi qarşısında durmuşdusa, hazırda bu təhlükə sivilizasiyalı
dünya ilə təəssüf ki, müəyyən siyasət nəticəsində müsəlman siması almağa başlayan terrorizm
arasında müharibə qorxusudur.
İnteqrasiya prosesinin qaçılmaz olduğu bir zamanda milli-mənəvi, əxlaqi və tərbiyəvi
dəyərlərimizin qorunmasına qayğı və maraq daha da artmışdır. Çünki qloballaşmanın ziddiyyətli
gedişatından doğan bu zərurət cəmiyyət həyatının bütün sahələrini əhatə etmişdir. Buna görə də
biz milli-mənəvi dəyərləri aşınmalardan qorumalı, milli mədəniyyətimizi millətin qloballaşmadan özünü müdafiə vasitəsinə çevirməliyik. Yalnız birgə səmərəli fəaliyyət nəticəsində
mədəniyyətimizin milli özünəməxsusluğunu, milli-mədəni dəyərləri qorumaq, mühafizə etmək
mümkündür (4).
Bir tərəfdən, Respublikamızda milli və bəşəri dəyərlərin sintezini, dünya təcrübəsinə
inteqrasiyanı təmin edən mühitin formalaşdırılması yönündə həyata keçirilən islahatlar dünyanın
sosial, mədəni, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərin səviyyəsinə çatmağa şərait yaradır.
Digər tərəfdən sosial, mədəni, iqtisadi tərəqqiyə xidmət edən bu prosesdə qarşıya çıxan problemlər isə bilavasitə mədəniyyət sahəsində bəşər tarixinin, dünyanın inkişaf təcrübəsinin öyrədilməsini, kompleks təlim-tərbiyə sisteminin qurulmasını, yaradıcılıq əlaqələrinin genişləndirilməsini
zərurətə çevirir.
Şübhəsiz ki, Azərbaycan Respublikası dünya birliyinin üzvü kimi inteqrasiya proseslərindən təcrid oluna bilməz. Deməli, bu gün kənar təsirlər qarşısında milli-mənəvi dəyərlərimizin
mühafizəsi probleminə daha ciddi fikir verilməlidir. Ona görə də biz bu dəyərləri aşınmalardan
qorumalı, milli mədəniyyətimizi millətin qloballaşmanın mənfi təzahürlərindən özünü müdafiə
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vasitəsinə çevirməliyik(5,8). Mədəniyyət sahəsində özünü tənzimləmə metodları tətbiq edilməli,
prioritetlər aydınlaşdırılmalı və maliyyələşdirilməlidir. Yalnız birgə səmərəli fəaliyyət nəticəsində milli mədəniyyətin özünəməxsusluğunu, milli-mədəni dəyərləri qorumaq, mühafizə etmək
mümkündür.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyalarının qorunması və davam etdirilməsində rolu
olan Heydər Əliyev Fondunun da bu istiqamətdəki məqsədyönlü fəaliyyətini qeyd etməliyik.
Fondun sədri YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsü və dəstəyi Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlərinin dünyaya inteqrasiya
olunmasında böyük əhəmiyyətə malikdir. Heydər Əliyev Fondu ölkənin mədəni tərəqqisi, sivil
dünya birliyinə inteqrasiyası, xalqın maddi rifahının yaxşılaşması naminə Ümummilli Liderin
zəngin irsindən bəhrələnərək bu işə xidmət edən genişmiqyaslı proqram və layihələrin reallaşmasına nail olur. Azərbaycanın məxsusi dəyərlərinin geniş təbliği, sağlam mənəvi dəyərlərin
qorunması ilə bağlı planlı işlər həyata keçirir.
Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsinə
yardım göstərən fond dini tolerantlığın bərqərar olmasına, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna,
qloballaşan dünyaya inteqrasiya prosesində milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılmasına
dəstəkdir.
Azərbaycanın qədim, rəngarəng mənəvi dəyərləri, mədəni irsi hazırda xalqın fəxr mənbəyi
və dünya mədəniyyətinə töhfəsi qismində çıxış edir. Bu sahəyə dövlət qayğısının günü-gündən
artması və beynəlxalq təcrübənin tətbiqi istiqamətində görülən işlər qeyri-maddi mədəni irsin
gələcəyinə nikbin baxmağa ümidləri artırır. Görülən işlərin davamı olaraq, "Azərbaycanın qeyrimaddi mədəni irs subyektlərinin informasiya bankının yaradılması" haqqında əmr də mənəvi
dəyərlərimizə bir dəstəkdir. Bunun əsasında yaradıcı nailiyyətləri özündə əks etdirən xüsusi
portfoliolar yaradılacaqdır. Portfolioların yaradılmasında məqsəd Azərbaycanın milli-mənəvi
dəyərlərinin beynəlxalq aləmə inteqrasiyası, qeyri-maddi mədəni irsinin dünyada tanıdılmasıdır.
Azərbaycan ali təhsili yeni yüzilliyin mütərəqqi meyllərini özündə əks etdirməli, əvvəlki
nəsillərin təcrübəsini toplamalı, həm bəşəri dəyərlərə, həm də milli mədəniyyətin humanist
ənənələrinə əsaslanmalı, Azərbaycan xalqının etnik bənzərsizliyinin qorunub saxlanılmasına
istiqamət götürməlidir.
Təhsilin modernləşməsi hər şeydən əvvəl cəmiyyətdəki sosial-iqtisadi əlaqələrin dəyişməsi
nəticəsində qaçılmaz olmuşdur, təhsilin qarşısında duran vəzifələr cəmiyyətdəki yeni sosial-iqtisadi münasibətlərin tələblərinin nəzərə alınması ilə yenidən qurulur və çevik, effektli bir sistemə
çevrilərək cəmiyyət həyatının keyfiyyətlərinin yüksəldilməsində, qlobal məsələlərin həllində
getdikcə daha fəal iştirak edir. Təhsilin modernləşməsində cəmiyyətin bir çox təbəqələri iştirak
edir, təhsil islahatlarında ifadə olunan fəal dialoqlar baş verir. Bu islahatlar təhsilin ümumi
keyfiyyətinin yüksəlməsində, yeni təhsil texnologiyalarının mənimsənilməsində bütün vətəndaşların iştirakında özünü göstərir. Digər tərəfdən, qloballaşma və inteqrasiya prosesləri ilə yanaşı,
regionlaşma – dezinteqrasiya prosesləri də inkişaf edir.
Azərbaycan Respublikasının təhsil siyasətini qlobal proseslər axınında korrektə etməyə
imkan verən ən vacib məsələ, təhsil sahəsində dəqiq istiqamətləndirilmiş dövlət siyasətinin
işlənib hazırlanmasıdır ki, bu da büdcə maliyyələşməsi səviyyəsinin yüksəldilməsindən, operativ
informasiya təminatının, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla və fondlarla sabit əlaqələrin təminindən, təhsil sahəsindəki beynəlxalq elmi-tədqiqat proqramlarında iştirakdan, təhsil müəssisə-
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lərinin inkişafında iştirak edən hüquqi və fiziki şəxslərə vergi güzəştləri tətbiq etmək yolu ilə
təhsil sisteminə qeyri-dövlət kapital qoyuluşunun stimullaşdırılmasından və s. asılıdır.
Qloballaşma prosesi milli təhsil sisteminə kənardan süni şəkildə tətbiq olunan bir hadisə
olmayıb dünya inkişafının qanunauyğunluqlarının diktəsidir və milli təhsil sisteminin modernləşdirilməsi prosesi məhz dünya inkişafının əsas faktorlarından olan qloballaşma hadisəsi kontekstində araşdırılmalıdır.
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ƏHMƏD BƏY AĞAOĞLUNUN “İSLAMA GÖRƏ VƏ MÜSƏLMAN ALƏMİNDƏ
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Kəmalə Nuriyeva
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan
Azərbaycan mədəniyyəti tarixində zəngin irs qoyub getmiş Əhməd bəy Ağaoğlu türkçüideoloq kimi məşhurlaşmazdan əvvəl İslam dininin müxtəlif mövzularına həsr edilmiş elmi
əsərlərin müəllifi kimi tanınırdı. Bu əsərlərin mövzusu həm öz dövründə, həm də bu gün
aktuallıq kəsb edir. Hələ Fransanın Sarbonna Universitetinin tələbəsi olduğu dövrdə yazıçılıq
fəaliyyətinə başlamış Ə.Ağaoğlunun İslam dininə aid ilk yazısı “Şiə dinində məzdəki inancları”
adlı tədqiqat işidir. Onun bu məqaləsinin adı müxtəlif yerlərdə və müxtəlif dillərdə “Şiə dinin
qaynaqları” şəklində getsə də, (hətta Ağaoğlu ozü bu əsərinin belə adlandığını xatirələrində qeyd
edir) orijinalda, yəni fransız dilində “Şiə dinində məzdəki inancları” kimi çap olunmuşdur.
Ə.Ağaoğlu 1892-ci ildə Londonda Şərqşünasların IX Beynəlxalq Konqresində iştirak etmiş və
bu məruzə ilə çıxış etmişdir. Məruzənin mətni konfrans materialları arasında dərc olunmuşdur.
Tədqiqat xarakterli bu əsərindən əlavə onun dialoq formasında olan “İslam, axund və hatifu-lqeyb” [1; s.35-49] adlı bədii-fəlsəfi əsəri də vardır. Ağaoğlu bu əsərdə dövrünün müsəlman
mühitinin tənqidini verir. Bu əsər müasir günümüz üçün də aktuallığını saxlayır. Onun İslam dini
ilə bağlı məqalələri XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində “Kaspi”, “Şərqi-Rus”, “Həyat”,
“İrşad”, “Tərəqqi” və s. kimi bir sıra mətbuat orqanlarında dərc olunmuşdur. Əziz Mirəhmədovun “İki əsrin ayrıcında Azərbaycanın ən fəal islamşünas alim və publisist”i [9; s.84] adlandırdığı Ə.Ağaoğlu bu yazılarında din məfhumunun, həmçinin İslam dininin əhəmiyyətini insan
təbiətindən yaranan bir tələbat kimi izah edərək, dini təkcə ideologiya deyil, həm də həyat tərzi
kimi təqdim edirdi. Xüsusilə, “Kaspi” qəzetində dərc etdirdiyi “Müsəlman söhbətləri”, “Müsəlman xalqların vəziyyəti” adlı silsilə məqalələrində müsəlman xalqların düşdüyü acınacaqlı
vəziyyəti təhlil edir, bunun səbəblərini göstərir, İslam aləminin şair, alim və mütəfəkkirlərindən
bəhs edirdi. Özünün xatirələrində Fransada oxuduğu zaman İslam birliyi ideyasının müəllifi və
məşhur filosof Şeyx Cəmaləddin Əfqani (1839-1897) ilə tanış olduğunu qeyd edir, fikirlərinin
formalaşmasında təsiri olan şəxslər sırasında ilk növbədə məhz onun adını çəkir. V.Quliyev
“Əhməd Ağaoğlu: Paris illəri” adlı məqaləsində qeyd edir ki, “Yalnız fransız mətbuatındakı
yazıları deyil, “Kavkaz”, xüsusən də “Kaspi” qəzetlərində İslam dininə və onun islah yollarına
dair dərc olunmuş onlarla məqaləsi Əhməd Ağaoğlunu Əfqaninin sadiq davamçılarından və
sağlam əsaslarla İslam birliyi ideyasının qızğın tərəfdarlarından biri adlandırmağa əsas verir”[7].
Lakin, Ə.Ağaoğlu C.Əfqaninin sadəcə tərəfdarlarından olmamış, onun fikirlərini mənimsəyərək
öz ideyalarını formalaşdırmışdır.
Din və məzhəb ideyaları, müsəlman aləminin geriliyi ilə yanaşı Ə.Ağaoğlu qadın azadlığı,
İslamın qadına verdiyi dəyər və hüquqlara müstəsna əhəmiyyət verir, müsəlman qadınının
vəziyyəti onu çox narahat edirdi. Onun bu məzmunda yazdığı əsəri “İslama görə və müsəlman
aləmində qadın” adlanır. Mədəniyyət tariximizdə qadın problemləri ilə bağlı ilk fundamental
elmi tədqiqatın məhz “İslama görə və müsəlman aləmində qadın” əsərinin olduğunu desək
yanılmarıq.
Əsər rus dilində yazılmış və ilk dəfə 1901-ci ildə Tiflisdə nəşr olunmuşdur. Rus dilində çap
edilməsinin səbəblərindən biri o dövrdə müəllifin doğma dilində nəşrlərə qoyulmuş qadağalarla
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bağlı olmuşdur. Belə ki, Ə.Ağaoğlu Fransadan qayıtdıqdan sonra 1894-cü ildə Azərbaycan
dilində “Məşriq” adlı qəzetini nəşr etdirmək üçün də icazə ala bilməmişdi [6; s.103]. Daha sonra
Türkiyədə əsərin ilk nəşri 1959-cu ildə Hasan Ali Edizin tərcüməsi ilə “İslamlıkta kadın” adıyla
işıq üzü görür. Bu tərcüməyə Ə.Ağaoğlunun oğlu Səməd Ağaoğlunun “Kitab, müəllif və
İslamlıqda qadın haqqında” başlıqlı ön sözü əlavə olunmuşdur [2]. Həmçinin, orijinaldan fərqli
olaraq bu tərcümədə əsər yarımbaşlıqlara bölünmüşdür. Bu tərcümə 1985-ci ildə “İslamiyyette
kadın” adı ilə Ankarada təkrar çap edilmişdir [3].
Azərbaycanda ilk dəfə Elman Mustafaoğlu tərəfindən İstanbul nəşri əsasında “İslama görə
və İslamlıqda qadın” adıyla Azərbaycan dilində çapa hazırlanaraq “Ulduz” jurnalının 1990-cı il
mart sayında jurnalın “Arxivlər açılır” rubrikasında Elman Mustafaoğlunun “Ölümsüz adam”
başlıqlı girişi ilə dərc edilmişdir [5; s.66-80]. Türkiyə nəşrində olan yarımbaşlıqlar saxlanmışdır.
Əsərin orijinaldan Azərbaycan dilinə ilk tərcüməsi isə Rüfət Şərifov tərəfindən edilmiş və
“Mədəniyyət dünyası” jurnalında çap edilmişdir və hələlik ən uğurlu tərcüməsi məhz bu
tərcümədir.
Ə.Ağaoğlunun adı çəkilən əsərinin təhlili və ümumiyyətlə onun haqqında ilk fikir Yusuf
Akçuraoğlunun “Türkçülüyün tarixi” əsərində verilir. Y.Akçura bu əsərində Ə.Ağaoğlu, onun
həyatı, fəaliyyəti və bəzi əsərləri haqqında, o cümlədən “İslam, Axund və hatifu-l-qeyb”
(“Dialoq” adı altında) və “İslama görə və İslam aləmində qadın” haqqında məlumat verir.
Y.Akçura Ə.Ağaoğlunu İslamda irəli düşüncəli bir şəxs adlandırır. Məqaləni təhlil etməsi, ondan
sitatlar gətirməsi açıq şəkildə göstərir ki, Y.Akçura əsərin orijinalı ilə tanış olmuşdur. Həmçinin,
sonrakı dövrdə əsərin tərcümələrində hansısa səbəbdən yer almayan əsərin son cümlələrinin
tərcüməsini olduğu kimi vermişdir [11].
“İslama görə və müsəlman aləmində qadın” əsərinin ideyası islahat yolu ilə müsəlmanları
böhrandan qurtarmaq, inkişafa sövq etmək mahiyyətindədir. Ə.Ağaoğlu “qadın”ı İslamın
tərəqqisi və geriləməsinin meyarı kimi verməkdədir. Ümumiyyətlə isə, Ağaoğlu dinə
münasibətini əsas etibarılə tarixi aspektdən işləmişdir.
Orta əsrlərdə xristian aləminin vəziyyəti ilə müsəlman aləmini müqayisə edərək qeyd edir
ki, “Bugünkü İslam məhz özünün “orta əsrlərini” yaşayır. “Müsəlmanların indiki vəziyyətinin
İslam dini ilə əlaqələri, orta əsrlər Avropasının vəziyyətinin xristianlıqla əlaqələri qədərdir.” [11;
s.57]
Ə. Ağaoğlu müasiri olduğu müsəlman qadının vəziyyəti ilə İslam dininin onun üçün
yaratdığı, yəni, qadının ibtidai islam cəmiyyətində sürdüyü həyatı ilə müqayisə edir. Qeyd edir
ki, islamaqədərki ərəblərin (cahiliyyə ərəblərinin) həyat şəraitini tədqiq etmədən, o dövrdə ərəb
qadınının və onunla qonşu xalqlarda qadınların vəziyyəti ilə tanış olmadan İslamın qadına
münasibəti haqqında düzgün mühakimə yürütmək qeyri-mümkündür.
Müəllif ümumiyyətlə, müsəlman qadınının təkamülünü dörd mərhələyə bölür: birinci
mərhələ - Peyğəmbərin zamanından əməvilərin hakimiyyətinə qədərki dövr, ikinci mərhələ əməvilərdən türklərə qədərki dövr, üçüncü mərhələ türklərin hakimiyyəti dövrüdür və dördüncü
mərhələ - qadının tamamilə nüfuzdan düşməsi dövrüdür.
Əsərdə Ə.Ağaoğlunun müsəlman qadının düşdüyü vəziyyətdən ağrılı danışdığı aydın
sezilir. Lakin, o təkcə danışmır, tarixi və yaşadığı mühiti şərh etmir, eyni zamanda çıxış yolu da
göstərməyə çalışır. Müsəlmanların mənəvi və siyasi yüksəlişinin iki məsələnin həllindən asılı
olduğunu xüsusi vurğulayır. Bunlar qadın məsələsi və əlifba islahatıdır. Ə.Ağaoğlu “Yalnız azad,
müstəqil düşüncəyə malik ana və övrət olduğu halda, müsəlman qadını, öz sosial funksiyalarını
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məqsədyönlü tərzdə həyata keçirə bilər, yalnız bu şərtlə o, öz övladlarında xarakter və iradə
tərbiyə edib, ictimai həyat üçün vacib olan hiss və düşüncələri tətbiq etməyə qadirdir” [11, s.83]
fikrini irəli sürür, və əlifba çətinliklərinin dilin tədrisi prosesini xeyli mürəkkəbləşdirərək
müsəlmanların işığa yolunu bağladığını hesab edir. O, İslama qarşı olmadığını, sadəcə
müsəlmanların ilk növbədə öz düşüncələrində, sonra isə yaşayışlarında (xüsusən qadınların daha
sərbəst və təhsilli olması) dəyişikliklər aparmalı olduğunu dəfələrlə vurğulayır. Nə Quranın nə də
şəriətin inkişafa qarşı olmadığını, İslam dininin mahiyyətinə görə nikbin, mütərəqqi bir din
olduğunu qeyd edir. Əsərin sonunda olan bu fikirlər Türkiyədə olan iki çapda [2. 3] yer
almamışdır. Orijinaldan sonra ilk dəfə Y.Akçuranın Türkçülüyün tarixi əsərində müəllifin
tərcüməsində verilmişdir.
Türk dünyasının siyasi və mədəni fikir tarixində son dərəcə böyük xidmətləri olan Əhməd
bəy Ağaoğlunun XX əsrin əvvəllərində “İslamda və müsəlman aləmində qadın” əsərini,
həmçinin, sırf İslama aid digər məqalələrini yazıb nəşr etdirməkdə məqsədi bir sıra islahatlar
aparmaq yolu ilə müsəlman aləmini tənəzzüldən qurtarmaq, irəliləyişə və yüksəlişə nail
olmaqdır. Ə.Ağaoğlu İslam dinini təhriflərdən təmizləmək və ona qarşı olan mənfi
münasibətlərdən qorumağa çalışır, müsəlmanların mövhumat və xurafatdan qurtulub İslam
dininin əsl mahiyyətini əks etdirən inancları mənimsəməsində çıxış yolu görür. Təəssüf ki, 1901ci ildə çap olunan 59 səhifəlik bu kiçik əsərin mövzusu, onda işıqlandırılan problemlər, onun
əhatə dairəsi bu gün də aktual olaraq qalmaqdadır.
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YENİ DÜNYA ÇAĞIRIŞLARI: AVROPA VƏ İSLAM
Məryəm Rafaelqızı
İslam və Avropa
Uzun müddət İslamı öyrənmiş və onu yeganə kamil din hesab etmiş məşhur alman şairi
İ.V.Höte (1749-1832) “Qərb-Şərq divanı”nda yazırdı: “Əgər İslam – Allaha təslim olmaqdırsa,
bizim hamımız İslam əqidəsində yaşayırıq və bu əqidə də öləcəyik ”[1].
Son illərdə baş verən terror hadisələri ilə əlaqədar İslam dininə münasibət birmənalı
deyil. Bəzi radikal qruplaşmalar müxtəlif təxribatlar apararaq İslam dini haqqında mənfi fikirlər
formalaşdırırlar. Bu din haqqında təsəvvürü olmayan şəxslər müsəlman görəndə ondan
qorxurlar. "Peacetv" adlanan youtube kanalında digər dindən olan şəxslərin İslam haqqında
fikirlərini öyrənmək üçün videoçarx hazırlanmışdı. Həmin videoçarxda şəhər sakinlərinin İslam
dininə, müsəlmanlara münasibətləri öyrənilirdi. Müsahibələrində hər kəs tolerant olduqlarını,
İslam dininə rəğbət bəslədiklərini vurğulayırdılar. Sakinlərin reaksiyasını almaq üçün müxbir
İslamı əyani şəkildə göstərmək qərarına gəlir. O, şəhərin mərkəzində namaz qılır. Bu zaman
şəhər sakinlərinin İslam dininə məxsus geyimdə namaz qılan şəxsə münasibətləri birmənalı
olmur. Burdan belə qənaətə gəlmək olur ki, xristian və ya qeyri-dindən olan insanlar saqqalı və
ya niqablı müsəlman gördükdə ağıllarına terrorist gəlir. Məsələn, bu ilin oktyabrın 1-dən
Avstriyada ictimai yerlərdə üzü tam bağlayan qadın müsəlman geyiminə qadağa qüvvəyə minib.
Belə qərarlar qəbul etmiş bir çox Avropa ölkələrinin adlarını qeyd etmək olar.
İslam dininə qarşı qeyri-müsəlmanların radikal münasibətinə səbəblərdən biri də Avropa
mətbuatında müsəlmanlar haqqında yalnış təsəvvürünyaradılmasıdır. “Bütün müsəlmanlar
terrorçu deyil, lakin bütün terrorçular müsəlmandırlar”. Bu cümləni “Fox News”-un aparıcısı
Brayan Kilmil bir müddət əvvəl səsləndirib.
Avropol (Avropa polisi) ötən il dərc etdiyi məruzəsində qeyd edir ki, Avropada terror
aktlarının əksəriyyətini separatçı qruplaşmalar törədiblər. Məsələn, 2013-cü ildə Avropada 152
terror aktı törədilib və onlardan yalnız ikisi "dini zəmində” olub, digər 84 terror aktı isə etnikmillətçi və separatçılıq məqsəd ilə törədilib[7]. Müsəlmanlar da terrora məruz qalırlar. Lakin bu
hadisələr yetəri qədər ictimailəşmir. Buna misal olaraq, 25 avqust 2017-ci ildə buddistlər
tərəfindən Myanmanın Arakan vilayətində müsəlmanlara qarşı törədilən vəhşilikləri qeyd etmək
olar.Lakin mətbuat qeyri-müsəlmanların hücumlarını gizlədərək, susmaqdadır.
Multikulturalizm və Avropa
Yeni dünya çağırışlarının əsas istiqamətlərindən biri multikulturalizm siyasətidir. Multikulturalizm çox mədəniyyətlilik, bir çox fərqli mədəniyyətin bir arada yaşadığı cəmiyyət deməkdir.
Multikultural cəmiyyət ilk növbədə Qərbi Avropanın və Şimali Amerikanın demokratik
ölkələrində yaranıb və onların spesifik modelləri mövcuddur. “Multikulturalizm” termini siyasi
leksikona ilk dəfə 1970-ci ildə Avstraliyada İmmiqrasiya naziri Al Kresbi tərəfindən daxil
edilib[9].Son illərdə Avropa ölkələri multikulturalizm siyasətindən imtina edirlər. Hətta son bir
neçə ildə Avropada həm siyasi liderlər tərəfindən, həm də akademik və ictimai mühitdə,
hətta din xadimləri arasında multikulturalizm siyasətinin özünü doğrultmadığı ilə əlaqədar
bəyanatlar səslənir.
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“Baş vermiş bütün terror hadisələrinə səbəb həyata keçirilən multikulturalizm siyasətidir”bu sözləri iyulun 14-ü 2016-cı ildə Fransanın Nitsa şəhərində baş vermiş terror hadisəsindən
sonra Polşanın Daxili İşlər naziri Mariuş Blaşak söyləyib.
Fransada dəfələrlə terror aktlarının baş verməsinə baxmayaraq, Avropanın digər
ölkələrinə nisbətən bu ölkənin əhalisi müsəlmanlara qarşı müsbət mövqedədirlər. “Vaşınqton
Post” qəzetinin apardığı araşdırmalara əsasən, fransızların yalnız 29%-i müsəlmanlara qarşı
mənfi fikirdədir. Lakin, Fransada da müsəlmanlar bəzi çətinliklərlə üzləşirlər. “Vaşınqton
Post” qəzeti qeyd edir ki, müsəlmanlara Fransada işçi qüvvəsi kimi ayrı-seçkilik göstərilir və
məhbuslar arasında da müsəlmanlar çoxdur.
Hazırda Avropada işçi miqrantların böyük hissəsi müsəlmanlardır. Müqayisə üçün qeyd
etmək olar ki, əgər 1950-ci illərdə Avropa əhalisinin 800000 nəfəri müsəlman idisə, 2010-cu
ildə bu rəqəm 44 milyon nəfərə çatmışdır. Araşdırmalara görə, Qərbi Avropada 2030-cu ildə
əhalinin 8%-i, 2100-cü ildə hər dördüncü adam müsəlman olacaq[3].
Avropaya miqrant axınının böyük hissəsinin müsəlman olması Qərbin qarşısında daha
mühüm bir çağırış qoyub. Qərb isə bunu çağırış deyil, öz dəyərlər sisteminə və ümumiyyətlə
gələcəyinə təhdid kimi qiymətləndirir.Məlum olduğu kimi, Qərb sivilizasiyası dini dəyərlərə
böyük əhəmiyyət verir. Dini müstəvidə isə tarix boyu Qərbin əsas rəqibi məhz İslam dini
olmuşdur. İslam-Qərb münasibətləri həmişə kəskin olub və tərəflərdən hər hansı birinin
güclənməsi qanlı toqquşmalara səbəb olmuşdur.
İndi isə vəziyyət fərqlidir. Tarixdə ilk dəfə olaraq İslam Avropada kənar bir əqidə
deyil, məhz əhalinin müəyyən hissəsinin dini etiqadıdır. Türkiyədən, Şimali Afrikadan,
Yaxın və Orta Şərqin keçmiş müstəmləkə ölkələrindən gələn miqrantlar müsəlman olduqları
üçün Qərb İslamla yenidən qarşılaşmalı olmuşdur. Hazırda Avropa müsəlman olmaq ehtimalı
ilə qarşı-qarşıyadır. Bəzifikirlərə görə Qərb və İslam mədəniyyətləri yanaşı yaşaya bilməz.
Lakin bu bir reallıqdır ki, İslam dəyərləri artıq Avropa əhalisinin bir hissəsinin seçimidir.
Avropada müsəlmanların öz dinlərinə sadiq qalmaları, bununla yanaşı İslamın bir din
olaraq populyarlaşması, müsəlman əhalinin demoqrafik artım göstəriciləri Qərb cəmiyyətinin
gələcəyi üçün əsas narahatedici məqam kimi qəbul olunur. Bunun nəticəsidir ki, Qərbdə
İslamı bir fobiya olaraq görürlər. Azlıqların çoxluqlara çevrilməsi qorxusu Qərbsayağı
multikulturalizmin qarşısında duran əsas çağırışdır.
Azərbaycanın yeni dünya çağırışlarında mövqeyi
Yeni dünya çağırışlarının əsas istiqamətlərindən biri də İslamın dünyada təbliğidir.
Azərbaycan həm əhalisinin əksəriyyətinin müsəlmanlardan ibarət olan bir ölkə kimi, həm də
tolerant ölkə kimi bu təbliğatda yaxından iştirak edir. 2016-cı il ölkəmizdə “Multikulturalizm
İli”, 2017-ci il isə “İslam Həmrəyliyi İli” elan olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dinlər, mədəniyyət və etnoslararası harmoniya, barışıq kimi məsələlərə xüsusi diqqət ayırır. Ölkə Prezidenti tərəfindən bu
ideyalara önəm verilməsi qlobal əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, həmin proseslər bütün dünyanı
narahat edir. Dünyada hazırda islamfobiya, irqçilik kimi tendensiyalar geniş vüsət alıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev BMT-nin Baş Məclisinin 72-ci
sessiyasında məhz bu məsələləri qabartdı və Azərbaycanın bu gün mühüm multikulturalizim
mərkəzlərindən biri olduğunu vurğuladı.
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Ölkəmizdə multikulturalizm artıq alternativi olmayan həyat tərzinə çevrilmişdir. Müasir
dövrdə Azərbaycanda həyata keçirilən multikulturalizm siyasəti dövlətin tolerantlıq prinsiplərinə
sadiq qalmasının bariz nümunəsidir.
İslamlaşmış Qərb İnsanları
Son illərdə İslam dininin Avropa qitəsinə yayılması ilə əlaqədar bu dini qəbul edənlərin də
sayı artmışdır. Məsələn, 2016-cı ildə təkcə, Böyük Britaniyada 32 min, Fransada 40 min, Almaniyada 4,5 min və Rusiyada 11 min nəfər İslam dinini qəbul edib. Kvonsi universitetinin
professor Kevin Bris islamlaşmış Qərb insanları ilə bağlı müəyyən araşdırma aparıb. Onun
fikrincə, Amerikalı və Avropalı insanlar müasir cəmiyyətin mənfi əlamətlərindən qaçaraq İslama
sığınırlar. Onlar mənəvi dayaq axtarır və həyatlarının mənasını bilmək istəyirlər. Çox insanlar
müasir cəmiyyətin böyüklərə, qadınlara hörmətini itirməsindən təəssüflənir. Müsəlmanlar üçün
müqəddəs olan Quranda isə bütün bu qaydalar ən yüksək dəyər kimi təbliğ olunur.
Beləliklə, Qərb ölkələrində müsəlmanların sayının kəskin artımı təkcə mühacirətlə deyil,
İslamı qəbul edənlərin sayının artması ilə bağlıdır. Statistikaya görə, Almaniyada hər 2 saata 1
nəfər, Böyük Britaniyada isə 80 dəqiqəyə 1 nəfər İslamı qəbul edir[6].
Bu gün "İslamofobiya" dedikdə həm İslam qorxusu, həm də bu qorxudan doğan və bütün
müsəlmanlara qarşı olan nifrət hissi nəzərdə tutulur. İslamfobiya ABŞ-da 11 sentyabr 2001-ci
ildə baş verən hadisələrdən sonra gündəmə gəlmişdir. Avropada müsəlman miqrantalara qarşı
anti-humanist, irqçi və aqressiv yanaşma tətbiq olunur. Buna görə də bütün İslam ölkələri
həmrəy və bir-birinə dəstək olmalıdırlar. Terror təşkilatları ilə mübarizədə İslam həmrəyliyi
böyük rol oynaya bilər. Yalnız dinimizin gözəlliyini təbliğ etməklə qeyri-müsəlmanlar arasında
mövcud olan yalnış təssəvvürü aradan qaldırmaq mümkündür.
Ədəbiyyat:
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İSLAM HƏMRƏYLİYİ: DİNİ VƏ MƏDƏNİ
MÜXTƏLİFLİYİN HARMONİYASI
Nərmin Əsgərova
Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası, Azərbaycan
İnsanların həyat tərzinin, demək olar ki, eyni, amma həyat səviyyələrinin müəyyən qədər
fərqlidir. Dövlətlərin bu istiqamətlə yanaşı, sosial-iqtisadi, elmi-texniki sahədəki imkanları da
ildən-ilə dəyişir. Müsbət yanlarıyla yanaşı, gərginlik yaradan arzuolunmayan nəticə və ehtimallar
da müşahidə edirik. Müvəffəqiyyətlər, nailiyyətlər, ixtiralar qazansaq da, təəssüflər olsun ki, Yer
kürəsi əhalisi – biz öz rahatlığımız naminə həm öz, həm də gələcək nəsillərin həyatını çox böyük
təhlükə altına atırıq. Biz bu təhlükərin gerçəklərini eyni zamanda əyani olaraq, həmçinin
mətbuatda da görürük. Onların bir qisminin isə artıq izləri görülür. Gərgin siyasi şəraitlər, dövlət
çevrilişləri, ekoloji problemlər, izdiham və tətillər, miqrasiya problemləri və digər bu kimi
xoşagəlməz hadisələr artıq mikro səviyyədə deyil. Baş verən bütün bu proseslərin qlobal
dərəcədə mövcud olduğu bir şəraitdə, ölkədaxili iqtisadi-siyasi, sosial bərabərliyi, eyni zamanda
irsindən, cinsindən asılı olmayaraq, milli mənsubiyyətin fərqinə varmadan hər kəsin cəmiyyətin
bir parçası olduğunu qəbul edərək, onun stabilliyini qorumaq məsələsi ön plana çıxır. Xüsusilə
bu məqamların daha da kəskinləşməməsi üçün multikulturalizm anlayışına nəzər salsaq yetər.
Belə ki, multikulturalizmin mövcud olduğu, dövlət siyasətinin tərkib hissəsinə çevrildiyi və daim
nəzarətdə saxlanıldığı dövlətlərdə hər hansı bir dini, irqi, cinsi ayrı-seçicilik, sosial baryerlərə
rast gəlmək qeyri-mümkündür.
Əgər əvvəllər dövlətlər öz ərazilərinin böyüklüyünə, əhalisinin sayına görə ilk sıralamalarda olmağa can atırdılarsa, bu gün insan hüquq və azadlıqlarının hakim olduğu, vətəndaş
cəmiyyətinin hakim olduğu, hətta etno-müxtəliflik şəraitində belə öz xalqının sosial-siyasi sabitliyin qorunması istiqamətində kefiyyətli və effektiv mexanizmlər işləyib-hazırlayan, həmrəylik
nümayiş etdirən, onları uğurla icra edə bilən, sosial rifah halı yaxşı olan, adambaşına düşən illik
gəlirin miqdarı yüksək olan dövlətlər siyahılara liderlik edir.
Bir müsəlman Azərbaycanlı gənc tələbə kimi bildirmək istəyirəm ki, İslam dünyası, ümumiyyətlə İslam, dünyanın geri qalanına bəs edəcək dərəcədə zəngin əxlaqi, mənəvi dəyərlərlə
doludur. Ona görə belə fikirləşirəm ki, cəmiyyətin – ictimai münasibətlərin tənzimlənməsində
hüquq və əxlaq normaları əvəzolunmazdır. İslam dini hər iki elementi özündə əks etdirir. İstər
multimədəni olsun, istər birmillətli - fərq etməz, cəmiyyət üzvləri – ayrı-ayrılıqda vətəndaşlar,
ümumilikdə isə cəmiyyət müşahidə edib, görsə ki, həqiqətən dövlətlərində mənəvi dəyərlərə
hörmət var və bu hörmət qanuna əməl etmək qədər vacib sayılır, onlara sosial statuslarına görə
ayrı-seçlilik edilmir, şəxsiyyətin, hüquq və azadlıqlarının qorunması, konstitusional səviyyədə
hüquq-əxlaq normaları ilə tənzimlənir, o zaman hakimiyyət öz xalqı ilə arasında etibarlı güclü
bir bağ qurmuş olacaqdır. İslam dini bütün bu amilləri özündə ehtiva edir. O, mənəvi dəyərləri
və hüquq bərabərliyini yüksək tutur.
İslam daim insanları həmrəy, sülhsevər, ədalətli, mərhəmətli, xoşniyyətli və digər bu kimi
saleh əməlli olmağa səsləyir. Amma təəssüflə qeyd edirəm ki, son illər İslam dünyasında baş
verən xoşagəlməz hadisələrlə əlaqədar olaraq, bu gün İslam dedikdə, müəyyən qədər geri
qalmışlıq, sosial bərabərsizliklərə məruz qalan, ədalətsizliklərə görə yoxsulluqla mübarizə aparan,
cahilliyə görə fanatizmə məruz qalan, məzhəb ayrı-seçkiliyi üzündən “cihad” edən, radikalizmə
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meyilli olma, müharibə və dava-dalaşların, silahlı basqınların hakim olduğu, silah və sursatlara
salınan, terrorun mərkəzi kimi səciyyələndirilir. Əslində heç şübhəsiz ki, əsl bu İslam deyil. Bu
sadaladıqlarım İslama yaddır.
İslam, yalnız İslam dövlətlərinin deyil, bütün planetin həmrəyliyinə istiqamətlənmiş
həqiqi, qlobal ümumbəşəri ümumilik kimi başa düşülə bilər. İslamda həmrəylik, özünü müxtəlif
etnik mənsubiyyətə malik insanları-millətləri birləşdirir, mədəniyyətlərin bütöv sistemlərinin
struktur əsası kimi çıxış edir. O həm də dünyagörüşün möhkəmlənməsi, mədəniyyətlərin bütün
sahələrinə, o cümlədən məzmununa ciddi təsir göstərir, insanın adi davranışında, bəşəri münasibətlər mədəniyyətində, millətlərin və xalqların sosial və mədəni inkişafında özünü müsbət
cəhətdən göstərir.
Dünya dövlətlərində sosial, siyasi, iqtisadi, mədəni və başqa bu kimi vəziyyətlər zamanla
dəyişirlər. Öz dövründə müxtəlif cür dəyərləndirilən bu vəziyyətlərin göstəriciləri illər sonra
müqayisə edildiyində ya qənaətedici, ya da əksinə qiymətləndirilir. Heç kəs birgəyaşayışdan da
imtina etmir. Miqrantlardan, qloballaşmadan, informasiya texnologiyalarının inkişafından,
iqtisadi birliklərin yaradılması cəhdlərindən, sərhədlərin daha çox şəffaflandırılmasından heç bir
dövlət qaça bilməz.
Hər hansı bir etnosun ölkə daxilində xüsusi diqqətlə möhkəmlənməsinə rəğbət bəsləyən və
vətəndaş millətçiliyini, dövlətçiliyi arxa plana çəkən multikulturalizm ziyanlı prosesdir. Bu İslam
həmrəyliyi deyil. Unutmamaq lazımdır ki, İslam sosial ədalətsizliyə qarşıdır. O insanlara qarşı
ayrı-seçkiliyi qətiyyən dəstəkləmir. İnkar etmirəm ki, milli-mənəvi sistemlər spesifik xarakter
daşıyır. Müxtəlif millətlərin mənəviyyatında təməl prinsiplər, mədəni isr dayanır. Müasir
qloballaşmanın ictimai həyatın iqtisadi-siyasi, texnoloji informasiya sahəsində müşahidə olunan
qarşılıqlı təsir və bəhrələnmə proseslərinin mənəviyyat və mədəniyyət sahəsində tamamilə fərqli
təsir göstərdiyini müşahidə edirik.
İslam həmrəyliyinin əsasını bərabərlik və qardaşlıq, sülh kimi gözəl dəyərlər təşkil edir.
Bu həmrəylik multikultural cəmiyyətdə nəinki sosial ədalətsizliyi aradan qaldırmağa nail olmaq
mümkündür, həm də burda irqçiliklə bağlı ədalətsizliyə qətiyyən yol verilmir. İslam həmrəyliyi
elə bir anlayışdır ki, müxtəlif mədəniyyətlərin paralel şəkildə yaşamasını qəbul edən tolerant
cəmiyyətlər bu həmrəylikdən çəkinmir. Çünki tolerant cəmiyyətdə multimədəniyyətlərin
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.
Müasir multimədəni cəmiyyətlər kulturoloji strategiyalara əsaslanan, düşünülmüş multukulturalizm siyasəti olmadan sabit inkişaf edə bilməzlər. Bunun sübutlarından biri ölkəmizin
inkişafıdır ki, burada Azərbaycanın milli mədəniyyətinə müvəffəqiyyətlə inteqrasiya olan
müxtəlif xalqların nümayəndəlləri harmonik-birlikdə inkişaf edirlər. Multikulturalizmdən imtina
etmək yaxşı heç nə vəd etmir, çünki bu, təəssüf ki, bütün dünyada getdikcə artan anlaşılmazlığa,
fobiyaya, qarşıqoymaya və qarşıdurmaya, milli və dini münaqişələrə aparıb çıxaran yoldur.
Hər nə qədər acı olsa da etiraf etməliyəm ki, statistikaya nəzər salanda gördüm ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının apardığı araşdırmalarda dünya
ölkələri arasında ən çox qaçqın verən say məhz İslam ölkələrinin payına düşür. Ağ dənizdən
keçərək Avropaya pənah aparan o qaçqınların neçə mini heç “mənzil başına” çata bilmədi və
sularda boğularaq həlak oldular. Yaşadıqları doğma ərazilərdən qaçaq düşmək məcburiyyətində
qalan müsəlmanların halı lap acınacaqlıdır. Çünki onların İran körfəzi dövlətlərindən qaçqın
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düşən insanların heç biri qonşu müsəlman dövlətlərinə üz tutmağa qərar vermədi. Onlar çox
yaxşı başa düşürdü ki, insan amili neftdən gələn gəlirlərdən gözləri kor olmuş yerli və kənar
yuxarı dairələr üçün elə də əhəmiyyətli deyil. Buna görə də onlar Avropaya qaçmalı oldular.
Özünü insan hüquq və azadlıqlarının “müdafiəçi”-si kimi göstərən bir çox Avropa dövlətləri isə
ya sığınacaq vermədi, ya verdisə də bu qısamüddətli oldu. Nəticədə burada da cəmiyyət üzvləri
vətəndaşlarla qaçqınlar arasında münaqişə ocaqları yarandı və qaçqınların geri göndərilməsi başlanıldı, sığınacaqlara qadağa qoyuldu, parlamentlərdə hicab qadağaları, miqrantların yaşamasını
və fəaliyyətini məhdudlaşdıran, maneələr yaradan qərarlar qəbul edildi. Bütün bunlar o mühitdə
böyüməkdə olan uşaqlara psixoloji travmalar vurdu.
Digər bir statistik təhlillərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı isə qeyd edib ki, 2016-cı ildə mart və iyul ayları arasında 304 min qaçqın qeydə alınmışdı.
2016-cı ildə Avropaya 26,2% qaçqın Suriya ərazisindən, 13,6% qaçqın Əfqanıstandan, 8,9%
qaçqın Nigeriyadan, 8,5% qaçqın İraq ərazisindən, 5,2% insan Eritreya ərazisindən, 3,2% insan
isə Pakistan ərazisindən qaçqın düşmüşdür.
Din və mədəni əlaqələrdə harmoniyanın pozulması siyasi və sosial stabilliyin pozulmasına,
daxili və xarici mənfi təsirlərin yaranmasına, nəticədə münaqişələrin yaranmasına, getdikcə
kütləvişərək dövlətdə gərginlik yaratmasına səbəb olur. Belə bir mənfi təzahürlərdən heç bir
dövlət sığortalanmayıb.
Daha bir analizə nəzər salaq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan İnkişafı İndeksinin
göstəriciləri də qənaətbəxş deyil. Çünki sağlam və uzun ömür yaşamaq, bilik və təhsil
səviyyəsinə görə, layiqli həyat tərzi yaşaması standartlarına görə də İslam dövlətləri elə də
yüksək pillələrdə deyillər. İnsanı təsirləndirən məqam ondadır ki, dünya enerji və təbii
ehtiyyatlarının yarıdan çoxuna malik olamlarına baxmayaraq, İslam dövlətlərindən ancaq 19
İslam ölkəsi ortalama 0,682 göstərici alıb. İlk 50 yeri isə öz rahatlıqlarını bütünlüklə təbii enerji
resurslarına borclu olan Bruney, Qətər, Bəhreyn və digər bu tip dövlətlərin payına düşür.
Müqayisə və təhlillər, demək olar ki, eyni nəticəni verir. Məncə, bu ona görə belədir ki,
İslam dövlətləri öz beyin güclərindən maksimum istifadə edə bilmirlər. Şübhə etmirəm ki, İslam
dövlətlərində savadlı, bilikli, bacarıqlı, istedadlı perspektivli, potensial intellektual insanlar
vardır. Dünya İqtisadi Forumu da təsdiqləyir ki, İslam ölkələri beyin köçünün çox olduğu
dövlətlər sırasındadır. Bu ona görə baş verir ki, siyasi və sosial sabitlik yoxdur və əmək
qabiliyyətli əhali öz bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirə bilmir, lazımi işgüzar və elmi-praktiki
tədqiqatlar aparmaq qeyri-mümkündür, ya da onlar öz intellektual fəaliyyətlərinin arzuolunan
nəticələrini verməyəcəklərindən ehtiyat edir, özlərini riskə atmaq istəmirlər.
Tarixən belə müşahidə edilib ki, dövlətlər 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. Lakin qərəzli mövqe
seçən bir çox dövlətlər islamofobiya nümayiş etdirir. İslam dünyası baş verən bu haqsızlıqlara
qətiyyən layiq deyil. Demək olar ki, hər gün dünya xəbər başlıqları bu “dünya” insanlarının üzücü
xəbərləri ilə efirə başlayır. Din üzərindən siyasət yeridilməsi yolverilməzdir. İslam dövlətlərinin
“qaynar nöqtələrində” baş verən bu ürəkağrıdan mənzərələr “kənar əllər” vasitəsilə həyata
keçirilir, insanları qıcıqlandırırlar.
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.
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Azərbaycan Respublikasında kompakt şəkildə müxtəlif etnosların nümayəndələri yaşayır.
Onların hər biri öz maddi və mənəvi mədəniyyətini, dilini, tarixi yaddaşını, mentalitetini, etnik
özünüdərketmə və etnopsixologiyasını qoruyub saxlayan unikal xüsusiyyətlərin daşıyıcılarıdır.
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. 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 nəşr edilir, dövlət milli teatrları və
bədii özfəaliyyət kollektivləri fəaliyyət göstərir.
Azərbaycanda mövcud olan mədəni birgəyaşayış və müxtəlif ənənələr maddi və mənəvi
mədəniyyətin tarixi abidələrində həkk olunmuşdur. Bu cür gözəl harmoniya indiki əsrdə nadir
haldır. Azərbaycan dünya dövlətləri arasında sosial sabitliyi ilə seçilir. Belə ki, maddi
mədəniyyət abidələrinin qorunması çərçivəsində Astara, Qax, Quba, Zaqatala və digər rayonların
tarix-ölkəşünaslıq muzeylərində, həmin ərazilərdə yaşayan etnik azlıqların irsini və ənənələrini
əks etdirən ekspozisiyalar təşkil olunur. Bu sahədə kitabxanalar da səmərəli fəaliyyət göstərir,
burada milli azlıq nümayəndələrinin kitablarının təqdimatı keçirilir və bu kitablar kitabxananın
fonduna daxil olur.
Fikrimcə, bu sahədə Azərbaycanın çox böyük uğurlu təcrübəsi vardır. Doğrudan da Şərqlə
Qərb arasında körpü olan Azərbaycan xalqların birlik və əməkdaşlıq əlaqələri üçün də əlverişli,
sülh və sabitlik məkanıdır. Azərbaycanın sivilizasiyalararası dialoqların təşkilindəki təşəbbüsləri
dəstəklənir. Azərbaycan bu sahədəki öz təcrübəsini humanitar Forumlarla davam etdirir. Bu
xüsusiyyəti ölkə rəhbərliyimizin insanlığa verilən qiymət, xalqların milli mənəvi dəyərlərinə
hörmətidir. Etnik dinindən və mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün vətəndaşların
bərabərliyini təmin edən milli siyasətin əsas müddəaları Azərbaycan konstitusiyasında
göstərilmişdir. Bununla yanaşı əlavə olaraq qeyd edim ki, dövlətimizin bu sahədə tərəfdaş
çıxdığı beynəlxalq sənədlər vardır: 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. 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. Azərbaycan Respublikası polietnik dövlətdir. Xalq dövləti
təşkil edən etnosdan – Azərbaycan türklərindən və milli azlıqlardan – udinlərdən, ingiloylardan,
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qrızlardan, xınalıqlardan, buduqlardan, tatlardan, talışlardan, ləzgilərdən və s. 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. Bakıda müxtəlif mədəni icmalar fəaliyyət göstərir.
Bunların arasında: rusların, ukraynalıların, kürdlərin, lakların, ləzgilərin, slavyanların, tatların,
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.
IV Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunda Prezident cənab İlham Əliyevin öz çıxışında
“Multikulturalizmin müasir dünyada alternativi yoxdur. Çünki dünya ölkələrinin mütləq əksəriyyəti çoxmillətli ölkələrdir. Əgər multikulturalizm iflasa uğrayıbsa, onda bunun alternativi nə ola
bilər? Bu da çox aydındır. Bu, ayrı-seçkilikdir, irqçilikdir, ksenofobiyadır, islamofobiyadır,
antisemitizmdir”- qeyd etdiyi bu fikir çox dərin mənalıdır. Həqiqətən multikulturalizmin alternativi yoxdur, o mütləq hər bir dövlətin siyasətində prioritet olmalıdır. Əks halda o dövlətin,
başqa sözlə xalqın siyasi və sosial sabitliyi qısamüddətli olacaqdır. Xüsusilə 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 bu ərazidə məskunlaşan hər bir vətəndaş Azərbaycanın
sərvətidir.
Yekunda vurğulamaq istəyirəm ki, İslam həmrəyliyi dini və mədəni müxtəlifliyin harmoniyasıdır. Bu harmoniya hər hansı bir qitədə pozularsa, sosial və siyasi sabitlikdən danışmağa
dəyməz, iqtisadi inkişafdan söhbət gedə bilməz. Çünki multimədəniyyətlilik bütün dövlətlər
üçün qaçılmazdır və bunu nəzərə alaraq, hökümətlər kompleks şəkildə bu məsələni nəzarətdə
saxlamalıdırlar, hər bir vətəndaşına ədalətlə davranmalıdırlar. İslam bunu dəstəkləyir.
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HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ VƏ İSLAM HƏMRƏYLİYİ
Mais İbrahimov
Məlum olduğu kimi, müstəqilliyimizin ilk illərində cəmiyyət həyatının bütün sahələrində
olduğu kimi, din sahəsində də müəyyən pərakəndəlik mövcud idi. Ölkədə qeyri-ənənəvi dinləri,
deskruktiv sektaları yaymaq məqsədi güdən bir sıra xarici missioner təşkilatların fəaliyyəti geniş
vüsət aldı.Erməni təcavüzü nəticəsində ölkə ərazisinin 20%-nin işğal edilməsi, bir milyonluq
qaçqın və köçkünlər ordusunun yaranması ilə bağlı sosial gərginlik şəraitində bu hal, həqiqətən,
cəmiyyətimizin, xalqımızın gələcəyi, onun müasir millətlər toplusuna daxil olması yolunda ciddi
əngəllər törədirdi. Din ölkədə müxtəlif siyasi qüvvələrin süni surətdə yaratdığı qarşıdurmaya
cəlb edilir, ayrı-ayrı bölgələrdə özünü göstərən separatizm cəhdlərində ortaya atılan şüarlarda
dindən siyasi məqsədlərlə istifadə etmək meyli, dini dözümsüzlük, ayrı-seçkilik əhval-ruhiyyəsi
özünü büruzə verirdi. 1992-ci ildə tələsik, bölgədə dinin yayıldığı tarixi şəraiti tam nəzarətə
almadan hazırlanmış “Dini etiqad azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
qəbul edilməsi də ilk vaxtlar dini durumda dövlət nəzarətini təmin edib, köklü dəyişiklik yarada
bilmədi. Əksinə, əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər, müxtəlif missioner təşkilatları qanunda
olan boşluqlardan istifadə edərək insan haqları və əsas azadlıqlar adı altında hətta milli
təhlükəsizlik və ictimai asayiş tələblərinə cavab verməyən dini firqələrin ölkəmizə və millətimizə
yad inanclarını yaymağa başladılar. Bir çox dini icma xaricdəki dini mərkəzlərin və missioner
təşkilatlarının ölkədə təbliğçilərinə çevrilmişdi.
Azərbaycanda dərin köklərə malik olmayan qeyri-ənənəvi dinlər geniş təbliğ edilirdi. Dini
durumda tam aşkar olmasa da qeyri-stabillik meylləri özünü göstərir, radikallaşma prosesi
canlanır və beləliklə, ümumi stabillik və hətta dövlətçilik üçün təhlükəli məqamlar yaranırdı.
Belə bir mürəkkəb şəraitdə ikinci dəfə hakimiyyətə gələn Ulu Öndər Heydər Əliyev öz
dərin biliyi, yüksək bacarığı, mətin iradəsi, böyük idarəçilik təcrübəsi, düzgün və uzaqgörən
siyasəti sayəsində dövlət-din münasibətlərini inzibatçılığa yol vermədən, məqbul beynəlxalq
standartlara müvafiq şəkildə öz təbii məcrasına qaytara və dövlətin strateji xəttinə əsasən tənzim
edə bilərdi. İlk növbədə din-dövlət münasibətlərində yaranmış uçurum aradan götürülməli,
qarşılıqlı inam bərpa olunmalı, dövlətin antidin, ateist siyasəti yeritməməsinə insanları
inandırmalı, dinin həqiqətən də milli-mənəvi dəyərlərdə yerini müəyyən etmək tələb
olunurdu. Heydər Əliyevin yüksək dövlətçilik təcrübəsi nəticəsində bu sahədə dönüş
yarandı.Həmin dövrdə Prezident məscidlərə gedir, müəyyən dini mərasimlərdə iştirak edir,
dindarlarla görüşür, dövlətin bu sahədə strateji xəttini izah edirdi.Görkəmli dövlət xadimi
göstərdi ki, İslam həqiqətən də sülh dini, mehribanlıq dinidir.
Xalqımız 70 il kommunist rejimdə ateist təbliğatın aparıldığı bir şəraitdə yaşasa da , öz dini
dəyərlərini unutmamış, onları gizli də olsa yaşatmışdır. Lakin bununla belə o dövrdə dini
dəyərlərimizin zədə aldığı da bir reallıqdır.Sovetlərdən əvvəl Azərbaycanda yüzlərlə məscid,
mədrəsə, seyid ocaqları olduğu halda müstəqilliyimizi yenidən əldə edəndə cəmi 17 məscidimiz
vardı.Bu, sovet rejiminin dinlə mübarizəsinin nə qədər amansız olduğunu göstərir.
Dini ibadətgahlarımızın və abidələrimizin bərpası və yenidən inşası da Ulu Öndərin
müstəqil Azərbaycanın prezidenti olduğu dövrə təsadüf edir.Məhz bu dövrdə yüzlərcə ibadətgah
inşa və yaxud da bərpa edilmiş, dini dəyərlərimiz yenidən canlanmışdır. Xalqımızın əsrlərcə
ziyarət yeri olan, lakin Sovet rejimi tərəfindən dağıdılan Bibi Heybət məscidi və ziyarətgahinın
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Heydər Əliyevin göstərişi ilə dövlət hesabına yenidən inşa edilməsi onun bu sahədəki
xidmətlərinin bir göstəricisidir. Heydər Əliyev İslamı bizim milli-mənəvi kimliyimizin ayrılmaz
bir hissəsi kimi qəbul edirdi.“Dinimiz xalqımızın milli-mənəvi sərvətidir” sözləri onun dinə
baxışını çox gözəl bir şəkildə xülasə edir.Ulu Öndər dinimizin ilahi əxlaqi dəyərlər sistemi
olaraq mənimsənilməsinin xüsusilə gənçlərin formalaşmasında müsbət bir funksiya icra edəcəyini düşünürdü. Heydər Əliyev 1993-cü ilin sentyabrında Təzəpir məscidində Məhəmməd
Peyğəmbərin mövludu münasibətilə keçirilən mərasimdə çıxışında bildirmişdi: "Biz bir dövlət
kimi Azərbaycan Respublikasında, müstəqil Azərbaycanda hər bir insanın sərbəst olaraq öz dini
adət-ənənələrinə xidmət və onlardan istifadə etməsinə bütün imkanları yaradacağıq". Ulu Öndər
bu vədinə tam əməl etdi.Bundan başqa, Ümummilli Lider Azərbaycanda bir sıra məscidlərin,
dini-tarixi mədəniyyət abidələrinin bərpasında yaxından iştirak etdi. Bakının ən böyük məscidi
olan Təzəpir məscidinin, qədim tarixi olan Bibi Heybət məscidinin, Mir Möhsün ağanın
ziyarətgahının bərpası bilavasitə onun himayəsi altında həyata keçirildi.
1993-cü ildə Heydər Əliyevin "Allahın yolunda hamımız hür olaq" kitabı Azərbaycan və
bir neçə xarici dildə nəşr olundu.
Ümumilli Lider dəfələrlə müqəddəs ziyarətlərdə olmuşdur.1994-cü ilin iyul ayında
müqəddəs «Məkkə və Mədinə»yə ümrə səfərinin yekunları bunu bir daha əməli surətdə təsdiq
etdi.Ulu öndər həmin səfər zamanı müsəlman dünyasının dövlət başçıları, din xadimləri ilə görüşlər keçirdi. Həmin görüşlərdə Ümummilli liderimizin müsəlman ölkələrinin dövlət və din
adamları ilə söhbətləri bir daha sübut edir ki, o, ümumbəşəri mənəvi dəyərlərin mühüm tərkib
hisslərindən biri olan, Şərqdə sivilizasiyanın inkişafının, insan təfəkkürü və onun təkamülünün
müəyyən mərhələsində meydana gələn planetar miqyaslı sosial, tarixi hadisə və fenomen sayılan
İslam dini və dinin əsasını təşkil edən, təkcə müsəlmanların deyil, eyni zamanda bəşər övladının
müqəddəs stolüstü kitabı statusunu alan “Qurani-Kərim” barədə çox qiymətli fikirlər söyləmişdir:
«Qurani-Şərifin bizə verdiyi tövsiyələr, dərs, göstərdiyi yollar insanları paklığa, düzlüyə,
doğruluğa, sədaqətə, qəhrəmanlığa, cəsarətə, cəsurluğa dəvət edən tələblərdir, tövsiyələrdir.
Qurani-Kərimin bütün kəlamları bu gün Azərbaycanda Allahın yolu ilə getməyimiz üçün
məşəldir.
Görkəmli dövlət xadimi İslam dininin mütərəqqiliyini qeyd edərək, onun insanların mənəvi
dünyasının paklanmasında rolunu yüksək qiymətləndirdiyini bəyan etdi: «Bizim dinimiz
mütərəqqi dindir. Əsrlər boyu İslam dini özünün mütərəqqi olduğunu və eyni zamanda İslam
dininə itaət edən adamların hamısına özünün nə qədər tərəqqipərvər və nə qədər dünyəvi əhəmiyyətli olduğunu sübut edir, müsəlmanlara daimi xoşbəxtlik bəxş edir.Bizim dinimiz müsəlmanları həyatlarında rast gəldiyi çətinliklərdən xilas etməyə, düşmənlərə qarşı mübarizədə qalib
gəlməyə və özlərini, öz ölkələrini, öz dinini, öz peşəsini qoruyub saxlamağa həmişə yardım
etmişdir.Heç şübhə yoxdur ki, İslam dini indiyə qədər olan tarixində dünyaya nümayiş etdirdiyi
əzəmətini, qüdrətini bundan sonra daha da gücləndirəcək və bütün İslam dininə itaət edən
adamların hamısını xoşbəxtliyə, səadətə gətirib çıxaracaqdır».
Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın İslam dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu
dönə-dönə vurğulayır və bu yolda əməli işlər görürdü.Məhz onun dövründə Azərbaycan İslam
Konfransı Təşkilatının işində aktiv bir şəkildə iştirak etmişdir.Ulu Öndər 13 dekabr 1994-cü ildə
İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Kasablanka
zirvə toplantısında çıxışı zamanı demişdir: “Biz Beynəlxalq təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə,
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sülh və tərəqqi qüvvələrinin qələbəsinə layiqli yardım etməliyik, öz səviyyəmizi göstərməliyik.
Bunun naminə müsəlman ölkələrinin inkişafına maneə olan əngəlləri aradan qaldırmalı, birbirimizə yardım əli uzatmalıyıq. Parçalanmanın və təklənmənin qarşısını almalıyıq, dara düşən
dostlarımıza birlikdə kömək etməliyik, qanlı müharibələrin və silahlı münaqişələrin alovunu
söndürməliyik”.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın tarixən Qafqaz müsəlmanları
içərisində dini baxımdan mərkəzi bir yerə malik olduğunun da fərqində idi və ölkəmizin bu yerə
yenidən sahib olmasının zəruriliyinə inanırdı. 1999-cu ildə Bakıda keçirilən “Qafqazda İslam
sivilizasiyası” adlı beynəlxalq simpoziumdakı çıxışı zamanı bu sahədə əməli bir təklif də vermiş,
Azərbaycanın Qafqazda İslam sivilizasiyası sahəsindəki araşdırmaların mərkəzi ola biləcəyəni və
bununla əlaqəli bir mərkəzin ölkəmizdə açıla biləcəyini vurğulamışdı.
Din-dövlət əlaqələri xüsusilə də İslam şərqində çox problemli məsələlərdən biridir. Lakin
sevindirici bir haldır ki, məhz Ulu Öndərin uzaqgörənliklə əsasını qoyduğu və möhtərəm
Prezident İlham Əliyevin davam və inkişaf etdirdiyi dövlət- din münasibətləri nəticəsində
ölkəmizin bu sahədəki siyasəti sağlam əsaslar üzərində qurulmuşdur. Azərbaycanda din-dövlət
əlaqələri dünyəvilik prinsipi ilə tənzimlənmişdir.Lakin bizim tətbiq etdiyimiz dünyəvilik modeli
dini cəmiyyət həyatından çıxarma məqsədini güdən “yakobinçi” bir dünyəvilik modeli deyildir.
Azərbaycanın dünyəvilik modeli öz ifadəsini Ulu Öndərin bu sözlərində tapmışdır: “Bizim
dövlətimiz dünyəvi dövlətdir. Ancaq biz dindən ayrı deyilik.”
Bu baxımdan Heydər Əliyevin nəzərdə tutduğu dünyəvilik modeli din və dövlət işlərinin
bir-birindən ayrıldığı, lakin dövləti təşkil edən edən xalqın təməl dəyərlərindən biri kimi dini
dəyərlərin hörmətlə qarşılandığı və qorunduğu bir modeldir.Məhz bu anlayış sayəsində dövlətin
birbaşa vəzifəsi olmasa da, bir çox dini məbəd və abidələr dövlət tərəfindən bərba olunur,
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxtəlif dinlərə məxsus icmalara dövlət tərəfindən mütəmadi
maddi yardımlar verilir.
Dinlərarası münasibətlər dünya tarixinin ən incə məsələlərindən biridir.Xüsusilə orta
əsrlərdə müxtəlif dinlər və məzhəblər arasındakı gərgin münasibətlər yüz minlərcə insanın öz
həyatlarını itirməsi ilə nəticələnmişdir.Müasir dövrdə belə dünyanın bir çox yerində müxtəlif
konfessialar arasındakı gərgin münasibətlərin şahidi oluruq.Lakin qeyd edə bilərik ki, ölkəmiz bu
baxımdan unikal bir xarakterə malikdir.Əsrlərcə Azərbaycanda müxtəlif dinlərin və məzhəblərin
nümayəndələri qardaşlıq şəraitində yaşamış və dini zəmində heç bir qarşıdurma mövcud
olmamışdır.Bu şəraitin qorunması üçün xaricdən ölkəmizə “ixrac edilməyə” çalışılan bəzi zərərli
sektaların və qrupların qarşısının alınması böyük zərurət kəsb edir.Ulu Öndər də dinə fanatik
mövqedən yanaşmanın tərəfdarı olan belə qrupların qarşısının alınmasının zəruri olduğunu
vurğulayırdı. O, bunun üçün ilk növbədə həqiqi İslamın, siyasi ambisiya və fanatiklikdən uzaq
bir din anlayışının gənclərimizə aşılanmasının labüdlüyünə inanırdı: “Gənclərimizin İslam dinini
mənimsəməsində hesab edirəm ki, lazimi tədbirlər görülməlidir. Çünki bu tədbirlərin olmaması
nəticəsində bəzi mənfi hallar meydana çıxır, ayrı-ayrı qruplar gənclərə fanatizm əhval-ruhiyyəsi
aşılamaq istəyirlər və bunlar bizim gənclərimizin tərbiyəsinə zərər vurur”.
Heydər Əliyev Azərbaycanda yaşayan bütün dinlərin nümayəndələrinə hörmət göstərilməli
olduğunu dəfələrlə öz çıxışlarında qeyd etmiş, bütün dinlərin insanın mənəvi saflaşmasına
xidmət etdiyini vurğulamışdır.Özü də bir inanc insanı olaraq öz həyatında hər zaman mənəvi
dəyərləri yüksək tutmuşdur.Hələ sovetlər dövründə təhlükəsizlik orqanlarında fəaliyyət
göstərərkən, bütün təhlükələri göz önünə alaraq, anasının xahişini yerinə yetirmək üçün Mir
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Möhsün Ağanın ocağını ziyarət etməsi onun nə qədər dərin bir inanca sahib olduğunu
göstərir.Ulu Öndər müstəqil Azərbaycanın dövlət başçısı kimi ümrə ziyarətinə getmiş, Mədinədə
Həzrət Məhəmmədin (s) qəbrini ziyarət etmişdir. Məscidi-Nəbəvinin şərəf kitabına yazdığı
sözləri onun imanının dərinliyini göstərr: “Müqəddəs Mədinə şəhərini, İslamın müqəddəs
abidələrini, Həzrət Məhəmməd peyğəmbərin məqbərəsini, məscidini ziyarət etdiyim üçün bir
müsəlman kimi özümü xoşbəxt hesab edirəm. Allaha şükür olsun ki, uzun illər qəlbimdə yaşayan
arzuma, niyyətimə nail oldum.Bu tarixi hadisə qəlbimdə böyük həyəcan və rahatlıq hissi
yaratdı.Bir daha İslam mənbəyinin nə qədər ümumbəşəri, fəlsəfi, elmi əsaslara malik olduğunu
dərk etdim.Böyük Allahın böyüklüyünü dərk etdim”.
Ümummilli lider tərəfindən böyük peşəkarlıq və həssaslıqla hazırlanan dövlət-din modeli
sayəsində milli-mənəvi dəyərlərə qayıdışın əsası qoyulub, xalqın keçmişinə, milli adətənənələrinə, dininə dövlət səviyyəsində qayğı göstərilir, ölkədə etiqad, inanc azadlığı tam təmin
edilir.Digər sahələrdə olduğu kimi, ölkəmizdə din sahəsində də böyük uğurlar əldə edilib və
mənəvi dəyərlərimiz milli xarakterimizlə uzlaşdırılıb, kənardan dini zəmində münaqişələr,
məzhəblərarası konfliktlər yaratmağa çalışanların qarşısı vaxtında alınıb.Vətəndaşların vicdan
azadlığı Konstitusiyamızda əsas insan hüquq və azadlıqlarından biri kimi təsbit olunub, eyni
zamanda, “Dini etiqad azadlığı haqqında” qanunda geniş şəkildə öz əksini tapıb.
“Dini etiqad azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ölkədə vicdan
azadlığının təmin edilməsi, dini qurumların statusu, onların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi ilə
bağlı bütün məsələlərə aydınlıq gətirməsinə baxmayaraq, Respublikamızda dövlət-din
münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı qəbul edilmiş qanunvericiliyin icrası və bu sahədə
mərkəzi idarəetmə orqanının yaradılması zamanın tələbi idi.Prezident Heydər Əliyevin 21 iyun
2001-ci il tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Komitəsi yaradıldı. Dövlət Komitəsinin yaradılmasında məqsəd Azərbaycan Konstitusiyasının
48-ci maddəsinin (Vicdan azadlığı) həyata keçirilməsi üçün müvafiq şəraitin formalaşdırılması
və dini etiqad azadlığı ilə bağlı qanunvericilik aktlarının tələblərinə riayət olunmasını təmin
etmək idi.
Ümumiyyətlə, Ulu Öndər İslam dinini Azərbaycan xalqının milli-mənəvi sərvəti hesab
edirdi, hər zaman İslam dininin mütərəqqi din olduğunu, insanların mənəvi dünyasının
paklanmasında rolunu xüsusi vurğulayırdı: "Bizim dinimiz mütərəqqi dindir. Əsrlər boyu İslam
dini özünün mütərəqqi olduğunu, eyni zamanda, İslam dininə itaət edən adamların hamısına
özünün nə qədər tərəqqipərvər və nə qədər dünyəvi əhəmiyyətli olduğunu sübut edir,
müsəlmanlara daimi xoşbəxtlik bəxş edir.Bizim dinimiz müsəlmanları həyatlarında rast gəldiyi
çətinliklərdən xilas etməyə, düşmənlərə qarşı mübarizədə qalib gəlməyə və özlərini, öz
ölkələrini, öz dinini, öz peşəsini qoruyub saxlamağa həmişə yardım etmişdir.Heç şübhə yoxdur
ki, İslam dini indiyə qədər olan tarixində dünyaya nümayiş etdirdiyi əzəmətini, qüdrətini bundan
sonra daha da gücləndirəcək və bütün İslam dininə itaət edən adamların hamısını xoşbəxtliyə,
səadətə gətirib çıxaracaqdır".
Bununla belə, Ümummilli Lider Azərbaycanda dünyəvi dövlət quruculuğunun davam
etdiriləcəyini, dövlətin milli-mənəvi dəyərlərinin qorunmasına böyük önəm verəcəyini bildirirdi.
1998-ci ilin oktyabrında Bakıda keçirilən "Müasirlik və dini-mənəvi dəyərlər" adlı beynəlxalq
konfransda Ulu Öndər dünyəvi dövlətdə etiqad azadlığı prinsipindən geniş bəhs etdi:
"Dövlətimiz insanlara bütün azadlıqları vermiş və vicdan azadlığını, din azadlığını öz siyasətinin
əsas hissəsi hesab etmişdir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası din və vicdan azadlığını
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təsbit etmiş, biz isə bir dövlət kimi bunun təmin olunmasının qarantıyıq. Bəli, ona görə də bizim
dövlətimiz dünyəvi dövlətdir.Ancaq biz dindən ayrı deyilik".
Dövlətimizin dini dəyərlərə qayğısı Ümummilli Lider Heydər Əliyevin İslam dininə
münasibətində öz parlaq təzahürünü tapıb. Ulu Öndər İslamı xalqımızın milli-mənəvi sərvəti
hesab edib. O, çıxışlarında İslamı doğma dinimiz adlandırıb, onu milli mənəvi dəyərlərimiz
sırasında önəmli yer tutduğunu dönə-dönə vurğulamışdır. Dahi rəhbər ölkəmizin hüquqi dünyəvi
dövlət quruculuğu sahəsində uğurlardan danışarkən dinin dövlətdən ayrı olduğunu, lakin
millətimizin dinlə möhkəm bağlılığını xüsusi qeyd edib. İslam dəyərlərinə yüksək qiymət verən
Heydər Əliyevin milli birlik, dünyəvilik, müasirliklə yanaşı, dini dəyərlərə sadiqlik, mənəvi
vəhdət, İslam həmrəyliyi sahəsində xidmətləri əvəzedilməzdir.Ulu Öndər Heydər Əliyev
xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin və çoxəsrlik adət-ənənələrinin qorunub saxlanılması,
inkişaf etdirilməsi, dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsi istiqamətində böyük işlər
gördü.Bütün bu misilsiz işlərin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan İslam dünyasında vəhdətin,
həmrəyliyin gücləndirilməsinə mühüm töhfə verir, müvafiq irimiqyaslı tədbirlər keçirir.Bu gün
dünyaya multikulturalizm nümunəsi olan Azərbaycanda dinlərarası dialoq və əməkdaşlıq da
Heydər Əliyevin müdrik siyasətinin, dini sahədə də balanslaşdırılmış siyasət yürütməsinin
nəticəsidir.
Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin 2016-cı ili “Multikulturalizm ili”, onun məntiqi
davamı kimi 2017-ci ilin “İslam həmrəyliyi ili” elan etməsi bütün dünyaya “Bir-birimizə qarşı
dözümlü olaq, hörmətlə yanaşaq, həmrəy olmağı, dinlər və məzhəblər arasında dialoq qurmağı
bacaraq” çağırışıdır. Bunun ən gözəl örnəyi əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş
Azərbaycanın dövlət-din münasibətləri modelinin digər dövlətlər tərəfindən öyrənilməsi və
tədqiq olunmasıdır.
Ölkəmizdə tətbiq olunan dövlət-din modelinin ən böyük uğuru ondan ibarətdir ki, dünyada
dinlərarası və məzhəblərarası qarşıdurmaların baş verdiyi müasir dövrdə Azərbaycanda bu
sahədə hansısa gərginlik yaşanmır.Bir faktı söyləmək kifayətdir.Belə ki, əsrlərdən bəri İslam
dünyasının iki böyük - şiə və sünni məzhəblərinin nümayəndələri ibadətlərini fərqli şəkildə və
fərqli məkanda həyata keçirirlər.Tarixdə bir neçə dəfə onların birliyinə, həmrəyliyinə təşəbbüslər
göstərilsə də, indiyədək bu təşəbbüslər davamlı xarakter almayıb. İslam aləmində məzhəb
məsələsinin ön plana çıxdığı bir dövrdə - keçən il yanvar ayının 15-də Bakıdakı Heydər
məscidində məzhəbindən asılı olmayaraq, ölkə müsəlmanları ilk dəfə bir araya gələrək eyni
vaxtda, bir yerdə, bir sırada vəhdət namazı qıldılar və bu, ənənəyə çevrilərək digər məscidlərdə
də tətbiq olunmağa başladı.
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müsabiqənin materiallar toplusu

İSLAM HƏMRƏYLİYİ: MÜASİR ÇAĞIRIŞLAR VƏ
DİNİ MAARİFLƏNDİRMƏ
Tacirə Mahmudova
Giriş
Bu gün dünyada 7.7 milyard insan 217 fərqli ölkədə yaşayır.Onlardan 2.5 milyardı xristian,
2 milyardı müsəlman, 35 milyonu musəvi, geriyə qalanları isə buddist, sintoist, dinsiz (ateist) və
s inanclara aid hesab edilir. 2 milyardlıq müsləman kütlə, 57 fərqli ölkədə məskunlaşıb. İslam
dininin əsası 7-ci əsrdə (610-cu il) Peyğəmbərimiz Məhəmmədə (s.a.s) Məkkədə, Hira
mağarasında Cəbrail mələyi tərəfindən vəhy gəlməsiylə qoyulmuşdur. Müsəlmanlar uca Allahın
vəhdaniyyətini təsdiq edən, Qurani-Kərimi Allahın kitabı olaraq təsdiq edən, axirət həyatını,
mələklərin varlığını və Peyğəmbərin(s.a.s) Allah təala tərəfindən göndərilən bir elçi olduğunu
təsdiq edən insanlar hesab edilirlər.Bu gün İslam ölkələri öz dini, mədəni, tarixi və s dəyərləri ilə
bir-birlərinə çox bənzəyirlər. Hal-hazırda dünyanın dörd bir yerində məskunlaşan müsəlmanlar
bu və ya digər ortaq xüsusiyyətləri və xarakteristikaları ilə sanki bir ahəng formalaşdırır və
həmrəylik prinsipi ətrafında cəmləşirlər. İslam həmrəyliyi bu dövlətlərin sosial, iqtisadi, elmi,
mədəni və s müxtəlif sahələr üzrə sıx qarşılıqlı əlaqədə olmalarını zəruri etməklə, nəticədə onlar
arasında həmahəngliyin və inteqrasiyanın formalaşmasına gətirib çıxarır. Bu həmrəyliyə ən bariz
nümunə olaraq ölkəmizi çəkə bilərik.
Belə ki, bu il ölkəmizdə keçirilən və 56 ölkəyə ev sahibliyi etdiyimiz “4-cü İslam Həmrəyliyi Oyunları “ sübut etdi ki, Azərbaycan bu oyunları keçirməklə bu qədər ölkənin öz ərazisində
cəmləşməsində səbəbkar qismində çıxış etmiş və ümumilikdə 57 ölkə arasında həmrəylik və
harmoniyanın formalaşmasına nail olmuşdur. Ölkəmizin bu tədbiri keçirməsində əsas məqsədi,
böyük əksəriyyətini İslam dininə mənsub müsəlmanların təşkil etdiyi ölkələri bir araya gətirərək,
onlar arasında daha sıx mədəni və dostluq əlaqələrini genişləndirmək və bütövlükdə dövlətlərarası münasibətlərin səviyyəsini yüksəltməkdən ibarət olmuşdur.
Ümumiyyətlə son dövrdə ölkəmizdə həyata keçirilən çoxsaylı beynəlxalq müsabiqə və
yarışlar artıq onu deməyə imkan verir ki, Azərbaycan bu tədbirlərə ev sahibliyi etməklə ,nəinki
İslam dünyası ölkələrinin, eləcə də digər dünyəvi dinlərə məxsus ölkərin bir araya toplanmasına
vəsilə olaraq regionda nə dərəcədə önəmli bir mövqe və söz sahibi olan dövlət olduğunu
nümayiş etdirir. Ölkəmizdə həyata keçirilən “Eurovision-2012” Mahnı Yarışması,” FIFA U-17
Qadınlararası Dünya Çempionatı-2012”, Bakı I Elm Festivalı-2014,''Gənclər Siyasəti üzrə I
Qlobal Forumu''-2014, IV Beynəlxalq Humanitar Forumu-2014, Baku World Challenge (20132014-2015), 2014-cü ilin 16-18 iyun tarixlərində “Cənubi Qafqaz: Çağırışlar və İmkanlar ” adlı
NATO PA-nın 86-cı Ros-Rot Seminarı, ATƏT Parlament Assambleyasının 23- cü illik
sessiyası -2014, III Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı - 2014, “Bakı Elm Festivalı - 2014”, “Bakı2015” I Avropa Oyunları, Formula - I (2016-2017 ) Grand Prix, 2016-cı ildə Dünya Şahmat
Olimpiadası, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu-2016, Azərbaycan
“Multikulturalizm ili” - 2016, IV İslam Həmrəyliyi Oyunları-2017, Caz Festivalı (2005-2017),
Baku Shopping Festival -2017, «Жара-2017» Musiqi Festivalı , IV Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu -2017 və s bu kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edən tədbirlər
buna misal ola bilər. Hələ 2008-ci ildə Bakıda keçirilən Avropa və İslam ölkələri mədəniyyət
nazirlərinin konfransında Prezident İlham Əliyev tərəfindən irəli sürülən “Bakı prosesi”
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ideyasına əsasən qarşıdakı illər “Mədəniyyətlərarası dialoq” prinsipinə əsaslanan çoxsaylı tədbir
və layihələrin həyata keçirilməsi qarşıya məqsəd qoyulmuşdur.
Azərbaycan bütün bu beynəlxalq səviyyəli sosial-mədəni tədbirlərə ev sahibliyi etməklə,
regionda və dünya miqyasında öz həmrəylik niyyətini ifadə etmiş və bununla da bölgədə nə
dərəcədə strateji əhəmiyyət kəsb edən bir ölkə olduğunu sübuta yetirmişdir.Təkcə idman sfersına
və son bir neçə il ərzində idmançılarımızın qazandıqları medalların sayına nəzər salsaq görərik
ki, Azərbaycan nə qədər böyük uğur və müvəffəqiyyətlərə nail olmuşdur. Bunu aşağıda qeyd
olunan statistik cədvəllərdən də görmək mümkündür.
2012 London Yay Olimpiya Oyunları (15 idman növü və 53 idmançı)

Azərbaycan

Qızıl
2

Gümüş
2

Bürünc
6

Cəmi
10

Bürünc
20

Cəmi
56

1-ci Avropa Oyunları (50 ölkə və 30 idman növü )

Azərbaycan

Qızıl
21

Gümüş
15

Rio-de-Janeyroda keçirilən XXXI Yay Olimpiya Oyunlarında (56 idmançı və 17
idman növü)

Azərbaycan

Qızıl
1

Gümüş
7

Bürünc
10

Cəmi
18

Rio-de-Janeyroda keçirilənXV Yay Paralimpiya Oyunlarında (6 idman növü və 22
idmançı)

Azərbaycan

Qızıl
1

Gümüş
8

Bürünc
2

Cəmi
11

2017 İslam Həmrəyliyi Oyunları(57 ölkə və 21 idman növü)
Qızıl
Azərbaycan

Gümüş
75

Bürünc
50

Cəmi
37
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Statistikadan göründüyü kimi Azərbaycan öz həmrəylik niyyətini rəhbər tutaraq və
“Azərbaycan-2020: Gələcəyə baxış ” İnkişaf Konsepsiyası, ”2015 -2025-ci illərdə Azərbaycan
Gənclərinin İnkişaf Strategiyası, “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramı və
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s bu kimi Konsepsiyaların müddəalarını icra etməklə son illərdə bir çox nailiyyətlərə imza
atmışdır.
Belə ki, yuxarıda adı çəkilən Konsepsiya və Dövlət Proqramlarının müddəalarını rəhbər
tutaraq, Prezident İlham Əliyevin reallaşdırdığı dərin düşünülmüş sosial-mədəni işlər nəticəsində
ölkəmizdə nəzərə çarpacaq dərəcədə böyük irəliləyişlərə nail olunmuş və nəticədə bölgədə nüfuz
və söz sahibi olan güclü bir dövlətə çevrilməyimizə zəmin yaranmışdır.
Bu gün qloballaşmaqda olan dünya müasir tələb və standartları,eləcə də dünyəvi çağırışları
ilə bütün dünya ölkələrinin (İEÖ və İOÖ), həmçinin müsəlman aləmi ölkələrinin davamlı
inkişafını, müxtəlif sahələr üzrə sıx əməkdaşlıq və qarşılıqlı inteqrasiyasını qaçılmaz edir.
Müasir dünya çağırışları fərqli sahələri özündə ehtiva etməklə, əsasən ticarət əlaqələrinin
səhmana salınmasıyla vahid dünya bazarının konyukturasının nizamlanmasını tələb edir ki, bu da
öz növbəsində zəngin xammal və resurs ehtiyatlarına malik ölkələrin prioritet təşkil etməsinə
imkan yaradır. Belə ki, İslam dövlətləri bu baxımdan bir çox üstünlüklərə malikdir.Xüsusilə də
zəngin neft-qaz yataqlarına sahib olmaları onların dünya bazarında böyük pay sahibi olmalarına
şərait yaradır. Belə ki,bu gün dünyanın ən çox neft-qaz hasil edən və tədarükçüləri hesab olunan
ölkələr aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir.

Cədvəl.1
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№

Ölkələr

Barel

1

Venesuela

298,400,000,000

2

Səudiyyə Ərəbistanı

268,300,000,000

3

Kanada

171,000,000,000

4

İran

157,800,000,000

5

İraq

144,200,000,000

6

Küveyt

104,000,000,000

7

Rusiya

103,200,000,000

8

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri

97,800,000,000

9

Liviya

48,360,000,000

10

Nigeriya

37,070,000,000

11

Amerika Birləşmiş Ştatları

36,520,000,000

12

Qazaxıstan

30,000,000,000
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№

Ölkələr

Barel

13

Qatar

25,240,000,000

14

Çin

24,650,000,000

15

Brazilya

15,310,000,000

16

Əlcəzair

12,200,000,000

17

Meksika

9,812,000,000

18

Anqola

9,011,000,000

19

Ekvador

8,832,000,000

20

Azərbaycan

7,000,000,000

Neft-qaz yataqlarından başqa müsəlman ölkələrində: kömür, uran, dəmir filizi, kükürd,
maqnezium, xrom, mərmər, barıt, civə, platin, qurğuşun, qalay,hidroenerji mənbələri,duz, qızıl,
gümüş, balıq həmçinin işçi qüvvəsinin bol olması, İslam dövlətlərinin, metallurgiya (ağır –A
qrupu və yüngül-B qrupu), energetika, dağ-mədən sənayesi (qara metallurgiya), maşınqayırma,
atom və kimya sənayesi, inşaat sənayesi, kənd təsərrüfatı ,meşə sənayesi, polad istehsalı,
yanacaq-energetikası, tikinti, elektrik enerjisi istehsalı, qiymətli metallar sənayesi, hidroenergetika, yeyinti sənayesinin və s inkişafı üçün böyük xammal bazası olmaqla dünya bazarında
qeyd olunan sahələr üzrə aparıcı -ixracatçı dövlət statusu qazanmalarına geniş imkan verir. Belə
ki, Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan –pambıq; İndoneziya, Pakistan, Myanma-düyü; Əlcəzair, İran,
Azərbaycan , İndoneziya,Türkiyə, Yəmən, Myanma, Nigeriya, Pakistan – balıq; Səudiyyə
Ərəbistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Türkiyə, Pakistan, Sudan, Misir, Livan, Efiopiya, Sudan,
Malayziya - ət və süd; Azərbaycan, İran, Türkiyə, Nigeriya-fındıq; Misir, İran, Əlcəzair,
Türkiyə, Pakistan –kartof; Malayziya, İndoneziya, Əlcəzair, Misir, Pakistan – soya; Misir, İran,
İraq, Səudiyyə Ərəbistanı, Sudan, Pakistan, Oman ,Əlcəzair, Misir, Pakistan - xurma; İndoneziya, Yəmən-kofe; Misir, Türkiyə, Əlcəzair, Tunis, Mərakeş, Malaziya-ipək; Azərbaycan, Turkiyə, İran, İraq,Əlcəzair, Myanma, İndoneziya,Tunis, Pakistan, Mərakeş, Nigeriya –meyvə və
tərəvəz ; İran, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Pakistan, Azərbaycan –şəkər; Malaziya, İndoneziya,
Azərbaycan –bitki yağları; Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qatar,
Pakistan, İndoneziya- yüngül sənaye məhsulları və s.
Bütün bunlara əsasən deyə bilərik ki,İslam aləmi ölkələri həqiqətən də böyük xammal
bazasına ,əlverişli geosiyasi mövqeyinə, iri su hövzələrinə asanlıqla çıxış imkanlarının olmasına
və s üstünlükləri səbəbilə müasir dünya çağırışları və tələblərinə asanlıqa cavab vermək imkanlarına görə digər dünya dövlətlərindən bir addım öndə hesab edilirlər.Belə ki,bütün bu
ehtiyatlardan düzgün və dəqiq düşünülmüş qaydada istifadə edilməsi halında İslam dövlətlərində
nəticə etibarilə böyük irəliləyişlərə, inkişaf və tərəqqi tendensiyasına nail olmaq mümkündür.
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Bu gün Ümumislam dünyasına nəzər salsaq, təəssüf hissiylə qeyd etməliyəm ki, təkcə
yaxın Şərqdə son 20 il ərzində onlarla qaynar nöqtələrin formalaşdığını, eləcə də çoxsaylı savaş,
qarşıdurma və müharibələrin baş verdiyinə şahid olarıq. Belə ki,müasir dövrdə İslam dünyasında
yeni şüarlar və çağırışlar əsasında bütün müsəlman aləmində tüğyan edən mövcud çətin və ürəkağrıdıcı halların qarşısının alınması, İslam dünyasının əsas problemlərindən 1-cisi kimi qarşıya
qoyulur və bu xoşagəlməz vəziyyətlərin qarşısının alınması və həlli istiqamətində görülən tədbirlər olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd edək ki,müsəlman ölkələrində təhsilə və elmə
diqqəti daha da artıraraq ümumilikdə maarifləndirmə sahəsində ciddi işlər görməklə və zəruri
islahatlar aparmaqla ,bu kimi xoşagəlməz halların qarşısını almaq daha asan və sürətli hal alar.
Hələ 1400 il bundan öncə müqəddəs Qurani-Kərimin, bütün müsəlmanlara oxumağı,
öyrənməyi, araşdırmağı və nəticədə inkişaf edərək üstün bir cəmiyyət olmağı təşviq etdiyi halda,
100 illərdir ki, İslam ölkələrində hökm sürən bir geriləmə, süstlük və durğunluq müşahidə edilir.
Tarix boyu zəngin mədəniyyətə sahib olan və hətta dünya mədəniyyətinin “Ana vətən”i hesab
edilən yaxın Şərq və mərkəzi Asiyada da eyni vəziyyət nəzərə çarpır.Yaranmış bu paradoks və
elm-maarifləndirmə sahəsindəki boşluqlar bizlərə onu deməyə imkan verir ki,tarix boyu Füzuli,
Nizami, Nəsimi, əl-Biruni, ibn Sina, imam Azam, Əbdülqadir Qeylani, Hasan-Basri, Akşemseddin, Yunus Əmrə, Mevlana-əbu Hənifə, Eynəlqüzzat Miyanəçi və s kimi böyük mütəfəkkirlərin,
tarixi şəxslərin mənən qidalandığı və nuruyla feyzləndiyi İslam dininə son bir neçə yüzilliklər
boyu iman gətirən şəxslər artıq eyni status və keyfiyyətdə olmamaqla yanaşı, onlarda bir
durğunluq və inkişafda ləngimə müşahidə edilir. Bunun əksinə, fitnə-fəsad yaratmaq məqsədilə
dində ayrılığa düşən və tarix boyu ayrı-ayrı məzhəb (sünnilik-Hənəfi,Şafi, Hənbəli, Maliki və
şiəlik) və təriqətlərə qulluq edən böyük kütlələr arasında yaranan qarşıdurmalar və savaşlar
nəticəsində eyni dinə mənsub və hər biri əhli - Kitab olan minlərlə insan dünyasını dəyişmişdir.
Bu və digər səbəblərin nəticəsində bir çox müsəlman ölkəsində bugünki gün müharibə,
yoxsulluq, aşağı səviyyəli həyat şərtləri, insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulması, savadsızlıq- təhsilsizlik (xüsusilə də qadınlar arasındakı), bir çox ölkələrdə Qərb dövlətlərinin
maraqlarına uyğun qərarlar qəbul edən diktatorların hakimiyyətdə olması, siyasi səhnədə oynanılan çoxsaylı “oyunlar”, etnik zəmində baş verən konfliktlər və digər regional separatizmlərdən,
terror və zülmlərdən əziyyət çəkirlər. Bu gün İslam dünyasının əksər ölkələrində cərəyan edən
geriləmə tendensiyasının başında “maarifləndirmənin” , “elm və təhsilin” aşağı səviyyədə,
“bilgsizlik və cəhalətinsə” yüksək səviyyədə olması durur. Belə ki,aşağıda təsvir olunan cədvəldə məktəbə gedə bilməyən 7-16 yaş arası qızların çoxluq təşkil etdiyi ilk on ölkə qeyd olunmuşdur. Nəzər salsaq görərik ki, bu ölkələrin əksəriyyəti müsəlmanların üstünlük təşkil etdiyi
dövlətlərdir.
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Cədvəl. 2

Məktəbə getməyən qızların ayrı-ayrı ölkələr üzrə % nisbəti
95%

78%

77%

75%

71%

68%

62%

58%

55%

52%

Aydındir ki, bütün bu qeyd olunanlar bir-biri ilə sıx əlaqədədirlər. Xüsusilə də təhsilin
aşağı səviyyədə olması inkişafdan geri qalmağa, inkişafdan geri qalmaq öz növbəsində siyasi
oyunların açıq meydanına çevrilməyə, bu da sonda etnik qarşıdurmalara və parçalanmağa səbəb
olur. Əksər İslam ölkələri qeyd etdiyim problemləri bu gün öz timsallarında əks etdirirlər. Bu
nəticəyə əsasən qərb dövlətləri ilə İslam dövlətləri arasında hər hansı bir sahə üzrə aparılan
müqayisələrə görə müsəlman dünyasının onlardan bir çox sahələrdə geridə qaldığını görmək
mümkündür.Lakin məsələ ondan ibarətdir ki, əksər dünya dövlətləri bu geriliyin səbəbkarı kimi
İslam dinini bilirlər. Lakin onlar unudurlar ki,İslam dini özlüyündə elmi,təhsili,araşdırmağı –
maarifləndirməni və sonda dünyagörüşlü bir fərdə çevrilməyi hər zaman yüksək qiymətləndirmiş
və məhz bu yolla (ağlın və elmin gücüylə) halal və haramı daha asan ayırd edərək, ədalətli
düzgün imanla dolu bir həyat yaşamağın mümkünlüyü haqda bizə dəfələrlə Qurani-Kərimdə
ayələrlə bildirmişdir.Belə ki, “Bir saat elmlə məşğul olan alim, 40 il ibadət edən abiddən
üstündür”, ”Mənə bir elm öyrədənin 40 il qulluğunda duraram”,” Alimin qələmindəki
mürəkkəb Şəhid qanına bərabərdir” və s bu kimi məşhur hədislərdən Peyğəmbərimizin
elmə,bilgiyə nə qədər dəyər verdiyini anlamaq və eləcə də savadlı bir müsəlmanın Allah
dərgahında nə qədər dəyərli, qiymətli olduğunu başa düşmək mümkündür. Bu dediklərimə bariz
bir nümunə kimi Peyğəmbərimiz (s.a.s)-ə Hira mağarasında vəhy olunan ilk 5 Quran ayəsini (96cı surə Ələq və ilk 5 ayə) misal çəkə bilərəm:
1) Ikra’bismi rabbikellezî halak(halaka).
Yaradan Rəbbinin Adı ilə oxu.
2) Halakal insâne min alak(alakın).
O insanı bir parça laxtalanmış qandan yaratdı.
3) Ikra’ ve rabbukel ekrem(ekremu).
Oxu sənin Rəbbin sonsuz ehsan sahibir.
4) Ellezî alleme bil kalem(kalemi).
Ki O, qələm ilə yazmağı öyrətdi.
5) Allemel insâne mâ lem ya’lem.
İnsana bilmədiklərini öyrətdi.
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Ayələrdən də göründüyü kimi uca Allah öz Kitabında belə insanlara oxumaq və
öyrənməyin nə dərəcədə önəmli olduğunu və məhz bilgili insanın həm iman, həm də əməl
baxımdan ən üstün hesab edildiyini vurğulamışdır.
Ümumiyyətlə bir məsələni qeyd edim ki, təhsilsizlik,dini maarifləndirmənin aşağı
səviyyədə olması və cəhalət müsəlman aləmindəki mövcud problemlərin-qarşıdurmaların, silsilə
terror aktlarının və digər qanlı hadisələrin baş verməsinə yol açan ən əsas amil hesab edilir. Belə
ki,tarixən Qərbdövlətlərinin və digər iri dövlətlərin müstəmləkəsi durumuna düşmüş çoxsaylı
müsəlman birlik və etnik qruplaşmalarının (əsasən Afrikada yerləşən ölkələrdə) müəyyən
müddətdən sonra davamlı sui-istifadə olunmaları , resurs və xammal ehtiyatlarının talan edilməsi
və ağır şərtlər altında saxlanılmaları onların baş qaldırmaları və üsyanları ilə nəticələnmişdir.
Məlum olduğu kimi bü cür müstəmləkəçilik fəaliyyətinə hələ Bartolomey Dias, Vasko da
Qama, Ferdinand Magellan kimi məşhur səyyahların dünya səyahətinə çıxmalarıyla başlayan
Böyük Coğrafi Kəşflər dövründə (XV – XVII əsrlər) ilk olaraq kəşf edilən yeni ərazilər zor
gücüylə zəbt edilərək, yerli əhalisinə qarşı kütləvi qırğınlar həyata keçirilib, daha sonra isə sağ
qalan əhali qul kimi satılaraq boş qalmış torpaqların hər cür naz-neməti talanmışdır. Eləcə də
sonrakı dövrdə Avropa istilaçıları havayı xammal və təbii resurs bazasına sahib olmaqçün Afrika
qitəsi,Cənubi Asiya və digər ərazilərə zaman-zaman “səyahət”lər edərək öz müstəmləkələrini bu
yerlərdə qurmuşdular.Odur ki, əsası hələ 100 illər öncə qoyulan bu cür müstəmləkə şəraitinin və
“psixologiyasının” təsiri altında qalan bir çox dövlətlər bugünki gün hələ də öz daxilində mənfi
təsirlərini yaşayırlar.Belə ki, hakim dövlətlərin səpmiş olduğu bu fitnə - fəsad toxumları gün
keçdikcə məzhəblər arası baş verən daha genişmiqyaslı qanlı toqquşmalara, iri kütlələr arasında
hakimiyyət uğrunda meydana çıxan qarşıdurmalara, ən pis halda isə “haqq-ədaləti ” bərqərar
etmək məqsədilə yaradılmış terroristik təşkilatlara və bölgədə separatizm siyasətini həyata
keçirən kütlələr tərəfindən çoxsaylı insan ölümlərinə səbəb olmuşdur. Aşağıda göstərilən
diaqramda 2016- cı ildə dünyada törədilən terror hadisələrinin sayına görə ilk pillələrdə
qərarlaşan ölkələr əks olunub və diaqramdan da bəlli olduğu kimi müsəlman ölkələri yenə də
liderlik təşkil edib.
Diaqram.1

Ən çox terror törədilən 10 ölkə
Iraq

Əfqanıstan

Nigeriya

Pakistan

Suriya

Yəmən

Somali

Hindistan

Misir

Liviya

9%

9%

12%
11%

9%
9%

11%
10%

10%

10%

Bu cür qarşıdurmalara misal olaraq, 2011-ci il başlayan və 6 ilə yaxın davam edən,
500.000-dən çox insanın ölümünə və 12 mln-dək insanın qaçqın vəziyyətinə düşməsinə səbəb
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olan olan Suriyada vətəndaş müharibəsini (prezident Bəşər Əsədə sadiq hökumət qüvvələri və
ona dəstək verən ölkələrlə, Azad Suriya Ordusu və ona dəstək verən qruplaşmalar arasında ),
2003-cü ildə 11 sentyabr terroruna cavab olaraq ABŞ koalisiya qüvvələri tərəfindən Səddam
Hüseyn hakimiyyətinə qarşı başladılan və 10.000-dən çox iraq əsgərinin ölümü və İraqın
işağalıyla nəticələnən - Körfəz Savaşını, Türkiyədə 1978-ci ildə Abdullah Öcalanın təşəbbüsüylə
yaradılan və sonrakı 39 il ərzində 8000-dək türk əsgərinin Şəhid olmasıyla nəticələnən PKK
problemini (Sorunu), Misirdə 2011-2014-cü illəri əhatə edən, prezident Hüsnü Mübarəkin
istefasını tələb edən Məhəmməd Mürsi tərəfdarları hesab edilən “ Müsəlman Qardaşları Birliyi “
ilə hökümət qüvvələri arasında yaranan və 1200-ə yaxın insanın ölümüylə nəticələnən hökumət
çevrilişini, eləcə də 2011-ci ildə Liviyada Müəmmar Qəddafi Hökumətinə (Cəmahiriyyə) qarşı
Müvəqqəti Milli Şura üzvləri tərəfindən edilən və 150.000-dən çox insanın həyatını itirməsinə
səbəb olan dövlət çevrilişini, bundan başqa 2015-ci ildə Yəməndə prezident Əli Abdullah Saleh
qüvvələrinə məxsus, əksəriyyətini Husilərin və Respublikaçıların təşkil etdiyi qüvvələr ilə Hadi
hökuməti və Ənsar əl-Şəriə qruplaşması arasında meydana çıxan, 16.000-ə yaxın insanın
ölümünə səbəb olan qarşıdurmanı,həmçinin 2000-ci ildən bu yana Afrika qitəsinin: Sudan,
Liviya, Tunis, Əlcəzair, Mərakeş, Uqanda, Mali, Mavritaniya, Nigeriya, Qərbi Saxara, Konqo
Demokratik Respublikası ,Niger və Çad kimi ölkələrində etnik zəmində ayrı-ayrı qruplaşmalarla
dövlət qüvvələri,eləcə də müxtəlif qəbilələr arasında baş verən və yüz minlərlə insanın ölümünə
səbəb olan qarşıdurmaları, daha sonra ABŞ və bir sıra müttəfiq Avropa ölkəsindən ibarət
koalisiya qüvvələrinin 11 sentyabr terror aktına cavab zərbəsi olaraq Taliban və əl-Qaidə
qruplaşmalarını məhv etmək məqsədilə 2001-ci ildə Əfqanıstana ordu yeritməsi(bu müharibə
hələ də davam edir və nəticədə 149.000-dən çox insan öldürülmüşdür), daha sonra 2012-ci ildə
və bu ilin avqust ayında Myanmada(Arakan əyalətində ) buddistlər tərəfindən müsəlman əhaliyə
qarşı törədilən və nəticədə 3000-dən çox insanın öldürüldüyü və 2000-ə yaxın insanın da qonşu
Banqladeşə qaçdığı “soyqırımı” misal göstərə bilərik.
Maraqlı və şübhəli bir məqam da ondan ibarətdir ki, bu cür qarşıdurma və savaşlar eləcə də
terror hadisləri nədənsə ancaq İslam ölkələrində olur. Aşağıda qeyd olunan qrafikdə dünyanın ən
təhlükəsiz 15 dövləti yer alıb.Göründüyü kimi bu dövlətlərin arasında bir dənə də olsun
müsəlman dövləti yer almır.
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Qrafik.1
Dünyanın ən təhlükəsiz dövlətləri

Sloveniya
Belçika
Isveçrə
İrlandiya
Portuqaliya
Çexiya
Avstraliya

Yaponiya
Kanada
Finlandiya
Isveçrə
Yeni Zellandiya
Avstriya

Danimarka
Islandiya

10 dərəcəlik şkala üzrə
Beləliklə bütün bu hadisələrdən bu cür nəticəyə gəlmək mümkündür ki, bütövlükdə İslam
dünyasında vəziyyət olduqca qarışıqdır. Baş verən hadisələrin ətraflı analizi nəticəsində təkcə
müharibə və savaşların deyil, eləcə də digər mənfi halların(cəhalət, radikalizm, erkən evlilik,
qızların təhsil ala bilməməsi və s) qarşısının alınması üçün silsilə tədbirlərə ehtiyac olduğu
ortaya çıxır. Hansı ki, “maarifləndirmə”,” iqtisadi yüksəliş”, “müasir dünya çağırışlarına”
uyğun fəaliyyətlərin nizama salınmasını özündə ehtiva edən bu islahatlarda aşağıdakı
məsələlərin həyata keçirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
1. Müasir, əsl İslam prinsiplərinə əsaslanan ölkə düzəni formalaşdırmaq və
maarifləndirməylə bağlı islahatlar keçirmək- İslam dövlətlərində ilk öncə elm və təhsilin
yüksək səviyyədə olmasını təmin etmək üzrə hər cür irqi, məzhəbpərəst, etnik və cinsi
diskriminasiyadan(ayrı-seçkilikdən) uzaq və inkişafa,özünüdərkə,dünyəvi innovasiyalara açıq bir
cəmiyyət formalaşdırmaq üçün dövlət səviyyəsində mütəmadi olaraq elmi – sosial inkişaf
yönümlü islahatlar aparmaq. Bununla bağlı ölkənin cari vəziyyətini, insanların sosial-psixoloji
durumlarını davamlı qiymətləndirərək İslam prinsiplərinə və dəyərlərinə söykənən və müasir
dəyərlərlə sintez olunan genişmiqyaslı islahatlar həyata keçirmək.
2. Ölkədaxili və regional təhlükəsizliyin təmini, baş verə biləcək ekstra halların
qarşısının alınması üçün İslam ölkələrinin həmrəyliyi- Müsəlman ölkələrində xüsusilə də XX
əsrin başlanmasıyla geniş hal alan xaos və qarışıqlığın aradan qaldırılması, ölkə suverenliyinə
təhlükə törədə bilən hər cür separatçı və terroristik qruplaşmaların qarşısının vaxtında və lazımi
səviyyədə alınması, ölkədaxili sülh və rifahın,əmin-amanlığın qorunması üçün ortaq fəaliyyət
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göstərməsi olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Həmrəylik yaratmaqla müsəlman dövlətləri
vahid niyyət əsasında daha da güclü mövqe nümayiş etdirməklə mövcud təhlükələrin qarşısını
ala bilərlər.
3. İslam ölkələrinin dünya sivilizasiyasına daha sıx inteqrasiyası və davamlı informasiya
mübadiləsi- Bildiyimiz kimi XX əsr - müasir dövr şərtləri hər baxımdan dünya dövlətlərinin birbiriylə qarşılıqlı əlaqə və əməkdaşlığını zəruri edir. Buna siyasi- iqtisadi, sosial- mədəni , ticari,
hərbi əlaqələr, eləcə də dünya bazarının dəyişkən konyukturası və digər səbəblər aid edilə bilər.
Təbii ki, İslam dövlətləri də öz növbəsində müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq bu prosesin
bir parçası olaraq fəaliyyət göstərirlər. Lakin burda önəmli məqam ondan ibarətdir ki, bu
əlaqələri qurarkən müsəlman ölkələr ilk növbədə öz maraq və mövqelərini daha çox önə çəkərək,
əsas məqsədlərini onlara hər cür yeniliyi və inkişafı gətirə biləcək əməkdaşlıqlara, layihələrə,
razılaşma və sazişlərə yönləndirməlidirlər. İnteqrasiya olunan zaman ölkələr onlara bir çox
yöndən faydalı olan prioritetləri dəyərləndirməli və bu prosesə cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən olan şəxsləri, xüsusilə də qadınları daxil etməlidirlər. Bu inteqrasiya prosesində qadın
və gənclər də daxil olmaqla, bütün əmək qabiliyyəti olan fərdlərin,cəmiyyətin təbəqələrinin
iştirakı təmin etməlidir.Qadın-kişilərin ortaq fəaliyyəti, onlararasında olan diskriminasiyanı
azaltmaqla yanaşı eləcə də hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyi istiqamətində görülən
önəmli bir iş olacaqdır. Aydındır ki,inkişaf üçün düzgün təşkil edilmiş Yol xəritəsi– cəmiyyətə
hərtərəfli və davamlı stabilliyi gətirərək son nəticədə onun ümum- rifahını yüksəldəcəkdir.
4. İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) və onun müsəlman aləmindəki rolunun
artırılması- Bildiyimiz kimi İslam aləminin yeganə universal təşkilatı İKT hesab edilir.Bu
təşkilat müsəlman ölkələrindəki mövcud problemlərin həll edilməsi istiqamətində böyük işlər
görərək ümumilikdə həmrəylik niyyəti əsasında bu ölkələr arasında dialoqun qurulmasında
önəmli rol oynayır.Ona görə də İKT-nin rolunu daha da artıraraq elm, təhsil və texnoloji sahələrdə, terror qruplaşmalarının yaranmasının qarşısının alınması və zəruri tədbirlər görülməsində,
müharibə ocaqlarının söndürülməsi istiqamətində təşəbbüskar kimi çıxış etməsində, irqi,cinsi və
məzhəb ayrı-seçkiliyinin formalaşmasının qarşısının alınmasında və s sahələrdəki fəaliyyətini
daha da gücləndirməsi olduqca önəmli məsələlərdən biridir.
Belə ki, qeyd olunan istiqamətlər üzrə işlər həyata keçirilərsə, İslam ölkələri də bir çox
sahələrdə sürətli inkişaf tendensiyasına nail ola bilər.Həmçinin bir sıra sahələrdə, xüsusilə də elm
və texnologiya istiqamətləri üzrə irəliləyişə nail olmaq mümkündür.Aşağıdakı sxemdə dünya
üzrə ən çox patent(elmi ixtira) ixrac edən dövlətlər yer alıb. Ümid edirik ki, yaxın zamanda İslam
dövlətləri də bu sxemdə ilk yerləri tutacaq.
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Столбец1 64,7862,3762,2960,6760,5960,0959,2457,5256,8656,8256,6756,1356,0255,5955,46
Ümumiyyətlə
müsəlman dünyasının tərəqqi prosesi Məhəmməd peyğəmbərin (s.a.s)

vəfatından sonra VII-IX əsrlərdə artmış, IX-XIII əsrlərdə özünün ən pik intibah həddinə çatmış,
lakin sonra XIII-XVI əsrlərdə durğunluq yaşayaraq, XXI əsrədək müəyyən bir geriləmə
müşahidə olunan tendensiya içərisindədir.
Müsəlman dünyasındakı bu durğunluğun digər səbəblərinə aşağıdakıları aid edə bilərik:
Müsəlmanların əksəriyyətinin konservativ fikirli və asosial bir həyat sürmələri; köhnə adət
- ənənələrə və heç bir dini əsası olmayan yalan fətvalara əsaslanan qaydalara həddən artıq sadiq
qalmaları; ölkələr arasında birliyin və həmrəyliyin kifayət qədər yüksək olmaması; davamlı baş
verən savaşlar və məzhəblər arası qarşıdurmalar; dünya dövlətlərinin inkişaf istiqamətində
elədikləri yeniliklərə biganə qalmaqla onlara lazımi diqqətin və marağın göstərilməməsi;
mənfəətpərəst və Qərb dövlətlərinin maraqlarını reallaşdıran dini liderlərin hakimiyyətdə olması;
geridə qalmış və keçmişədönük düşüncə tərzi; anti demookratik mədəniyyət və heç bir dini əsasa
dayanmayan qatı qayda və qanunların mövcudluğu; İslamın insanlara düzgün çatdırılmaması və
bir çox müsəlman ölkələrində əksər din xadimləri tərəfindən yanlış vaiz və moizələrin edilməsiylə insanlar arasında bilərəkdən və siyasi olaraq düşünülmüş “ yoldan azdırma” prosesinin
həyata keçirilməsi; elm və təhsilin Quranla müqayisədə az əhəmiyyət kəsb etdiyi kimi səhv
fikrin formalaşdırılması və yalnız dini biliklər almağın zəruri olduğu düşüncəsinin yayılması;
cihad anlayışının tam mənasıyla dərk edilməməsi və bunun nəticəsində yüzlərlə müsəlman
gəncin hər il terror qruplaşmaları tərəfindən aldadılaraq savaş meydanlarına cihad adı altında və
“Allahu Əkbər” şüarıyla ya canlı bomba kimi göndərilməsi və nəticədə həm özlərinin, həm də
çox sayda qadın, uşaq və gəncin ölümünə səbəb olması; qadın və qız uşaqlarının hüquqlarının
həddən artıq məhdudlaşdırılaraq onlarla kölə və 2-ci dərəcəli varlıq kimi rəftar edilməsi; bir çox
müsəlman ölkələrində qız uşaqlarının məktəbə getmələrinə maneə törədilməsi; qızların çox
erkən ailə qurmağa məcbur edilmələri və s səbəblər aid edilə bilər. Eləcə də İslam aləminin ən
böyük problemlərinin başında gələn cəhalət və təhsilsizliyi aradan qaldırmaqla yəni ki, məktəbə
gedə bilən şagirdlərin sayının artmasına dəstək olmaqla, məktəblərdə xüsusilə də məntiq, riyaziyyat və informatika sahələrinə diqqəti artırmaqla böyük irəliləyişlərə nail olmaq mümkündür.
Nəticədə müsəlman ölkələrində konservativ fikirli fərdlər yerinə davamlı yeniliyə və araşdırmalara can atan, öz haqq və hüquqlarını bilən,savadlı bir cəmiyyət formalaşdıraraq mümkün
olacaq.Belə ki,bir qrup cahil və siyasi oyuncaqlara çevrilmiş insan kütləsinin (məs: İŞİD ,əlQaidə ,Taliban) “İslam və Allah adına”törətdikləri terrorlar bugünki gün dünya miqyasında
İslam dininin adına xələl gətirmiş və digər dövlətlərdə İslamafobiya formalaşdıraraq, bu dinin
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tələblərinə riayət edən bütün hər kəsin kürəyinə cahil və terrorist damğası vurmuşdur. Lakin
əslində İslam dini terror və vəhşət dini olmamaqla yanaşı , hər kəsin haqq və hüququna hörmətlə
yanaşan və bir insanı öldürən insanın əslində bütün insanlığı öldürmüş olduğunu qəbul etməklə,
nə qədər humanist və insani dəyərlərə hörmətlə yanaşan bir din olduğunu isbat etmişdir.
Dediklərimin sübutu Maidə surəsində (5-ci surə 32-ci ayədə) öz əksini tapır:
“Buna görə də İsrail oğullarına (Tövratda) yazıb hökm etdik ki, hər kəs bir kimsəni
öldürməmiş (bununla da özündən qisas alınmağa yer qoymamış) və yer üzündə fitnə-fəsad
törətməmiş bir şəxsi öldürsə, o, bütün insanları öldürmüş kimi olur. Hər kəs belə bir kimsəni
diriltsə (ölümdən qurtarsa), o, bütün insanları diriltmiş kimi olur. Bizim peyğəmbərlərimiz
onlara (İsrail oğullarına) açıq möcüzələr gətirmişdilər. Bundan (bu möcüzələrdən) sonra da
onların bir çoxu yer üzündə (küfr, qətl və cinayət etməklə) həddi aşdılar”
Bundan savayı müsəlman ölkələrinin digər bir probemi kimi heç bir dini əsası olmayan ,
saxta qaydan-qanunlar, adət və ənənələr, həmçinin qadın və qızların hüquqlarının heçə sayılması
hesab edilə bilər. Belə ki, hər il bir çox müsəlman ölkəsində (İran, Pakistan, Əfqanıstan,
Səudiyyə Ərəbistanı və s) yanlış anlaşılma və böhtan ucbatından yüzlərlə insan ölüm hökmünə
(edam cəzasına) məruz qalır.Bu cür hadisələrə misal olaraq aşağıda qeyd etdiyim bəzi real
hadisələri misal göstərmək istəyirəm:
2015-ci ilin 19 mart tarixində, Əfqanıstanda 27 yaşlı bir qızı böyük bir kütlənin qarşısında
əvvəlcə döyüb,daşladılar daha sonra isə cəsədi yandırıb maşına bağlayaraq metrlərcə sürüdülər.
Fərxundə adlı bu qız ,əslində məscidin içində yaşlı bir falçının cadu (muska) satdığına şahid
olduğu üçün ona öz etirazını bildirmiş və bunu etməməyi, eləcə də və dinimizdə sehr və cadunun
ən böyük günahlardan bir olduğunu başa salmağa çalışmışdı. Lakin vəziyyətin gərginləşdiyini
görən falçı, insanlar arasında nüfuzunun düşməsindən ehtiyat edərək diqqəti özündən
yayındırmaqçün: “Bu qadın Qurani-Kərim yandırıb ”- deyərək böyük bir kütləni Fərxundəyə
qarşı hiddətə gətirmişdi.Nəticədə Fərxundə vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş və daha sonra digər
qadınlara “ibrət”olsun deyə cəsədi maşına bağlamış və həmin maşını insanlar arasında
sürümüşdülər.
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Şəkil 1 . Küçə ortasında döyülən Fərhundə

Eləcə də hər il İranda günahsız yerə və sadəcə böhtana atıldığı üçün və özünü təmizə
çıxara bilməyərək edam cəzasına məhkum edilən (rəcm-daşlanmaq) onlarla qadını misal çəkə
bilərəm.Belə ki, 2007-ci ildə iş üçün ofisinə getdiyi şəxs tərəfindən cinsi istismara uğrayan və
özünü qorumaq məqsədilə təcavüzçüsünü bıçaqlayarq öldürən iranlı Reyhanə Cəbbari məhkəmə
tərəfindən günahkar bilinərək 7 il həbs cəzasına məhkum edilmişdir.Daha sonra isə “mərhumun”
ailəsinin təkidiylə (qan pulu qəbul etmədilər) ölüm cəzasına təhkim edilmişdir. Beləliklə 7 illik
ağır və işkəncəli həbs həyatından sonra Reyhanə 2014-cü ilin oktyabr ayında asılaraq həyatına
son verilir. Ölmədən bir gün öncə Reyhanənin anasına yazdığı məktub günlərlə dünya mediasının gündəmində qalmış və bu məktubda anasına, ölümündən sonra onunçün kədərlənməməsini
və edamdan dərhal sonra orqanlarının çıxarılaraq ehtiyacı olan xəstələrə köçürülməsini vəsiyyət
etmişdir (bir şərtlə ki, adı gizli saxlanılsın).
Şəkil 2
Reyhanə məhkəmə zalında

Bundan başqa, 2012-ci ildə Pakistanda məktəbə getmək istəyən bir neçə qız Taliban
terrorçu qruplaşmasının üzvləri tərəfindən saxlanılmış və onlara məktəbə getməmələri barədə
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sərt hədə-qorxu gəlinmişdir.Bu hədə-qorxulara məhəl qoymadıqları üçün məktəbli qızlar
başlarından güllələnərək dünyasını dəyişmiş və yalnız 15 yaşlı Malala Yusifzai ağır
yaralanmasına baxmayaraq möcüzə əsəri sağ qalmışdır.
Şəkil. 3
Nobel mükafatı laureatı Malala Yusifzai

Belə ki, yuxarıda qeyd olunan hadisələr onu deməyə imkan verir ki, hal-hazırda bu və
bənzər halların baş verməsinin qarşısının alınması üçün müsəlman aləmində hərtərəfli
dəyişikliklərə və islahatların keçirilməsinə ehtiyac vardır.
Nəticə
Sonda qeyd etmək istəyirəm ki, vahid “Həmrəylik “ prinsipinə əsaslanaraq ümumilikdə
İslam dünyasında davamlı həyata keçiriləcək inkişaf meyilli tədbir və layihələr çərçivəsində
mövcud problemlərin həlli üçün böyük irəliləyişlərə nail olunacaqdır. Həmçinin eyni dinə ,oxşar
adət və ənənələrə, yaxın geosiyasi mövqeyə və s bənzər dəyərlər malik İslam dövlətlərinin bu və
ya digər Dünyəvi çağırışlara, müasir standartlara adekvat şəkildə ayaq uydurması , eləcə də
maarifləndirmə sahəsində görüləcək genişmiqyaslı, sistematik və dərin düşünülmüş tədbirləri
nəticəsində istənilən müsbət nəticələr əldə ediləcək. İnanıram ki, bütün bu qeyd olunan prinsiplərə əməl edildiyi təqdirdə ən gözəl islami və müasir dəyərləri özündə cəmləşdirən,QuraniKərimdə də ifadə edilən nümunəvi bir cəmiyyət formalaşacaqdır.
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К ВОПРОСУ О ЖЕНСКОМ ДОСТОИНСТВЕ В ИСЛАМСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Зохра Алиева
Национальная Академия Наук Азербайджана, Азербайджан
Одним из наиболее обсуждаемых сегодня вопросов является вопрос о положении
женщины в исламских странах. Чтобы глубже узнать об изменениях, произошедших в
статусе женщины до и после Ислама, следует вспомнить её предыдущую ситуацию. В
многочисленных сурах Корана, например «Женщины», «Марьям», нашли освещение
проблемы женщин, их материальные и моральные права; в десятках стихов Корана
приведены четкие и ясные законы, полные мудрости, призывающие и обязывающие
мужчин к их принятию и исполнению. Мы начнем наше выступление с сравнительного
анализа положения женщин в мире до и после Ислама, что позволит нам лучше понять те
позитивные изменения, которые принес Ислам, и представить современную картину
положения женщин.
 Коран - это священная книга мусульман, ниспосланная Пророку Мухаммеду 14
веков назад. В исламских странах Коран вместе с Сунной — словами и делами
пророка Мухаммеда переданными в хадисах, — служат как религиозное, так и
гражданское и уголовное законодательство. Одной из обязанностей мусульманина
перед Священным Кораном является строгое следование всем предписаниям,
указанным в нем, а также строить свою жизнь в соответствии с нравственными
принципами этой книги. Однако, в эпоху раннего Средневековья в исламских регионах,
где люди жили племенами и где существовали патриархальные отношения, женщины
представляли наиболее уязвимую часть общества и об их участии в культурной и
социально-политической жизни не могло быть и речи.
Исследователь Густав Ле Бон (1884) посвятил много книг вопросу истории
исламской цивилизации, в которых он затрагивал проблему положения женщины как в
исламском мире, так и за его пределами. Коснемся некоторых из них.
Женщины в доисламском арабском обществе. Женщина в доисламском арабском
обществе была объектом общего презрения, и постоянно подвергалась насилию: ее права
были растоптаны. Она считалась простым существом, ей не полагалось наследство,
поскольку оно предназначалось для тех, кто мог поддерживать себя в седле, сражаться и
приносить добычу. А еще хуже, что её унаследовали после смерти мужа, вместе с
остальным имуществом. Если, у ее мужа были дети от других женщин, то старший сын
имел больше прав над женой своего отца, чем любой другой: она становилась его
собственностью. Она имела право уйти из дома, если её кто-то выкупал. Ей не разрешали
вернуться к мужу после развода, мужчина мог жениться несколько раз без каких-либо
ограничений, женщина же не имела права выбирать мужа, у неё не было никаких прав в
отношении своего мужа.
В арабском мире в тот период рождение дочери воспринималось как несчастье.
Арабы так ненавидели новорожденных девочек, что хоронили их живьем. Эта практика
была распространена среди некоторых арабских племен, а мотивы варьировались в
зависимости от социального положения семьи. Приведём некоторые суры из Корана,
запрещающие эту чудовищную практику.
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«Когда кому-либо из них сообщают весть о девочке, лицо его чернеет, и он
сдерживает свой гнев»
«Он прячется от людей из-за дурной вести. Оставит ли он себе ребенка с позором
или же закопает ее в землю? Воистину, скверны их решения!» [ Сура 16: АнНахль,(Пчелы) стихи 58-59].
Многие хоронили своих новорожденных девочек из страха бедности. Коран выразил
это следующими словами:
«Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием их
вместе с вами. Воистину, убивать детей – тяжкий грех» [Сура 17: Аль-Исра,(Ночной
перенос) стих 31].
Единственное, чем могла гордиться восточная женщина, это защита, которую ей
давал мужчина, право мести, которую он ей гарантировал, если ее честь и достоинство
былы затоптаны.
Женщина в Древнем Риме. Касательно вопроса о положении женщины в Древнем
Риме французский историк, социолог, антрополог в своей книге «История арабской
цивилизации» Густав Ле Бон пишет : Рождение девочки обычно не было желательным,
поэтому обычаи позволяли отцу, когда его жена рожала инвалида ребенка или девочку,
умертвить их; но жаждали они мальчиков [1 стр.119].
Женщина в римском обществе была юридически неидееспособна и полностью
подчинялась власти мужчины. У него были очень широкие права на всех членов семьи,
вплоть до того, что убить свою жену за определенные прегрешения. Кроме того он имел
власть над женами своих детей и мог продать, изгнать из дома или убить их.
Роль женщины заключалась в послушании и повиновении; она не могла
противостоять приказам мужа или требовать свои права. Она была лишена всякого
наследства - оно всегда доставалось старшему сыну. Римлянин мог привести в свою
семью незнакомца или продать одного из её членов [1, 408].
Женщина в Древней Греции. Судьба греческой женщины была нелучше, чем в
других обществах; её достоинство ни во что не ставилось, ее можно было заимствовать и
одалживать [1.п. 406]. Она была лишена образования и деградировала до такой степени,
что ее называли «мерзостью, работой дьявола» [1:40]. Ни один закон не защищал её, она
лишалась права на наследство и не могла распоряжаться своим имуществом; она не
пользовалась свободой, оставалась покорной мужу всю свою жизнь. Развод был
абсолютным правом мужа [1, 186].
Женщина в древнем христианском мире. Женщина в древнем христианском мире
считалась источником греха, преступлений и несчастий, которые постигли все
человечество. Там отношения между мужчиной и женщиной считались грязными и их
нужно было избегать, даже в браке. По этому поводу Тертуллиан *говорит: «Она - путь
Дьявола в человеческую душу, именно она толкнула человека к проклятому дереву,
нарушив законы Божьи и изменила образ Бога ».
В Новом Завете по вопросу о месте женщины в семье Павел Апостол высказывается
следующим образом:
«Но я хочу, чтобы вы знали, что Христос является главой каждого мужчины,что
мужчина является главой женщины и что Бог является главой Христа ... Мужчина не
должен покрывать голову, поскольку «Он - образ и слава Бога, а женщина - слава
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мужчины. Действительно, мужчина не был взят от женщины, но женщина была оттянута
от мужчины; и мужчина не был создан из-за женщины, но женщина была создана для
мужчины. Вот почему женщина, должна иметь на голове знак принадлежности авторитету
мужа, от которого она зависит ... » Павел Апостол [Новый Завет, 1Кор. 11: 2 и 11: 7-10].
Или еще: «Жены, будьте покорны своим мужьям как Господу, ибо муж есть глава
женщины, потому что Христос является главой церкви» Новый Завет, Ефесянам 5: 22-23].
Добавим еще с сказанному, что развод в то время не был возможным, какова бы ни
была степень вражды и серьезность проблем между супругами.
*Квинт Септи́мий Фло́ренс Тертуллиа́н (Quintus Septimius Florens Tertullianus;
155/165, Карфаген — 220/240) — один из наиболее выдающихся ранне христианских
писателей, теологови-апологетов, автор 40 трактатов, из которых сохранился 31. Он
выработал кодекс христианской морали в трактатах «О зрелищах» («Despectaculis»), «Об
идолопоклонстве» («Deidololatria»), «О женскому бранству» («Decultufeminarum») и «К
жене» («Aduxorem») и т.д.
Тюркская женщина в средние века. Положение женщины в тюркском обществе
было совершенно иное. В традиционных тюркских семьях отношения внутри семьи
носили равноправный характер, то есть женщины, зачастую принимали активное участие
в социальной жизни [4]. Согласно мнению турецкого исследователя Зия Гокальпа,
несмотря на уважение к мужчине как к воину и главе семьи, тюркское общество не было
слишком патриархальным и отношения в семье складывались как равноправные. В
средневековой азербайджанской эпической поэзии «Деде Коркуд» мы читаем, что
тюркские женщины прекрасно ездили верхом и владели оружием, сопровождали своих
мужей на полях сражений. В эпосе прекрасно освещен образ женщины в тюркской среде –
матери, жены, ее положение в обществе. В эпосе образ матери считается священным и
символизируется «раем, находящимсяуеё ног» [АСЕ.т.I, с 21-22].
Кочевой образ жизни обязывал женщину приспосабливаться к мужским повадкам,
то есть быть всадником и воином (III, c, 35). Интересно отметить, что женщина имела
свободу в выборе спутника жизни. В связи с этим привлекает внимание «Хроника»
Мишеля Ле Сириена (1126-1199), который жил в Малой Азии и имел возможность
общаться с турками и наблюдать за их внутренней жизнью [4].
Как отмечает Мишель Ле Сириен, тюркские женщины были спутницами своих
мужей. У женщины был важный социально-политический статус в тюркском обществе.
Они были не только хранителями семейного очага, но и носителями национальных идей и
традиций.
Основные права женщины в Исламе
Особо отметим, что последующая часть статьи подготовлена (в основном) на базе
деклараций о правах человека в Исламе, принятых в Дакаре (1983) и в Каире (1991) на
Саммите ОИС (Организация Исламского Сотрудничества).
Азербайджан стал членом Организации Исламского Сотрудничества в декабре
1991 года после восстановления независимости Азербайджана. ОИК стала первой
организацией, в которую вступила страна. Организация Исламского Сотрудничества (до
2011-го года называлась Организация Исламская Конференция) - межправительственная
организация, которая была создана в 1969 году в Марокко. В организацию входят 57
государств [7].
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Мы проанализируем 10 пунктов из Декларации.
1. Женщина равна мужчине в вопросах ответственности за исламские законы: она
связана теми же обязательствами, что и мужчина. При выполнении таких предписаний
Корана, как молитвы, закят, пост и паломничество, женщины подобны (chakaikou)*
мужчинам.
2. Женщина равна мужчине в отношении вознаграждения и наказания в земной и в
будущей жизни.
«Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно
одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали» (Сура
16: Ан-Нахль, (Пчелы) стих 97).
3. Женщина подобна мужчине в отношении своей человеческой природы: это не
источник первородного греха, ни причина изгнания Адама из Рая, как утверждают ученые
предшествующих религий.
*Арабское слово (chakaikou) означает сходство, идентичное, подобное. Однако мы
вынуждены с сожалением констатировать, что принцип, подтверждающий равенство
между мужчинами и женщинами не стал центральным в сознании восточного мужчины.
«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека,
сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них
обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать
родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами. [Сура 4: Ан-Ниса, (Женщищы)
стих 1].
В этих стихах мы видим, что Бог создал представителей обоих полов, мужчини
женщин, от одного и того же корня; нет ни какой разницы в их создании и в их
соответствующих способностях, они равны. По этому принципу Ислам отменил все
предыдущие системы, которые несправедливо лишали женщину или жену значительной
части её прав как человека.
«Женщины - это сестры мужчин» сказал поэтому поводу Абу Давид в хадисах [Abû
Dâwud (1/61), hadithn° 236].
4. Женщина, как и мужчина, имеет право на уважение, и её достоинство должно
быть сохранено; любое лицо, виновное в клевете на неё, подлежит наказанию:
«Тех, которые обвинят целомудренных женщин и не приведут четырех свидетелей,
высеките восемьдесят раз и никогда не принимайте их свидетельства, ибо они являются
нечестивцами [Сура 24: Ан-НУР (СВЕТ), стих 4].
5. Женщина, равно как и мужчина имеет право на наследство.
«Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие
родственники, и женщинам принадлежит доля из того, что оставили родители и
ближайшие родственники, будь его мало или много. Таков предписанный удел» [Сура 4:
Ан-Ниса (Женщины), стих 7].
Ислам предоставил женщине право на наследство, тогда как она была лишена этого
права (в период до исламского невежества). Более того, она считалась вещью, которую
можно было бы унаследовать.
«О те, которые уверовали! Вам не дозволено наследовать женщин против их воли.
Не чините им препятствия, чтобы унести часть приданого, которое вы им дали, если
только они не совершили явной мерзости. Живите с ними достойно, и даже если они
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неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, в чем Аллах заложил много добра».
[Сура 4: Ан-Ниса (Женщины), стих 7].
6. Женщины, как и мужчины, считаются юридическими лицами, и могут свободно
осуществлять финансовые операции без какого-либо опекунстваили ограниченияв своих
сделках, за исключением сделок, противоречащихзакону.
«О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из приобретенных вами благ и
того, что Мы взрастили для вас на земле, и не стремитесь раздать в качестве
пожертвования дурное, чего бы вы сами не взяли, пока не зажмурили глаза. И знайте, что
Аллах – Богатый, Достохвальный ». [Сура 2 : Аль Бакара (Корова), стих 267].
Или еще: «Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчини верующих
женщин, покорных мужчини покорных женщин, правдивых мужчини правдивых женщин,
терпеливых мужчини терпеливых женщин, смиренных мужчини смиренных женщин,
подающих милостыню мужчин и подающих милостыню женщин, постящихся мужчини
постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчини хранящих целомудрие женщин и
часто поминающих Аллаха мужчин и женщин, Аллаху готовил прощение и великую
награду». [Сура 33 : Aль-Ахзаб (Союзники), стих 35].
7. L’Islam considèrele faitd’honorer la femme commele signed’unepersonnalité saine,
accomplieet vertueuse: Ислам рассматривает факт охраны чести женщины как здоровой,
совершенной и добродетельной личности.
«Верующий, чья вера является самой полной, - это тот, кто имеет лучшее поведение;
и лучшие из вас – лучшие по отношению к своим женщинам» - говорится в хадисе Сахих
ибн Хиббана [Sahih İbn Hibban, 9/483, hadithn° 4176].
8. Для получения образования и обучения женщины имеют равные права с
мужчинами. Ибн высказался по этому поводу следующим хадисом:
«Поиски знаний – обязательства для всех мусульман» [IbnMaja (1/81), hadithn° 5147].
Ученые единодушны в том, что слово «мусульманин» распространяется как на
мужчин, так и на женщин.
9. Женщины равны мужчинам в образовании, они оба имеют право на хорошее
образование и профессиональную подготовку; тем не менее, Ислам рассматривает
образование и заботу о девочках как одну из причин попадания в Рай:
«Вознаграждением будет рай тому, кто позаботится о трех девочках, воспитает их,
выдаст их замуж, благочестиво будет к ним относиться». [Abû Dâwud (4/338), hadithn°
5147].
10. Женщины, как и мужчины ответственны за реформу общества, рекомендуя добро
и запрещая зло:
«Мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят
совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают
закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину,
Аллах – Могущественный, Мудрый». [Сура 9 : Aт - Тауба (Покаяние), стих 71].
11.Женщины, как и мужчины, имеют право на предоставление им убежища:
«Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то предоставь ему
убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха. Затем доставь его в безопасное место,
потому что они – невежественные люди».[Сура 9: Ат-Тауба (Покаяние), стих 6].
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Ислам не запрещает женщинам получить образование, обучаться или заниматься
какой-либо профессиональной деятельностью без каких-либо религиозных ограничений.
В одном из хадисов Пророка говорится:« Образование обязательно для всех мусульман
(мужчини женщин)». Тем не менее, несмотря на этот хадис, мусульмане лишили
мусульманских женщин их прав на образование и знания; они всегда старались
воспроизводить в своих отношениях с ними сознательно или бессознательно функции,
связанные с традицией, культурой и обычаями своих предков. Это объясняет, почему
сегодня уровень неграмотности очень высок среди женщин в Исламских странах.
Несмотря на все утверждения Корана, касающиеся прав женщин и гендерного равенства,
ясно, что на практике мусульманские женщины по-прежнему сталкиваются со многими
ограничениями в мусульманских странах. На протяжении веков мусульмане обходят
Коранические предписания в свою пользу и лишили женщин привилегированного статуса,
предоставленного им в Коране. В настоящее время эмансипированные мусульмане
осуждают несправедливость, практикуемую во имя Ислама, начиная с неграмотности,
социальной, профессиональной и политической изоляции. Акцентируем еще раз, что
нигде в текстах Корана не было никакого запрета на участие женщин в общественной
жизни, политической власти наряду с мужчинами.
Хотелось бы отметить, что Азербайджан - светское государство, где 95% населения
составляют мусульмане. 98% женщин страны образованны, активны в социальной,
профессиональной и политической жизни.
Асма Ламбарет* в своей статье «Женщины-политики в Исламе: между текстами и
современной реальностью» подчеркивает: «Но то, что остается самым болезненным во
всем этом, заключается в том, что до сих пор почти ничего не делается, чтобы
восстановить эту несправедливость и вернуться к первостепенному значению послания
Ислама. Эта работа «освобождения» еще не началась, хотя важно, чтобы мы продвигались
вперед и вышли из этого цивилизационного декаданса, который ограничивает наши
перспективы на будущеe [8]. Правила мусульманского права или шариата построены на
уважении достоинства человека без какого-либо различия цвета, религии, пола,
социального или экономического происхождения. Это касается и запрещения пыток и
бесчеловечного и унижающего достоинство обращения.
* Асма Ламбарет родилась в 1961 г. в Рабате, врач-биолог, писательница,
феминистка-мусульманка. Она является автором нескольких книг на французском языке.
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“İslam Həmrəyliyi – Azərbaycan nümunəsi” mövzusu istiqamətində həyata keçirilən
müsabiqənin materiallar toplusu

İSLAM VƏ İQTİSADİ İNKİŞAF
Zahid İdriszadə
İslam ölkələrində müxtəlif iqtisadi inkişaf modelləri tətbiq olunsa da, lakin vahid İslam
ideologiyası nəzərə alınmaqla, İslam iqtisadiyyatının ümumi prinsiplərini, onun əsaslarını və
xüsusiyyətlərini qeyd etmək çox vacibdir. İslam təmayüllü ölkələr iqtisadi inkişaf
proqramlarında aşağıdakı istiqamətləri nəzərə almalıdırlar:
- ümumi rifahı təmin etmək;
- yoxsulluğu aradan qaldırmaq;
- sərbəst fəaliyyət göstərmək üçün bərabər iqtisadi şərait yaratmaq;
- gəlirlərin bölgüsündə və sərvətlərin mənimsənilməsində ədalətli olmaq;
- fərdi inkişaf potensialını mərhələlər üzrə nəzərə almaq.
İslamın iqtisadi inkişafa şərait yaratmasını aşağıdakı istiqamətlərlə izah etmək olar:
1. İslamın dəyişilən zamana, iqtisadi mühitə uyğun gəlməsi;
2. İslamda qeyri-adi müxtəlif fərqli milli-ərazi xüsusiyyətlərinin inteqrasiya olunmasına
üstünlük verilməsi;
3. İqtisadi inkişafa təminat verən və islam mənəvi dəyərlərinə xəlil gətirməyən
elementlərin insanların davranışında tətbiq olunması;
4. İslamda vahid mənəvi birliyin mövcud olması və qorunması prinsiplərinə riayət
olunması;
5. İslam sivilizasiyasının dinamik və sintezli xarakterdə olması, dini-mənəvi dəyərlərin
möhkəmlənməsinə aid olanları hər şəraitdə qəbul etməsi, lakin hər cür fərdi sərbəst inkişafı
ləngidən elementlərini rədd etməsi. İslam iqtisadiyyatının əsasını İslamın əsas prinsipləri,
mənəvi dəyərləri müəyyən edir. Bu baxımdan iqtisadi dəyərlərin mövcud olması, xüsusən əmlak,
mülkiyyət və torpaq, maliyyə-kredit, bank işi və ticarət sahəsindəki münasibətlərin formalaşması
istiqamətindəki islam prinsiplərinin rolu çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. İslamda əmlak və
mülkiyyət münasibətləri olduqca dərin, səlis və məntiqi-elmi ardıcıllıqla, mənimsənilmə,
istifadəolunma və sərəncamvermə ilə bağlı prinsiplərlə müəyyənləşdirilmişdir. Şərait vasitəsi ilə
tənzimlənən əmlak və mülkiyyət hüquqları həm sahibolma prinsipini, həm sərəncamvermə, həm
də istifadəetmə üsulunu əsaslandırır. Halallıq çərçivəsində əmlakın əldə olunması və ondan
faydalı istifadə olunması mülkiyyətdən istifadə olunması hüququ çox tutarlı əsas yaratmışdır.
Dünyada ən demokratik, ən bəyənilən prinsiplərdən hesab olunan müsəlman bölgü sistemi,
əmlak və mülkiyyətlə bağlı meydana gələn münasibətlərin konkretləşməsinə çox ciddi və düzgün
təsir göstərir. Belə ki, əmlakın bölgüsü islamda vərəsəlik hüququ vasitəsilə çox dəqiq həyata
keçirilir. Bu, bir tərəfdən əmlakın hərəkətə gətirilməsi ilə, digər tərəfdən onunla bağlı olanların
hamısının mənafeyinin qorunması, eləcə də ondan faydalı istifadə olunması ilə əlaqədardır.
Burada hüquqi və iqtisadi münasibətlər qovuşaraq mənəvi, əxlaqi və sosial münasibətlərin
inkişaf etməsinə səbəb olur. Yəni küllü miqdar var-dövlət yığmağın həm aqibəti aydın olur, həm
də onun çoxlarının sərəncamına daxilolma prosesinin zəruriliyi qeyd olunur. Mülkiyyətin, eləcə
də əmlakın formalaşması əsasında faydalı fəaliyyətin, həmçinin əmək sərfinin vacib cəhət kimi
üstünlüyə malik olması əsas şərt kimi çıxış edir. Hətta ərlə arvadın əmlak hüququnda bu olduqca
çox incə şəkildə nəzərdə tutulur. Əgər qadına verilmiş cehiz, zinət şeyləri və ya əmlak xarakterli
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digər vasitələr, eləcə də torpaq sahəsi, bina və s. bilavasitə onun sərəncamındadırsa, onda
bunlardan istifadə olunma istiqamətini o, özü müəyyənləşdirir. Könüllü olaraq o, öz sərəncam
vermək və istifadə etmək hüququnu ərinə verə bilər. Şəriətdə istər əmlakdan, istərsə də
mülkiyyətdən zorla istifadə etmək tamamilə qadağan edilir. Hətta ən sadə görünən hər hansı bir
əşya və ya məmulatdan sahibin icazəsi olmadan istifadə etmək ən böyük qəbahət hesab olunur.
Digər tərəfdən, bütün əmlak və mülkiyyətdən istifadə olunmaq məcburiyyəti mövcud vergi
üsulları ilə, xüsusən xüms vasitəsilə tənzimlənir. Əmlaka sahibolma, faydalı istifadəetmə,
islamda mülkiyyətin əsas aparıcı forması olan xüsusi mülkiyyətin üstün rolu və daha səmərəli
olması üçün dövlət mülkiyyətinin və vəqflər yolu ilə əmələ gələn ictimai təyinatlı, mülkiyyətin
formalaşmasına da geniş imkanlar yaradır. İslam təlimində xüsusi mülkiyyətin iqtisadi əsası hər
cür əmlaka və istehsal vasitələrinə sahibolma prinsipi ilə müəyyən olunur. Ona görə də xüsusi
mülkiyyətin əmələ gəlməsi hamı üçün mümkün şəkil alır və mövcud cəmiyyət daxilində hökm
sürən müxtəlif adət-ənənələrlə bağlı şəriətdən kənarqoyulmuş qanunlarla onun səviyyəsi və ya
miqyası müxtəlif olur. İslamda mülkiyyətin həm hüquqi, həm də iqtisadi aspekti üçün
müəyyənlişdirilmiş idarəetmə funksiyasından vəhdət şəklində istifadə olunmasına xüsusi yer
verilmişdir. Lakin müsəlman ölkələrinin əksəriyyətində heç də islamla bağlı olmayan müxtəlif
xalqların (millətlərin, qəbilə və tayfaların) adət- ənənələrindən irəli gələn cəhətlər, daha çox
mülkiyyətdən istifadə etmək hüququ ilə birləşərək iqtisadiyyatın statistik vəziyyətini
əsaslandırmışdır. Halbuki, İslamda mülkiyyətin tam mənimsənilməsi prosesi ilə əlaqədar şəriət
sahibolma, sərəncamvermə və istifadəetmə formalarını fərqləndirir. Mülkiyyətlə bağlı sahibolma
mütləq mənada Allaha məxsus olduğundan, onda sərəncamvermə və istifadəetmə funksiyaları
xüsusi rol oynayır. Düzdür, zahirən mülkiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı mənimsəmə tədrici
sahibolmaya çevrilir, istehsal amillərini və fəaliyyət imkanını tam nəzarət altına alır. Nəticədə
xüsusi mülkiyyət mənimsəmə vasitəsilə iqtisadi fəaliyyət sferasında özünü möhkəmləndirir və
inhisarçı xarakter daşıyır. Bu proses digər sərbəst olan xüsusi mülkiyyətçilərin həm istehsal
imkanlarını, həm də fəaliyyət dairəsini məhdudlaşdırır. Belə şəraitdə sərəncam vermək və
istifadə etmək prosesi daha da geniş yayılır. Lakin sərəncam vermək və istifadə etmək konkret,
az miqdarda xüsusi mülkiyyətçilərlə bağlı olduğundan o, həqiqi faydasını vermir. Bu zaman
sürətli təbəqələşmə prosesi gedir. Zəngin həyat tərzi keçirənlərlə yoxsulluq və ehtiyac içində
yaşayanlar arasında kəskin fərq əmələ gəlir. Belə vəziyyəti din xidmətləri düzgün olmayaraq
ilahi hökm kimi qiymətləndirirlər. Halbuki İslamda, mülkiyyətin mənimsənilməsindən daha çox
ondan istifadəyə diqqət yetirilir. Çünki mülkiyyədən istifadə etməklə insan adi mənəvi davranış
qaydalarından doğan iqtisadi davranış qaydalarında ədalətli rəftarını göstərə bilər. Mülkiyyətin
səbəb və nəticələrinin mənimsənilməsi imkanlarının ayrı-ayrı iri xüsusi mülkiyyətçilər, ölkə
başçıları tərəfindən xalq kütləsi üçün məhdudlaşdırılması yoxsulluq törədici amil kimi
görünməlidir. Ona görə İslam iqtisadiyyatında inhisarçılığa yol verilmir, fərdi fəaliyyətin həddi
isə ictimai ehtiyacın ödənilməsi səviyyəsi ilə müəyyənləşdirilir. Ölkənin iqtisadi potensialından
istifadə etmək imkanlarının xüsusi mülkiyyətin toxunulmazlığı şəraitində məhdudlaşdırılması,
insanların sərvət və nemətlərə görə ilahi haqlarının tapdalanması və pozulmasından başqa bir şey
deyildir. Ona görə də İslamda mülkiyyət və onunla bağlı iqtisadi məsələlər son dərəcə incə, ciddi
və dərin şərhə ehtiyacı olan bir məsələdir. Əgər müasir dünyəvi iqtisadi sistemlər üçün
mülkiyyətin həm iqtisadi, həm hüquqi aspektləri və onların qovuşması daimi bir problem kimi
qalırsa, islam iqtisadiyyatında isə mülkiyyətin hüquqi aspekti tam həll olunmuş, iqtisadi aspekti
göstərilmiş, onların qovuşması prosesinin şərh olunması isə problem olaraq qalır.
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İslamda xüsusi mülkiyyətin aparıcı rola malik olması, ilk növbədə onun sahibinin
faydalanması ilə yanaşı, öz sərəncamında olan bütün istehsal və xidmət təyinatlı vasitələrdən
istifadə olunmasını təkid edir. Yəni hər hansı torpaq sahəsi əkilib-becərilirsə və ya bundan
istifadə olunmursa, ondan səmərəli istifadə olunması tövsiyə edilir. Əgər onun sahibi
müsəlmandırsa, deməli, şəriət qanunları çərçivəsində hərəkət etməli və xeyirxah işlə məşğul
olmalıdır. Xüsusi mülkiyyətlə bağlı kiminsə cəmiyyət həyatında şəriksiz mövqe tutması
imkanları demək olar ki,yox dərəcəsindədir. Lakin bu artım şəriətdə qoyulmuş vergi sistemi
vasitəsilə tənzimləndirilir. İslamda mülkiyyət münasibətlərinin inkişafında, eləcə də xüsusi
mülkiyyətin mütərəqqi formasının saxlanılmasında, müxtəlif fəaliyyət növlərinin əmələ
gəlməsində icarənin mühüm rolu vardır. İcarə və onunla bağlı münasibətlərin inkişafı şəriətdə
xüsusi mülkiyyətin toxunulmazlığını təmin edən mühüm istiqamətlərdən biridir. İcarə və onun
vasitəsilə əldə olunan gəlirin çox mütərəqqi bir istiqaməti olduğu qeyd olunmalıdır. Hüquq
normaları çərçivəsində müəyyən olunan icarə münasibətləri əslində mülkiyyətdən istifadə
olunmasının faydalılığı ilə bağlıdır. Bu bir daha onu ğöstərir ki, İslamda həm əmlak, həm də
mülkiyyət icarəyə verilməklə, ondan həm məqsədli, həm də səmərəli istifadə etmək olar. Ən
maraqlı cəhət odur ki, əmlak və mülkiyyəti olmayanlarda də belə şəraitdə həm fəaliyyət
göstərmək imkanları, həm də əmlak və mülkiyyət sahibi olmaq şəraiti əmələ gəlir. Məhz bunun
nəticəsidir ki, İslamda imkanlar bir-biri ilə təkcə mənəvi sahədə deyil, iqtisadi sahədə də bərabər
tutulur. Bərabərliyin iqtisadi əsaslarının yaranması isə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək, çalışmaq
əsasında mümkün ola bilər. Elə görünməlidir ki, İslamda bərabərlik dedikdə, mövcud olan bütün
nemət və sərvətlərə bərabər sahib olmaq nəzərdə tutulur. Sərvətdən pay almaq yalnız fəaliyyətdə
mümkün ola bilər. Deməli, islamda mülkiyyət toxunulmaz elan olunmaqla, bütün iqtisadi
fəaliyyətin əsası olmaqla, ondan faydalı istifadə edərək, daima hərəkətdə olmasını və ondan pay
almaq imkanını əks etdirir. Mülkiyyətdən istifadə olunması qarşılıqlı razılaşma yolu ilə müddətli,
sağlam düşüncə tərzi ilə yetkinlik yaşına çatmış şəxslər arasında aparılır (belə şəraitdə üçüncü
şəxsin şahidliyi yazılı şəkildə aparılır). Həmçinin əmlak və mülkiyyətlə bağlı münasibətlər
vasitəçilərlə həyata keçirilir ki, bu da faydalı fəaliyyət müddətinin sürətlənməsinə səbəb olur.
İslam iqtisadiyyatında ilkin olaraq xüsusi mülkiyyət mövcud olmuşdur. Təsərrüfatçılıqda, əməli
fəaliyyətdə özünü bölünməz şəkildə büruzə verən xüsusi mülkiyyət, hərəkət və fəaliyyəti, son
istifadə olunması ilə dövlət mülkiyyətinin əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur. Həm xüsusi, həm də
dövlət mülkiyyətindən edilən vəqflər nəticəsində ictimai mülkiyyət meydana gəlmişdir. Bir
qayda olaraq ictimai mülkiyyət birbaşa dini təşkilat və icmaların nəzarətində olur. Azad iqtisadi
fəaliyyətə əsaslanan xüsusi mülkiyyət, istehsalçı və istehlakçı, alıcı və satıcı arasındakı əlaqə
sərbəstliyinə, qiymətqoyma müstəqilliyinə malik olsa da, lakin onun həddi hüdudsuz olmayıb,
mənəvi dəyərlər çərçivəsində müəyyən edilir. Yəni əldə olunan gəlir, mənfəət, qazanc, yeni gəlir
gətirmək xatirinə deyil, onun ehtiyacların ödənilməsindəki rolu ilə hüdudlaşır. İslam
iqtisadiyyatında xüsusi mülkiyyətin spesifik xüsusiyyəti, onun mənəvi dəyərlərinin artırılması
imkanları ilə bağlı olmasıdır. Mənəvi dəyərlərin artırılması istər-istəməz maddi nemət və
sərvətlərin artırılmasını da zəruriləşdirir. Maddi nemətlərin artım prosesi mənəvi dəyərlərin
artımı ilə əlaqədar baş verirsə, deməli, islam iqtisadiyyatı daima dinamik xarakter daşıyır. Bu
dinamizm prosesi yalnız insanların öz fəaliyyətlərində vacib və zəruri hesab olunan İslamı
rükunlara, əməllərə və prinsiplərə əməl etmədiyi şəraitdə pozula bilər. Əsrlər boyu İslam əqidəli
ölkələrdə belə cəhətlər mütəmadi pozulmuşdur. Xüsusən, müsəlman ölkələrinin İslam əqidəli
hökmdarlar, sərkərdələr tərəfindən işğalı, insan haqlarının tapdalanması, vacib hesab olunan
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bədən və mal ilə ibadət etməyin qarşısının alınması buna misal ola bilər. İslamda xüsusi
mülkiyyətin çevik fəaliyyətinin əsas şərtlərindən biri də əvvəlcədən razılaşdırılmış qarşılıqlı
faydalanma prinsipi əsasında sazişlərin, müqavilələrin bağlanmasıdır. Belə qarşılıqlı razılaşma
prinsipi islamda, xüsusi mülkiyyətin qorunmasının ən mühüm təminatı kimi nəzərə alınaraq
yazılı şəkildə şahidlər və ya şəriət qazisi vasitəsi ilə icra olunur. Əmlak və mülkiyyətə görə baş
verən iqtisadi münasibətlərin əsas mahiyyəti, özünü mülkiyyətin iqtisadi cəhətdən reallaşması
prosesində əks etdirir. Nəticə etibarilə islam iqtisadiyyatında mülkiyyət özünü əldə olunan gəlir
səviyyəsində və onun istifadə olunmasında əks etdirir. Əmlak və mülkiyyətin iqtisadi cəhətdən
reallaşması, sahibinə mənfəət verməklə, eyni zamanda ondan xümsün, zəkatın, icarə haqqının
verilməsi payının müəyyənləşdirilməsində imkan verir. Beləliklə, həm mülk sahiblərinin, həm
ehtiyacı olan yoxsulların, həm də dövlətin ictimai xərclərinin ödənilməsində mənafelərinin
əlaqələndirilməsi sistemləşir.
İslam dünyasında torpaq və ondan istifadə olunması məsələsinə olduqca zəruri,
toxunulmaz və müqəddəs bir nemət kimi baxılır. Bir tərəfdən torpaq, yalnız Ulu Yaradanın
mülkiyyəti kimi qəbul edilir, digər tərəfdən ona təsərrüfat obyekti kimi sahibolma prinsipləri
müəyyənləşdirilir. Mütləq mənada torpaq Allahındır. Lakin istifadəsinə, sahibolmasına,
sərəncamverməsinə görə torpaq nisbi mənada mülkiyyət obyektinə çevrilir. Torpaq sahələrindən
istifadə olunması, onların yararlı vəziyyətə salınması, əldə olunan məhsulun razılaşdırılmış
sazişə görə bölgüsü kənd təsərrüfatının inkişafına səbəb olan mühüm amillərdəndir. Göstərmək
lazımdır ki, torpağın ərzaq məhsulları əldə olunmasındakı həlledici rolu nəzərə alınaraq, onların
məhsuldarlığı, suvarılması, vergiyə cəlb olunması nöqteyi-nəzərincə, şəriətdə onların
kateqoriyalara bölünməsi əsaslandırılmışdır. Birinci kateqoriyaya əkin üçün yayarlı olan torpaq
sahələri aid edilir. İkinci kateqoriyaya torpaqdan istifadəyə görə üstün hüququnu qoruyub
saxlamaq naminə İslamı qəbul etmiş şəxslərin torpaqları daxildir. Üçüncü kateqoriya döyüşlər
zamanı ilhaq edilmiş torpaqlardır. Dördüncüsü, xərac vergisi alınan torpaqlardır. Torpaqların hər
dörd kateqoriyası üçün onların yararlı vəziyyətə salınması, faydalı istifadəyə cəlb olunması,
icarəyə verilməsi zərurəti mövcuddur. İslamda həm vaxtı ilə əkilib-becərilmiş, sonralar satılmış
torpaqların, həm də tam yayarsız olan və heç kimin istifadəsində olmayan torpaqların istehsal
dövriyyəsinə cəlb edilməsi zəruriliyi qeyd edilir. Bu torpaqlar “ölü torpaqlar”, “yararsız
torpaqlar” adlandırılsa da, lakin onların istifadəyə və yararlı vəziyyətə salınması vacibliyi qeyd
olunur. Belə torpaqların, islamda yararlı vəziyyətə salınması çox qiymətləndirilir. Burada
torpağın həm yararsız vəziyyəti, həm də yaşayan əhalinin ictimai vəziyyəti üçün daşıdığı
əhəmiyyət nəzərdə tutulur. Gələcəkdə kənd salmaq, biçənəklər, otlaqlar kimi istifadə oluna
bilməsi zəruriliyi və s. ehtiyacların ödənilməsi müstəsna əhəmiyyət daşıyacaqsa, belə
torpaqlardan istənilən şəxsin, aparıcı din xadimlərinin icazəsi ilə istifadə etmək hüququ vardır.
Yararsız torpağı yararlı vəziyyətə salan, torpağın mülkiyyətçisinə çevrilir. Torpaq sahələrindən
istifadə etmək və ehtiyacı ödəmək islamda, şəriətin müəyyən etdiyi qaydalar əsasında ya ali din
xadimləri və ya dövlət başçıları tərəfindən icra edilərək həyata keçirilir. İslam iqtisadi
prinsiplərinə görə, əmlakdan tutmuş ev əşyalarına qədər, torpaq sahəsindən tutmuş ev
heyvanlarına qədər nə varsa, hamısının icarəyə verilməsi məqbul hesab olunur. Burada iki
xüsusiyyət nəzərə alınmalıdır. Birincisi, əmlakın və ya mülkiyyətin konkret sahibi olsun, ikincisi
qarşılıqlı razılaşma və anlaşma olsun, hər iki şəraitdə qarşılıqlı faydalanma prinsipi əsas
götürülür. Əgər tərəflərin hər biri belə şəraitdə faydalanmazsa, onda icarə məqbul hesab
olunmur. Bu məsələnin qoyuluşunun birinci aktı ilə bağlıdır. Əgər tərəflər bir-birinin faydalana
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biləcək imkanlarının məhdudluğunu və ya yoxluğunu əvvəlcədən bilib, icarə münasibətinə
girirlərsə, o, batil hesab olunur. Lakin əgər istifadə olunma şəraitində əmlakdan, heyvanlardan və
s. yaxşı istifadə olunmayıbsa, o halda o icarə haqqını ödəməlidir. Çünki sazişin və ya
müqavilənin bağlanması ağıllı, sağlam düşüncəli adamlar arasında aparıldığından risk etmək
dərəcəsi nəzərdə tutulur. İcarə və onunla bağlı iqtisadi münasibətlərin baş verməsi, bilavasitə
əmlakdan, istehsal vasitələrindən, torpaq sahələrindən səmərəli və faydalanma əsasında baş
verməlidir. Özü də belə şəraitdə aparılan hər hansı bir iqtisadi münasibət qarşılıqlı razılaşmaya,
müqaviləyə əsaslanır. Əgər bir kəs evini, mağazasını, malını icarəyə versə, belə şəraitdə mütləq
ondan konkret istifadə edən bilinməlidir. Konkret şəxs bilindikdən sonra həmin şəxs öz icarədar
hüququnu başqasına verə bilməz. Çünki burada əsas razılaşan tərəflərdən biri mülkün sahibidir,
o da yeni müqavilənin aparılmasında iştirak etməlidir. Əgər mülki icarə götürən şəxs sahibin
razılığını alandan sonra onu başqa şəxsə icarəyə verərsə, o, müəyyən təmir işləri aparmalı və ya
onun fəaliyyət dairəsini dəyişməlidir. Yəni mənzil kirayə edilib bir il ərzində istifadə olunmalı
idisə, lakin ondan dərzi sexi kimi istifadə ediləcəksə, orada müəyyən əlavə xərclər çəkilməlidir.
Əlavə xərcin çəkilməsi ilə əlavə qazancın əldə olunmasına nail olmaq olar. İslamda icarənin əsas
məqsədi onun sahibinin fəaliyət göstərməsi məhdudiyyətləri ilə onu başqasının sərəncamına
verməklə əlavə gəlir, qazanc əldə etməkdir. Mülk sahibi mülkün istifadə olunmasına görə,
icarədar və ya işgüzar şəxs isə fəaliyyətinə görə yaradılan əlavə gəlirdən pay almaq hüququna
malik olurlar. Bir cəhəti xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, şəriətdə iqtisadi fəaliyyətin hüquqi
bazası olduqca möhkəmdir. Yəni iqtisadi fəaliyyətin elə bir istiqaməti yoxdur ki, onun hüquqi
bazası mövcud olmasın. Bəzən hələ praktikada, bəlkə çox nadir hallarda rast gəlinə biləcək hər
hansı bir təsərrüfat və ya məişət hadisəsi əvvəlcədən hüquqi əsasla tənzim edilir. Yaxud
müsəlman hüquq konsepsiyasına uyğun olaraq fətva verilir. Müasir müsəlman ölkələrində əmlak
və ya mülkiyyətin icarəyə verilməsi sahəsində vasitəçilərin də rolu çox böyükdür. Əslində,
üçüncü şəxs rolunu oynayan vasitəçilər əsl iş adamlarına çevrilirlər. Vasitəçilər icarədar və ya
icarəçi tərəfindən müəyyənləşməsə də, onlar müəyyən haqq almaqla təsərrüfat subyektlərinin
əlaqələndirilməsini sürətləndirirlər. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, icarəçilər sərəncam
vermək hüququna malik olmaqla, eyni zamanda həmin mülkiyyətin tam yararlı vəziyyətdə
saxlanılması məsuliyyətini öz üzərlərinə götürürlər. Çünki icarəçi bütün şərtləri qəbul
etdiyindən, o öhdəçilik daşıyır. Məsələn, əgər icarəçi konkret bir binanı icarəyə götürüb onu
istifadəyə verirsə, o, fəaliyyət istiqamətini mülkiyyət sahibinə bildirməlidir. Əgər o, bunu
etmirsə, onda mülkiyyət sahibi sazişi pozmaq hüququna malikdir. Həmçinin belə razılaşma
mövcuddursa, icarəçi iş adamı kimi binanı alıb, onu ya mehmanxana, ya ofis, yaxud da anbar və
s. təyinatlı istifadə edə bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, islamda icarə münasibətləri barəsində
danışarkən burada yalnız əmlak, mülkiyyət və ya müəyyən mal nəzərə alınmır, eyni zamanda bu,
müəyyən fərdi işlərin görülməsi ilə bağlıdır. Əgər hər hansı bir şəxs peşə sahibilə (gün ərzində
hər hansı bir işi görməkdən ötrü) razılaşıb, işi gördürəcəyi yerə gətirsə, lakin onu zəruri olan
materialla təmin edə bilmirsə, o, boş qalsa, iş görməsə belə onun haqqı ödənilməlidir.İcarə
prosesində razılaşma baş tutduqdan sonra müddəti müəyyən olunmuş vaxtdan icarənin haqqı
ödənilməlidir. Lakin müəyyən iş görməklə bağlı razılaşdırılma yolu ilə peşə sahibinə həmin işi
başa çatdırdıqdan sonra haqqı ödənilir. Burada bir ümumi cəhət vardır ki, tərəflər həm
fəaliyyətlərində ciddi münasibət bəsləsinlər, həm də müəyyən ehtiyacı ödəyən, faydalılıqla
nəticələnən iş görə bilsinlər. İcarəçinin səhlənkarlığı və ya zəifliyi nəticəsində əmlak və ya mal
xarablansa, korlansa, yaxud sıradan çıxsa, onun əvəzi verilməlidir. Eyni zamanda sənətkar
189

Zahid İdriszadə

gördüyü bir işi zay etsə, onu yenisi ilə əvəz etməyə borcludur. İcarə münasibətlərinin inkişafı ilə
əlaqədar əmlakdan istifadəetmə şərtləri əvvəlcədən müəyyənləşdirilir. İcarənin şəriətdə qəbul
olunmuş əsas şərtləri aşağıdakı kimidir. Birincisi, icarə obyekti konkret göstərilməli, istifadə
müddəti dəqiq olmalı və qarşılıqlı razılaşdırılmalıdır. İkincisi, icarəyə verilmiş əmlak yararlı
olmaqla, istifadə olunduğu müddətdə tükənməlidir. Üçüncüsü, icarənin iqtisadi məqsədi
dürüstləşdirilməlidir. Bu şərtlərlə bağlı icarənin əsas prinsipləri də şəriətdə xüsusi qeyd olunur.
Birincisi, halallıq prinsipi əsas götürülür. Yəni müqavilədə göstərilmiş iqtisadi məqsədəuyğun
icarə obyekti istifadə olunmalıdır. İkincisi, faydalılıq prinsipləri. Əgər hər hansı əmlak və
mülkiyyət növündən faydalanmaq olmazsa, o icarəyə verilməməlidir. Daha doğrusu, icarədar
icarə ilə bağlı əlavə xərc çəkməməlidir. Üçüncüsü, razılaşma prinsipi. Əgər icarəyə götürülmüş
torpaq sahəsindən və ya heyvandan, onlardan bir neçə məqsədə istifadə olunması mümkünlüyü
vardırsa, onda o, bir neçə istiqamətdə əvvəlcədən razılaşdırılmalıdır. Dördüncüsü, müddətlik
prinsipi. Yəni bütün şərtlər və prinsiplər konkret müddət göstərməklə əsasləndırılmalıdır. Bir
cəhət xüsusi qeyd olnmalıdır ki, istər icarədarın, istərsə də icarəçinin mənafeyi İslamda bərabər
şəkildə qorunur və mövcud mülkiyyətdən və əmlakdan faydalı, sərfəli istifadə olunmasını
qarşıya qoyur. İcarənin həm daşınan, həm də daşınmaz əmlaka aid olması cəmiyyətdə mövcud
olan bütün sərvətlərdən hamının xeyrinə istifadə olunmasını zəruriləşdirir. Ümumiyyətlə,
İslamda ticarətdə, icarədə, hər hansı xidmət sahəsində də bunlara bənzər, bütün fəaliyyət
dairəsində mənəvi davranışla uzlaşan hər hansı bir vasitə ilə mal qazanmaq, gəlir əldə etmək
naminə hərəkət etmək vacib sayılır. Bu yolla qazanılan pul, mal, nemət halal hesab olunur. Lakin
başqasının malını, əmlakını zorla və ya qəsb etməklə, xəyanətlə, hiylə ilə, aldatmaqla alıb əldə
olunan qazanc haram hesab olunur. Ümumiyyətlə, hərislik yolu ilə, riyakarlıqla əldə edilən
qazanc islamda çox pislənir. Halal və haram yolla qazanc prinsipi təkcə müsəlmanlara görə
deyil, eyni zamanda qeyri-müsəlmanlara, hətta kafir hesab olunanlara görə də əsas götürülür.
Cəmiyyətdə icarənin iqtisadi mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bütün adamların mənafeyinin
qorunması naminə gəlirlərin artımı baş versin. Bir qayda olaraq icarə münasibətləri qanunluqla
tənzimlənsə də, lakin onun baş verməsinin əsas səbəbi iqtisadi ehtiyacların ödənilməsi ilə
bağlıdır. Xüsusi mülkiyyətin qorunması, eləcə də onun daima fəaliyyət göstərməsinin zəruriləşdirilməsi, İslamda mövcud iqtisadi resurslardan maksimum istifadə olunmasını və müəyyən
səviyyədə gəlir əldə etmək imkanını əks etdirir. İcarə münasibətlərinin inkişafı bilavasitə
tərəflərin sazişə əməl edilməsi, onun əsassız olaraq pozulmaması ilə bağlıdır.
Dünyanın sivil bazar sistemi ilə inkişaf edən ölkələrin iqtisadiyyatına diqqət yetirərkən
aydın olur ki, onların inkişaf meyli o dövrdən başlayır ki, o vaxt ticarət və sənayeləşmə inkişaf
etmiş, ixtisaslaşma prosesi dərinləşmiş, kapital və pul resursunun əhəmiyyəti olmuşdu. Ticarətin
və pulun İslam iqtisadiyyatında oynadığı rolun əhəmiyyəti barədə danışmağa xüsusi ehtiyac
yoxdur. Ticarət mürəkkəb bir mexanizm kimi müxtəlif adamların ölkələrin qarşılıqlı əlaqəyə
girməsinə səbəb olur. O, İslam dini-mənəvi dəyərlərinin yayılmasının ən mühüm üsulu olmaqla
yanaşı, İslam iqtisadiyyatının inkişafının mühüm mənbəyidir. Ticarəti yalnız alqı-satqı obyekti
kimi qəbul etmək səhv olardı. Çünki ticarət, bir tərəfdən əmək bölgüsünə, xüsusi mülkiyyətə
əsaslanırdırsa, digər tərəfdən, ixtisaslaşmanın dərinləşməsinə, sahibkarlıq fəaliyyətinin əmələ
gəlməsinə səbəb olurdu. Ona görə də ticarət şəbəkələrinin genişləndiyi bir şəraitdə onun
ixtisaslaşma sayəsində əldə edə biləcəyi böyük nailiyyətə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Çünki
ixtisaslaşma həm məhsuldarlığı, həm də gəliri artıran prosesdir. İslamda mənfəət əldə etməyin
mühüm mənbəyinin ticarətdə olduğu qeyd olunur. Lakin şəriət əldə ediləcək mənfəəti elə
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tənzimləyir ki, başqasının payı havayı mənimsənilməsin. Alğı-satqı zamanı mənfəətin əldə olunmasına çağıran islam, iqtisadiyyatın çevikliyinə əsas verən iki mühüm şərti formalaşdırmışdır:
birincisi, azad sahibkarlığı, ikincisi, xüsusi mülkiyyəti. Ona görə də islamda ticarət iqtisadi
fəaliyyətin mühüm sahəsi olmaqla yanaşı, eyni zamanda davranış qaydalarını müəyyən edən
sfera kimi diqqəti cəlb etməlidir. Şəriət ticarətdə məşğul olanların fəaliyyətini tənzimləmək
məqsədi ilə aşağıdakı şərtləri müəyyən edir: 1.Ticarətin aparılması qaydalarını bilməli. 2.Malın
satışı zamanı müştərilərə qiymət fərqi qoymamalı. 3.Malların qiymətində sərt mövqe tutmamalı.
4.Onunla alver edən şəxsin peşmanlığını qəbul etməli. Ticarət aparıldığı zaman hər iki tərəfin,
istər satıcının, istərsə də alıcının müstəqil razılığa gəlmələrinə şəriət xüsusi üstünlük verir.
Bununla əlaqədar satıcılarla alıcıların şərtləri şəriətdə konkretləşdirilir: 1.Onlar həddi-büluğa
çatıb, sağlam düşüncəli, müstəqil fəaliyyət göstərən olmalıdırlar. 2.Öz mallarını və əmlaklarını
satmaq hüququna malik olmalıdırlar. 3.Ciddi alver niyyətləri olmalıdır. 4.Onları alver işinə
məcbur edən olmamalıdır. 5.Aldığı və ya verdiyi malın ixtiyarı özündə olmalıdır. Şəriət bu
şərtləri müəyyən etməklə ekvivalent mal mübadiləsinin gedişatını tənzimləmək məqsədi güdür.
Əgər bir kəs həddi-büluğa çatmamış və sağlam düşüncəli olmayan şəxslə alver etmiş olsa, onda
aldığı mala görə sahibindən razılıq almalıdır, yaxud pulu malın sahibinə çatdırmalıdır. Yetkinlik
yaşına çatmayan və sağlam düşüncəyə malik olmayanlarla alver edən şəxslərin pulu, yaxud malı
aradan getsə, belə halda o, heç kəsdən onu tələb edə bilməz. Şəriət belə qadağanı qoymaqla
ticarətin səhih və şəffaf getməsinə dəlalət edir. Lakin yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlar alıcı ilə
satıcı arasında vasitəçilik rolunu yerinə yetirə bilər. Çünki mal sahibi ilə pul sahibi yetkinlik
səviyyəsində olduqlarından, yetkinlik yaşına çatmayan uşaq alver işində yalnız vasitəçi rolunu
oynayır. Belə şəraitdə tərəflərin hər hansı tərəfindən asılı olmayaraq vasitəçilik edənin haqqı
ödənilir. Şəriətə görə, alınan və satılan malların çəkisi, ölçüsü, həcmi, çeşidi və s. bilinməlidir.
Alınıb-verilməsi mümkün olmalıdır. Adamlara görə fərqləndirilməlidir. Başqasının malı və ya
əmlakı olmadığı, girov qoyulduğu müddətin bitib və ya bitmədiyini bildirməlidir. Vəfq olunan
malların alınıb-satılması batil hesab olunur. Yalnız onu xarab olub aradan çıxa biləcəyi vaxtdan
satmaq mümkün hesab olunur. Pulun isə yalnız vəfq olunan və ona yaxın olan malın alınmasına
xərclənməsi nəzərdə tutulur. Ticarət, islam dünyasında azad sahibkarlığı əks etdirən əsas sahə
kimi orada fəaliyyət göstərən hər bir şəxsin timsalında islami-mənəvi keyfiyyətlərin, xüsusən
intellektual və psixoloji xüsusiyyətlərin əks olunmasını tövsiyə edir. Bu xüsusiyyətlərlə yanaşı,
müasir sahibkarlar təşəbbüskarlıq, cəldlik, vəziyyəti qiymətləndirə bilmək, fəaliyyət şəraitini
proqnozlaşdırmaq, səmərəli ilkin planlar qurmaq cəhətlərinə də malik olmalıdırlar. Belə cəhətlər
istər alman, istərsə yapon və ya amerikalı sahibkar üçün də xasdır. Lakin islam əqidəli
sahibkarları digərlərindən fərqləndirən əsas bir cəhət vardır ki, o da onların risk etmək
niyyətindən tamamilə uzaq olmalarıdır. Müsəlman işgüzarlığında həm bərabər, həm də qarşılıqlı
mənfəət əldə etmək şərait və imkanına üstünlük verilir. Halbuki risk zamanı tərəflər üçün qeyrimüəyyənlik yaratmaqla, son nəticələrin əldə olunması imkanları aradan qalxır. Ona görə də
islamda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların risk etmək cəhdləri pislənir. Risklə əldə edilən
qazahc haram hesab olunur. Müasir şəraitdə istər ölkə daxilində, istərsə də ölkə xaricində iqtisadi
əlaqələrin genişlənməsində ticarətin xüsusi rol oynadığını nəzərə alaraq, şəriət biznes fəliyyəti
üçün öz mülkiyyətinə və kapitalına əsaslanmasına üstünlük verməsini tövsiyə edir. Öz əməyi
hesabına əldə edilmiş xüsusi mülkiyyətlə ticarətin aparılması daha çox məqbul hesab olunur.
Lakin mülkiyyətin formalaşmasında iştirak edən vərəsəlik payı, hədiyyə, alğı-satqı zamanı əldə
olunan əlavə dəyərlər də qanuni hesab edilir. Başqasının, hətta cüzi bir vəsaitdən istifadə edib
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mənfəət əldə etmək isə haram hesab olunur. İslamda ticarətin xüsusi fəaliyyət dairəsi kimi üstün
rola malik olması daha çox kapitalın və ya sərmayənin hərəkətsiz saxlanması və ya ehtiyacla
bağlı olmayan israf olunma qadağaları ilə əlaqədardır. Artıq gördüyümüz kimi, məhz xüms və
zəkat vacib mal ibadəti olduğundan ona əməl olunması mütləq mənada iqtisadi fəaliyyətin
göstərilməsini zəruriləşdirir. Özü də belə fəaliyyət zamanı hamı birmənalı olaraq əlavə gəlir əldə
etməlidir. İslam iqtisadiyyatında ayrı-ayrı şəxslərin timsalında hamının əlavə gəlir əldə etməsi və
onu mənimsəməsi ən səciyyəvi xarakterik xüsusiyyət kimi nəzərə alınmalıdır. Məhz əlavə
gəlirdən xüms və zəkatı ödəyən şəxs mənəvi dəyərlər meyarı baxımından öz faydalı fəaliyyətini
qiymətləndirə bilir. Ticarət sferası da elə sahədir ki, hamı əlavə gəlir əldə etmək mühitinə
malikdir. Digər hasil və emal sahələrində, eləcə də bazar infrastrukturlu sferalarda olduğu kimi
ticarətdə də inhisarçılığa yol verilmir. İnhisarçılıq mövqeyi ilə əldə olunan mənfəət müasir
müsəlman alimlərinin qeyd etdiyi kimi, sələmə, ribaya uyğun olan haram vəsaitdir. Eyni
zamanda ticarətdə qeyri-ədalətli sövdələşmənin aparılması yolu ilə əldə olunan vəsait də haram
hesab olunur. Ticarətin və pul resurslarının birləşməsi, şəriətə əsasən hər iki tərəfin razılaşması
əsasında “pulun və əməyin” qovuşması baş verə bilər. Burada mübadilə prosesində iştirak edənin
ixtisası, səriştəsi, işgüzarlığı əsas götürülərək, pula olan ehtiyac müəyyən edilir. Pul sahibi
işgüzar şəxslə razılaşaraq birlikdə fəaliyyət göstərir. Əldə olunan mənfəətin səviyyəsi,
əvvəlcədən müəyyənləşmə prinsipi əsas götürülmür. Aparılan ticarət fəaliyyətindən, mübadilə
prosesindən asılı olaraq mənfəətin səviyyəsi müəyyən edilir. Ondan sonra isə qarşlıqlı razılaşma
müqaviləsinə (sazişinə, siğəsinə) əsasən mənfəətin bölgüsü baş verir. Belə şəraitdə ticarətlə bağlı
bütün məsrəflər nəzərə alınaraq, mənfəətin ümumi məbləğindən çıxılır.Göstərmək lazımdır ki,
orta əsrlərdən başlayaraq müasir dövrə qədər müsəlman ölkələrində demək olar ki, pul-kredit
münasibətləri şəriətin hökmünə əsasən uzun müddət dəyişilməz qalmışdır. Lakin dünya kapitalist
iqtisadiyyatının meydana gəlməsi, sivil bazar sisteminin formalaşması, beynəlxalq bazarın
təşəkkülü İslam pul-kredit sisteminin hərəkətə gəlməsinə səbəb oldu. Yəni müsəlman Şərqində
neft-dollar mənbələrinin artması pul-kredit münasibətlərinin dinamik xarakter daşımasına təsir
göstərdi. Eyni zamanda bir sıra müsəlman ölkələrində, xüsusən Misirdə, Pakistanda, Türkiyədə
kapitalist iqtisadiyyatına olan meylin güclənməsi borc kapitalına olan ehtiyacın artmasına gətirib
çıxardı. Lakin faizin əldə olunmasına görə qadağaların hökm sürməsi istər-istəməz ona yeni
yanaşma yollarının axtarılmasına səbəb oldu. Nəticədə bir qismin müsəlman ilahiyyatçı alimləri
faizin haram olmasına yeni baxışla yanaşmağa cəhd göstərməklə, onu modernləşdirmək
istəyirdilər. Digərləri isə şəriətin müəyyən etdiyi qaydalar əsasında bank sisteminin
yaradılmasına cəhd göstərirdilər. İkinci istiqamət artıq öz bəhrəsini İslam İnkişaf Bankı
timsalında vermişdir. İslam bank sistemi birmənalı olaraq bu və ya digər layihənin həyata
keçirilməsi üçün faizsiz kreditləşməni həyata keçirir. Bununla yanaşı, xarici ticarət
əməliyyatlarını maliyyələşdirməklə əldə olunan mənfəətdə iştirak edir. İstər faizsiz
kreditləşmənin aparılmasında, istərsə də mənfəətdə iştirakda əldə olunan pay əməliyyatların
sonunda müəyyənləşdirilir. Bir qayda olaraq banklar daha çox ticarətlə bağlı idxal-ixrac
əməliyyatlarını maliyyələşdirirlər. Burada onların əməliyyatda iştirak etməklə əldə olunan
mənfəətin payı faiz kimi deyil, ticarət mənfəəti kimi ğörünür. İslam bankının klassik bank
sistemindən fərqi onun mənfəətdən əldə etdiyi payın aparmış olduğu əməliyyatların sonunda
müəyyən etməsi ilə əlaqədardır. Beləliklə də, o, əvvəlcədən müəyyən edilən faizdən, ribadan,
sələmdən tam uzaqlaşa bilir. Müsəlman ölkələrində islam prinsipləri əsasında bank sisteminin
qərarlaşması üçün 1978-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanın şahzadəsi Məhəmməd Əl-Feysəl Assəudun
192

İSLAM VƏ İQTİSADİ İNKİŞAF

təşəbbüsü ilə beynəlxalq İslam Bankları Assosiasiyası yaradılmışdır (BİBA). Bu təşkilat İslam
banklarının təkcə milli səviyyədə deyil, beynəlxalq səviyyədə İslam iqtisadi prinsipləri əsasında
fəaliyyət göstərməsinə şərait yaratmışdır. Göstərmək lazımdır ki, öz miqyası və əməliyyatların
aparılması xarakterinə görə İslam İnkişaf Bankının (İİB) müsəlman dünyasında çox böyük rolu
vardır. Müsəlman ölkələrinin iqtisadi inteqrasiyasında, onların sosial-iqtisadi cəhətdən zəif
inkişafının aradan qaldırılmasında, İslam sivilizasiyasının qərarlaşmasında İİB müstəsna rol
oynayır. Buradaonu göstərmək vacibdir ki, 70-ci illərdən başlayaraq müsəlman ölkələrində islam
prinsiplərinə uyğun olaraq bank işinin inkişaf etdirilməsi bu dövlətlər arasında maliyyə
əməliyyatlarının həyata keçirilməsində, iqtisadi inteqrasiya prosesinin sürətlənməsində geniş
imkan yaratmışdır. Xüsusən, İslam, sivilizasiyalı bazar sistemi ölkələrlə xarici iqtisadi əlaqələrin
genişlənməsinə və dərinləşməsinə ciddi təsir göstərir. Ona görə də İslam ölkələrində İslam əsaslı
ticarət bankları da fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, İslam Bank sistemini 3 qrupa bölmək olar: 1.
İslam İnkişaf Bankı (İİB), İslam iqtisadiyyatının əsas bankı, İslam Konfransı Təşkilatının orqanı;
2. Sosial səpkili islam bankları (SİB); 3. İslam əsaslı ticarət bankları (İTB). Hazırda dünyada 40a qədər İslam Bankı qurulmuş və fəaliyyət göstərməkdədir. Bunların əksəriyyəti islam
ölkələrində, İsveçrədə, Lüksemburqda, Danimarkada, İngiltərədə, Filippində yerləşir. Bu il
Rusiyada da (Moskvada) islam prinsipləri ilə işləyən bank yaradılıb və fəaliyyət göstərməlidir.
İslam Bank sistemi öz fəaliyyət sistemini əsasən üç prinsip üzərində qurur: 1. Mudaraba. 2.
Muşərəkə. 3. Murabaha. Əsasən hüquqi mahiyyət daşıyan bu məfhumlar bank işinin
tənzimlənməsində əsas götürülür. Bütün iqtisadi fəaliyyət İslam hüquq normaları ilə
tənzimləndiyindən, bank sistemi də belə normaya ciddi məruz qalır. Çünki bank fəaliyyəti
kreditləşmə ilə əlaqədar olduğundan və onun işində lap cüzi də olsa, sələmin faizini açıq əks
etdirməlidir. İslam bank fəaliyyətində əsas götürülən mudaraba prinsipi üçün bu və ya digər işin
görülməsi və ya layihənin hazırlanması üçün (bir tərəfdən pul qoyulur, digər tərəfdən əmək)
ideyanın, fəaliyyətin birləşməsi, ortaq bir işin və ya ticarətin aparılması mümkündür.
Mudaraba - bir tərəfin əmək, bilik və təcrübə digər tərəfin isə sərmayə qoyaraq
apardıqları bir fəaliyyət növüdür. Mudaraba iş ortaqlığı və ya gəlir-zərər tərəfdaşlığı kimi də
səciyyələndirilə bilər. Əmək, bilik və təcrübəsini qoyan eyni zamanda fəaliyyətin rəhbərliyini də
öz üzərinə götürür. Hüquqi şəxsiyyətə sahib olan bu rəhbərə mudarip, kapital qoyana Rab-El-mal
deyilir. Rab-El-mal yoxlama səlahiyyətinə malikdir. Mudaraba konvensiyalarında gəlirin
paylaşımı nöqtəsində əvvəlcədən razılaşmaq lazımdır. Yaranacaq gəlir üzərindən 80 %-20 % pay
bölgüsü sazişi buna bir misal ola bilər.Hal-hazırda bankçılıqda mudaraba ən çox iştirak
hesablarında qarşımıza çıxır. Məsələn, 1000 manatı olan bir müştəri (Rab-El-mal) pulunu bir
banka (mudarip) gətirir. Bank ilə yaranacaq gəlir üzərindən 75 %-25 % şəklində müqavilə edilir.
Bank bu təcrübə və 5 %-25 % şəklində aydın olan digər müştərilərinin təcrübələri ilə bir araya
gətirir və sonda bunları layihələrin maliyyələşdirilməsinə istifadə edir. Layihə deyilən fazisiz
bankçılıq prinsipləri ilə uyğun hər cür maliyyələşdirmə əməliyyatı ola bilər. Sonra yaranan gəlir
bölüşdürülür.
Muşərəkə- yəni iştirak etmə, bir müəssisənin kapitalına qoşulmaq, ona ortaq olmaq
mənasına gəlir. Bu fəaliyyət növündə əsas olaraq həm kapital, həm də tərəfdaşlığı nəzərdə
tutulur. Sərmayəçi, bir işə sərmayə qoyur, ortaq olur, gəlir və zərəri bölüşür. Muşərəkənın
mudarabadan fərqi mudarabada fəal olmayan bir sərmayəçi digər tərəfdə əməyini, təcrübəsini
ortaya qoyan bir sahibkar olduğu halda; Muşərəkə həm sərmayəçi, həm də sahibkarının fəal
olduğu bir tərəfdaşlıqdır. Həmçinin mudarabada maliyyə zərərin sərmayəçiyə aid olmasına
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qarşılıq muşərəkədə zərər qoyulan kapital dəyərində paylaşılır.Muşərəkə, yuxarıdakı
bəyanatlardan da anlaşıldığı kimi kapital ortaqlığı deməkdir. Maliyyə qurumları bəzi layihələr
üçün öz kapitalı ilə vaxtı uyğun olan iştirak fondundan da sərmayə qoyaraq investisiya edə bilər.
Məsələn, 100 milyon öz sərmayəsindən 100 milyon da iştirak hesabı sahiblərinə aid fonddan
alaraq ticarət işində istifadə edir. Burada gəlir, müqavilə əsaslarına görə bölüşdürülərkən, zərər
sərmayə nisbətlərinə görə ödənilir.
Murabaha - Azərbaycanca qarşılığı olaraq gəlirli satış mənasına gəlir. Kapital sahibinin
bir malı satın alaraq və müəyyən bir gəlir payı əlavə edərək müştərisinə müddətli olaraq
satmasıdır. Ticarətlə məşğul olan şəxs və ya qurum malı satın almaq üçün Bankdan maliyyə
istəyində olduğunda Bank maliyyələşdirmə nağd olaraq təmin etməyib müştərinin yazılı xahişi
ilə malı satın alır və üzərində razılaşdıqları gəlir payını əlavə edərək bu adama satar. Bu
əməliyyatda malın fiziki olaraq mövcud olması Bankın mövcud olan bu malı satın aldıqdan
sonra alıcıya satılması lazımdır. Müddətli olaraq satılan malın qiymətinin təhsili bir dəfəyə və ya
kreditlər şəklində olur.Murabaha İştirak banklarının ən çox müraciət etdiyi maliyyələşdirmə
üsuludur. Bu şəkildə fərdi və təşkilati işlərin maliyyələşdirilməsi ola bilər. Bu prosesin prosesini
aşağıdakı kimi təsvir etmək olar:
 10000 manat dəyərə malik olan bir mal müştəri tərəfindən bəyənilir.
 Banka gəlinir və bu malın maliyyələşdirilməsi tələb edilir. Burada ən vacib məqamlardan
biri satıcı ilə müştəri arasında hələ bir saziş, akt və ya mübadilə olmaması zəruriliyidir.
 Bank sifariş keçərək bu malı satıcıdan aldığını qəbul və bəyan edər.
 Bank üzərinə gəlir əlavə edərək (məsələn, 2000 manat) bunu müştəriyə satır. Bu satış
dərhal baş versə də bütövlükdə 12000 manat müştəri ilə Bankın aralarında razılaşdığı müddətdə
(məsələn, 12 ay) qaytarmağa başlayır.
 Bank ödəmələri zəmanət altına almaq üçün bir təminat tələb edə bilər.
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İSLAM VƏ DEMOKRATİYA: TARİX VƏ MÜASİRLİK
Nahid Abbaslı
Hal-hazırda dünyada ən geniş və sürətlə yayılan dinlərdən biri İslam dinidir. Dünyada
təqribən 2 milyarda yaxın insan bu dinə etiqad edir. "İslam" sözü ərəbcə s-l-m ( )سلمkökündən
törənmişdir, “sülh” və “itaət etmək” mənalarını verir. Beləliklə, İslam dini yeganə Allaha və
onun qayda-qanunlarına itaət etməyi özündə ehtiva edir. İslam dini həmişə sülh, tolerantlıq,
humanizm ideyalarını təlqin etmiş, mənəvi-əxlaqi dəyərləri özündə birləşdirmişdir. İslam dininin
əsasları öz təcəssümünü “Qurani-Kərim” də tapmışdır. Quran İslam dininin müqəddəs kitabı,
İslam peyğəmbəri Hz. Məhəmmədə nazil olunan ilahi vəhydir.İslam sivilizasiyası, mədəniyyəti,
elmləri, əxlaqı, fikri, hüququ, incəsənəti Quran əsasında təşəkkül tapmış, Quranın gətirdiyi
mənəvi dəyərlərdən qidalanmışdır. Quranın əmr və qadağanları əsrlər boyu müsəlmanların həyat,
davranış və təfəkkür tərzini müəyyən etmiş, onların bu və ya digər şəraitdə başqa cür deyil, məhz
bu cür hərəkət etməsini şərtləndirmişdir. Quranda insanı düşündürən bütün problemlərin həllini
tapmaq mümkündür.
İslam din olmaqlayanaşı, eyni zamanda bir dövlət sistemidir.O, fərdi, ailəvi, ictimai,
iqtisadi və siyasi sahələrdə də özünü ifadə edərək, demokratik prinsipləri özündə cəmləyən
ədalətli cəmiyyət qurulmasını təlqin edir. Elə bir cəmiyyət ki, burada hüquqlara hörmət edilir,
insanlara geniş hüquq və azadlıqlar verilir, verilən qərarlarda ədalətlilik özünü bariz göstərir, bir
sözlə “şah qanun deyil, qanun şah olur”. Bəzən İslam totalitar bir ideologiya şəklində dərk edilir,
bu isə hüquqa əsaslanan, təməl prinsipləri baxımından heç bir zümrəni təzyiq altına almayan,
hətta açıq şəkildə buna qarşı çıxan islamın ruhuna tamamilə ziddir.Məsələn, demokratiyanın ən
müəyyənedici ünsürlərindən biri olan xalqın idarəetmədə iştirakı və öz azad iradəsi ilə idarə
edənləri seçməsi prinsipi də İslamda öz yerini tapmışdır. Diqqətlə araşdırıldıqda Hz. Peyğəmbər
tərəfindən «qəbul etmək», «razı olmaq» anlamına gələn beyət terminindən istifadə edildiyini
görmək olar. Beyət müasir anlamda seçki prosesində səsvermənin qarşılığı olaraq «xalqın idarə
edənə bağlılığını müəyyən etmək üçün rəyini bildirmə» formasında ifadə oluna bilər. Beyət kişi
və qadının idarə edənə münasibətdə vəzifə və məsuliyyətini qəbul etmək üzrə bağladığı bir
«sözləşmə» olaraq da tərif edilir. Bu baxımdan yanaşsaq, idarə edənlərin müəyyən edilməsi
mövzusunda İslam və müasir demokratik seçki prosesləri arasında paralellik aparmaq olar. Bu
oxşarlıq hər bir fərdin öz rəyini azad ifadə etməsi mövzusunda da mövcuddur. İdarə edənlərlə
əlaqədar olaraq İslamın nəzərə aldığı ən önəmli dəyərlər insanlar arasında bərabərliyin, ədalətin
və şəxsi hüquq toxunulmazlığının saxlanmasıdır. Tarixə diqqət yetirsək (vıı əsr), İslam dininin
ilkin dəfə quldarlıq dövrünün cəmiyyətinə təbliğ edildiyini görərik. Belə ki, burada yuxarı
təbəqənin mənafeyi qorunur, aşağı təbəqənin hüquqları tanımır, xüsusilə də qadınlara bir əşya
kimi baxılırdı. Hətta ilk övladı qız doğulan kəslər onu öldürməkdən, diri-diri basdırmaqdan belə
çəkinmirdilər. İslamın gəlişi ilə artıq aşağı təbəqənin insanları da bərabər hüquqlar əldə etdi, irqi
ayrı-seçkilik aradan qaldırıldı, cinsindən, əmlakından, milliyyətindən və digər xüsusiyyətlərdən
asılı olmayaraq hər kəs Allah qarşısında bərabər hesab olundu. Həmçinin, qadınlara qarşı mənfi
zənn aradan götürülərək, onlara xüsusi dəyər verildi.Hətta Quranın bir çox ayəsi onlara həsr
edilmişdir. “Nisa” (Qadınlar), “Mühtəhinə” (imtahan edilən qadın), “Mücadələ” (mücadələ edən
qadın), “Məryəm” (Hz. İsanın anası ) kimi surələrin belə adlanması da İslamda qadın
hüquqlarına verilən yüksək dəyəri göstərir. Bundan başqa anti-demokratik dövlətlərə xas olan
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dövlət əhəmiyyətli qərarların təkbaşına verilməsi də İslamda rədd edilmişdir.“Onların işləri öz
aralarında məsləhət ilədir” (Şura surəsi, 38-ci ayə) ayəsindən də göründüyü kimi İslamda şuraya
böyük əhəmiyyət verilmiş, Hz. Peyğəmbər daim qərar qəbul edərkən bunu şurada müzakirə
etmiş və razı da olsa, narazı da olsa şuranın qərarını tətbiq etmişdir. Uhud döyüşünü buna misal
göstərə bilərik ki, burada Hz. Peyğəmbər ordunun müdafiədə qalmasının tərəfdarı olsa da
şuranın qərarı ilə hücum əmri vermişdir.
Yuxarıda sadalananlarla yanaşı, İslam tarixində insan hüquqları sferasında atılan ən böyük
addımlardan biri də “Mədinə sazişi”dir. Bu saziş 622-ci ildə Hz. Peyğəmbərin təşəbbüsü ilə
Mədinədəki bütün qruplar arasında sülh və ədalətin təmini məqsədilə bağlanmışdır. Bir sıra
dünya alimləri bunu dünyanın ilk konstitusiyası hesab edirlər. Ona görə ki, 47 maddədən ibarət
olan bu aktda konstitusiyanın ayrılmaz hissələri olan xalq, dövlət, ordu, insan hüquq və
azadlıqları kimi müddəalar öz əksini tapmışdır. Bu konstitusiya insanlığın təməl problemlərinin
həllinə və insani dəyərlərin qorunmasına yönəlmişdir. Mədinə sazişinin maddələrini analiz etsək,
bir çox demokratik prinsipin burada əks olunduğunun şahidi olarıq:
Ədalət prinsipi: bu sazişə görə ədalətin tətbiqində hər kəs bərabər hüquqlu olacaq, ədalət
ayrı-ayrı fərdlər tərəfindən deyil, mərkəzi idarə tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Beləliklə,
təqsirkarlar ədalət qarşısında mühakimə ediləcək, qəbilə daxilində mühakiməsiz cəzalandırılmayacaqlar. Bununla da qəbilə rəislərinin diktator siyasətinə son qoyulmuşdur.
Cəzanın şəxsiliyi: bu sazişlə əməlin şəxsiliyi vurğulanmış və insanın başqasının əməlinə
görə cəzalandırılmasının yolverilməzliyi göstərilmişdir.
Vətəndaşlıq: bu sazişlə din, dil və irqindən asılı olmayaraq hər kəs bərabər hüquqlu
vətəndaş olaraq qəbul edilmiş, yalnız müharibə vəziyyətində hər kəsin öz ehtiyacını
qarşılayacağı vurğulanmışdır.
Sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi: sazişdən öncə Mədinə şəhərində dağınıq bir yerləşmənin
olması səbəbiylə şəhərin sərhədləri dəqiqləşdirilmişdir.
Vicdan azadlığı: hər kəsə dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək hüququ verilmiş,
hətta yəhudilərin öz dinlərinə görə mühakimə edilmə azadlığı müəyyən edilmişdir.
Yuxarıdakılardan başqa, hər qəbilənin özünə aid bölgədən məsul olması, təqsirkarların
gizlədilməməsi, sülhün qorunması, hər hansı xarici təhlükə zamanı şəhərin birlikdə müdafiəsi və
s.bir sıra vəzifələr müəyyən edilmişdir.
Tarixə nəzər salsaq, bu sazişdən sonra hüquq və azadlıqların belə təsvir edildiyi bir aktı
yalnız 600 il sonra XIII əsrdə İngiltərədə qəbul edilən “Maqna Karta”nı görə bilərik. Belə ki, bu
aktın əsasını təşkil edən ədalət, azadlıq, təqsirə görə məsuliyyət, mühakiməsiz cəzanın rədd
edilməsi kimi prinsiplər artıq VII əsrdə “Mədinə sazişin” də öz əksini tapmışdır. Beləliklə,
müsəlman ölkələrində artıq konstitision və demokratik prinsiplərin yarandığı bir vaxtda bir çox
dünya, o cümlədən Avropa ölkələrindəisə hələ dəsilki bərabərsizlik, monarxiya hökm sürür;
hüquq və azadlıqlar tanınmırdı. Bu bir daha İslama totalitar quruluş deyənlərə bir cavabdır.
Bütün bunlara baxmayaraq, tarixin sonrakı inkişaf mərhələlərində müsəlman ölkələrinin birliyi
pozulmuş, ayrı-ayrı çaxnaşmalar yaranmış, İslamın gətirdiyi bu mədəniyyət düzgün realizə
olunmamış və bu inkişafın yerini tənəzzül almışdır. Hesab edirəm ki, İslam dünyasının gələcəyi
üçün müsəlman ölkələrini həmrəyliyi mütləqdir. İslam ölkələri arasında İƏT( İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı) və digər bu kimi təşkilatların yaradılması bu sahədə atılan uğurlu addımdır. Ölkəmiz
də bu istiqamətdə atılan addımlarda fəal iştirak edir. Belə ki, 2009-cu ildə Bakı şəhərinin İslam
mədəniyyətinin paytaxtı olması, 2017-ci ilin ölkəmizdə “İslam Həmrəyliyi İli” elan olunması,
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həmin ildə İslam Həmrəyliyi Oyunlarının Bakıda keçirilməsi, 2018-ci il üçün Naxçıvanın İslam
mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması Azərbaycanın İslam dünyasında sülhün, əmin-amanlığın
təmin olunmasında, möhkəmlənməsində oynadığı mühüm rolu və İslam həmrəyliyinə verdiyi
töhfələri göstərir.
Ədəbiyyat:
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İSLAM MƏDƏNİYYƏTİ: PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR
Sübhan Həsənli
İslam son 30 ildə haqqında ən çox yazılan, müzakirə olunan qavramlardan biridir. Şübhəsiz
ki, bu qavramın müzakirəyə çıxarılması qərbdə baş verir. Son dövrlərdə artan terror hadisələri,
islam ölkələrindən qərbə gedən miqrantlar İslamın bu qədər müzakirə obyekti olmasının ən
böyük səbəblərindəndir. Qərb toplumlarının bir hissəsi İslamı öz həyat tərzlərinə bir təhlükə olaraq gördükləri artıq heç kim üçün sirr deyil. Bəs bu qorxunun altında yatan səbəb nədir? Avropadakı terrorların İslamla əlaqəsi varmı? və bəlkədə ən əsas sual Müsəlmanlar niyə geridə qaldı
və bu geridə qalmanın səbəbləri nələrdir? Məqalədə bütün bu sualları əhatə etməyə çalışacam.
“Müsəlmanlar niyə geridə qaldı və digərləri irəlilədi”? adlı kitabın Qahirədə nəşr
edilməsindən 80 il kimi bir zaman keçti. O dövrdə Suriyalı jurnalist və siyasətçi Şəkib Aslan
(1869-1946) bütün müsəlman dünyasına bu sualı yönəltmişdi. Bu sual əslində bugün də ən
önəmli suallardan biridir islam haqqında. Çünki Ərəb və müsəlman aləminin vəziyyəti qərbə nisbətdə hər zamankından daha pis görünür. Bəs bu necə oldu? Bu suala qərbdə uzun zaman yuxarıdan bir baxışla cavablar verilmiş və bu cavabların heç biri İslamı və müsəlmanları anlamağa heç
bir yardımı toxunmamışdır. Fələstinli-Amerikalı Ədəbi nəzəriyyəçi Eduard Səid 1970-ci illərin
sonlarında ortaya attığı bir qavram “Oryantalizm” ümumi olaraq şərqi və xüsusi ilə islamı alçaldan və yuxarıdan baxan akademik fikrin adıdır. Yəni, İslam haqqında doğru olmayan təsəvvürlər
əslində qərbdəki sadə vətəndaşlardan daha çox akademik çevrələrdə daha geniş yayılmışdır.
Bununla belə ortada real olaraq bir geride qalmışlığın olduğunu etiraf etmək, bu probelmin həlli
üçün ilk edilməsi lazım olan şeydir. İslam dünyası əsrlərcə bu problemlə bağlı fikirlər ortaya
qoymuşdur. Lakin bu fikirlərə nəzər salanda gördüyümüz mənzərə İslam dünyasının özünü və öz
problemlərini ifadə edərkən bunu qərb üzərindən etməsidir. Yəni, geridə qalmışlığın səbəbi
olaraq gördükləri şey qərbin tarixən İslam toplumlarına hücumları, onlara zülmləri, onların
arasında nifaq toxumu səpmələri və.s bu kimi arqumentlərdir. Bu arqumentlər əlbəttə önəmlidir
və bu problemdə önəmli parçalardır. Lakin məsələyə bu cür yanaşmanın məsələni həll etmədiyi,
geridə qalmışlığın davam etdiyi, qərblə İslam dünyası arasında uçurumun getdikcə artdığı bilinən
bir reallıqdır. Bəs hardan başlamaq lazımdır? İslam dünyası 2 əsrdir elmin, texnologiyanın, sənayenin gerisində qaldığı və sadəcə idxala yönəldiyi, ixrac edə bilmədiyi bir rolda çıxış edir. Bütün
bunların ən böyük səbəbi müsəlmanlar arasında kəskin bölünmələrin olmasıdır. İslam dünyası
məzhəblərə bölünərək bu bölünmələrin müzakirəsini apardığı bir dövrdə qərb elmə, texnologiyaya yönəldi. Nəticədə bu müzakirələr bataqlığında islam dünyası batdıqca, qərb inkşaf etdi,
böyüdü, rasyonal ağıla doğru yönəldi. Əslində isə biz İslam dünyasının problemlərinə həll axtarırıqsa ən başa qayıtmaq zənnimcə ən doğrusudur. İslamın ilk dövrlərində elmdə, düşüncədə, fəlsəfədə, tibbdə böyük irəliləyişlər olduğu bugün bütün dünyada qəbul edilir. Bu “qızıl dövrü” tədqiq etdikdə bu dövrdə kəskin bölünmələrə rast gəlmirik. İslam dünyasında ən önəmli bölünmə
hamımızın bildiyi kimi Sünni-Şiə bölüməsidir. Əslində bu bölünmələrin ana səbəbi ilk dövr
İslam tarixinə aid yazılı sənədlərin, kitabların azlığıdır.Bu səbəbdən hər məzhəb dini öz dünya
tərzinə uyğun şəkildə təfsir edərək əslində islama ən böyük zərəri vurdular. Yenə ən əvvələ
qayıtsaq, İbn Sina misalı məncə İslam dünyası üçün böyük önəm kəsb edən, hamımızı düşünməyə sövq edən bir misaldır. İbn Sina Artistotelin “Metafizika” əsərini 40 dəfə oxuyub bir şey
başa düşmədiyini, Farabinin təfsiri ilə birlikdə anladığın və anladıqdan sonra sevinclə küçəyə
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çıxaraq kasıblara sədəqə payladığı deyilir. Yəni bu misal bizə onu təlqin edir ki, İlk öncə
anlamaq lazımdır.Müsəlmanlar sadəcə öz dinlərini anlayıb öz dar çərçivələrində qaldıqca,
başqalarına qarşı toleranslı davranışlarını itirməyə başladılar. Dünyanı anlamaq yerinə özlərini
məzhəb və bölünmələrin müzakirəsinə həsr etdilər. Bu yerdə qərbdən gələn Xaçlı səfərlərinin bu
izolyasıyada önəmli bir katalizator rolunu oynadığını unutmamaq lazım. Yəni İslam dünyası
Xaçlılara, öz dinlərinə təhlükə olaraq gördüyü digər yadellilərə baxaraq, öz beyinlərində bir qərb
portreti yaratdılar. Bu qərb portreti o qədər uzun bir zaman davam etdi və nəsildən-nəsilə
ötürüldü ki, qərb dünyası elmin mərkəzi vəziyyətinə gəldikdə belə, “qərbdən gələn hər şey
təhlükəlidir” fikri ilə hərəkət etdilər və buna davam edirlər. The Economist jurnalında nəşr
olunan bir məqaləyə görə 2005-ci ildə Harward Universitetinde nəşr olunan məqalə sayı 17 ərəb
ölkəsindəki bütün universitet və düşüncə quruluşlarında nəşr olunan məqalə sayından çoxdur. İlk
əmri “OXU” olan bir dinin bu vəziyyətə gəlməyi əlbəttə düşündürücü və üzərində müzakirə
edilməsi lazım olan bir məsələdir. Bütün bunların səbəbini araşdırmaq bu məqalənin məqsədlərini aşdığını deməliyəm ilk öncə. Bununla bağlı bir çox akademik məqalələr, kitablar nəşr
edilsədə, bu nəşrlərin İslam Coğrafiyasından çıxmamağı, İslam dünyasının bu problemin dəhşətlərini yetərincə anlamamasının bariz nümunəsidir. İkinci bir tərəfdən İslam və dövlət qavramlarnı bir-birindən ayrı düşünməyimiz bizi yanılqıya sövq edər. İslam dinindəki bölünmələrin
çoxu ilk dövr İslam tarixindəki dövlət hakimiyyəti məsələsidir. Dövlətə kimin hökm edəcəyi,
yəni xəlifənin kim olacağı Sünni-Şiə bölünməsinin əsas səbəbi olmuşdur. Lakin dinin dövlətdə
təmsil olunması ortaçağ avropa tarixində gördüyümüz şəkildə kilsə-dövlət münaqişəsinə gətirib
çıxarmışdır. Bunun əsas səbəbi isə kralların gücləndikcə, “Tarıdan gələn qanunlar” yerinə öz
qanunlarını qəbul etməsi və buna kilsə tərəfindən şiddətlə qarşı çıxılması umumilikdə ölkənin
güclənməsinin və inkşafının qarşısında böyük bir sədd olmuşdur. Bunu İslam tarixində də
zaman-zaman görə bilirik. Müaviyənin İslam Peyğəmbərinin özündən sonra bir xəlifə təyin
etmədiyi halda, öz oğlunu özündən sonra xəlifə təyin etməyə çalışması əslində İslam və Dövlət
arasındakı ilk böyük ziddiyyət olaraq qarşımıza çıxır. Dövlət və Din problemini Xristianlıq dini
reformlar edərək, dini öz çəkilməsi lazım olan yerinə çəkməklə, həll etdi. İslam nə zamansa bu
tip bir reform etməyə çalışsa, bunu ancaq dini dövlətdən ayıraraq etməlidir. Çünki din adamları
dövlət işlərinə girdiklərində, dövlətə öz dini baxışını yansıtması problemi qarşımıza çıxır.
Nəticədə isə müxtəlif millətlərdən, dinlərdən, cinslərdən olan insanlar arasında diskriminasiya
baş verir. Məsələn Səudiyyə Ərəbistanı, İran kimi dövlətlərdə din dövlətdə hakim pozisiyada
olduğu üçün insan hüquqları ilə bağlı ciddi pozuntular baş verdiyini görürük. Bu zaman ortaya
bir sual çıxır. Dövlət nə üçün var? Dövlətlə bağlı tarixən müxtəlif fikirlər və müzakirələr
aparılmış, bir sıra ortaq nəticələr əldə olunmuşdur. Dövlət əslində vətəndaşların hüquqlarının bir
hissəsindən “ortaq təhlükəsizlik üçün” imtina etməsi və dövlətə təhvil verməsi ilə yaranana bir
ictimai müqavilədir. Dövlət Maks Veberin təbiri ilə desək “silahlı güc istifadəsinin yeganə legal
qaynağıdır” Belə olan halda, Dövlətin orqanlarında vəzifə sahibi olanların yalnız dövlətin qəbul
etdiyi qanunlarla hərəkət etməsi lazım gəlir. Lakin işin içinə din girdiyi vaxt, Din dövlətə hakim
olduğu vaxt din-dövlət münaqişəsi yada qanun-din münaqişəsi qarşımıza çıxır. Məsələn ,X
qəsdən Y öldürsə, Dövlət Cinayət Məcəlləsinə uyğun şəxsi mühakimə edəcək, onun bir sıra
hüquqlarını təminat altına alacaqdır. Lakin bu məsələyə din münasibət bildirəndə iş daha fərqli
olur. İslam dininə görə, ya ölən şəxsin qohumlarının “qisas haqqı” tanınacaq yada öldürən şəxs
öldürdüyünə görə müəyyən haqq ödəyəcəkdir. Bu qanunlar arasındakı fərqə baxdıqda insanların
bir çoxunun Dövlətin tətbiq etdiyi qanunlarla mühakimə olunmaq istədiyini asanlıqla demək
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olar. Burdan çıxan nəticə odur ki, İslam dini digər böyük dinlərin keçirdikləri reformlardan
keçməlidir. “Reform” sözü ortaya atıldıqda bir çox din adamlarının buna şiddətlə qarşı çıxdığını
görürük. Ancaq Cəmaləddin Əfqani kimi İranın keçmiş prezidenti Haşimi kimi reformistlərdə az
deyil İslam dünyasında. Dolayısı ilə, reformlardan qorxmamaq, İslam dininin özəyini saxlamaq
şərti ilə müəyyən şərtlərini dövrün insan hüquqlarına uyğunlaşdırmaq fikrimcə İslam dünyasının
qarşısındakı ən böyük işdir. Ayətullah Xomeyninin Salman Rüşdinin “Şeytan Ayətləri” ilə bağlı
fətvasını düşünün. Bu fətvanının dünya mediasında bu qədər tirajlanmasının səbəbi Xomeyninin
bu fətvanı verərkən dövlətin ən üst mərtəbəsində oturmuş olmasıdır əslində. Mən bu problemlərin İslamın özündən yarandığını, bu problemlərin həllinin mümkünsüzlüyünü müdafiə edən
akademik çevrələrin fikirləri ilə qəti şəkildə razılaşmıram. Yunan Mədəniyyətini tədqiq edən, o
mədəniyyətin qərbədə tanınmasının bir nömrəli səbəbkarı olan bir dinin bu vəziyyətə gəlməsində
şübhəsiz ki, yuxarıda sadaladığım fikirlər və onlardan daha çoxu əsas səbəbkardır. Din dediyimiz
şey, bir düşüncə tərzi, həyatımızı tənzimləyən bir normlar məcmusudur. Amma nəticədə bu
normaları həyata keçirən insandır. İnsan faktorunu unutmamaq lazımdır. İnsanlar bu normları
həyata keçirərkən, öz düşüncə şəkillərini, dünyagörüşlərini bizə din kimi nümayiş etdirməkləri
İslama böyük ziyan vurub və vurmağada davam edir. Islam dünyasının ehtiyacı olan şey dialoqdur. İslam dünyası özüylə üzləşmək məcburiyyətindədir. Bir aynanın önünə keçib özünü
görmək, öz qüsurlarını görmək və haralarda səhv etdiyini sorğulamaq məcburiyyətindədir. Allah
kimsəyə zülm etməz, haqsızlıq etməz və Allah heç bir kimsəyə, cəmiyyətə Müsəlman oldu deyə
comərd davranmaz, Allahın dünyadakı ədaləti də budur. Sırf müsəlman oldunuz deyə xəstəlikdən qoruna bilirsinizmi, qəzalardan qaça bilir bilirsinizmi? Allah dünyada hər kəsə bərabər,
ədalətli davranar, hər kəsin ruzisini verir. Belə olunca da dünyada Allahın qaydaları etibarlı olar.
Nəticədə da kim daha çox əşyanın təbiətinə uyğun səbəblərə bağlanarsa, o inkşaf edər.
Oturacağıq, müzakirə edəcəyik, kitablar yazılacaq, məqalələr yazılacaq bunların üzərinə müzakirə edəcəyik və ortaq ağılla qərarlar qəbul olunacaq. Bəs bunu necə etmək lazımdır? Bunun
üçün İslam ölkələrində olan düşüncə quruluşlarından, Universitetlərdən fikir almaq, onların
istehsal etdikləri informasiyalardan istifadə etmək lazımdır. Məsələn bu model Türkiyədə Konsititusiya dəyişikliyi vaxtı uğurlu şəkildə tətbiq olundu. Türk Millət Məclisi müxtəlif universitet
və düşüncə quruluşlarından Konsititusiya dəyişiklikləri üçün təkliflər istəmişdi və çox maraqlı
təkliflər gəlmişdi. Nəticə etibarı ilə bir problemi müzakirə etmək üçün ilk öncə elmi, texnologiyanı, informasiyanı işə salmalısan. Bu tip bütün müsəlmanları maraqlandıran məsələni müzakirə edərkən ideoloji baxışları kənara qoymaq, məsələyə ortaq bir mövqedən yaxınlaşmaq lazımdır ki, bir nəticə əldə olunsun. Ərəb ölkələrində hər 3 adamdan 1-nin oxumaq və yazmaq qabiliyyətləri yoxdur. Bu səbəbdən yuxarıda yazdığım həll yolunu həyata keçirmək üçün İslam Dünyası
təhsil sistemini yenidən araşdırmalı və doğru sistemi tətbiq etməlidir. Təhsil olmadan aparılan
müzakirələr nəticəsizdir. İkinci bir məsələ isə İslam ölkələrinin demokratik dünyaya inteqrasiyası problemidir. Demokratiyanı İslam dünyası uzun illərdir “təhlükə” olaraq gördükləri açıq
bir faktdır. Təbii ki, uğurlu demokratiya modelləridə var Türkiyə kimi. Türkiyə əslində ərəb
ölkələri üçün bir standart olmalıdır. Eləcədə ölkəmizdəki mədəni çeşitlilik, müxtəlif dinlərə dövlətin bərabər münasibəti və.s kimi önəmli məsələlərdə Azərbaycan praktikası önəmlidir. Lakin
Ərəb ölkələri ilə həm qonşuluq münasibətləri həmdə uzun illərdir davam edən mədəni münasibət
baxımından model ölkə olaraq Türkiyənin götürülməsi daha doğrudur. Demokratiya həmdə
idarəçilərin hesabat vermə məcburiyyətini ortaya qoyur. Ərəb liderlərinin villaları, lüks maşınları
və.s ilə gündəmə gəlməsi Qərbdəki İslam anlayışına böyük təsir göstərir, dolayısı ilə İslama zərər
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verir. Demokratik inkşaf bölgənin umumilikdə inkşafınıda bərabərində gətirəcək. Lakin burada
əsas sual İslam dünyası hansı demokratik modeli əsas alacaq? sualıdır. Əlbəttə ki, İslamın öz dini
dəyərlərindən vaz keçib qərb demokratiyasını birbaşa mənimsəmələrini təklif etmirik. Buna
çalışan ölkələrin “Ərəb Baharı” ilə hansı vəziyyətə gəldiklərini gördük. Bunun üçün İslamdakı
demokratik tərübələri, qurumları tədqiq edərək bunu günümüz dünyasına uyğunlaşdırmaq
mümkündür. George Washington Universitetində Şehrazat Rəhman ilə Hüseyn Əsgərinin 2010ci ildə etdikləri bir araşdırma var; İslam ölkələri nə qədər İslama uyğundur? 4 meyardan yola
çıxaraq hansı ölkələrin İslam qaydalara ən uyğun şəkildə idarə olunduğunu ortaya qoyurlar. Çox
maraqlısı isə araşdırmada ilk 30 ölkədən heç biri İslam ölkəsi deyil. Yeni Zelandiya, İsveç,
Norveç kimi ölkələr ən üst sıralardadır. Buradan bu nəticə çıxır ki, sadəcə dövlətin adını, “İslam
ölkəsi” “İslam dövləti” qoymaqla iş bitmir. Vətəndaşların doğuşdan gələn haqqlarını qorumaq,
onlara bərabər şəkildə təhsil vermək, onların din, vicdan azadlıqlarını tanımaq, rüşvət və korrupsiyanın kökünü kəsməklə ancaq real bir “İslami dövlət” yada “İslam dövləti” yaratmaq olar.
Əslində mövzu İslamdakı problemlər olsada, məncə İslamı dövlətdən ayrı düşünməyimiz
mümkün deyil. Çünki bu dinin əsası qoyularkən əslində İslam Peyğəmbərinin əsas məqsədi Ərəb
coğrafiyasında İslam dininə və qaydalarına riayət edən bir dövlət yaratmaq idi ki, bunuda
bacardı. Günümüzdə bir sıra İslam alimləri, İslamı tənqid edənlər (bunların eyni cəbhədə olması
nə qədər paradoksal görünsədə) İslamla demokratiyanın əsla bir yerdə ola bilməyəcəyini iddia
edirlər. İslamı tənqid edənlər bunu “İslam dininin sərt qanunları” ilə izah etsədə, Bir sıra İslam
alimləri bunun “Qurana” zidd olduğu yönündəki fikirləridir. Fikrimcə bu fikir tamamilə yanlış və
Qurana zidd bir fikirdir. Çünki, Quran hər hansı bir idarə formasının adından bəhs etmemiş və
insanlara ümumi olaraq tətbiq etməkləri lazım olan bir rəhbərlik forması əmr etməmişdir.
Quranda olan ictimai işlərə dair ayələrdə bu barədə açıq və dəqiq bir əmr yoxdur. Bununla
bərabər, idarə edən və idarə olunanların haqq və məsuliyyətləri, rəhbərlikdə tətbiq olunacaq etik
prinsiplər, müsəlman idarəçilərin sahib olmaları lazım olan xüsusiyyətlər və bənzər sahələrdə idarəetmə prinsipləri olaraq qiymətləndirilək bir çox məsələ var. Bu vəziyyət, qanun olaraq,
İslamın dövlət / siyasət / ictimai rəhbərliyi sahələrinə əhəmiyyət verdiyi, rəhbərliyə bağlı ədalət
və şura kimi bəzi vazkeçilməz prinsiplərin yanında bəzi tövsiyələrə də yer verdiyi, ancaq rəhbərlik modeli mövzusunu dövrün ehtiyaclarına, insanlarının mədəni quruluşuna, mövcud siyasi
şərtlərə, zamanın və coğrafiyanın gətirdiyi imkan və öhdəliklərə görə insanların öhdəsinə buraxdığı nəticəsi açıq görünür. Üçüncü bir məsələ İslam dünyasında tənqidi məsələlərə loyal
yanaşılmasıdır. Bu isə demokratiyanın və təhsilin gətirdiyi bir dəyərdir. Bu dəyər ətrafında
düşünmək lazımdır. İnsanın ən böyük silahı onun düşüncəsi, ağlıdır. İnsan ağlı isə azad, demokratik bir vəziyyətdə düzgün və məntiqi şəkildə işləyər. Düşüncələrinə görə qorxmayan, düşüncəsini açıqca ortaya qoyan bir vəziyyətdə həmin cəmiyyət əlbəttə inkişaf edəcək, iqtisadi baxımdan böyüyəcəkdir. Şimali və Cənubi Koreya misalı bu baxımdan çox önəmlidir. Yenə Pew
araşdırma Mərkəzinin ortaya qoyduğu statistikalara görə, hər iki ölkədəki insanların İQ səviyyələrinin bir-birinə yaxın olduğunu göstərir. Ancaq nəticə etibarı ilə Şimalı Koreyanın yoxsul
yaşayan insanları 60% çox olduğu halda “Goldman Sachs”ın araşdırmasına görə Cənubi Koreya
2050-də dünyanın 10 ən böyük iqtisadiyyatlarından biri olacaq. Bu misal bizə idarəetmə
formasının nə qədər önəmli və mühüm olduğunun sübutudur. Ölkəmizdəki Tolerantlıq mühiti
əslində İslam ölkələrinin bugünki durumu üçün bizə müəyyən tövsiyyələr verir. Azərbaycanda
bütün dinlərin nümayəndələri öz dini ayinlərini azad şəkildə icra etməkdədirlər. Azərbaycanda
bütün dinlərin nümayəndələri qarşılıqlı hörmət və anlaşma, sülh şəraitində birgə yaşayır və Milli
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Məclisdə təmsil olunurlar. Ölkədə mövcud ictimai sabitlik, vətəndaş həmrəyliyi və etnik dini
dözümlülük mühiti mütərəqqi tarixi ənənələrdən bəhrələnən milli siyasətin məntiqi nəticəsidir.
Ölkəmizin bu barədəki nümunəsi, tədqiq edilməli, buradan bır sıra nəticələr çıxarılmalıdır.
Əlbəttə ki, bu zamanla baş verəcək hadisədir. Avropada Renesans dövrü 3-4 əsr davam etdiyini
umutmamaq lazımdır. Bütün bu məsələləri Ümumiləşdirsək, aşağıdakı təkliflər məncə İslam
dünyası üçün vacib və lazımlı təkliflərdir və ümid edirəm ki, bunlar gələcəkdə tətbiq olunacaq.
1. Universitetlərlə, Düşüncə quruluşları ilə, Qeyri-Hökümət təşkilatları ilə İslam ölkələri
sıx şəkildə işləməli, onların araşdırmasına, fikirlərinə önəm verilməli, İslam Konfrası Təşkilatı
kimi önəmli bir qurum periyodik zamanlarla, İslam ölkələrinin problemləri ilə bağlı öz
ölkələrinin düşüncələrini ortaya qoyaraq, ortaq ağılla ortaq məxrəcə gəlməlidir. Bu problemlər
müzakirə edilərkən xüsusi ilə gender bərabərliyi qorunmalıdır.
2. İslam ölkələrində, kitab çapının nəşriyyatının artırılmasına xüsusi önəm verilməli, xarici
ədəbiyyatın tərcüməsi məsələsi ön plana çıxarılmalıdır.
3. İslam ölkələri Avropa İnsan hüquqları Konvensiyasının prinsiplərinə uyğun amma öz
yerli şərtlərinidə nəzərə almaqla qanunlarında dəyişiklik edilməlidir.
4. İqtisadi Bərabərsizlik, Gəlirin ədalətsiz bölünməsi kimi sosial problemlər qabardılmalıdır. Bu problemlərin həlli üçün düşüncə quruluşları və universitetlərin fikirləri dinlənilməli,
buna uyğun təkliflər paketi hazırlanmalıdır.
5. İslam ölkələri öz təbii qaynaqlarını düzgün şəkildə istifadə edərək günümüzün reallıqlarına uyğun hərəkət etməli, texnologiyaya, proqramlaşdırmaya yönəlməlidir.
Ədəbiyyat:
1) http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/28/u-s-muslims-are-religiouslyobservant-but-open-to-multiple-interpretations-of-islam/
2) http://www.pewglobal.org/2016/04/27/the-divide-over-islam-and-national-laws-in-themuslim-world/
3) What is Islam? Jamaal Zarabozo
4) What Everyone Needs to Know about Islam:Second Edition: Second Edition By JohnL.
Esposito
5) Kerric Harvey (2014). "Nation of Islam Movement". Encyclopedia of Social Media and
Politics. SAGE Publications
6) Bernard Lewis Ortaşərq AKILÇELEN KİTAPLAR
7) Bernard Lewis Islamın Krizi AKILÇELEN KİTAPLAR
8) Islam and Modernism Maryam Jameelah
9) Roxanne L. Euben- Princeton Readings in Islamist Thought: Texts and Contexts
from al-Banna to Bin Laden (Princeton Studies in Muslim Politics)
10) M. Moaddel- Modernist and Fundamentalist Debates in Islam: A Reader
11) Bernard Lewis-İslam'ın Siyasal Söylemi Phoneix yayınevi
12) https://d1.islamhouse.com/data/en/ih_articles/single2/en_Modernism_in_Islam.pdf
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İSLAM DİNİ VƏ İQTİSADİ İNKİŞAF
Həsən Həsənli
Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
Kapitalist iqtisadi sistemin yol açdığı qlobal çətinliklər getdikcə artaraq davam edir və
həyatımıza daha çox təsir etməyə başlayır. Mövcud iqtisadi anlayış və tətbiqlər, insanın "İnsan
olmaq" xüsusiyyətini nəzərə almamış, daha çox mənfəət əldə etmə və maddi mənada firavan bir
həyat yaşamaq uğrunda sərf edilən səylər insanlığın böyük bir qisimini səfalət və yoxsulluğa
aparmışdır. Davamlı işləməyə məcbur edilən, davamlı istehlak etməyə təşviq edilən və davamlı
borclu hala gətirilən insanlar, sistemin mühasirəsinə məruz qalmış və çıxış yolu tapa bilməyəcək
dərəcədə gücsüz vəziyyətə salınmışdırlar. İslam dini isə digər böyük dinlərdən fərqli olaraq alternativ bir model ilə insanların qarşısına çıxmışdır. İslamın iqtisadi sahə ilə əlaqədar əsas məqsədi,
sağlam, dinamik və inkşaf yönümlü bir iqtisadi modelin təsis edilməsidir. Bu modelin, dinin
sərhədləri içərisində qalması və bütün sahələrdə iqtisadi ədalətin təsisini və haqqın sahibinə
verilməsini təmin edəcək bir sistemin qurulmasını təmin etməsi gözlənilir. Başqa bir ifadəylə,
İslamiyyət öz prinsipləri çərçivəsində haqq və hüququn qorunduğu, iqtisadi ədalətin təmin edildiyi zəngin, çiçəklənən bir cəmiyyət hədəfləməkdədir. "İslam İqtisadiyyatı" ifadəsi eyni "İslam
Hüququ" ifadəsi kimi bir addır. İslamın hüququ olduğu kimi, iqtisadiyyatı də vardır və olmalıdır.
Beləcə bu İslam İqtisadiyyatı təbiri dövrümüzdə hələ yeni ortaya çıxmış, elm olmağa namizəd
yeni bir sahənin adı olmaqdadır. Daha doğrusu, İslamın iqtisadiyyat ilə əlaqədar gətirmiş olduğu
əmr, qadağa və tövsiyələr ayə və hədislərdən çıxarılıb fiqhdən də faydalanaraq ortaya qoyulduğu
zaman İslamın iqtisadi modeli nəzəri olaraq ortaya çıxmış olacaq. Bu halda İslam İqtisadiyyatı,
İslamın iqtisadiyyata baxan tərəfidir; yəni iqtisadiyyat ilə ifadə edilən bütün məsələlər haqqında
gətirmiş olduğu əmr, qadağa və tövsiyələrin bütününə birdən verilən addır. Yuxarıda işarə etdiyimiz kimi, İslamın bir hüquq istiqaməti var. Onun üçün İslam hüququnun varlığını qəbul edənlər,
bu səbəbdən İslam iqtisadiyyatının də var olduğunu qəbul etmək vəziyyətindədirlər. Çünki
hüquq ilə iqtisadiyyat, mövzu olaraq insanı və insan davranışlarını öyrənmələri baxımından
oxşar elmlərdir. Bu səbəblə İslamın bir hüquq tərəfinin olduğunu qəbul edənlərin, iqtisadi tərəfinin də olduğunu qəbul etmələri lazımdır. İslam hüququnun varlığını yalnız müsəlmanlar deyil,
müsəlman olmayanlar belə qəbul edirlər. 1938-ci ildə Haaqada toplanan Beynəlxalq Hüquq
Konfransında, bu yığıncağa qatılan müsəlman və qeyri müsəıman üzvlər, İslam Hüququnun
müqayisəli hüquq qaynaqlarından biri olduğu, canlı və inkişafa əlverişli olub öz-özünə, müstəqil
və orijinal bir hüquq olduğu və heç bir hüquqdan alınmadığı barəsində səs birliyi ilə qərar
vermişlər.Qurani- Kərimdə ödəniş (icarə: xidmət və icarə), alış-veriş , faiz, pul malların (və
pulların) dəyərlərinin endirilməməsi, zəkat (vergi) və zəkatın bölüşdürülmə yerləri, ticarət və
əkinçilik kimi daha bir çox mövzularda ayələr vardır. Beləcə iqtisadiyyatın əsasını təşkil edən
istehsal, istehlak, mübadilə və digər mövzularda sistemin ümumi prinsipləri təsbit edilmişdir.
Təbii ki, bu ayələri anlamaq üçün Quranı-Kərimin dilini, elmi bir şəkildə bilməyə yəni klassik
ərəb dilini bilməyə ehtiyac vardır. İslam alimləri ilə dinlər tarixi araşdırmaçıları dini müxtəlif
şəkillərdə təsvir etmişlər. Burada bəzi qərbli araşdırmaçıların təriflərindən bir iki nümunə
vermək istəyirəm. Rudolf Otto: "Din, insanın müqəddəs saydığı şeylərlə olan əlaqəsidir". E. B.
Tylor: "Din, ruhi varlıqlara inancdır". E. Durkheim: "Din, bir topluluğunmeydana gəlməsini
təmin edən ayin və inanclar sistemidir” Bu misalları verməklə, əslində çatdırmaq istədiyim dinin
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sadəcə ibadət olmadığı, dinin həyatımızın hər sahəsində olduğunu göstərmək idi. Yəni, din deyərkən, sadəcə ibadət, dua və.s kimi qavramlardan daha çoxu başa düşülür əslində. Din İslam
alimlərinə görə isə, nə yalnız fərdi olub cəmiyyətdən uzaq bir hadisə, nə də yalnız insan ilə Allah
arasındakı münasibətləri tənzimləyən qayda və qanunlardır. Əksinə olaraq, din həm fərd həm də
cəmiyyətlə əlaqədar bütün hərəkət və davranışları tənzimlədiyi kimi, fərd və cəmiyyətlərin
yalnız Allaha qarşı olan vəzifələrini deyil, eyni zamanda fərd və cəmiyyətlərin bir-birlərinə olan
qarşı haqq və vəzifələrini tənzimləyən ilahi bir qurumdur. Məhşur İslam alimlərindən olan
Əbüləla Əl-Mövdüdi Quranın iqtisadi prinspləri barədə ümumiləşdirmə apararaq bir sıra mühüm
nəticələrə gəlmişdir:
1) Quranda dəfələrlə təkrarlanan və vurğulanan ilk iqtisadi prinsip, bütün istehsal vasitələrinin və insan həyatının davamını təmin edən resursların Allah tərəfindən yaradıldığıdır. İnsanların istifadə etməsi üçün bütün hər şeyi olduqları şəkildə, təbiət qanunlarına uyğun bir şəkildə
yaradan O’dur. İnsanların onlardan faydalanmasını mümkün edən, bütün bunları insanın istifadəsinə təqdim edən Odur.
2) Quran, insanların öz ölçülərinə görə bir şeyə haramdır və ya halaldır demələrini yalançılıqla eyni şey saymaqdadır. Halal və haramı təyin etmək haqqı Allah və (Allahın vəkili olaraq)
Peyğəmbərinə aiddir.
3) Allahın əmrləri istiqamətində, Onun çəkdiyi sərhədlər içində olmaqla, Quran, bir çox
ayədə insanlara xüsusi mülkiyyətə sahib olmaq haqqını tanımışdır.
4) Digər baxımlardan olduğu kimi dolanışıq vasitələri mövzusunda da insanların bərabər mövqedə olmaması, Quranda Allahın bir təqdiri olaraq ifadə edilməkdədir. Müxtəlif ictimai
sistemlərin ortaya çıxardığı qorxunc bərabərsizliklərin xaricində bir sıra təbii fərqlər Allahın
hikməti nəticəsində olan fərqlər olaraq təsvir edilməkdədir.
5) İnsanlar arasında ədaləti bərqərar etmək üçün Quran, mal-mülkün yalnız qanuni yollarla
əldə edilməsi lazım olduğunu və qeyri qanuni yol və üsulların əsla qəbul edilməyəcəyini ifadə
edir: "Ey iman gətirənlər! Mallarınızı aranızda haqsızlıqla deyil, qarşılıqlı razılıq ilə edilən
ticarətlə yeyin"
Bir haşiyə çıxaraq qeyd etmək istərdim ki, İslam və iqtisad mövzusu mahiyyəti etibarı ilə
çox geniş müzakirə edilməli lazım olan mövzudur. İslamın özəl mülkiyyətə baxışı, faizlə bağlı
mövqeyi, banklarla bağlı mövqeyi və.s kimi məsəslələr hələdə islam dünyasında mübahisəli
mövzular olaraq qalır. Bu baxımdan bir məsələni qeyd etmək yerinə düşərdi ki, özünü “İslam
ölkəsi” olaraq adlandıran dövlətlərə baxaraq, islamın iqtisadiyyatla bağlı fikirlərini tənqid etmək
zənnimcə bizi yanlışa apararar. İslam dünyasının bugünki iqtisadi geriliyinin səbəbi islamda
deyil, həmin ölkələrin iqtisadiyyatını idarə edənlərin gələcəyi görməmək, gələcəyi düzgün
oxumamaq, təbii sərvətlərə güvənib, texnologiyadan uzaq qalmaq kimi yanlışlarından doğan
nəticələrdir. İslam isə bizlərə daima inkşaf etməyi, öyrənməyi, elmi təlqin edir. Təkrar mövzuya
qayıtsaq, mən yuxarıda umumi islamın iqtisadiyyata baxışını verdim. Lakin, mənim önəmli
saydığım islamın sosial baxışıdır. Fikrimcə, Mevdudinin əksinə İslami iqtisadda bir bərabərlik və
ədalət vardır. Bu ədalət, “Vəhşi kapitalizm” qavramından fərqli olaraq, içində bir sosiallıq
daşıdığını düşünürəm. İslam mədəniyyətinin memarı peyğəmbərlərdir. Onlar bazarın təsisçiləri
və ilk rəhbərləridir. Peyğəmbərlər insanları ticarət yolu ilə qazanmağa çağırmışdır.Bunun
misalını ilk 4 xəlifənin ticarətlə məşğul olmasıda bizə sübut edir ki, ticarət islam toplumunda çox
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önəmli bir yer tututr. Bununla birgə olaraq İslam peyğəmbəri bır sıra prinsplər müəyyən
etmişdir. Bunların bir çoxunu biz, hədislərdən öyrənirik.
1) Qazanc Həddi
Malın qiymətini bazar şərtləri müəyyən edir. İslam peyğəmbərinin həyatına baxsaq, O, qiymət
müəyyən etməkdən imtina etmiş və bazarın qiyməti təyin etməyinə imkan yaratmışdır. Bu günümüz
dünyasında da görülən bir sistemdir. Bir hədisə görə İslam peyğəmbəri səhabələrdən birinə 1 dinar
verərək gedib qoyun almağını istəmiş həmin səhabə isə 1 dinara 2 qoyun almış, həmin qoyunun
birini 1 dinara satmış, 1 qoyun və 1 dinarla İslam Peyğəmbərinin yanına gəlmiş, və İslam Peyğəmbəri aldatma olmamaq şərti ilə, bunu müsbət qarşılamış və ticarət olaraq görmüşdür.
2) Mülkiyyət haqqı
Mütləq mülkiyyət yalnız Allah-Təalaya məxsusdur. İslam hüququna görə mülkiyyət hüququ sırf maddi əşya ilə məhdud tutulmamışdır. Maddi bir mal olan torpaq, tarla, ev və ya bir
heyvan mülkiyyətə aid olduğu kimi; evdə oturmaq, heyvana minmək kimi faydalanmaları və
keçid haqqı kimi hüquqlar da mülkiyyət əhatəsinə daxil olur. Qitə Avropası mülkiyyət anlayışını
Roma Hüququna sadiq qalaraq daşınar və daşınmaz mallara aid edilmişdir. Anqlosakson sistemində isə mülkiyyətin nə olduğu əsas etibarı ilə müəyyən olunmamışdır. Əslində İslamdakı
iqtisadiyyatda bu sistemə oxşayır. İslam bütövlükdə ədaləti, haqqı, hüququ müdafiə etdiyindən,
bunu iqtisadiyyatda da görə bilirik. Məsələnin bu yerində Əli Şəriətinin bir fikrini çatdırmaq istəyirəm. Əli Şəriəti İslam iqtisadiyyatına sosialist mövqedən yanaşaraq ifadə etmişdir ki, “Mülk
Allaha məxsusdur. Lakin reallıqda kimin əlində olmalıdır? Açıq şəkildə görünür ki, bu Allahın
təmsilçilərinin əlində olmalıdır. İslam dünyagörüşündə isə Allahın təmsilçisi xalqdır. Ona görə
də, Mülkiyyət xalqa aid olamlıdır” Mənimdə qatıldığım bu fikirlər əslində islamın sosializmlə bir
yaxınlığı olduğunu (iqtisadi yöndən) söyləmək fikrimcə, doğru bir fikirdir.
3) İsrafçılıq
İslam dini bütün hallarda orta mövqe tutmağı tövsiyə edir və şəriəti yaşamaq üçün insanlara asanlıq göstərir. Allah taala buyurur ki, “Nə əldən çox bərk ol, nə də əlini tamamilə aç! Yoxsa həm qınanarsan, həm də peşman olarsan!” (əl-İsra, 29) İbn Kəsir qeyd edir ki, “Allah taala
yaşam tərzində ekanomikaya ciddi fikir verməyi əmr edir və paxıllığı pisləyir. Allah taala israfçılığı qadağan edərək buyurur: “Əldən çox bərk olma!” Yəni, heç kimə heç nə verməyən xəsislərdən olma! “Əlini tamamilə açma!” Yəni, israfçılıq edib malını dağıtma, gücün çatdığı qədər
malından istifadə et!” Uca Allah buyurur: “Onlar xərclədikdə nə israfçılıq, nə də xəsislik edər,
bu ikisinin arasında orta bir yol tutarlar”. (əl-Furqan, 67)
Xərclikdə orta mövqe tutmaq israf etmədən, həddi aşmadan yeyəcək və içəcəyə xərcləmək
mənasını daşıyır. Həmçinin, xərclədiyin zaman təkəbbürlük etməyəcək, qürrələnməyəcəksən!
Rəsulullah buyurur: “Ye, iç, geyin və sədəqə ver! Ancaq İsraf etmə və qürrələnmə!” Bu, rəbbani
bir tərbiyə üsuludur. Bütün cəmiyyətlərdə xoş qarşılanmayan israf hər zaman maddi və mənavi
baxımdan insan həyatına, psixikasına mənfi təsir göstərir. Ehtiyac olandan daha artığının qəbulu
və istifadəsi şəriət tərəfindən kəskin şəkildə qınanır. İsrafçılıqda peyğəmbərin hədəf seçdiyi
doğru yaşam tərzininin prinsiplərinə ziddir. Həmçinin pulun başqa dəyərsiz işlərə sərf olunması
və itirilməsi müsəlmanların ümumi büccəsinə zərər gətirir. Pul faydasız və mənasız yerlərə yox,
xeyrə, inkişafa və xalqın rifahına xərclənsə, bundan bütün cəmiyyət faydalanar. Allah taala
buyurur: “Qohum-əqrabaya da, miskinə də, müsafirə də haqqını ver. Eyni zamanda sağa-sola da
səpələmə! Həqiqətən, sağa-sola səpələyənlər şeytanların qardaşlarıdır. Şeytan isə Rəbbinə qarşı
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nankordur!” (əl-İsra, 26-27) Bu ayədə də pulun dağıdılması və israf edilməsi qadağan edilir. İbn
Kəsir deyir ki, malını sağa-sola səpələyən insan şeytana bənzəyir.
Bu prinsplərlə hərəkət edərək, müasir dövrümüzə baxdıqda, bir sıra praktiki problemlərində olduğunu görməmək mümkün deyil lakin ümumilikdə, müasir İslam dünyasında artıq
müəyyən ölkələr bu istiqamətlərdə əməli işlər görməklə, artıq zənginləşmə səviyyəsinə çatmaqdadırlar. Lakin hələ də yoxsulluq müsəlman ölkələri üçün problem olaraq qalır. Təəssüflə
göstərməliyik ki, yoxsulluğun da səbəbini dünyanın aparıcı iqtisadçılarından tutmuş, sıravi
adamlara qədər İslam mənəviyyatında, əqidəsində görürlər. Əsrlər boyu müsəlmanları heç bir
zorakılıqlar, çətinliklər öz əqidələrindən döndərə bilməmişdirsə də, lakin onların haqlarının tapdalanması, ədalətsizliyə düçar olması səbəbləri də tam göstərilməmişdir. Bunun da əsas səbəbi
iqtisad elminin islam dünyasında, artıq qeyd olunduğu kimi, müstəqil sosial fənn kimi gec
öyrənilməsi olmuşdur. Düzdür, iqtisadi sistemlərin ardıcıl dəyişilməsi ilə qarşılaşan «Qərb» dünyası ilə İslam dünyasının daxil olduğu «Şərq» dünyası bunlardan kənarda qala bilmişdir. Lakin
informasiya, elmi-texniki inkişaf əsri olan XX yüzillik İslam dünyasına da ciddi təsir etmişdir.
Artıq 70-ci illərdən başlayaraq islam iqtisadiyyatı da müstəqil elmi sahə kimi araşdırılır. Sözsüz
ki, bu araşdırmalar birdən-birə bütün iqtisadi problemlərin çətinliklərini aradan qaldırmasa da,
lakin onların əsaslarını müəyyənləşdirməyə imkan verəcəkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, islam
iqtisadiyyatını klassik kapital və müasir bazar iqtisadiyyatı ilə, eləcə də inzibati-amirlik və
ənənəvi sistemlər ilə eyniləşdirmək olmaz. Düzdür, sistemdaxili elementlər baxımından onların
uyğunlaşdırılması nöqteyi-nəzərincə də müəyyən oxşarlıq görmək olar. Lakin İslam iqtisadiyyatı
bütövlükdə insan mənəviyyatının fəaliyyətindən irəli gəldiyi üçün o, fərdi və ictimai mənafelərin
vəhdət şəklində, bərabər səviyyədə reallaşmasına əsaslanır. Fərdi və ictimai mənafelərin bərabər
şəkildə reallaşması ilə maddi nemətlərin istehsalı və bölgüsündə ədalətin iqtisadi təməllərinin
həyata keçirilməsi xüsusi rol oynayır. İlkin olaraq fərdi və ictimai mənafelərin bərabər reallaşdırılması, əslində təsərrüfat fəaliyyətindəki müxtəliflikdən irəli gəlir. Yoxsulluqdan və səfalətdən
xilas olmaq üçün bütün İslam əqidəli adamların birgə fəaliyyət göstərməsində iş birliyi ictimai
mənafeyin əsasında durur. Belə şəraitdə törənəcək kəskin fərqlənmənin aradan qaldırılması üçün
əldə olunan nemətlərin bölgüsündə ədalətli mevqedə davranmaq ən mühüm İslami prinsip kimi
meydana çıxır (söhbət ən zəruri ehtiyacların ödənilməsi ilə bağlı nemətlərin bölgüsündən gedir).
Lakin burada ən ali olan cəhət odur ki, heç bir məcburiyyət olmadan adamlar öz İslami əqidələrindən irəli gələn düşüncə tərzləri ilə fəaliyyət göstərməlidirlər. İslam dünyasında yoxsulluğun
ən birinci səbəbi mövhumatçılıq və İslam həqiqətlərin mahiyyətinin olduğu kimi insanlara çatdırılmaması olmuşdur. Maddi nemətlərdən qənaətlə, israfa yol vermədən istifadə edilməsi yoxsulluğun aradan qaldırılmasının mühüm istiqamətlərindəndir. Ancaq çox təəssüflə qeyd etmək
lazımdır ki, müasir dövrdə islam ölkələrində adamların həyat səviyyəsində çox kəskin fərqlər
var. Statistik məlumatlar sübut edir ki, bir sıra İslam dövlətləri təbii və mineral resursları baxımından zəngin olmasına baxmayaraq, həmin ölkələrin əhalisinin əksəriyyəti ən zəruri yaşayış
vasitələrini əldə edə bilmirlər. Yəni ölkə daxilində nə islami iqtisadi prinsiplərindən, nə də ki,
dünyəvi iqtisadi inkişaf prinsiplərindən istifadə olunmur. İslam dünyasının iqtisadi inkişafında
müasir ləngimə mexanizmlərindən də biri budur. İqtisadi azadlığa, xüsusi mülkiyyətə, rəqabət
aparmağa imkan verən, lakin iqtisadiyyatın inhisarlaşmasına, istismarçılığa, insan haqlarının
pozulmasına qarşı çıxan islam indi də ayrı-ayrı müsəlman ölkələrində öz tətbiq sferasını tapa bilmir. Əlbəttə, burada günahkar əhali deyil, təkəbbürlü, laqeydli mövqedə duran, İslam iqtisadi
dəyərlərinin tətbiq olunmasına imkan verməyən ölkə şəxslər və ya xarici dövlətlərdir. Məhdud
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resurslar şəraitində fərdi və ictimai mənafelərin əlaqələndirilmiş şəkildə bərabər reallaşmasına
imkan verən İslam iqtisadiyyatı, hər şeydən əvvəl, dünyaya gəlmiş hər bir insanın məkan və
zaman daxilində tələbatlarının ilkin ödənilməsini vəd edir. Çünki bütün ölkə sərvətində hamının
bərabər payı vardır və hamı ondan bəhrələnə bilər. Lakin fərdi fəaliyyətlərinə, işgüzarlığına görə
bu sərvətdən müxtəlif səviyyədə pay əldə edə bilərlər. Resurslardan istifadə olunmasındakı səmərənin səviyyəsinin fərqlənməsi, hamının tələbatının eyni dərəcədə ödənilməməsi, ehtiyacdan
artıq qalanda kasıbların, yoxsulların payı olduğu birmənalı göstərilir. Bəli haqqa ədalətə dayanıqlı olan bu sistem müsəlman ölkələrinin praktiki fəaliyyətini deyil, İslamın bildirmiş olduğu
alternativ sistemi əks etdirməlidir. Bütün çağdaş problemləri həll edəcək olan alternativ sistemin
hə məsələdə və hər bir sahədə tətbiq olunduğu vaxt uğurlu olma məcburiyyəti vardır. Müasir
şəraitdə müsəlman ölkələrində gedən sosial-iqtisadi prosesləri araşdırarkən aydın olur ki, dövlət
iqtisadiyyata müdaxilə həddini yüksəldikcə xüsusi mülküyyət, azad sahibkarlıq fəaliyyəti, iqtisadi sərbəstlik daha məhdud çərçivəyə salınır. İslam mənəvi dəyərləri ilə bir araya sığmayan ənənəvi iqtisadiyyata müdailə prosesi, əsasən iqtisadi fəallığı, sosial mühafizəni, rəqabətaparma
mexanizminin təmin etməklə, inhisarçılığın artmasının qarşısını almalı, tam məşğulluğa şərait
yaratmalı, ümumi iqtisadi müvazinəti qorumalı və sabit qiymət səviyyəsini saxlamalıdır. İslam
iqtisadiyyatına xas olmayan işsizliyi, tsiklik artımı, inflyasiyanın yumşaldılması prosesini, sırf
pul tədavülü vasitəsilə /faizə görə qadağalara əməl olunması vaitəsilə ilə/ həyata keçirmək
mümkün olduğundan, dövlət xərclərinin artımı qanununa görə mülayim inflyasiya prosesinə
qarşı tədbirlər layihəsini həyata keçirməlidir. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə həddinin hər hansı
bir iqtisadi sistem şəraitində pozulması, sistemdaxili qeyri-iqtisadi fəaliyyətin əmələ gəlməsinə
gətirib çıxarır. Çünki iqtisadiyyata müdaxilə müəyyən orqanlar tərəfindən icra olunduğundan,
onların səlahiyyətlərinin və ora cəlb olunanların sayının artımı əlavə xərclərin çəkilməsinə,
nəticə etibarı ilə cəmiyyət daxili itkiyə səbəb olur. Əgər hazırkı dövrdə Qərb ölkələrində iqtisadiyyatın idarə olunması ilə əlaqədar institusional-sosioloji istiqamətləri müəyyən olunubsa və
orada iqtisadi hakimiyyət və iqtisadiyyata nəzarət məsələlərinin vəhdəti qarşıya qoyulursa, bu
mövqeydən İslam iqtisadiyyatının idarə olunması istiqamətini müəyyən etmək olar. Çünki bu idarəetmə sistemi, iqtisadi hakimiyyəti deyil, iqtisadiyyata nəzarətiəsas götürür. İqtisadiyyata nəzarət
prinsipi İslam idarəetmə sistemində, həm cəmiyyətdə insanların qarşılıqlı fəaliyyətində mənəvi
dəyərlərin meyarına, həm də iqtisadi davranış qaydalarına müəyyən hədd çərçivəsinə əsaslanır.
Ədəbiyyat:
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MONOTHEISM - FROM EGYPT TO ISLAM
Gunel Garayeva
Azerbaijan University of Languages, Azerbaijan
Throughout history, different cultures existed in every region of the Earth, these cultures
interacted with each other in terms of social understanding. And alsobetween these cultures,
peoples and societies, there has been an interaction of movements. Every race, every people has
a culture. Each culture has a different nature and within the framework of mutual understanding,
tolerance and compromise, people learn different qualities from each culture.
There are many similar elements between the ancient Egyptian beliefs and monotheistic
religions: for a long time, they prayed to the Sun god, which was considered the only god, made
a sacrifice in his honor, thought that God created the world in six days, the belief the existence of
another world, the manifestations of God in three persons, existence of a temple is considered
houses of God and the priests serving them, Ra was considered a creator of all living things, was
an advocate of the homeless, the needy, he was the eternal and almighty, the concept of the son
of the Sun, the measurement of action of the dead Osiris during the judgment, one god Ptah and
others.
According to the Egyptians, in the other kingdom is full of everything. Nevertheless, the
spirit of each person does not reign. Osiris condemns the spirit of the dead. He shows great
cruelty to those who are against the will of Allah. There is such an ancient religious inscription:
"God loves those who worship him, he hates those who do not obey." Violators of Allah's will
were threatened with drought, plague, raid by enemies. According to the Egyptians, death does
not destroy a person's life, they are transferred to another world, life continues in a different
world. That's why the Egyptians tried to provide the dead with eternal life in another world. And
in monotheistic religions there are thoughts about the judgment after death and scales. In Islam,
these scales are called "Mizan". An example of this can be shown the following verses from the
Koran: "We will establish the weight of justice for the Day of Judgment, we will not be unfair to
no one" (21:47); "Whose scales will be heavy (good deeds), they will be saved." (23:
102).However, unlike the Egyptian statements, in Islam, the act of hanging is not performed
immediately after death, and in the future - on the Day of Judgment. Nevertheless, according to
Islamic traditions, the first interrogation happens in the grave after death. For this purpose, the
dead rise from the grave to answer the questions of angels - Nakir and Munkar.
Amon was considered the creator of people, animals and plants. He defeated his eternal
enemy, the dragon-the serpent. In connection with the development of various religious and
philosophical systems in Egyptian religious texts, God was increasingly praised as the creator of
everything, eternal and omnipotent. Allah has been declared the cause of all knowledge and
discoveries. A characteristic feature of the theology of Ptah in Memphis is the creation of the
world by God. He gave birth to the Gods, built cities, created the world and its inhabitants, set up
provinces, placed the gods in a place of worship, made their bodies as they wanted. He created
the world with his own thoughts and words. Ptah and God of monotheistic religions have very
similar symptoms. Thus, it is the oldest creation myth written by monotheistic elements.
The existence of the devil against God, faith in the angels, immortality of the dead and
their resurrection and other signs of the impact of Zoroastrianism on Judaism and Christianity. In
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Zoroastrianism, Ahura Mazda is above all, and in Islam, Allah. The concept of the Cinvat bridge,
the semblance of the Sirat bridge in Islam, Hormuz and Muhammad became prophets in 30-40
years, both were inspired in the cave with the help of an angel, in both religions the sun or fire is
considered Kiblah, and in both religions it is accepted to pray five times a day.
In Zoroastrianism, the key indicators of God: the correctness of thought, speech and
behavior; Purity; Compassion; Caring for animals. In addition, the basic principles of the religion
of Zoroaster: the worship of Hormuz, respect for the angel, the curse of Satan.
As you can see, some beliefs of Zoroastrianism are consistent with the religious beliefs of
Islam.
Islam does not deny that different views and cultures can live together, at the same time
appreciate diversity. Islam only recommended people not accepted polytheism. Islam is not
opposed to the fact that all religions and cultures built relationships among themselves,
disseminated multicultural traditions without denying the unity of Allah. In the Qur'an, Jews and
Christians are called "People of Books". The reason for this is that the members of both religions
obey the Divine books revealed by God. The relationship of Islam to the "People of Books" is
extremely fair. Another truth is that according to the Quran it is very important to respect the
places of worship of Jews and Christians. The Koran says monasteries, churches, synagogues are
protected by God.
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İSLAMDA QADIN ƏXLAQI
İlhamə Hüseynova
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan
Qadın problemi ta qədimdən başlayaraq dövrümüzə qədər bəşəriyyətin daim məşğul
olduğu ən ağrılı və ən aktual problemi olmuşdur. Əsrlər boyu müxtəlif dinlərdə, təriqətlərdə, toplumlarda qadına fərqli baxışlar, düşüncələr olmuşdur. Dünyanın ilk sivilizasiya məskənlərində,
ilk şəhər – dövlətlərin ictimai həyatında qadın problemləri vardı. Qadın bütün tarix boyu - diridiri basdırılmaqdan ilahiləşdirilməyə qədər – uzun bir həyat yolu keçmişdir. Hər hansı bir
qadının dəyəri, həmin cəmiyyətin dəyəri deməkdir. Əslində qadına, onun saysız-hesabsız xidmətlərinə və kamalına dəyər vermək, cəmiyyətin bütün təbəqələrini qiymətləndirməkdir: ”...
Qadının cəmiyyətdəki rolu, onun tam azad olması, bütün ayrı seçkilik formalarının aradan qaldırılmasının imkanları və yolları, qadının bütün mülki, iqtisadi və sosial hüquqlarına görə kişi ilə
bərabərləşdirilməsi, nəhayət, özünəməxsus qadın maraqlarının qorunması məsələsi – bütün bu
problemlər bu gün üzə çıxmamışdır. Bütün bu problemlər indi – XXI əsrin başlanğıcında da
aktual məsələlər olmuşdur”[1, səh. 264].
Bəşər tarixində qadın hüquq və azadlıqlarını ilk dəfə İslam dini əsasında Məhəmməd Peyğəmbər həm nəzəri, həm də əməli şəkildə mükəmməl surətdə irəli sürmüşdür. Bu nəzəriyyə
müsəlmanların müqəddəs kitabında – Quranda öz əksini tapmışdır. İslamdan əvvəlki Cahiliyyə
dövründə qız uşağının doğulmasından narazı qalan və ya ehtiyac üzündən övladlarını diri-diri
torpağa basdıran cahil və qəddar bütpərəstləri Quran təqdir etmir və buna görə həmin valideynləri ittiham edir : “ Verilən müjdənin pisliyi üzündən tayfasından qaçıb gizlənər. Görəsən
onu (körpəni) zillət içində saxlayacaq, yoxsa torpağa diri-diri basdıracaq?” [2; Nəhl surəsi, 5859] . Bir hədisdə bunun əksinə olaraq Məhəmməd Peyğəmbər belə buyurur: “ Kim ki, iki qız
uşağını həddi-buluğa çatana qədər bəsləyib böyüdərsə, qiyamət günündə (barmağını cütləşdirərək) beləcə bərabər olarıq” və yaxud, “ Qız bir güldür ki, sən onun ətrindən bəhrələnirsən”.
İslamda qadın müqəddəslik və paklıq rəmzi, xeyir-bərəkət sahibi kimi tanındığı üçün
misilsiz qiymət və hörmətə layiq görülür. İslam əxlaqının yaşandığı bir cəmiyyətdə, cəmiyyəti
təşkil edən fərdlər arasında qətiyyən ayrı-seçkilik yoxdur. Əsas meyar bu insanların cinsiyyəti,
mövqeləri, sərvətləri və ya hər hansı başqa bir xüsusiyyətləri deyil, etdikləri yaxşı işlər, möminlik, etiqadlılıq və Allaha olan yaxınlıqları, yəni təqvalarıdır. Qurani-Kərimin bir ayəsində
müsəlmanlara "Tədarük görün, şübhəsiz azuqənin ən xeyirlisi təqvadır" [3; Bəqərə surəsi, 197]
və yaxud digər bir ayədə göstərildiyi kimi “ Kişi qadından, qadın isə kişidən üstün deyildir.
Üstünlük yalnız təqva ilədir “ [3; Nisa surəsi, 49]– deyə müraciət olunur. Bəşər tarixində ilk dəfə
olaraq qadınların hüquqları ən yüksək müstəvidə -ilahi vəhy vasitəsilə təsbit olunmuşdur: “
...Kişilərin qadınlar üzərində haqları olduğu kimi, qadınların da kişilər üzərində öz haqları var”.
İslamda mömin və dindar olanlar cinsindən asılı olmayaraq cənnətlə mükafatlandırılır:
“Həqiqətən, müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar, mömin kişilər və mömin qadınlar, müti
kişilər və müti qadınlar, doğru danışan kişilər və doğru danışan qadınlar, səbirli kişilər və səbirli
qadınlar, (Allaha) baş əyən kişilər və baş əyən qadınlar, sədəqə verən kişilər və sədəqə verən
qadınlar, oruc tutan kişilər və oruc tutan qadınlar, ismətlərini qoruyan kişilər və (ismətlərini)
qoruyan qadınlar, Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün Allah bağışlanma və böyük
mükafat hazırlamışdır” [3, Əhzab Surəsi, 35].
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İslamın irəli sürdüyü prinsiplərə əsasən qadınların mülkiyyət hüququ da qanuniləşmiş və
təsbit edilmişdir. Quranda qadınların köləlikdən xilas edildiyi, qadınların kişilərlə bərabər
hüquqlara malik olduqları belə buyurulmuşdur: “ Kişilərin və qadınların hər biri bərabər hüquqlu
olub, öz mallarına və sərmayələrinə malikdirlər. Qadınların bütün irsi, peşə və ticarət malları
onların özlərinə məxsusdur, onlar qanunla icazə verilmiş vaxtda həmin mallardan istifadə edə
bilərlər. Kişilərin öz qazandıqlarından öz payı, qadınların da öz qazandıqlarından öz payı var “
[3; Nisa surəsi, 32] –bu qanun, həqiqətən , islam dini üçün bir iftixar sayılır. İslamşünas alim
İ.P.Petruşevski yazır: “ Arvadın əmlakını və cehizini ərin sərəncamına verən Avropanın feodal
və daha sonra burjua qanunvericiliyindən fərqli olaraq, müsəlman hüququ ərlə arvadın əmlakının
ayrılığı prinsipini ciddi surətdə həyata keçirir. Müsəlmanlıqda arvadın əmlakı barəsində
sərəncam verməyə ərin hüququ yoxdur”[4,səh.175].
İslam dini evlənmək məsələsində də qadına azadlıq və müstəqillik verir. İslam nöqteyi
nəzərindən qadının razılığı olmadan , onu heç kim ərə getməyə məcbur edə bilməz. Ümumiyyətlə, qadınla əlaqədar elə bir məsələ yoxdur ki, İslam dəyərləri onu ən yaxşı şəkildə həll etməmiş
olsun.
Məhəmməd Peyğəmbərin yaşadığı dövrü, haqlı olaraq, İslam cəmiyyətinin nümunəvi
dövrü – “ səadət əsri” dövrü hesab edirlər. Onun həyat tərzi ətrafındakı müsəlmanlara real həyatda tətbiqini göstərmiş və bu sonralar öz əksini səhih hədislərdə tapmışdır. Peyğəmbər vasitəsilə
bəşəriyyətə çatdırılan ilahi hökm və ya qanunlar cəmiyyətin formalaşması və idarə olunmasında
əsas rol oynamış, onun sosial-hüquqi bazasını təşkil edən əxlaqi meyarları müəyyənləşdirmiş,
qadın – kişi münasibətlərinin sosial rol və funksiyalarını tənzimləmişdir. Peyğəmbər öz hədislərində mömin, ərinə sədaqətli, namuslu qadınları ən qiymətli nemət kimi yüksək qiymətləndirmişdir. Onun ilk həyat yoldaşı Hz. Xədicə haqqında dedikləri: “ İnsan üçün ən qiymətli nemət
Allahın iradəsi ilə hərəkət edən, ərinə itaət edən, onun xoşuna gəlməyə hərəkət çalışan xeyirxah
qadındır... beləsi əri ona bir şeyi etməyi buyuranda ərinə itaət edir, o, evdə olmadıqda isə onun
hüquqlarını pak saxlayır və namusla qoruyur”.
Avropada qadınların “günahkar və buna görə də, uşaq doğumu ilə cəzalandırılması”,
“insani ruha malik olmayan” bir varlıq kimi tanınması, sözün əsl mənasında qadın varlığının və
hüquqlarının alçaldılması kimi dəyərləndirilir. 1850-ci ildə İngiltərədə qəbul edilmiş qanuna
əsasən, qadınlar ölkə vətəndaşı sayılmır və heç bir mülkiyyət hüququna malik deyildilər. Hətta
əyinlərindəki paltarları belə onların mülkiyyəti hesab edilmirdi. VIII Henri isə qadınların dini
kitab oxumaqlarını qadağan edən bir fərman imzalamışdır.
1882-ci ildə İngiltərədə yeni qəbul olunmuş bir qanuna əsasən qadınlar həmin dövr üçün
“misilsiz” hüquq əldə edirdilər. Onlar qazandıqları pulu istədikləri kimi xərcləyə bilər və öz
ərlərinə verməmək hüququnu qazanırdılar. Halbuki , 14 əsr bundan qabaq İslam dini qadının
xüsusi mülkiyyətə sahib olması və onun iqtisadi cəhətdən müstəqilliyini elan etmişdir.
Bütün bunlar Allahın buyurduğu İslam şəriətinin hələ 14 əsr öncə irəli sürdüyü hökmdür.
Məhz İslamın qadına olan münasibəti orta əsrlərdə digər ölkələrə nümunə olmuş, onlarda
cəmiyyətdə qadına qarşı yönələn ədalətsiz və çirkin münasibətlərin aradan qalxmasına səbəb
olmuşdur. Qərbdə qeyd edildiyi kimi, İslam dini gəlişi ilə özünün kamil proqramında qadına
xüsusi diqqət yetirmiş və onların hüquq və azadlıqlarını müəyyən etmişdir. İslamda qadın
hüquqlarını araşdıran bir çox qərb tədqiqatçıları obyektiv mövqedən çıxış edərək, İslamda
qadınların bir çox sosial-iqtisadi hüquqlara malik olduqlarını qeyd edirlər: “ Qadının son dərəcə
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lehinə olan quran ehkamı, nəzəri şəkildə olsa belə, ona indiki Avropa qadınlarının təmin etdiyi
qanunlardan daha əlverişli bir vəziyyət bəxş etmişdir.
Ədəbiyyat:
1. L.Mövsümova “ Azərbaycan qadını uzaq keçmişdən indiyədək”, Bakı2002,səh.264.
2.Qurani-Kərim.Ərəb dilindən tərcümə edənlər: M.Qəni oğlu və T.Bilal oğlu, Bakı,
Göytürk, 2000, Nəhl surəsi, 58-59.
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HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ VƏ İSLAM HƏMRƏYLİYİ
Məhəmməd Hüseyn
MüasirAzərbaycan İslam dünyasında ən uğurlu dünyəvi dövlət modellərindən biri hesab
olunur. Tarixə nəzər salsaq, Şərqdə ilk demokratik-dünyəvi dövlət quruluşu məhz Azərbaycanın
adı ilə bağlıdır. Əhalinin əksəriyyətinin müsəlman olmasına baxmayaraq, dövlət digər dinlər və
dini konfessiyalara münasibətdə tolerant münasibət göstərir. 2017-ci ildə IV İslam Həmrəyliyi
oyunlarının Bakıda keçirilməsi dünyəvi dövlət olmasına baxmayaraq, Azərbaycanın İslam dünyasının periferiyasında yerləşmədiyini bir daha sübut etdi.İslam Həmrəyliyi oyunlarının Bakıda
keçirilməsi 57 müsəlman dövlətinin Azərbaycanın müstəqilliyinə və beynəlxalq aləmdəki nüfuzuna etimad göstərməsi demək idi. Bu həm də müsəlman dövlətləri ilə dostluq və əməkdaşlıq
münasibətlərinin və həmrəylik prinsiplərinin ifadə edilməsində ən mütərəqqi addımlardan idi.
Heydər Əliyev və “İslam həmrəyliyi” ideyası
Dünya miqyasında Azərbaycanın müsəlman dövlətləri ilə qarşılıqlı əməkdaşlığı hələ 90-cı
illərin əvvəllərində Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan “İslam həmrəyliyi”
ideyasının məntiqi nəticəsi olaraq meydana çıxmışdır. H. Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi dövrdə
müstəqilliyini yeni bərpa etmiş Azərbaycan xalqı üçünideolojikonturların dəqiqləşdirilməsi
zərurəti yaranmışdı. Post-Sovet kimliyi, İslam mənəvi dəyərlərinə qayıdış və dini dözümlülük
məsələsində paritetə nail olmaq daxili siyasətdə prioritet istiqamətlərdən idi.
Məlumdur ki, SSRİ-nin tərkib hissəsi olduğu müddət ərzində Azərbaycan xalqının dini
orientasiyası, bir tərəfdən, İttifaqın ateizmin təbliğinə dair siyasəti nəticəsində zəiflədilirdi, digər
tərəfdən isə, özünü heç bir siyasi əsaslara dayanmadan İslam ümməti hesab edən xalqın
nümayəndələri arasında dini motivlər latent formada olsa da, güclənirdi. Heydər Əliyev
hakimiyyətə gəldikdən sonra bu iki tendensiya arasındakı ziddiyyətləri aradan qaldırmaq
məqsədilə ilk iş olaraq dünyəvi dövlətdə dinin yerinin müəyyənləşdirilməsinə dair addımlar atdı.
Məhz bu dövrdə Xose Kazanovanın təbirincə desək, 1970-ci illərdən başlayaraq dünyada gedən
“dinin ictimailəşməsi” tendensiyası Azərbaycanda da geniş yayılmağa başladı. Bu tendensiyanın
əsasını “dünyəvi cəmiyyətlərdə dinin öz əvvəlki rolunu itirməsi və ictimai rezonansa çevrilməsi
təşkil edirdi”. [6] Müxtəlif xalqların özünü hər hansı bir etnik mədəniyyətə deyil, ümumilikdə
İslam ümmətinə aid etməsi bu prosesin əsas istiqamətini təşkil edirdi. Yaranmış şəraitdən
bacarıqla istifadə edən Heydər Əliyevin irəli sürdüyü “İslam həmrəyliyi” ideyası da bu prosesin
əsas elementlərini özündə ehtiva edirdi.
Heydər Əliyevin İslam siyasətinin əsasında 4 əsas prinsip dayanırdı:[4]
1. Azərbaycan xalqının dini əqidəsini əks etdirən İslam milli mədəniyyətin ayrılmaz
hissəsidir.
2. Din cəmiyyətin milli, əxlaqi və mənəvi bütövlüyünün ən mühüm amillərindən biridir.
3. Mövcud şəraitdə din və dövlət arasındakı münasibətlər adekvat formada tənzimlənməlidir.
4. Müasir beynəlxalq münasibətlərin ən vacib şərtlərindən biri sivilizasiyalar və xalqlar
arasında münasibətlərin qarşılıqlı anlaşma əsasında qurulmasıdır.[4]
Göründüyü kimi, bu prinsiplər Azərbaycan xalqının öz dini dəyərlərinə qayıdışı ilə
bərabər, dinin dövlətdən ayrı olmasının vacibliyi və digər müsəlman xalqları ilə dostluq
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münasibətlərinin qurulmasını zəruri edirdi. Müsəlman dövlətlərinin inam və etimadının
qazanılması üçün İslamın Azərbaycanda dirçəlməsi və bərqərar olmasına ehtiyac var idi. Heydər
Əliyevin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi strategiya ilə minlərlə məscid və ibadət yerlərinin
tikintisi və təmiri maaliyyələşdirildi. Təzəpir məscidi, Bibi Heybət məscidi və Mir Möhsün
ağanın ziyarətgahının bərpası bilavasitə onun himayəsi altında həyata keçirildi. [2] Ölkənin ən
güclü siyasi fiquru kimi H.Əliyevin müqəddəs yerləri ziyarət etməsi, müsəlman dövlət və
hökumət başçıları ilə görüşlər keçirməsi, 1997-ci ildəHəcc ziyarətinə getməsi onun ictimai
xadim kimi İslama bağlılığını rəsmiləşdirən ən yaxşı örnəklərdənidi.
H. Əliyevin“İslam həmrəyliyi” ideyası Azərbaycanın İslam coğrafiyasında nüfuzunun
genişlənməsinə istiqamətlənmişdi. İslam Konfransı Təşkilatı, İSESCO və digər nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində İslam dövlətləri ilə qarşılıqlı münasibətlərin inkişaf
etdirilməsi bu konsepsiyanın əsas istiqamətini təşkil edirdi. 1994-cü il 13 dekabrda Mərakeşin
Kasablanka şəhərində keçirilən İKT sammitində Heydər Əliyev qeyd edirdi ki: “Əminəm ki,
Mərakeşdəki Zirvə görüşü Azərbaycanın bütün İslam dünyası ilə əməkdaşlığının genişlənməsinə
və dərinləşməsinə kömək edəcəkdir”. [3]
Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə müsəlman dövlətləri ilə münasibətlər
Sovet İttifaqının süquta uğraması ilə Azərbaycanda yaranan ideolojivakum İslam dininin
müxtəlif variantlarda təşəkkülü ilə doldurulmağa çalışılırdı. 90-cı illərin əvvəllərində din
sahəsindəki “laissez-faire” cəhdləri və Azərbaycan xalqının əqidəsi uğrunda müxtəlif dini
qrupların mübarizəsi İslami dirçəliş üçün katalizator rolunu oynayırdı.[5]
Kommunizm və ateizm ideologiyalarının təbiət və xüsusiyyətlərinə yaxından bələd olan
H.Əliyev hakimiyyətə gəldiyi dövrdə Azərbaycanda xarici missionerlərin öz ideyalarını təbliğ
etməsi üçün əlverişli şərait mövcud idi. Onlar arasında ən nüfuzluları İran dindarları, ərəblər və
Türkiyədən olan dini aktivistlər və bir sıra xristian qrup və sektaları idilər. [12]Xüsusilə də,
1993-cü ildə Səudiyyə Ərəbistanı, Liviya, Qətər, BƏƏ, Küveyt və İordaniyanın Azərbaycana
dini təsiri böyük idi.[8]Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt və TürkiyəAzərbaycanda məscid və
mədrəsələrin tikilməsində yaxından iştirak edir,İran mollaları isə Azərbaycan məscidlərində
mövqelər tuturdular.[5]
Azərbaycanlı alimlərindən Nəriman Qasımoğlu hesab edirdi ki, “Azərbaycanda mərkəzləşmiş İslam təhsili ənənəsi olmadığından ölkə xarici təsirlərə qarşı zəif idi.İran,Ərəb ölkələri və
Türkiyədən olan bir sıra dairələr belə hesab edirdi ki, Azərbaycan xalqına İslamı öyrətmək onların vəzifəsidir. Onların hər biri dini öz mühakimələri və ideyalarına uyğun şəkildə təlqin edirdilər. Buna görə də biz Azərbaycanda heç vaxt müşahidə olunmayan yeni İslami tendensiyalara
şahidlik etməli olduq”. [5]
Həqiqətəndə, müstəqilliyin bərpasından sonra qonşu müsəlman dövlətləri Azərbaycanda
dini yenidən formalaşdırmağa cəhd edirdilər. İslam dini daxilindəki sünni-şiə parçalanması və
Azərbaycanın müvafiq olaraq bu iki məzhəbi özündə ehtiva edən Türkiyə və İran ilə coğrafi
sərhədlərə malik olması faktı müstəqilliyini yeni bərpa etmiş dövlət üçün ciddi problemə çevrilə
bilərdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi fonunda yaranmış siyasi vəziyyət Azərbaycan xalqının
münaqişədə erməniləri dəstəkləyən İran və ona bağlı olaraq panislamizm ideyalarından
uzaqlaşmasına təkan verdi. Yaranmış paradoksal vəziyyətdə əksəriyyəti şiə olan Azərbaycan şiə
İrandan üz döndərdi, sünni Türkiyə və xristian Qərb dövlətləri ilə yaxınlaşmağa başladı.[15]
Nəticə etibarilə, İslam milli azlıqlar arasında geniş vüsət aldı.İranın həyata keçirdiyi dini təbliğat
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ölkənin cənubunda məskunlaşan talışlar və Abşeron yarımadasında yaşayan tatlar arasında
uğurlu nəticə verdi. Analoji vəziyyət Şimali Qafqaz və Ərəb ölkələrindən gələn sələfi
(vəhhabilik) ideologiyasının Azərbaycanda yayılması ilə nəticələndi.[15]
Dinə əsaslanan həmrəylik İranla münasibətlərdə fiaskoya uğrasa da, Azərbaycan münaqişə
ilə bağlı İKT üzvü olan müsəlman dövlətlərinin dəstəyini qazandı.İKT tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul edilən qətnamələr müsəlman dövlətlərinin Azərbaycana dəstəyini
əks etdirirdi.“1996-cı ilin dekabrında Cakartada keçirilmiş İKT Xarici İşlər Nazirlərinin XXIV
Konfransında və 1997-ci ilin dekabrında Tehranda keçirilmiş İKT dövlət və hökumət
başçılarının VIII Zirvəgörüşündə “Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı
təcavüzü haqqında” qətnamənin qəbul edilməsi ilə Azərbaycanın haqlı mövqeyi dünya
ictimaiyyətinə çatdırılmış, erməni təcavüzü qətiyyətlə pislənmiş, işğalçı qüvvələrin Azərbaycan
ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb edilmiş və Azərbaycana humanitar yardım
edilmişdi.[1]
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və İslam həmrəyliyi
Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonrakı 3 il ərzində Azərbaycan diplomatik baxımdan təcrid
olunmuş vəziyyətdə idi. Buna səbəb isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini dini prizmadan təqdim
etməyə çalışan, Rusiya və Amerika siyasi elitası ilə sıx əlaqələrə malik olan erməni lobbisinin bu
istiqamətdə həyata keçirdiyi təbliğat idi.Dağlıq Qarabağ ətrafında yaranan münaqişə dini
motivlərə əsaslanmasa da, Ermənistanın dini lideri I Vazgen separatist hərəkatın birbaşa təşəbbüskarlarından idi.[11]Münaqişə dünya mediasının bir sıra nümayəndələri tərəfindən sülhsevər
xristian Ermənistan və Azərbaycanın fundamentalist müsəlman rejimiarasında qarşıdurma kimi
təqdim olunurdu.[10]
Məsələ ilə bağlı sərt mövqe nümayiş etdirən Heydər Əliyev Ermənistanın Azərbaycana
qarşı işğalçılıq müharibəsinə dini don geyindirənləri ciddi şəkildə tənqid edir, bu müharibənin
dini xarakter daşımadığını vurğulayır və bu cür şayiələr yayan bəzi kütləvi informasiya vasitələrinə öz etirazını bildirirdi. O, Azərbaycanın fəaliyyətinin Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınmış və qəbul olunmuş ərazi bütövlüyünü və sərhədlərin toxunulmazlığını təmin etməyə yönəldildiyini qeyd edirdi.
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycana beynəlxalq səviyyədə ilk dəstək İKT-dən gəlmişdi. ABŞ-ın Azadlığı Müdafiə Aktına 907-ci düzəlişi
qəbul etməsi ilə Qərb dövlətləri münaqişədə Azərbaycana dəstək olmaqdan imtina etdilər.
Azərbaycanın çətin və dəstəyə ehtiyacı olduğu vaxtlarda yaranan boşluğu “müsəlman qardaşlar”
doldurdu. [14]
1993-cü ildə Türkiyənin Ermənistana qarşı embarqo siyasətinə qoşulması növbəti həmrəylik nümunəsi idi.Lakin qeyd etmək lazımdır ki, müsəlman ölkələrindən gələn dəstək siyasidən
daha çox humanitar xarakter daşıyırdı və birbaşa Azərbaycan əhalisinə yönəlmişdi.[13]
İslam faktoru xristian ruslara qarşı azadlıq mübarizəsinə başlamış çeçenlərin Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Azərbaycan ordusunun tərkibində ermənilərə qarşı vuruşmasını şərtləndirdi.
1997-ci ildə Çeçenistan prezidenti Aslan Məshədov Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevlə
görüşü zamanı Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı yardım təklif etmişdi.[9]
Bütün bu faktlar onu göstərirdi ki, ümumi İslami dəyərlər müsəlman dövlətlərini bir-birinə
daha da yaxınlaşdırır. Azərbaycanda İslam həmrəyliyinin banisi Heydər Əliyev idisə, onun
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qoyduğu mənəvi irs İlham Əliyev tərəfindən uğurla inkişaf etdirildi və bununla da, İslam
dünyasına inteqrasiyanın yeni mərhələsinə keçid baş verdi.
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HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ VƏ İSLAM HƏMRƏYLİYİ
Elşad İsayev
“AZƏRSU”Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan
Dünyanın hansı ölkəsində, hansı yerində yaşamasından asılı olmayaraq,
hər bir Azərbaycanlı hiss etməlidir ki, onun Azərbaycan kimi vətəni vardır.
Hər bir Azərbaycanlı da buraya ata ocağı kimi baxmalıdır.
Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin 2016-cı ilin aprelində Ermənistan tərəfindən törədilən
təxribatların qarşısının alınmasında və işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsində göstərdiyi müstəsna rəşadət və igidlik, xüsusilə də ordumuzun qəhrəmanlıq rəmzinə çevrilmiş Lələtəpə əməliyyatında qazanılmış tarixi qələbə ölkəmizin hər bir vətəndaşında böyük ruh yüksəkliyi
yaratmış, vətənpərvərlik duyğularını, mübarizə əzmini və işğala məruz qalmış ərazilərimizin
tezliklə qaytarılacağına inam hissini gücləndirib.

Bugün heç kəsə sirr deyil ki, Azərbaycan dünyanın tolerantlıq mərkəzidir. Azərbaycan bir
çox millətlərin və dini konfessiyaların dinc yanaşı yaşamasının unikal nümunəsidir. Azərbaycanda tarixən heç vaxt milli və dini zəmində ayrı-seçkilik və qarşıdurma baş verməyib, qarşılıqlı
etimada və hörmətə əsaslanan mütərəqqi milli mədəni və dini münasibətlər mövcud olub.Milli
müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycan cəmiyyəti üçün həyatın bütün sahələrində olduğu kimi din
sahəsində də müəyyən pərakəndəlik səciyyəvi idi, Ümummilli lider Heydər Əliyev respublikada
yenidən hakimiyyətə qayıdanda cəmiyyətin dinə bağlı durumu belə mürəkkəb və ziddiyyətli
idi. Bu cür çətin şəraitdən yalnız yüksək dövlətçilik təcrübəsi olan bir şəxs baş çıxara, vəziyyəti
düzgün qiymətləndirib dönüş yarada bilərdi. Yalnız Heydər Əliyev öz dərin biliyi, yüksək bacarığı, mətin iradəsi, böyük idarəçilik təcrübəsi, düzgün və uzaqgörən siyasəti sayəsində dövlət-din
münasibətlərini inzibatçılığa yol vermədən, məqbul beynəlxalq standartlara müvafiq şəkildə öz
təbii məcrasına qaytara bilər, dövlətin strateji xəttinə əsasən tənzim edə bilərdi. İlk növbədə dindövlət münasibətlərində yaranmış uçurum aradan götürülməli, qarşılıqlı inam bərpa olunmalı,
dövlətin antidin, ateist siyasəti yeritməməsinə insanları inandırmalı, dinin həqiqətən də millimənəvi dəyərlərdə yerini müəyyən etmək tələb olunurdu. Bu asan və tezliklə həyata keçirilməsi
mümkün olan iş deyildi.
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Prezident məscidlərə gedir, dini münasibətlərlə keçirilən mərasimlərdə iştirak edir,
dindarlarla görüşür, dövlətin strateji xəttini özü şəxsən izah etməyə çalışırdı. Çıxışlarının birində
bildirirdi ki, Azərbaycanın straleji yolu demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğundan
keçir. Əlbəttə, dünyəvi dövlətçilik prinsipi dövlətin dindən ayrılığını nəzərdə tutur.Lakin vətəndaş, bütövlükdə isə xalq və millət dindən ayrı deyildir. 1-2 oktyabr 1998-ci ildə Bakıda keçirilən
“Müasirlik və dini-mənəvi dəyərlər” adlı beynəlxalq konfransda Heydər Əliyev dünyəvi dövlətdə etiqad azadlığı prinsipini daha geniş açıqlayaraq demişdir ki: “Dövlətimiz insanlara bütün
azadlıqları vermiş və vicdan azadlığını, din azadlığını öz siyasətinin əsas hissəsi hesab etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası (18,48-ci maddələr) din və vicdan azadlığını təsbit
etmiş, biz isə bir dövlət kimi bunun təmin olunmasının qarantıyıq. Bəli, ona görə də bizim
dövlətimiz dünyəvi dövlətdir. Ancaq biz dindən ayrı deyilik”.
Ölkəmizdə bu ilin “İslam Həmrəyliyi İli” elan olunmasının başlıca məqsədləri müsəlman
aləmində birliyi möhkəmləndirmək, İslamın sülh və mədəniyyət dini olduğunu bütün dünyaya
göstərməkdir. Avropa ilə Asiyanın qovuşuğunda yerləşən Azərbaycanda müxtəlif dinlərə ayrıayrı mədəniyyətlərə mənsub olan insanlar əsrlər boyu dinc, mehriban şəraitdə yaşayıb yaratmışdır. Ölkəmiz dini və ya milli zəmində hansı bir problemlə isə heç vaxt üzləşməmişdir. Uzun
illərdir ki, qonşu Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzündən və terrorçuluq əməllərindən
əziyyət çəkən Azərbaycan xalqı terrorizmin bəşəriyyət üçün necə təhlükəli olduğunu yaxşı dərk
edir, onunla mübarizə aparılması zərurətini mühüm vəzifələrdən hesab edir və bu yolda dünyanın
digər xalqları ilə hər cür əməkdaşlığa hazır olduğunu bəyan edir.Bu gün xalqımız bəlkə də hər
şeydən çox dostluq, mehribanlıq, birlik ehtiyacındadır. Son illər Azərbaycanda, cəmiyyətimizdə
bu arzular günü-gündən möhkəmlənir. Xalqımızın, cəmiyyətimizin məhz birliyi, həmrəyliyi nəticəsində biz Azərbaycanda sülhə və əmin-amanlığa nail olmuşuq. Azərbaycan dövlətinin apardığı
siyasət, həyata keçirdiyi tədbirlər xalqın əksəriyyəti tərəfindən minnətdarlıqla qəbul olunur.
Xalqın, vətəndaşlarımızın hamısının səyləri nəticəsində biz ölkəmizdə sabitliyə nail olmuşuq,
ictimai-siyasi sabitlik əldə etmişik.
1994-cü ildə Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində atəşi dayandırmışıq, atəşkəs rejimi
əldə etmişik. İnsanlarımıza rahat, sülh şəraitində yaşamaq, yaratmaq, qurmaq imkanları təmin etmişik. Biz müharibədən tamamilə xilas olmaq istəyirik, işğal edilmiş torpaqlarımızın azad olunması, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası üçün çalışırıq.
Ölkəmizin suverenliyi, müstəqilliyi, torpaqlarımızın müdafiəsi yolunda böyük qurbanlar
vermişik. Qan tökülübdür, şəhidlər vermişik. İnanıram ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
təmin edəcəyik, işğal olunmuş torpaqlar azad olunacaq, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş
soydaşlarımız öz elinə-obasına qayıdacaqlar. Bütün xalqımızın rahat, firavan həyat sürməsi üçün
imkanlar yaradılacaqdır.
Son illərdə bütün sahələrdə əldə etdiyimiz nailiyyətlər xalqımızın, vətəndaşlarımızın Azərbaycan dövlətinə, iqtidarına göstərdiyi etimadın, dəstəyin nəticəsidir, cəmiyyətimizin əksəriyyətinin həmrəy olmasının, birliyə, mehribanlığa səylər göstərməsinin nəticəsidir. Bütün bunlara
görə bu gün mən Azərbaycanın vətəndaşlarına, xalqımıza təşəkkür edirəm.Amma bunlara nail
olmaq üçün yenə də və yenə də ölkəmizə sülh, əmin-amanlıq, sabitlik lazımdır, qarşılıqlı anlaşma, həmrəylik, birlik lazımdır. Mən bu gün sizləri, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını bu
yolda əməkdaşlığa dəvət edirəm. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, biz istədiyimizə nail
olacağıq.
İtaliyanın məşhur “Capitolino Flash” (“Paytaxtın İşığı”) adlı qəzetində də “Azərbaycan –
Mədəniyyət və Dinlərarası Tolerantlıq Nümunəsi” adlı böyük məqalə çap olunub. Məqalədə
218

HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ VƏ İSLAM HƏMRƏYLİYİ

qeyd olunur ki, Azərbaycan tarixində multikulturalizim sahəsində ən böyük islahatların məhz
Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olduğunu vurğulayır: Azərbaycanın tutduğu demokratik, hüquqi,
dünyəvi dövlət quruculuğu yolu millətin özünü dərindən dərk etməsini tələb edir, milli özünüdərk isə millətin ictimai və dini fikrinə, fəlsəfəsinə, adət-ənənələrinə müraciət edilməsini labüd
edir.Çünki burada bir tərəfdən milli substansiyanın özünüdərk təcrübəsi, digər tərəfdən isə bu
substansiyanın nisbətən güclü və aydın mənəvi təzahürləri cəm olmuşdur.
Bütün bunları müdrik bir filosof kimi nəzərə alan Heydər Əliyev 5 sentyabr 1993-cü ildə
Təzəpir məscidində Mühəmməd peyğəmbərin mövludu münasibətilə keçirilən mərasimdə çıxış
edərək demişdir: “Biz bir dövlət kimi… Azərbaycan Respublikasında, müstəqil Azərbaycanda hər bir insanın sərbəst olaraq öz dini adət-ənənələrinə xidməti və onlardan istifadə
etməsinə bütün imkanları yaradacağıq”. Ümummilli lider bütün sonrakı dövr ərzində bu vədinə əməl etmiş, dinin, dini təsisatların və etiqadların müasir Azərbaycan cəmiyyətində oynadıqları rola diqqətini azaltmamışdır. 8 aprel 1998-ci ildə Qurban bayramı münasibətilə Mir Möhsün
ağanın ziyarətgahında keçirilən bir görüşdə qeyd etmişdir ki: “İslam dini bizim doğma dinimizdir.
Xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri, dinimizin adət-ənənələri bizim sərvətimizdir… Bizim ənənələrimiz, mənəvi, milli, dini dəyərlərimiz ölməzdir və bundan sonra da yaşayacaqdır”.
Məhz o, Azərbaycan xalqına müstəqillik, azadlıq, rahatlıq və stabillik bəxş edib.
Azərbaycanda tolerantlıq mədəniyyətinin qorunmasında və bu sahədə böyük islahatların
aparılmasında əvəzsiz rol oynayıb. Hakimiyyətə gəldiyi ilk günlərdə Heydər Əliyev bütün
dinlərə dövlət tərəfindən bərabər diqqət və qayğı göstərilməsinin əsasını qoyub. Heydər
Əliyev və bütün Qafqazın Şeyxi Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Sovet Hakimiyyəti dövründə dağıdılmış katolik kilsəsinin inşasına böyük sahə ayırır və yenidən tikilməsini təmin
edir. Bununla da bütün dünyaya müsəlman dövləti kimi örnək göstərərək, multikulturalizimin əsasını qoyub”.
Bu gün dövlət başçımız İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycanda tolerantlığın qorunması
naminə böyük addımlar atılır.
Prezident İlham Əliyev mütəmadi olaraq dini icmaların liderləri ilə görüşür, onların ehtiyac
və problemlərinə maraq göstərir. Olkə rəhbəri müntəzəm olaraq ölkənin xristian və yəhudi
icmalarını əsas dini bayramlar münasibətilə təbrik edir.Beləliklə, tarixən Azərbaycanda formalaşmış tolerantlıq və dözümlülük cəmiyyətimizi səciyələndirən gözəl bir ənənəyə çevrilmişdir.
Dövlətin bu sahədə yürütdüyü siyasət nəticəsində çoxmillətli Azərbaycan cəmiyyətində dinlərarası münasibətdə dözümlülük özünü yüksək səviyyədə göstərir.
Azərbaycan müxtəlif millətlərə və dinlərə məxsus insanların birgə mehriban yaşadığı bir
ölkə, Şərqlə Qərb, Qərblə islam dünyası arasında bir körpü olaraq mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası dialoqa böyük önəm verir.
Təsadüfi deyildir ki, son illərdə ölkəmizdə dini tolerantlıq mövzusunda bir sıra beynəlxalq
tədbirlər keçirilmişdir.Ölkə başçısının təşəbbüsü ilə Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoq ücün
bir mərkəzə çevrilmişdir. Prezident İlham Əliyev Avropa və qonşu regionların mədəniyyət nazirlərinin 2008-ci il dekabrın 2-3-də Bakıda keçirilmiş konfrasındakı nitqində müxtəlif
mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafını nəzərdə tutan
“Bakı Prosesi” təşəbbüsünü irəli sürmüşdür. Bundan sonra Azərbaycan paytaxtının bu yöndə ev
sahibliyi etdiyi daha bir mötəbər beynəlxalq məclisdə – 2009-cu il oktyabrın 13-dən 15-dək
davam etmiş İslam ölkələri mədəniyyət nazirlərinin konfransı çərçivəsində “Mədəniyyətlərarası
dialoq” mövzusunda keçirilmiş “dəyirmi masa”da “Bakı Prosesi -sivilizasiyalar arasında dialoqa
yeni çağırış” adlı rəsmi sənəd qəbul edilmişdi.
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2010-cu ildə Bakıda keçirilən Dünya Dinləri Liderlərinin Zirvə Görüşündə Azərbaycanda
tarixən heç vaxt milli və dini zəmində ayrı-seçkilik və qarşıdurma baş verməyib, qarşılıqlı etimada və hörmətə əsaslanan mütərəqqi milli-mədəni və dini münasibətlərin mövcud olması dünyanın müxtəlif regionlarından tədbirə qatılmış nüfuzlu din xadimləri tərəfindən də təsdiq edilmişdir. H. Əliyev öz xalqını çox sevirdi. Azərbaycan dilini sevirdi, uşaqları sevirdi.H.Əliyev
Azərbaycan mədəniyyətini, adət-ənənələrini, azərbaycançılığı, Azərbaycanın gözəl güşələrini,
torpağını, bütov Azərbaycanı sevirdi. Çünki O, Azərbaycanın vətənpərvər oğlu idi. Azərbaycan
xalqının ən çətin məqamlarında xilaskarı idi.Təsadüfi deyil ki, çıxışlarında dəfələrlə qeyd etmişdir ki, “mənim üçün hər şeydən əziz mənim xalqımdır, mənim vətənimdir, mənim torpağımdır.”
Azərbaycan çoxmillətli bir respublikadır.Heydər Əliyev istər sovet dövründə, istərsə də müstəqillik illərində dövlətə rəhbərliyi, ölkənin siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni inkişafı sahəsində göstərdiyi misilsiz xidmətlər xalqımızın milli mənlik hissinin yüksəldilməsində, milli özünüdərkin qərar
tutmasında, Azərbaycançılığın inkişaf etdirilməsində rolu və əhəmiyyəti əvəzedilməzdir.
Yenidən hakimiyyətə qayıdan H. Əliyev Azərbaycanda milli birliyə, sabitliyə, əmin-amanlığa – yəni Azərbaycançılığa nail oldu.
“Azərbaycan – onun ərazisində yaşayan bütün millət və xalqların ümumi vətənidir”—
deyən möhtərəm H.Əliyev milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması, Azərbaycan dilinin dövlət
dili olaraq işlədilməsi haqqında xüsusi fərman imzalamış, qanun qəbul etmişdir.
Heydər Əliyev 31 dekabrı “Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü” elan edərək
onların vətənçilik ideologiyasında birləşməsinə nail oldu. Heydər Əliyev “Hər bir Azərbaycanlı
öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz Azərbaycançılığı, Azərbaycan dilini,
mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq və mən həmişə fəxr
etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam”—fikirləri hər bir Azərbaycanlını
düşündürməli, hər bir Azərbaycanlının əsas qayəsin təşkil etməlidir.
Ümummilli lider H.Əliyevin işləyib hazırladığı Azərbaycançılıq konsepsiyasına əsaslanan
milli ideologiyamızda ümumbəşəri dəyərlərə o, cümlədən İslam dininə xüsusi hörmətlə yanaşıb.
“Biz müstəqillik əldə etdikdən sonra İslam dinini özümüzə qaytardıq” - deyən Ulu Öndər fikrini
daha da genişləndirərək əlavə edirdi ki, Qurani-Şərifdə böyük əxlaqi normalar əks olunub,
onlardan səmərəli istifadə etmək hər bir müsəlmanın qarşısında ümdə vəzifə kimi durur. Ümumbəşəri dəyərlərdən danışan Ulu Öndərimiz qeyd etmişdirki, bizim ali qanunvericilik kitabımızda
müstəqil dövlətimizin Konstitusiyasında ümumbəşəri dəyərlər tamamilə öz əksini tapmışdır.
İslam dininə heç vaxt xoş münasibət bəsləməyən Sovet höküməti məscidləri və ibadətgahları dağıdıb anbara çevirmişdilər. H.Əliyev bu məscidləri kitabxana adıyla bərpa etdi və
sonralar dindarların ixtiyarına verdi. Müstəqillikillərində bu xeyir xahişini davam etdirdi.Bunu
yalnız xalqın mənəvi atası, millətini qəlbən sevən müdrik bir şəxsiyyət edə bilərdi. Bu
məscidlərimizdə dinimizi, imanımızı bizə qaytaran, onu məkrli niyyətlərdən qoruyan H.Əliyev
cənablarının ruhuna dualar oxunur.H.Əliyev hakimiyyətiillərində Azərbaycanda heç vaxt nədini,
nə də milli zəmində münaqişə olmayıb.Bu düzgün siyasətin nəticəsi idi.
Təəssüflər olsun ki, o, Moskvada vəzifədən çıxdıqdan sonra Azərbaycana qarşı törədilən
fitnəkarlıqlardan biri də millətlərarası münaqişənin alovlanması idi.Azərbaycanın məhv olmaq
təhlükəsi yarandı. Məscidlər ancaq şəhidlərin dəfni ilə məşğul idi.Anaların fəryadı göyə
qalxmışdı. Allah-Təala belə ağır və dəhşətli vaxtda Heydər Əliyevi xalqın imdadına çatdırdı.
Onun xilaskar fəaliyyəti ilə xalqımız da, dinimiz, imanımız da xilasoldu.Xalqımızın təkidi ilə
1993-cü ildə H.Əliyev hakimiyyətə qayıtdı.Bu qayıdışla Respublikamızda sabitlik, əmin-amanlıq
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bərpa olundu. Dünya şöhrətli siyasətçi Azərbaycanı bütün dünya dövlətlərinə tanıtdı. Cəbhə bölgələrində uzun müddətli atəşkəsə nail olundu.
Ümummilli liderimiz H.Əliyev İslam dininə, İslam dəyərlərinin qorunub saxlanmasına
hörmətlə, inamla yanaşmışdır. Onun təşəbbüsü ilə məşhur Bibiheybət məscidi yenidən tikildi.
1999-cu ilin mart ayında Qurban bayramı günü həmin məscidin “Heydər” minarəsindən azan
verildi. Bu onun İslam dininə olan inamının, etiqadının, sonsuz məhəbbətinin nəticəsi idi.Allaha
böyük məhəbbətin nəticəsi olaraq Heydər Əliyev müqəddəs Kəbənin ziyarətinə getmişdir.
H.Əliyev cənabları hər il Qurban bayramında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində, Təzə-Pir məscidində, yığıncaqlarda iştirak etmiş, xalqı təbrik etmişdir.
Son illər İslamın inkişafından narahat ola Qərb dünyası bu inkişafa mane olmaq naminə
hər üsula əl atmışdır. Öz məqsədinə nail olmaq üçün Qərbin əlində ən əlverişli vasitə İslam
məzhəbləri arasında ayrı-seçkilik salmaq və vəhdəti pozmaqdır.
Azərbaycan tolerant dövlətdir. Respublikamızda hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev
cənablarının, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin və Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
birgə fəaliyyəti sayəsində məzhəblərarası münaqişələr, təfriqələr və ixtilaflar baş verməmişdir.
Azərbaycanda bütün dinlərin və millətlərin nümayəndələri mehriban, sərbəst yaşayıb
fəaliyyət göstərirlər. Ölkəmizdə multikulturalizm ənənələri dərin köklərə malikdir.Multikultural
dəyərlərin tətbiqi və inkişafında “Heydər məscid kompleksinin” rolu böyükdür.Məscid yalnız
dini deyil, həm də ictimai-mədəni mərkəz kimi əhəmiyyət kəsbedir.Ölkəmizdə tolerantlıq mühitini, daha da genişləndirmək üçün müxtəlif kurslar, kitab sərgilərinin keçirilməsi, bölgələrimizdə
din xadimləri ilə görüşlərin təşkil olunması həyata keçirilir.
Hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənabları İslam dininə, qanunlarına hörmətlə yanaşaraq, ölkədə tolerantlığı, multikulturalizmi inkişaf etdirmək məqsədi ilə 2017-ci ili “İslam Həmrəyliyili” elan etmişdir. Bütün İslam Dünyasının müsəlmanlarını bir araya gətirmək, onlar
arasında sülh, birlik, vəhdət, əmin-amanlıq, həmrəylik yaratmaq üçün may ayında Bakı şəhərində
Dünya İslam Ölkələrinin Həmrəylik İdman oyunları keçiriləcəkdir. Bu onu sübüt edir ki, Heydər
Əliyev ənənələrinin layiqli davamçısı İlham Əliyev cənabları tolerantlığı və multikulturalizm
dəyərlərini inkişaf etdirən ölkə rəhbəri kimi Dünya İslam ölkələrinin birliyinə, vəhdətinə və həmrəliyinə nail olacaqdır.
Azərbaycanımızın çiçəklənməsi, dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsi, sağlam vətandaş,
cəmiyyətinin inkişafetməsi, ictimai asıyışin qorunması və dövlət-din münasibətlərinin sağlam
təməllər üzərində bərqərar olması üçün məzəhəblərarası münasibətlər zəminində düzgün və
qərəzsiz məlumatlandırma işlərinin təşkili ən mühüm strateji əhəmiyyətli vəzifələrdən biridir.
Başqa sözlə, müasir dünyada sabitliyi bərqərar etmək, xalqlar, cəmiyyətlər və insanlar
arasında tarixi ənənələri qorumaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
də dəfələrlə yüksək tribunalardan dediyi kimi “dünyada multikulturalizmin alternativi yoxdur”.
Bu gün xalqımızın Heydər Əliyev şəxsiyyətinə, onun əsasını qoyduğu inkişaf strategiyasının davam etdirilməsinə böyük ehtiyacı var. Biz əminik ki, bu strategiyanın qətiyyətli davamçısı kimi möhtərəm Prezidetimiz İlham Əliyev cənabları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər
sayəsində respublikamız çiçəklənən, günü-gündən inkişaf edən, yüksək sosial-mədəni, siyasiiqtisadi dayaqlar və əzəmətli hərbi gücə malik qüdrətli bir dövlət kimi inkişaf edir və edəcəkdir.
Bunun üçün yalnız bizi inkişafa, tərəqiyyə doğru aparan şəxsin-İlham Əliyev cənablarının
ətrafında sıx birləşməyimiz lazımdır.
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İSLAM HƏMRƏYLİYİ:MÜASİR ÇAĞIRIŞLAR VƏ DİNİ MAARİFLƏNDİRMƏ
(H.CAVİD YARADICILIĞINDA)
Elza Məmmədova
Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
Yetmiş illik Sovet dönəmində insanları zorla inandırmağa çalışırdılar ki, tarixin hərəkətverici qüvvəsi kütlədir. Əlbəttə bu kökündən səhv idi. Bunu ona görə deyirdilər ki, türk-islam
tarixindəki böyük şəxsiyyətlərin rolunu heçə endirsinlər. Belə yanaşma Sovetlər İttifaqına sərf
edirdi. Onlar insanların İslam dininə olan münasibətini dəyişmək, marksizm-leninizm ideologiyasının tərkib hissəsi olan ateizmi təbliğ etmək istəyirdilər. Amma bu, tarixə yüzlərlə ədəbi
şəxsiyyət, tanınmış dövlət xadimləri bəxş etmiş türklərə heç vəchlə sərf etmirdi. Bizim tarix,
bizim ədəbiyyat böyük dövlətlər, qəhrəman şəxsiyyətlər, möhtəşəm eposlar (“Kitabi – Dədə Qorqud”, “Manas”, “Koroğlu”), dahi sənətkarlar tarixidir. Ona görə də ədəbiyyatımızda, xüsusilə
də dramaturgiyamızda tarixi mövzu – tarixi şəxsiyyətlərin bədii xarakterlərinin yaradılması həmişə aktual olub. Məhəmməd Peyğəmbər, filosof şair Ömər Xəyyam, dahi Nizami, Əmir Teymur,
filosof şair Nəsimi, M.P.Vaqif və s. dramaturgiyamızın əzəmətli bədii-tarixi surətləri olub.
Dünya ədəbiyyatında peyğəmbər mövzusunda bir sıra dəyərli bədii – fəlsəfi və tarixi
əsərlər yazılıb.Dahi Azərbaycan şairi, böyük dramaturq və romantik-filosof Hüseyn Cavid də öz
“Peyğəmbər” dramında İslam dininin banisinin həm ilahiliyini və həm də şəxsiyyət kimi
tarixiliyini ədəbiyyata gətirib. Məhəmməd Peyğəmbər - Allahdan sonra dilə gətirilən ikinci
müqəddəs Ad – sözdür. Bu sözün özündə bir ülviyyət, bir əzəmət var. Dünyaya müqəddəs
“Quran” kitabını gətirmiş Məhəmməd Əleyhüssəlam İslam peyğəmbəridir. O, sonuncu və ən
qüdrətli peyğəmbərdir. O, bir olan Allahın yerdəki elçisidir. Məhəmməd elə dahi, ilahi bir
şəxsiyyət idi ki, onun bütöv obrazını, xüsusilə daxili aləmini nə bədii sözün, nə rənglərin, nə
səsin – musiqinin qüdrəti ilə yaratmaq mümkün deyil. H.Cavid isə sözün qüdrətilə Peyğəmbəri
ideal şəxsiyyət kimi təsvir etməyi bacarmışdı. H.Cavidin təsviri əsasında onun real portretini
çəkmək olar: “Alnı, köksü, omuzlarının arası geniş, rəngi gül rənginə mail əsmərimsi və nurani...
Saçları nə pək qıvırcıq, nə də pək düz; saqalı bir tutam sıq və tam. ...Biləklər, qollar qalın və
qüvvətli... Böyük başlı, hilak qaşlı, çəkmə burunlu, dəyirmi çöhrəli, orta boylu, iri kəmikli;
kirpikləri uzun, iki qaşının arası açıq, fəqət bir-birinə yaqın; Gözləri qara və büyücək... İştə o
dalqın və müəmmalı gözlər...” . . O, öncə bu obrazda əzəmət və ülviyyəti ön plana çəkir. Təsviri
oxuduqca insan düşünür ki, sanki Cavid Peyğəmbəri öz gözlərilə görüb. Pyesdə həmçinin İslam
tarixinin xronologiyasının izlənilməsi, yüksək romantik pafos, idealların əks etdirilməsi Hüseyn
Cavidin müəllif mövqeyinin açıq ifadəsidir.
H.Cavid yaradıcılığına xas yüksək ideya, məzmun və sənətkarlığın başqa bir mənbəyi
şairin intellekti, bir çox elmlərə, xüsusilə fəlsəfə və tarixə dərindən bələd olması idi. O, xüsusilə
tarixi dramları yazmazdan öncə çox oxuyar, qəhrəmanlarının eynən tarixdə olduqları kimi
təsvirinə çalışardı. Təsadüfi deyil ki, o bir dəfə Mişkinaz xanıma: “Topal Teymuru”,
“Peyğəmbəri” yazarkən elə bil onlarla üzbəüz oturub, söhbət etmişəm” – demişdir. Onlar sanki
mənə öz təbiətləri haqqında danışmışlar. Bəzən onların bu və başqa səhv hərəkətlərini üzlərinə
deyir, günahlandırır, nə üçün belə etdiklərini soruşurdum. Doğrudur, onlar da özlərini
doğrultmaq üçün mənə cavablar verirdilər.” Əlbəttə, zəmanə istərdi ki, H.Cavid Məhəmməd
haqqında yox, Lenin haqqında əsər yazsın. Lakin Hüseyn Cavid mövzuya İslam təəssübkeşi kimi
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yanaşmış, Azərbaycanın milli-mənəvi inkişaf tarixinin məcrasının dəyişdirildiyi bir məqamda bu
əsəri qələmə alması ilə dəyərlərin qorunub saxlanılmasına təşəbbüs göstərmişdir.H.Cavid ona
neftdən, pambıqdan, kommunizmdən, Lenindən yazmağı təklif edən sovet dövlət rəhbərlərinə
cavab verirdi, özünün kim olduğunuanlatmaq istəyirdi.
Hüseyn Cavidin “Peyğəmbər” pyesi başlanğıc remarkasından etibarən tarixi gerçəkləri əks
etdirir. Dram “Bisət”, “Dəvət”, “Hicrət”, “Nüsrət” adlanan dörd pərdəyə bölünmüşdür ki, bu da
Məhəmməd Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) rəsul kimi seçilməsi anından başlayaraq
İslamın qələbə çalması, yayılması və genişlənməsi dövrünə qədərki mərhələlərini əhatə edir.
Əsər tarixi faktlarla zəngindir, gerçəkləri ehtiva edir, həmçinin şair tərəfindən tarixi vəsiqələrə
obyektiv münasibət gözlənilməklə bərabər mövzuya təəssübkeşliklə yanaşılmışdır.Şair küfr
saçılan bir dövrdə Məhəmməd Peyğəmbərin (s.a.s.) adının hündürdən səslənməməsi üçün əsərin
sonuna kimi, sadəcə, Peyğəmbər adlandırmağı münasib görür. Eləcə də şair Peyğəmbərin
səhabələrindən olan, həmçinin öz əmisi oğlu Əlini (ə.a) Əbu Talib oğlu, Osmanı (ə.a.) Xətib oğlu
adlandırır.
Böyük Cavid dünyəvi məsələləri həll edərkən хоşbəхt оlmaq üçün qarşılıqlı məhəbbəti,
inamlı оlmağı, haram nəfsə tabe оlmamağı, sоnuncu peyğəmbər Məhəmməd оlduğu kimi,
sоnuncu dini də islam qənaəti ilə yekunlaşdırmışdır. Cavidin bu ideyası sоn dərəcə əsaslı və
mütləqdir. Ona görə ki, Yer öz охu ətrafında fırlanmaqla Günəşi idarə edir, insanın Allaha inamı
da bu səbəbdən təmin оlunur.
Hüseyn Cavidin ədəbiyyatımıza gətirmək istədiyi yenilik öz səciyyəsinə görə daha böyük
məna kəsb edirdi. О, “Şeyх Sənan” faciəsi ilə dünyada yalnız təriqətləri yох, dinləri birləşdirib,
bir “din birliyi” ideyasını irəli sürürdü:
Din birliyi оlsaydı yer üzündə əgər
Daha məsud оlurdu cinsi bəşər.
H.Cavidin “Din birliyi” ideyası ilə bağlı böyük bir planı da var imiş. О, bütöv yaradıcılığının nəticəsi оlacaq bir əsər haqqında da danışırmış ki, “İblis”i, “Peyğəmbər”i yazmışam, indi
isə оnların hamısından dini baхımdan yüksəkdə duran “Allah”ı yazmaq istəyirəm. Hətta оnun
planının da хəyalında hazır оlduğunu söyləyirdi. Əsərin əsas süjet хəttini İslam vəхristian dinləri
arasındakı barışmaz ziddiyyət və iхtilafın törətdiyi faciələr təşkil edir.“Şeyх Sənan” faciəsinin
istinadgahı Sufi sənətkar Fəridədin Əttarın (1119-1230) “Məntiqütteyr” pоemasıdır. Cavid də
“vəhdəti-vücud” – təkallahlıq fəlsəfəsinin qanunlarına əsaslanır. Bu fəlsəfəyə görə kainatda
ancaq “vücudü mütləq” оlan Allah mövcuddur. İnsan Allahın, Günəşin zərrəsidir, zərrə də sоn
anda küllə kütləyə, cəmiyyətə – bəşərə qоvuşmalı, Allahdan törənən Allahdada yох olmalıdır.
H.Cavidin “Şeyх Sənan” faciəsində “Din birliyi" хatirinə öz dininə хəyanət etmiş Şeyх
Sənanın faciəsi təsvir olunarkən Cavidin ikinci Şah əsəri оlan “İblis” faciəsi “dоğulmağa”
başlanmışdı.İblis Allahın-bəşərin, hamının düşmənidir. Cavidin “İblis” faciəsinin baş qəhrəmanı
İblis adının da ən yəqin mənası elə budur. Əsərin əvvəlindən sоnunacan “İblis” öz mövqeyini əks
etdirməklə bərabər, öz düşmənçilik prinsiplərini də həyata keçirir.
“Şeyх Sənan” pyesində azad məhəbbət ideyası ilə paralel inkişaf etdirilən göydəki
mövhumi Allaha, Yerdə isə bəşərə, cəmiyyətə inam ideyası “İblis” faciəsində əsaslı surətdə
araşdırılır, Allaha qarşı yaranmış şübhələrin yaratdığı bədbəхtliklər saf-çürük edilir. Şübhə,
inamsızlıq, nəfsə tabelik - kiçik hisslər ifşa edilir.
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İSLAM HƏMRƏYLİYİ:MÜASİR ÇAĞIRIŞLAR VƏ DİNİ MAARİFLƏNDİRMƏ
(H.CAVİD YARADICILIĞINDA)

Allah tərəfindən yer üzündəki insanın yaranması ancaq хeyirхah məqsədlərdən ibarət
оlmuşdur. Allah insanın Cənnətdə yaşamasını təmin etmək üçün, digər canlıları da yaratmışdır
ki, insan da оnlardan öz məqsədləri üçün gen-bоl istifadə edir. Lakin bəzən də insan nəfsinə
uyaraq İblislərin qurbanına çevrilir. Belə İblislər isə Tanrıya bəndəlik etmək istəməyən, öz pis
əməlləri ilə insanları yolundan çıxarmaq istəyənlərdir.
Bütün zamanlarda хeyrin və şərin tilsimi mühitin təzyiqi ilə sındırılıb. Kimin məğlub,
kiminsə qalib gəlməsini mühit, zaman və bu zamana uyğun оlaraq cəmiyyət özü təyin edib.
“İblis” faciəsində də bu belədir. Cavid isə əxlaqi, mənəvi aləmi İblisdən təmizləməyə çağırır.
Hər üç əsərdə - “Şeyх Sənan”, “İblis” və “Peyğəmbər” pyeslərində İslam dini, din birliyi
ideyası ana хətt kimi inkişafda verilir.
Ədəbiyyat:
1. Hüseyn Cavid “Seçilmiş əsərləri” 5 cilddə Bakı 2005
2. Riyad-us-Saliheen by يحيىبنشرفالنووي, Hafiz Salahuddin Yusuf (Commentator),
Muhammad Amin (Translator), ( العربيبنرزوقTranslator), Mahmoud Rida Murad
3. Description of Paradise in the Glorious Qur'an by Abdul Halim Ibn Muhammad Nassae
As-Salafi, Darussalam
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“İslam Həmrəyliyi – Azərbaycan nümunəsi” mövzusu istiqamətində həyata keçirilən
müsabiqənin materiallar toplusu

KLASSİK ƏDƏBİYYATIMIZDA ELM VƏ DİNİN VƏHDƏTİ
Şəhla Məcidova
VII əsrin əvvəllərində Ərəbistan yarımadasının Hicaz bölgəsində təşəkkül tapan yeni və
sonuncu din – İslam dini ərəblərin məişətinə daxil olaraq onların ictimai-siyasi, iqtisadi, mədəni
həyatında əsaslı dönüşə səbəb oldu. Həyatın bütün sahələrinə nüfuz edən bu dinin müddəaları
müsəlmanların müqəddəs kitabı «Qur’ani-Kərim»də öz əksini tapmışdır.
Islam dininin nəinki ərəb, ümumiyyətlə, müsəlman elm, mədəniyyət və ədəbiyyatına
göstərdiyi böyük təsiri sözlə ifadə etmək çətindir.Islam mütərəqqi din olaraq gətirdiyi yenilik və
dəyərlərlə bərabər həm Ərəbistanda, həm də fəth edilmiş ölkələrdə əvvəlki dövrlərin müsbət
xarakterli dəyərlərinə toxunmur, əksinə, onlara istiqamətlər verirdi. «Əgər bədii təfəkkür, şeir
sənəti, düşüncələrin poetik ifadəsi cahiliyyə dövründən qalan bir miras idisə, fikirlər, ideyalar
islama xas idi. Əgər yüksək ticari və mədəni əlaqələr cahiliyyə zamanında kifayət qədər inkişaf
etmişdisə, insan hüquqlarının tanınması və hər şəxsin haqqına hörmət göstərilməsi İslamın bəxş
etdiyi bir nemət idi» (1, 23).
Şəriət və İslam hüququnu, o cümlədən cəmiyyətin gündəlik problemləri, ictimai-iqtisadi
münasibətlər, evlənmə, qohumluq əlaqələri və digər məsələlərlə bağlı bütün problemlərin
cavabını özündə əks etdirən «Qur’an» ideal qanunlar toplusu, misilsiz mənbədir. Ən əsas
qayəsini isə ilk olaraq «İqra!» (Oxu!) hökmü ilə nazil edildiyinə görə elm, bilik, hikmət təşkil
edir. «Qur’an» insanlara həyatın hər bir sahəsində uğur qazanmaq üçün yalnız elm, biliyin ən
böyük arxa, ən zəngin bir xəzinə olduğunu bildirir, elmə, hikmətə üstünlük verir. «Bəqərə»
surəsinin 269-cu ayəsində buyurulur:
,يؤتى الحكمة من يشاء و من يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا و ما يذكر اال أولوا االلباب
«Allah istədiyi şəxsə hikmət [elm, mərifət, müdriklik] bəxş edər. Kimə hikmət bəxş
edilmişsə, ona çoxlu xeyir verilmişdir. Bunu ancaq ağıllı adamlar dərk edərlər» (2, 2/269).
İslamın meydana gəlməsindən sonra müsəlman ölkələrində kütləvi surətdə məktəblər və
elm mərkəzləri açıldı. İlk universitet Bağdadda 745-ci ildə açılır.Daha sonra fəth edilmiş
ölkələrdə məktəblər və mədrəsələr açılır. Ərəb dili elm dilinə çevrilir. Azərbaycan da bu ölkələr
sırasına daxil idi və burada da İslam insanların məişətinə, mədəniyyətinə öz müsbət təsirini
göstərdi.
Özünün şeiriyyəti ilə yanaşı, elmi və təhsili ilə də bu gün də tədqiqatçıları, alimləri heyran
qoyan şairlərimizdən biri, bəlkə də birincisi, təbii ki, Nizami Gəncəvidir. Nizami Gəncəvinin
əsərlərində təbiət və məişətlə bağlı verilən məlumatlar o qədər dəqiq və müfəssəldir ki, bu
məlumatların öyrənilməsi və təsdiqi yalnız son iki əsrdə öz bəhrəsini vermişdir. Nizami isə bu
biliyi islam dini vasitəsilə öyrəndiyini söyləyir:
Açılmalı olsa bu sirlər əgər
Saysız varlıqlardan biri səslənər.
Boş-boşuna deyil bunca hərəkət,
Bir məqsədi vardır onların əlbət.
Hər bir hərəkəti törədən vardır,
Ağıllı insana bu, aşikardır (3, 28)
Nizami insan zehninin və şüurunun həyatdakı maddi və mənəvi həqiqətləri dərk etmək və
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varlıq aləmindəki hər şeyi öyrənmək istiqamətinə yönəltmək səyini, demək olar ki, hər
misrasında, hər kəlməsində verməyə çalışır. O, kainatda baş verən hadisələri, onun hərəkətini,
xüsusiyyətlərini bədii sözün vasitəsilə canlı lövhələrdə əks etdirir, varlığı ilk baxışda əhəmiyyətsiz görünən hər bir kiçik zərrənin də həyat üçün nə qədər mühüm olduğunu göstərir:
Mənalar çeşməsi gözündə qaynar,
Qəlbində göylərin gizli sirri var.
On iki elmin də sirləri bütün
Əlində mum kimi yumşalar hər gün.
Bu yeddi örtüklü, altı barmaqlı,
Bir gözlü, dörd əlli, doqquz ayaqlı,
Onun çəmbərindən çıxmasın deyə,
Qalıb çəmbərində dönmüş həlqəyə,
Adı şirin sulu bir kainatdır,
Varlığı həyata abi-həyatdır (4, 39)
“Leyli və Məcnun” poemasında “Hikmət və moizə haqqında” fikirlərində də Nizami
elmlərin sirrini məhz böyük Yaradanın hikməti hesab edir, bu sirləri açmaq üçün onun qüdrətinin
işığına üz tutmağı tövsiyə edir:
Təbiət quranda xilqətimizi,
Başqa səhifədə yazmışdır bizi.
Anlayıb, düşünək hər şeyi gərək,
Hər sirri açmaqla hünər göstərək.
Yerləri, göyləri öyrənək bir-bir,
Qalmasın bizimçin açılmamış sirr.
Görək, kim yaratmış bu təbiəti,
O kimdir, işinin nədir hikməti?
Bu varaq üstündə çəkilən hər xətt
Sənətkar əliylə yaranmış, əlbət(4, 28)
Öz yaradıcılığında elmin və dinin vəhdətini ayrılmaz hesab edən mütəfəkkir ədiblərimizdən biri də Marağalı Əvhədidir. Onun ensiklopedik səciyyə daşıyan “Cami-Cəm” poeması
elmi və dini görüşlərinin inikasına görə hələ öz dövrünün tərəqqipərvər şairləri tərəfindən yüksək
dəyərləndirilmişdi. Əvhədi əsərdə insanları fikirlərini elm ilə işıqlandırmağa, varlığın sirrini
öyrənməyə çağırır, insan orqanizminin quruluşu və işi haqqında ətraflı məlumat verir:
Bilik arxasınca yürü hər zaman,
Biliklə Allaha gedib çatarsan.
Yoxdur elm kimi bir abi-həyat,
Ancaq bilik verər insana nicat.
Biliklə elmin də adı ucalar,
Din elmə söykənsə, necə qocalar?!
Göylərin hərəkət etməsi, de bir
Elm ilə deyilsə, bəs nə ilədir?
Bilik insanları ucaldar Aya,
Nadanıq korlar tək salar quyuya.
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Elm ilə açarsa ürək gözünü,
Bil ki, Yaradana tutar üzünü (5, 46-47)
Şair poemada insana, onun təhsilinə və inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir, bir tərəfdən
insanın varlığı, vəzifələri haqqında dini görüşlərini ifadə edir, digər tərəfdən onun zəka və
kamalını alqışlayaraq dünyanın sirlərini öyrənməyə qadir olduğunu vurğulayır. Əvhədi əsərində
təbiət hadisələrinin təsvirində də elmiliyi ilə oxucusunu təəccübləndirir:
Buxar asimanı dolduran zaman
Gələr təlatümə o dəm asiman.
Elmdən bəhrəsi olanlar gerçək,
Belə bir havaya deyərlər külək.
Buxarın göylərə qalxanı gerçək,
Bilənlər bu işə etmir şübhə, şəkk.
Buludun içinə yel düşsə əgər,
Onun varlığına çaxnaşma düşər.
Elə ki, çarpışar buludla külək,
Göyləri bürüyər ildırım, şimşək.
Küləklər buludu deşərsə əgər,
Göydən ildırımın səsi yüksələr (5, 64-65)
Klassik ədəbiyyatımızdə maraqlı əsərlərdən biri də Məhəmməd Füzulinin “Səhhət və
Mərəz” əsəridir. Əsərdə insan orqanizmi o qədər gözəl və dəqiq təsvir edilib ki, bu gün müasir
tibbi avadanlıqların sayəsində verilən məlumatlara uyğun gəlməsinə heyrət etməmək olmur.
Məzmunundan başqa, əsər obrazları və elmi məlumatları ilə də diqqəti cəlb edir:
“Dövlət sahibi olan Ruh Mizac və Səhhətin müvafiqəti ilə Bədən məmləkətini gözməyə
çıxdı.Burada üç mötəbər (böyük və abad) şəhər gördü. Əvvəl yolunu Dimağ (beyin) qalasına
saldı və oranı xoş qədəmi ilə şərəfləndirdi. Eyibsiz bir yer gördü ki, (bu yerin) on məhəlləsi var
idi. (Orada) hökm və fərmanları icra etməyə hazır və amadə, böyük işləri yerinə yetirməyə
müntəzir on muzdur var idi” (6, 65).
Bu on muzdurun beşi duyğu hisslərini (eşitmə, görmə, iybilmə, dadbilmə, hissiyyat) idarə
edən sinirlərdir. Qalan beşini isə Füzuli belə şərh edir:
“Altıncısı, hissi-müştərək idi. (Gözlə görülə biləcək) şeylərin ilk surətləri ona zahir olurdu,
o da xəyalın nəzərinə yetirirdi.
Yeddincisi, Xəyal idi. Bu, hissi-müştəərəkin qəbul etdiklərini mühafizə etmək üçün
qavrayırdı.
Səkkizincisi, Mütəsərrifə (hissi) idi. Bu, hissi-müştərəkin Xəyala tapşırdıqlarını mümkün ,
ya mahal olduğunu müəyyənləşdirməkdə şübhəyə yol vermirdi.
Doqqquzuncusu, Vahimə idi. Bu, münfəət və zərəri ayırır, ziddiyyət və uyuşmanın
arasındakı fərq və təvafütü təyin edirdi.
Onuncusu, Hafizə idi. Bu da Vahimənin dərk etdiklərini ayırır və hifz xəzinəsinə atırdı (6,
66).
2014-cü il fiziologiya və tibb üzrə Nobel mükafatına ABŞ-Britaniya alimi Con O’Kif və
norveçli iki alim – May-Britt Moser və Edvard Moser layiq görüldülər.Onlar beyində insanın
fəzada mövqeyini müəyyənləşdirən hüceyrələr tapıblar.Kəşf olunan hüceyrələr beyində
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mövqeyin müəyyənləşməsi sisteminə cavab verir. Füzulinin “Səhhət və Mərəz” əsərini oxumuş
insanın bunu kəşf hesab etməməsini təsəvvür etmək çətin deyil. Beş yüz il əvvəl heç bir vasitə
olmadan bu məlumatları söyləyənin heç də həkim deyil, bir şair olduğunu nəzərə alsaq, hələ orta
əsrlərdə müsəlman ölkələrinin elm və təhsildə nə qədər tərəqqi etdiklərini təxmin etmək olar.
Və ya Füzulinin digər əsəri – fəlsəfi traktatı “Mətləül-etiqad” əsəri onun bir mütəfəkkir
kimi də mükəmməlliyindən xəbər verir. Burada yenə də Füzuli elmi dinlə vəhdətdə görür və
bütün düşüncələrini bunu əsaslandıraraq təqdim edir:
“Mən varlıqlara idrak və hissiyyat gözü ilə baxaraq, təfəkkür və düşüncə addımları ilə
onları seyr edib gördüm ki, hər hansı bir cinsə aid olan növ, hər hansı növə aid olan sinif, hər
hansı bir sinfə aid olan fərd və hər hansı bir fərdə aid olan bir üzv istər iradə ilə, istərsə də
iradəsiz olaraq, mütləq bir işlə məşğuldur. Buna görə də fəaliyyətsizlik və laqeydlikdən
çəkinərək, ömrümü qəflətdə korlamaqdan saqındım və işlərdən birini seçdim ki, onunla qismətim
və bacardığım qədər (bilik) kəsb edəm” (6, 81).
Füzulinin “Yeddi cam”, “Ənisül-qəlb” əsərləri də maraqlı məlumatlarla zəngin olan nadir
sənət inciləridir.
Klassik ədəbiyyatımızda elə bir nümayəndə yoxdur ki, onun yaradıcılığına müraciət
edərkən orada insanı heyrətləndirəcək bir məlumata rast gəlinməsin. Qətran Təbrizidən
başlayaraq XIX əsrin əvvəllərinə qədər bütün ədiblərimizin yaradıcılığı din və elm üzərində
qurulmuşdur. Dinlə elmi vəhdətdə görən şairlərimiz öz fikirlərini yazdıqları əsərlərində çox
gözəl əks etdiriblər.
Müasir dövrümüzdə elm və texnikanın ən yüksək zirvəyə çatdığı, ətrafımızda informasiya
bolluğu olduğu, elmi-tibbi kəşflərin geniş vüsət aldığı zaman ona nail olmaq lazımdır ki, İslam
həmrəyliyi çərçivəsində klassiklərimizin, müdriklərimizin, mütəffəkkirlərimizin zamanını yüz
illərlə qabaqlayan elmi fikirləri, tarixi məlumatları ehtiva edən əsərləritəbliğ edilsin, dünyaya
tanıdılsın və dünyanın hər tərəfində mütaliə edilsin. Çünki bədii təxəyyüllə bərabər, geniş
təfəkkürə və elmi biliklərə malik olan ədiblərimiz cəbr, həndəsə, fəlsəfə, nücum (astronomiya),
tibb, coğrafiya, kimya və digər elmlərə də dərindən vaqif olmuş, öz əsərlərində bütün sahələr
haqqında dəyərli elmi-nəzəri məlumatlar vermişlər. Bu isə ümumbəşəri dəyərlər və mənəvi keyfiyyətlərlə zəngin olan, heç bir xəzinə və sərvətlə müqayisə olunmayan klassik ədəbiyyatımızin
elmiliyinə və aktuallığına görə bütün zamanların fövqündə dayandığını bir daha sübut edir.
Ədəbiyyat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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“İslam Həmrəyliyi – Azərbaycan nümunəsi” mövzusu istiqamətində həyata keçirilən
müsabiqənin materiallar toplusu

HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ VƏ İSLAM MƏDƏNİYYƏTİ
Elturan Eminbəyli
Müstəqillik qazanandan sonra dünyada İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi Azərbaycanın
xarici siyasətində prioritet məsələlərdən biri olmuşdur. İndiki şəraitdə Yaxın Şərq ölkələrində
baş verən məzhəb savaşları, vətəndaş müharibələri və bunun nəticəsində yaranmış müəyyən
sosial-siyasi gərginlik göstərir ki, müsəlman ölkələrinin mənəvi həmrəyliyə daha çox ehtiyacı
vardır. Məhz bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin 10 yanvar 2017-ci il tarixli sərəncamı ilə
2017-ci ilin “İslam Həmrəyliyi ili” elan edilməsi dövlət başçımızın humanistliyinin göstəricisi
olmaqla yanaşı, eyni zamanda, ölkəmizin İslam ölkələrinin birliyinə olan həssas münasibətinin
müsbət nümunəsidir. Heydər Əliyevin İslam dininə münasibəti, onun Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildikdən sonra prezidentlik səlahiyyətlərini yerinə yetirmək üçün 1993-cü il
10 oktyabr tarixində andiçmə mərasimindəki nitqində açıq şəkildə ifadə olunmuşdur. Bu nitqində
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin inkişafında, tarixində, milli-mənəvi
dəyərlərimizin nəsildən-nəslə ötürülməsində İslam dininin rolundan bəhs edərək demişdir:
“Xalqımızın mənəviyyatına, elminə, qüdrətinə, zəkasına İslam dininin böyük təsiri olmuşdur.
Milli ənənələrimiz, mədəniyyətimiz bir çox hallarda İslam dini vasitəsilə nəsildən-nəslə keçib,
indi böyük milli sərvətimiz kimi bugünkü nəsillərə çatmışdır. Azərbaycanda İslam dininə insanların sərbəst etiqad etməsi üçün bütün şərait yaradılmış və bundan sonra da yaradılacaqdır.
Güman edirik ki, bizim dinimiz respublikanın bu ağır dövründə vətəndaş həmrəyliyinin,
vətəndaş birliyinin yaranması üçün çox böyük fəaliyyət göstərəcəkdir” Ulu öndər Heydər Əliyev
İslam dininin mahiyyəti, onun mütərəqqi, qüdrətli bir din olduğu və Azərbaycan xalqının
həyatında mühüm rol oynadığını həmişə vurğulamışdır. Ulu öndər Təzəpir məscidində
dindarlarla görüşlərinin birində İslamın tərəqqipərvər və dünyəvi əhəmiyyətindən danışaraq
demişdir: “Bizim dinimiz mütərəqqi dindir. Əsrlər boyu İslam dini özünün mütərəqqi olduğunu
və eyni zamanda, İslam dininə itaət edən adamların hamısının özünün nə qədər tərəqqipərvər və
nə qədər dünyəvi əhəmiyyətli olduğunu sübut edir, müsəlmanlara daimi xoşbəxtlik bəxş edir.
Bizim dinimiz müsəlmanları həyatlarında rast gəldiyi çətinliklərdən xilas etməyə, düşmənlərə
qarşı mübarizədə qalib gəlməyə və özlərini, öz ölkələrini, öz dinini, öz məmləkətini qoruyub
saxlamağa həmişə yardım etmişdir. Heç şübhə yoxdur ki, İslam dini indiyə qədər olan tarixində
dünyaya nümayiş etdirdiyi əzəmətini, qüdrətini bundan sonra daha da gücləndirəcək və bütün
İslam dininə itaət edən adamların hamısını xoşbəxtliyə, səadətə gətirib çıxaracaqdır” Ölkəmizin
inkişafı naminə bütün vətəndaşlarımızın həmrəyliyinə nail olmaq, Vətənimizi erməni
düşmənlərindən xilas etmək, ordumuzun möhkəmlənməsi və müdafiə qüdrətinin artması üçün
ulu öndər bütün Azərbaycan xalqına İslam dini ətrafında birləşməyi tövsiyə edərək, Peyğəmbər
əleyhissəlamın mövludu günü münasibətilə 1993-cü il 5 sentyabr tarixində Təzəpir məscidində
dindarlar qarşısındakı çıxışında da oxşar fikirlər səsləndirərək demişdir: “Biz öz İslam dinimizi
qoruyub saxlayaraq, bizim dinimizə, əxlaqımıza, mənəviyyatımıza təcavüzlərin qarşısını alaraq,
heç bir başqa millətə, heç bir başqa dinə təcavüz etməyəcəyik. Hər bir millətə mənsub olan
insana, hər dinə hörmətlə yanaşmışıq və yanaşacağıq. Bu, Allahın əmridir, bu, bizim Ulu
Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlamın bizə tövsiyəsidir. Ona görə də Azərbaycan xalqının
bu ağır dövrdə birləşməsi İslam dininin böyük mənəvi dəyərlərinə söykənir və ümidvaram ki,
bizim dindarlarımız, bizim din aləmində fəaliyyət göstərən şəxslərimiz, Azərbaycanın bütün
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vətəndaşları İslamın buyurduğu yolla gedərək Vətəni qorumaq əzmi, qəhrəmanlıq əzmi,
vətənpərvərlik əzmi tərbiyə etməlidirlər” Burada ölkəmizin ağır durumda olduğu bir vaxtda
Heydər Əliyev insanlarda birləşmək və həmrəyliyə nail olmaq kimi İslamın tarixi ənənəsini yada
salaraq, Allahın buyurduğunu və Peyğəmbərimizin (s.) tövsiyəsini dindarlara xatırlatmaqla,
keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ölkəmizin ağır günlərində Vətənimizi işğalçılardan
qorumağı və xalqımızda vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq əzmini gücləndirməyi vurğulamışdır.
Ulu öndər İslam dininin sülh dini, əmin-amanlıq dini, birgəyaşayış dini olduğunu öz çıxışlarında
həmişə vurğulamış, dövlətlərarası münaqişə və müharibələrin əsasən siyasi-etnik xarakter
daşıdığını qeyd etmişdir. Bununla əlaqədar olaraq Heydər Əliyev Türkiyənin İstanbul şəhərində
“Sülh və səbr” mövzusunda keçirilən Beynəlxalq konfransda çıxış edərək demişdir: “Yer
üzərində yaşayan insanlara Allahın ən böyük tövsiyəsi ondan ibarətdir ki, onlar bir-biri ilə xoş
məramda, sülh şəraitində, bir-birinə qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı ehtiram şəraitində yaşasınlar.
Ona görə də din xadimlərinin vicdana çağırış, səbir, sülhün təmin olunması ilə bağlı təşəbbüsləri
həm Allahın göstərdiyi yolla getmək deməkdir, həm də Yer üzərində insanların sülh şəraitində
yaşamalarına böyük köməkdir. Müharibənin, ayrı-ayrı dövlətlərin bir-biri ilə vuruşmasının,
müxtəlif siyasi-ictimai qrupların bir-biri ilə savaşmasının əsas səbəbləri, şübhəsiz ki, siyasi
xarakter, etnik xarakter daşıyır, birinin digərinin torpağını zorla əlindən almaq məqsədi daşıyır.
Bunlar, şübhəsiz ki, dini xarakter daşıya bilməz”. Hələ 90-cı illərin əvvəllərində Heydər Əliyev
Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq müharibəsinə dini don geyindirənləri ciddi şəkildə
tənqid etmiş, bu müharibənin dini xarakter daşımadığını` qəti olaraq vurğulamış və bu cür
şayiələr yayan bəzi kütləvi informasiya vasitələrinə öz etirazını bildirmişdir. Ermənistanın
Azərbaycan torpaqlarını işğal etmək üçün başladığı müharibəni xristian-müsəlman müharibəsi
kimi qələmə vermək istəyənlərə cavab olaraq Heydər Əliyev kəskin şəkildə demişdir: “Son
vaxtlar (1994-cü il nəzərdə tutulur. S.H.) Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, müharibəsi ilə
əlaqədar ayrı-ayrı mətbuat orqanlarında təhlükəli şayiələr də yayılmışdır. Bu da ondan ibarətdir
ki, bəzi adamlar qəsdən belə fikir yaymağa çalışırlar ki, guya bu müharibə xristian-müsəlman
müharibəsinə çevrilə bilər. Bunlar əsassızdır, əvvəlcədən düşünülmüş, fitnəkar xarakter daşıyan
təbliğatdır. Mən belə fikirlərə etirazımı bildirir və onları rədd edirəm. Sizi əmin etmək istəyirəm
ki, bizim fəaliyyətimiz ancaq Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
tanınmış və qəbul olunmuş ərazi bütövlüyünü təmin etməyə, sərhədlərimizin toxunulmazlığını
təmin etməyə yönəldilmişdir”. Ulu öndər həmişə İslam mədəniyyətinin ölkəmizin inkişafındakı
rolunu yüksək qiymətləndirmiş və İslamın ümumbəşəri əhəmiyyətini xüsusi olaraq dəfələrlə
vurğulamışdır. Eyni zamanda, Heydər Əliyev dünyada fəaliyyət göstərən bəzi tədqiqat
mərkəzlərində İslamı fundamentalizm və ekstremizm ilə bağlayanların bu sahədə irəli sürdükləri
fikirləri qəbul etmirdi. Bununla bağlı Heydər Əliyev “İslam sivilizasiyası Qafqazda”
mövzusunda Bakıda keçirilən Beynəlxalq Simpoziumun açılış mərasimindəki nitqində bu
məsələdən bəhs edərək demişdir: “Biz İslam mədəniyyətinin Azərbaycan xalqı üçün əvəzsiz
olduğunu qeyd edərək, eyni zamanda, dini, yaxud milli məhdudiyyət yaradan fikirləri, meyilləri
və ya təklifləri qəbul etmirik. Millilik, islamilik, ümumbəşəri dəyərlərin sintezi ilə xalqı inkişaf
etdirə bilər. İndi dünyadakı bəzi mərkəzlərdə “İslam fundamentalizmi, İslam ekstremizmi,
fanatizmi” haqqında da fikirlər söylənilir” Qeyd edək ki, uzaqgörən Heydər Əliyev İslam dininin
müqəddəs kitabı olan Qurani-Şərifdə fundamentalizm və ekstremizm ideyaları “axtaran” bəzi
qüvvələrin fəaliyyətini, İslamın bəzi prinsiplərini təhrif etməyə çalışan bir çox qrupların səylərini
dini baxımdan desək, günah hesab edirdi. Ayrı-seçkilik yaratmaqla İslamda həmrəyliyi pozan
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qüvvələrə və İslamın əsas prinsiplərindən uzaqlaşanlara qarşı çıxan ulu öndər bu haqda demişdir:
“Hesab edirəm ki, bizim müqəddəs kitabımız Qurani-Şərif heç vaxt fundamentalizmin əsasını
qoymayıbdır. Kimsə bu fundamentalizm, ekstremizm meyillərini İslam dinindən istifadə edərək
yaradır və inkişaf etdirirsə, hesab edirəm ki, onlar İslamın əsas prinsiplərindən müəyyən qədər
uzaqlaşırlar. Biz İslam mədəniyyətini, İslam mənəvi dəyərlərini müqəddəs kitabımız QuraniKərimdə olduğu kimi qəbul edirik. Onların təhrif olunması, əgər dini dildə desək, günahdır. Biz
istəmirik ki, kimsə günaha batsın” Cəmiyyət həyatında din və əqidənin müəyyən rol oynadığını
vurğulayan Heydər Əliyev bəzi qüvvələri tərəfindən dinlərdən ekstremizmə və terrorizmə təhrik
vasitəsi kimi istifadə edilməsi hallarının çoxaldığını qeyd etmişdir. Ulu öndər müxtəlif
cəmiyyətlərdə baş verə biləcək belə halların qarşısını almaq üçün müxtəlif təbəqələrin nümayəndələrinin birgə fəaliyyət göstərmələrini və həmrəyliyə nail olmalarını tövsiyə edərək demişdir:
“Tarixdə elə dövrlər olmuşdur ki, cəmiyyətin həyatında dinin oynadığı rol düzgün qiymətləndirilməmişdir. Totalitar rejimlərin və ideologiyaların süquta uğradığı indiki dövrdə dinlərin
cəmiyyətin həyatında oynadığı rol dinamik şəkildə dəyişir. Müsbət proseslərlə yanaşı, bəzi
qüvvələrin dinlərdən terrorizmə və ekstremizmə təhrik vasitəsi kimi istifadə etmək halları da
artır. Bax, belə halların baş verməsinin qarşısının qətiyyətlə alınması üçün cəmiyyətin bütün
təbəqələrinin, xüsusilə siyasətçilərin, alimlərin, dindarların və din xadimlərinin səfərbər edilməsi
zəruridir”. Yarandığı vaxtdan həmişə cəmiyyətdə humanist prinsiplərin çarçısı olan İslam dinini
sülh, əmin-amanlıq, qardaşlıq dini hesab edən Heydər Əliyev, eyni zamanda, bəzi terrorçu
qrupların öz cinayətkar əməllərini dini şüarlarla pərdələməyə çalışdıqlarını da qeyd edirdi. Bu
baxımdan terroru İslam dini ilə bağlamağa çalışanlara cavab olaraq ulu öndər ayrı-ayrı terrorçu
qrupların fəaliyyətinin İslamla heç bir əlaqəsinin olmadığını müxtəlif beynəlxalq konfranslarda
konkret olaraq dəfələrlə bəyan etmişdir. Məsələn “İslam və müasir dövrün aktual problemləri”
mövzusunda 19 dekabr 2001-ci il tarixində Bakı şəhərində keçirilən beynəlxalq konfransın
iştirakçılarına göndərdiyi təbrik məktubunda Heydər Əliyev bu məsələdən bəhs edərək
yazmışdır: “Həmişə sülh, əmin-amanlıq, qardaşlıq kimi humanist prinsiplərin carçısı olmuş
İslam dini ona etiqad edən insanlarda yüksək mənəvi keyfiyyətlərin formalaşmasına xüsusi
diqqət yetirmişdir. Bu baxımdan, tam qətiyyətlə demək olar ki, öz cinayətkar əməllərini dini
şüarlarla pərdələməyə çalışan bəzi terrorçu qrupların, ayrı-ayrı adamların fəaliyyətinin İslam dini
ilə heç bir əlaqəsi yoxdur, onların əməlləri dinimizin humanist prinsiplərinə tamamilə ziddir”
İslam ölkələrinə xoş münasibət, İslam təəssübkeşliyi, İslam həmrəyliyi ideyası Heydər Əliyevdə
hələ sovet dönəmində formalaşmışdı. Heydər Əliyevin müsəlman ölkələrinə xoş münasibəti,
İslam təəssübkeşliyi onun SSRİ-də yüksək vəzifədə çalışdığı zaman yaranmışdı. Heydər
Əliyevin İslam dünyasında tanınması səbəbini Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri H.Orucov öz kitabında şərh edərək yazmışdır: “ O, Sov. İKP
MK Siyasi Bürosunun üzvü və SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini kimi, ölkənin
beynəlxalq əlaqələrinin inkişafında fəal iştirak etmiş və dəfələrlə Afrika və Asiyanın müxtəlif
İslam ölkələrinə səfərlərə getmişdi. Heydər Əliyev SSRİ-nin Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin
rəhbərləri ilə apardığı danışıqlarda və siyasi məsləhətləşmələrdə yaxından iştirak etmiş, çox vaxt
bu ölkələrə səfər edən nümayəndə heyətlərinin rəhbəri olmuşdu. Əslində, Sovet İttifaqının İslam
dünyasında apardığı siyasəti Heydər Əliyev formalaşdırırdı. Onun 1982-1987-ci illərdə Misir,
Suriya, İordaniya, Liviya, İraq, Yəmən, Pakistan və başqa müsəlman ölkələrinə səfərləri bütün
İslam aləmində aparıcı siyasətçilərdən biri kimi tanınmasına səbəb olmuşdur” Ümummilli lider
həm Sovet dönəmində, həm də müstəqillik dövründə “həmişə dünya müsəlmanlarının
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maraqlarını nəzərə almış” İslam həmrəyliyi ilə bağlı “siyasəti yaxşı mənada İslam təəssübkeşliyi
üzərində qurmuşdur” Heydər Əliyev İslam həmrəyliyi ideyasının beynəlxalq aləmdə
genişləndirilməsində İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) fəaliyyətini həmişə yüksək
qiymətləndirirdi.O, 1994-cü ilin 13 dekabrında İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin
dövlət və hökumət başçılarının Mərakeşin Kasablanka şəhərində keçirilən zirvə toplantısındakı
çıxışında İKT-nin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Biz fəxr edə bilərik ki, İslam
Konfransı Təşkilatı da məhz bu nəcib məqsədlərə xidmət edir. Asiyanın, Afrikanın və Avropanın
52 dövlətini (hazırda İKT-nin 57 üzvü vardır-S.H.) birləşdirən bu təşkilat bir milyard nəfərdən
çox əhaliyə, böyük mənəvi, siyasi, iqtisadi, elmi və mədəni potensiala malikdir. Ölkələrimiz
arasında həmrəylik, hərtərəfli əməkdaşlıq, sülhü və təhlükəsizliyi qoruyub saxlamaq üçün
ədalətə əsaslanan zəruri tədbirlər görülməsi İslam Konfransı Təşkilatının əsas prinsipləridir və
onun nizamnaməsində öz ifadəsini tapmışdır” Heydər Əliyev Ermənistanın Azərbaycana qarşı
təcavüzünə İslam Konfransı Təşkilatının münasibətini yüksək dəyərləndirərək bu təşkilatın
Azərbaycana olan isti münasibəti haqqında demişdir: “Öz qətnaməsində Ermənistan Respublikasının müstəqil Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləmiş İslam Konfransı Təşkilatının fəaliyyətini
biz yüksək qiymətləndiririk. O, bu münaqişənin aradan qaldırılması işində iştirak edən beynəlxalq təşkilatlara müvafiq müraciətlər göndərmişdir. Hesab edirəm ki, belə tədbirləri davam
etdirmək lazımdır və biz çox ümidvarıq ki, İslam Konfransı Təşkilatının hər bir üzvü bu
tədbirləri dəstəkləyəcəkdir”. Ümumiyyətlə, Ulu Öndər İslam dinini Azərbaycan xalqının millimənəvi sərvəti hesab edirdi, hər zaman İslam dininin mütərəqqi din olduğunu, insanların mənəvi
dünyasının paklanmasında rolunu xüsusi vurğulayırdı: "Bizim dinimiz mütərəqqi dindir. Əsrlər
boyu İslam dini özünün mütərəqqi olduğunu, eyni zamanda, İslam dininə itaət edən adamların
hamısına özünün nə qədər tərəqqipərvər və nə qədər dünyəvi əhəmiyyətli olduğunu sübut edir,
müsəlmanlara daimi xoşbəxtlik bəxş edir. Bizim dinimiz müsəlmanları həyatlarında rast gəldiyi
çətinliklərdən xilas etməyə, düşmənlərə qarşı mübarizədə qalib gəlməyə və özlərini, öz
ölkələrini, öz dinini, öz peşəsini qoruyub saxlamağa həmişə yardım etmişdir. Heç şübhə yoxdur
ki, İslam dini indiyə qədər olan tarixində dünyaya nümayiş etdirdiyi əzəmətini, qüdrətini bundan
sonra daha da gücləndirəcək və bütün İslam dininə itaət edən adamların hamısını xoşbəxtliyə,
səadətə gətirib çıxaracaqdır" Bununla belə, Ümummilli Lider Azərbaycanda dünyəvi dövlət
quruculuğunun davam etdiriləcəyini, dövlətin milli-mənəvi dəyərlərinin qorunmasına böyük
önəm verəcəyini bildirirdi. 1998-ci ilin oktyabrında Bakıda keçirilən "Müasirlik və dini-mənəvi
dəyərlər" adlı beynəlxalq konfransda Ulu Öndər dünyəvi dövlətdə etiqad azadlığı prinsipindən
geniş bəhs etdi: "Dövlətimiz insanlara bütün azadlıqları vermiş və vicdan azadlığını, din
azadlığını öz siyasətinin əsas hissəsi hesab etmişdir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
din və vicdan azadlığını təsbit etmiş, biz isə bir dövlət kimi bunun təmin olunmasının qarantıyıq.
Bəli, ona görə də bizim dövlətimiz dünyəvi dövlətdir. Ancaq biz dindən ayrı deyilik" Burada
xüsusi ilə dayanmaq istədiyim xüsus müasir dövrdə də geniş vüsət almış Fundamentalizm və
İslamı içdən yıxmağa çalışan dini cərəyanlara qarşı Umumilli liderin münasibəti məsələsidir. Bu
məsələ ilə bağlı indiki dövrdəki liderlərə, araşdırmaçılara böyük cığır açacaq fikirlər söyləmişdir.
"İndi dünyadakı bəzi mərkəzlərdə "İslam fundamentalizmi, İslam ekstremizmi və fanatizmi"
haqqında fikirlər söylənilir. Hesab edirəm ki, bizim müqəddəs kitabımız Qurani- Şərif heç vaxt
fundamentalizmin əsasını qoymayıbdır. Biz İslam mədəniyyətini, İslam mənəvi dəyərlərini
müqqədəs kitabımız Qurani-Kərimdə olduğu kimi qəbul edirik. Onların təhrif olunması, əgər
dini dildə desək, günahdır". Bu müdrik və uzaqgörən şəxsiyyət İslama qarşı yönələn ittihamların
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arxasında hansı siyasi-ideoloji hədəflərin gizləndiyini çox yaxşı dərk edirdi. Bəlli olduğu kimi,
bu sayaq təbliğat son 20-30 ildə daha geniş miqyasda, daha doğrusu, qlobal səviyyədə aparılırdı.
İslam dünyasında müşahidə edilən siyasi-ideoloji oyanış və öz haqqı yolunda mübarizə cəhdləri
müstəmləkəçilik niyyətlərindən əl çəkmək fikrində olmayan bir sıra dairələri ciddi düşündürürdü. Eyni zamanda, bir çox müsəlman ölkələrində xalqın özünə güvənc psixologiyasının və
milli özünü dərk şüurunun təşəkkülündə islam amili böyük rol oynayırdı. Bunlarla yanaşı, İslam
bir çox Şərq, Afrika və Asiya ölkələri arasında yaxınlaşma və birliyin möhkəmlənməsində
mühüm tənzimləyici kimi çıxış edirdi. Ona görə də, Şərq və İslam sivilizasiyasına qarşı qərəzli
mövqe nümayiş etdirən dairələr belə bir mənfi təbliğata əl atmaqla beynəlxalq aləmdə müsəlmanlar əleyhinə mənfi ictimai rəy formalaşdırmaq istəyirlər. Azərbaycan rəhbəri bu məsələdə
çox prinsipial və qətiyyətli bir mövqe nümayiş etdirdi və öz fikirlərini əsaslandırmaq üçün
Qurani-Kərimə istinad etdi. Belə ki, müsəlmanların müqəddəs kitabında heç vaxt fundamentalizm məsələsi olmayıb. Deməli, İslama iftira və böhtan atılır. O, eyni zamanda vurğuladı ki,
islam dəyərləri və mədəniyyəti dedikdə QuraniKərimin gətirdiyi dəyərlər və mədəniyyət nəzərdə
tutulur. Kimsə bunları təhrif edib öz subyektiv, qərəzli niyyətləri baxımından başqa səmtə
yozursa, Qurana iftira atırsa, günah işlətmiş olur. Allah-təala Qurani-Kərimdə buyurur: "Verdiyimiz kitabı layiqincə (təhrif etmədən) oxuyanlar həmin kitaba iman gətirənlərdir, onu inkar
edənlər (dəyişdirənlər) isə dünyada və axirətdə özlərinə zərər yetirənlərdir" (əl-Bəqərə, 21) 2001ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra İslama qarşı ittihamlar daha da gücləndi və müsəlmanların
heysiyyətinə toxunan terrorizm məfhumu siyasi təbliğat dövriyyəsinə buraxıldı. Bu məsələdə də
Azərbaycan Prezidenti öz ardıcıl və elmi-dini əsaslara söykənən mövqeyini bəyan etdi və bildirdi
ki, İslam ilə terrorizm bir araya sığan məfhumlar deyil, əksinə, İslam və Quran hər sayaq zorakılığı, haqsızlığı rədd edir. O, bir daha dünyada və hətta beynəlxalq aləmdə müsəlmanlara qarşı
yönələn ikili münasibəti pislədi. Azərbaycan İslam dünyasının bir parçası olduğuna görə ona
qarşı irəli sürülən əsassız ittihamları rədd etməli oldu. Bakıda bir neçə elmi konfrans, seminar və
dəyirmi masa təşkil edildi. Həmin tədbirlərdə ziyalılar və ilahiyyatçılar, siyasətçilər və qələm
sahibləri islam sivilizasiyasının sülh, əmin-amanlıq, ədalət və ümumbəşəri dəyərlər qaynağı
olduğunu önə çəkdilər. Bütün bu sayaq tədbirlərin əsasında Heydər Əliyevin konseptual tezisləri
48 dayanırdı. O, hələ öncələr və dəfələrlə Azərbaycanın etnik separatizm və terrorizmlə üzləşdiyini, lakin beynəlxalq qurumların bu məsələyə biganə yanaşdığını bəyan etmişdi. Azərbaycan
rəhbəri terrorizm və zorakılıq məsələsində ikili standartın yol verilməz olduğunu təkidlə
vurğulayırdı. O, bir sıra xarici qurumların Azərbaycanda insan haqları və demokratiya barəsindəki iradlarını həmin ikili standart müstəvisindən izah edərək, məsələyə obyektiv, hərtərəfli və
prinsipial şəkildə yanaşılmasının zəruriliyini önə çəkirdi. Onun qoyduğu məntiqi sualın qarşısında çox vaxt beynəlxalq institutların nümayəndələri susmağa məcbur olurdu. Heydər Əliyevin,
əgər söhbət insan haqlarından gedirsə, nə üçün bu və ya digər təşkilat və qurumlar öz yurd-yuvasından zorla didərgin salınmış bir milyon azərbaycanlının-müsəlmanın haqqının tapdandığını
görmür, onların hüquqlarının təmin edilməsi üçün yetərli bir iş görmür? - sualı cavabsız qalırdı.
O, öz xalqının, öz millətinin haqqını ardıcıl surətdə qorumaqla yanaşı, İslam dünyasına qarşı
edilən haqsızlıqları və yürüdülən ikili siyasəti də pisləyirdi.
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İSLAM HƏMRƏYLİYİ: DİNİ VƏ MƏDƏNİ MÜXTƏLİFLİYİN HARMONİYASI
Pərvanə Xıdırova
“Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnistitutu,“Azərsu” ASC, Azərbaycan
İslam dini dünyada geniş yayılmış monteist dinlərdən biridir və yayıldığı ərazilərdə
xalqların ictimai, siyasi və mədəni həyatına böyük təsir göstərmişdir.Azərbaycan İslam VIII
əsrin əvvəlindən nüfuz etməyə başlamış və bu dövrdən Azərbaycan tədricən ərəbdilli müsəlman
mədəniyyəti orbitinə daxil olmuşdur.İslam mədəniyyətinin dünya mədəniyyətinin inkişafında
rolu çox böyükdür. Bu mədəniyyətə daxil olan xalqlar dünya mədəniyyətinə böyük töhfələr
vermiş və insanlığın mənəvi mədəniyyətinin zənginləşməsində böyük rol oynamışlar.Bu gün
İslam dininə etiqad edən insanlar dünyanın 120-dən çox ölkəsində yaşayırlar. İslama təkcə
müsəlmanların çoxluq təşkil etdiyi ölkələrdə deyil, eyni zamanda Avropa, Amerika və Avstraliyada da sitayiş edilir. Ehtimal ki, İslamda ictimai ədalət prinsiplərinin və əxlaq normalarının ön
plana çəkilməsi, onun dünyada geniş yayılmasına zəmin yaratmışdır.İslam dininin müqəddəs
kitabı Qurani–Kərim insanın mənəvi dünyasını, həyat tərzini özündə əks edən dəyərlər sistemidir. Bu müqəddəs kitabda dini ehkamlar,mənəvi, sosial-əxlaqi və hüquqi ideyalar kompleks
şəkildə öz əksini tapmışdır. Müsəlman mədəniyyəti təkcə ərəb mifologiyasının və tarixinin
məhsulu deyil, eyni zamanda işğal edilmiş xalqların zəngin mədəniyyətlərinin də sintezindən
ibarətdir. İşğal edilmiş bir sıra xalqların inkişaf etmiş mədəniyyəti ümummüsəlman mədəniyyətinin zənginləşməsində böyük rol oynamışdır. İslamı təbliğ edənlərlə islamı qəbul etməyə
məcbur olanlar arasındakı ziddiyyətlər vahid müsəlman mədəniyyətinin formalaşmasına mane
olmamış, əksinə, daha rəngarəng bir mədəniyyətin yaranmasına səbəb olmuşdur. Fəlsəfə üzrə
elmlər doktoru R.Aslanova bu məsələyə toxunaraq yazır: “İslam yayıldığı torpaqlarda etiqad
çərçivəsində müxtəlif ənənə, mərasim və fəlsəfi baxışların yaşamasına imkan verirdi. Bütün
bunlar mədəni tarixi faktorlarla şərtlənir, ənənə və mərasimlərin müxtəlifliyi bir çox tarixi
mədəni, dini səbəblərlə bağlı olduğundan islam daxilində zənginləşməyə xidmət edirdi. Lakin
müxtəlifliyin vəhdətinə aparan bu proses daxili zidiyyətlərdən məhrum deyildi”. İslam yarandığı
ilk dövrlərədən dövlət dini rolunda çıxış etməyə başladı. Buna görə də islamda mənəvi-əxlaqi və
fəlsəfi məsələlərdən daha çox müsəlman cəmiyyətinin ictimai-siyasi quruluşunun, onun həyat və
fəaliyyətinin hüquqi cəhətlərinin prinsiplərinə diqqət yetirilirdi.İslam dini hər yerdə eyni cür
qəbul edilmirdi. Azərbaycanda islamın qəbul olunması uzun müddətə baş verdi. Belə ki, Babəkin
rəhbərliyi ilə xürrəmilik hərəkatı ərəb xilafətinə qarşı mübarizə ilə bağlıdır. Bu mübarizə 20 ilə
yaxın (816/17- 837-ci illər) davam etmişdir. “Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi”ndə bu haqda yazılır:
“Şərqin, ilk əvvəl Azərbaycanın həm siyasi, həm də ideoloji həyatında xüsusi əhəmiyyət və yer
tutan xürrəmilik, islama qar.ı yönəlmiş və o dövrün bir çox başqa cərəyanları kimi sosial-siyasi
və ideoloji amillərin sintezini ifadə edirdi”.İslam həmrəyliyi ancaq İslam aləmi daxilində olan
həmrəyliyi nəzərdə tutmur, bu həmçinin İslam aləmi ilə digər konfessiyalar arasında həmrəyliyin
də harmoniyası deməkdir.[2]
Ən-Nəhl (Bal arısı) surəsində deyilir: “Quranda insanlara buyurur: Həqiqətən, Allah
ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi, qohumlarına verməyi buyurur, zina etməyi, pis işlər görməyi və
zülm etməyi isə qadağan edər. Allah sizə, bəlkə, düşünüb ibrət alasınız deyə, belə öyüd-nəsihət
verir!”, “Momin olub yaxşı işlər görən kişi və qadına xoş həyat nəsib edəcək və etdikləri yaxşı
əməllərə görə mükafatını verəcəyik. İslamın sosial-əxlaqi dəyərlər sistemini tənqid edərkən,
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tövbə anlayışına da toxunmaq istərdik. Quranda deyilir: “Allah yanında yalnız o kəslərin tövbəsi
qəbul olunar ki, onlar nadanlıq ucundan pis bir iş gördükdən sonra dərhal tövbə edərlər. Allah
belələrinin tövbəsini qəbul edər!”; “Günah işlər görməkdə davam edərək ölüm yetişən anda:
“Mən indi tövbə etdim”- deyənlərin və kafir olaraq ölənlərin tövbəsi qəbul olunmaz”.Bu
fikirlərdən aydın olurki, islam dini insanlara pis bir iş gördükdə şüurlu tərzdə öz səhvini başa
düşüb, etiraf edib, düzəltməyi məsləhət görür. Quranda və ona əsaslanan müxtəlif istiqamətli
fəlsəfi-etik təlimlərdə ilahi və insani iradənin qarşılıqlı münasibəti, müvafiq olaraq, insanın öz
hərəkətlərinə görə məsuliyyəti və ilahi mükafatlandırılma problemi mühüm yer tutur. Quranda
üstünlük və hakimiyyət ilahi iradəyə verilir. İnsan iradəsinin istənilən hərəkəti, hətta, Tanrıya
yolu belə ilahi iradədən asılı olduğu qeyd olunur. Yəni, Allah istədiyi şəxsə haqq yolunu, islamı
nəsib edir. Quranda deyilir: “Doğru yolu göstərmək Allaha aiddir”; “Allah istədiyi kimsəni belə
azdırır və istədiyini də doğru yola salır”; “Allah insanların bir qismini doğru yola yönəltdi,
onların bir qismi isə azmağa layiq görüldü. Çünki onlar Allahı qoyub şeytanları özlərinə havadar
tutmuşdular və özlərinin doğru yolda olduqlarını güman edirlər”; “Quranı anlamasınlar deyə,
onların qəlblərinə pərdə çəkib, qulaqlarına əngəl qoyduq. Sən Quranda Rəbbini bir tək tanrı
olaraq andığın zaman onlar nifrət əlaməti olaraq arxalarını çevirib gedərlər”. “O, nur üstündə
nurdur. Allah dilədiyini öz nuruna qovuşdurur”.[2]
İslam mədəniyyəti dünyasının L.N.Tolstoy tərəfindən dərki haqqında məsələ rus
ədəbiyyatşünaslığında ilk dəfə qoyulur. Tamamilə anlaşılan səbəblərdən indiyə kimi heç kim
dahi realistin yaradıcılığını, onun mənəvi dəyərlər aləmində İslam mədəniyyətinin yeri və rolu
baxımından tədqiq etməyib. Sanki dünya görüşlərində din və dini axtarışların mərkəzi yer
tutduğu yazıçının yaradıcılığı onun müxtəlif dinləri, müxtəlif konfessiyaları dərkinin fəlsəfəsi
aspektində çoxdan eninə-uzununa tədqiq edilməli idi. Bu isə edilməyib. Buna bir tərəfdən ölkədə
kommunist estetikasının hakim mövqe tutması mane olurdu. Digər tərəfdən xristian snobizmi
xristianlıqdan başqa hansısa bir dinin dahi rus yazıçısına və bütövlükdə dünya görüşlərinə təsir
etməsi fikrini özünə yaxın buraxmırdı. L.N.Tolstoyun bədii yaradıcılığı, yazıçının İslam
mədəniyyətinə olan münasibətinin büruzə verilməsi aspektindən kompleks analizə ilk dəfə
məruz qalır. Eyni zamanda kompleks analiz anlayışı yazıçının əsərlərinə əlavə olan materialın
məsələn, yazıçını tanıyan insanların şahidliyi, məktublar, məişət detallarının analizini də prosesə
daxil olması məqsədlərinin həyati mühüm olması tələbi buradandır. Yəni insan onun üçün həyati
əhəmiyyətli olanla istədiyi, lakin onsuz keçinə biləcəyi arasında fərqi dərk edir.[1]
Qismət anlayışı fəlsəfəsi İslamda əhəmiyyətli yer tutur. Qismət sadəcə alın yazısı, təqdir,
tale deyil. Qismət adi alın yazısından, taledən, qədərdən məqsədyönlüyü ilə fərqlənir.Əgər bir
çox qədim və müasir filosofların baxışlarına görə insan üçün azadlıq zərurət idrakından, həyati
seçiminin idrakla bağlı dərkindən ibarətdirsə, qismət fəlsəfəsi kontekstində azadlıq taleyini öz
xoşuna qəbul etmək və yaşamaqla bağlıdır. Bu tarixən taleyi necə olursa-olsun onu sovqat kimi
qəbul edib, mərdliklə yaşayan xüsusi psixikalı insanların formalaşmasına gətirib çıxardı. Təbii
ki, İslam mentaliteti haqqında danışarkən qadına münasibət məsələsinə toxunmamaq olmur; elə
bircə hərəm sözünün haram və haramın “namussuz, günah, nalayiq, ziddinə getməmək” kimi
sonrakı mənaları və s. konkret olaraq qadına münasibətin formalaşmasını aşkar göstərir. Söhbət
konkretləşdirmədən deyil, mentallıqdan gedir və aydındır ki, müsəlmanları məhz bu mentallıq
xarakterizə edir.[1]
Beləliklə, bizim məqsədlərimizə İslam ədəbiyyatının analizi, müsəlman metafizikasının
əsaslı surətdə nəzərdən keçirilməsi deyil, İslam mentalitetinin bilavasitə İslam dünyagörüşündən
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irəli gələn xüsusiyyətlərinin gözdən keçirilməsi aiddir. İslam Ərəbistan yarımadasında VII əsrin
əvvəlində yaranıb. İslami dünyagörüşlər əsası tarixi nöqteyi-nəzərdən iudaizmdə qoyulan və
müəyyən aspektlərdə xristianlıqda inkişaf etdirilən tendensiyanı davam etdirib. İslamın
dinşünaslıq tarixindəki yerindən danışandanda tez-tez qeyd edirlər.”Peyğəmbərin dini üçlük
haqqında doktrinaların mürəkkkəb teologiyası ilə dolaşdırılmamış sadə monoteizm idi.
Peyğəmbər ilahiliyə iddia etmirdi. Davamçıları da xeyrinə belə bir tələb irəli sürmürdülər”.
Tolstoyun İslamla ruhən yaxınlaşmasını şərtləndirən daha bir hal həyatının dinini yaratmasıdır.
Yəni o, bir xristianlıq ehkamını digərinin ardınca ifşa etdi və bununla da kilsə xristianlığının tam
inkarına gəldi, elə bu dəqiqliklə də bir-birinin ardınca İslam mentalitetinin əsas anlayışlarını
öyrəndi və qəbul etdi. Əgər Heredotu oxumaq üçün qədim yunan dilini öyrəndisə onun İslamı
necə öyrəndiyini təsəvvür etmək olar. A.İ.Şifmanın qeyd etdiyi kimi: “O, İslamda- dini-əxlaqi
görüşlərinə yaxın olan müddəalar axtarırdı. Ona elə gəlirdi ki, onları tapır. Qurandan belə
mücərrəd humanist ideyaları diqqətlə seçir və onları özünün oxu kitabları üçün işləyirdi”.[1]
Beləliklə, xristianlığın tədqiq və ifşası onu İslamın tədiqiqinə və ruhən qəbul edilməsinə
gətirib çıxardı. Məhz bu ona sonralar Y.E.Vəkilovaya olan məktubunda xristianlığın İslamla heç
müqayisə də oluna bilməyəcəyini və hər bir ağıllı adama İslamın xristianlıq qarşısında
üstünlüyünün aydın olmalı olduğunu yazırdı. Tolstoya təbii ki, hər şeydən əvvəl İslamda elan
edilən Vahid və Əbədi Allah ideyası yaxın idi. Yuxarıda biz Tolstoyun İsanın ilahiliyi, Tanrının
oğlu haqqında ehkamlarını təkcə ifşa etdiyini deyil, həm də onlara istehza etdiyini görürük. Təbii
ki, ona Quranın surələrindən birində “Allahın oğlu və valideyni yoxdur və ola da bilməz”
müddəası yaxındır. Tolstoyu islama Allaha ibadətdən başqa heç bir pərəstiş obyekti olmayan
təmiz monteizmin xarakteri cəlb edir. Bu vəziyyətin yazıçı üçün dindən əlavə fəlsəfi-kosmoloji
əhəmiyyəti var. Dünyada hərşey bir mənbədən törəyən Ruh tərəfindən əhatə olunub ideyası onun
öz ruhi durumuna cavab verirdi. Azad və xoşbəxt məxluq olan insan yalnız bu böyük Yaradana
sitayiş edə bilər. Onun Ruhu hər şeydə özünü göstərir. Sözsüz ki, Tolstoya bu dünyada matəmin
olmaması ideyası yaxın idi. Yuxarıda bunun Tolstoyun təlim və baxışlarında birə-bir əksini
tapdığını demişdik. Ona görə tamamilə aydındır ki, o islamın matəm anlayışı bilmədiyi faktının
yanından heç cür keçə bilməz. Tolstoyun islam və islam mədəniyyəti barədə bilavasitə mülahizələrinə gəldikdə, 1909-cu ildə çap olunmuş özünün tərtib etdiyi “Məhəmməd Peyğəmbərin
Qurana daxil olmayan kəlamları”na istinad etmək olar. A.İ.Şifmanın qeyd etdiyi kimi “Tolstoy
Qurandan humanist ideyaları ifadə edən kəlamları seçir və onları özünün oxu kitablarına daxil
edirdi. Tolstoyun oxu kitablarında Quranla bağlı olan ibrətamiz hekayələr yer alıb. Tolstoyun
Məhəmməd Peyğəmbərə birbaşa müraciəti isə “Məhəmmədin Qurana daxil olmayan
kəlamları”dır. Bu kitab 1990-cı ildə Bakıda yenidən nəşr olunub. Müqəddimədə qeyd olunur ki,
L.N.Tolstoy 1908-ci ildə Abdullah Əl Suhəvərdinin Hindistanda çap olunmuş “Məhəmmədin
kəlamlarını” oxuyub. Bu kəlamlardan kiçik bir kitabça tərtib olunub və “Посредник”
nəşriyyatında çap olunub. Kitab 1909-cu ilin oktyabrında “Məhəmmədin Qurana daxil olmayan
kəlamları. L.N.Tolstoy tərəfindən seçilib” adı altında çap olundu. Etiqadın qeyri-şərtsizliyi
barədə olan kəlamlar daha çox Əhd-i Cədidi xatırladır. Ancaq çox mühüm bir məqam var ki,
Tolstoy ona böyük əhəmiyyət verib və həyatı boyu əməl etməyə çalışıb bu hər bir konkret insana
səmimi, xeyirxah münasibətidir. Çünki insanlıq həvəskarları ümumi mənfəət üçün yaşadıqlarını,
humanist olduqlarını düşünən insanlar çoxdur. Lakin bu insanlar taleyin onları qarşılaşdırdığı
konkret insanları özündən uzaqlaşdırır. Tolstoy anlayırdı ki, bəşəriyyətə xidmət mücərrəd
xarakter daşıya bilməz. Konkret insana xidmət etmək, konkret insanı sevmək zəruridir. İslami
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dəyərlər sistemində xüsusi yeri xeyirxahlıq, dünyada maddi köməyə ehtiyacı olanlar nəzərdə
tutulur. Təsadüfi deyil ki, islamın beş sütunundan biri sədəqə, zəkatdır. Tolstoy topluya
Məhəmməd Peyğəmbərin xeyirxahlıq haqqında aşağıdakı kəlamların daxil edib. “İnsan zəhməti
ilə qazandığı kiçik gəlirindən digər insana verdiyi gücünün çatdığı qədər kömək edirsə, bu
sədəqələrin Allah qatında daha çox qəbul edilənidir”. Demək olar ki, hər müdrik fikir
ümumbəşəri xarakter daşıyır. Qədim fəlsəfi sistemlərdə olduğu kimi iudaizm, buddizim,
xristianlıq, islam, konfusiçiliyin dini-etik görüşlərində də biz bizə digər sistemlərdən tanış olan
müddəalar görürük. Tolstoyun bədii yaradıcılığının islam mədəniyyəti ilə əlaqəsi planında
tədqiqatın əsası kimi “Hacı Murad” götürülüb. Bütün əsər boyu istər aşkar, istərsə də gizli
şəkildə islam mədəniyyətinə, islami baxışlara üstünlük verilməsi özünü büruzə verir. Beləliklə,
tədiqatda edilən təhlil L.N.Tolstoy baxışlarının islam mentaliteti, islami dəyərlər sistemi ilə dərin
əlaqəsi olduğu barədə hipotezi tamamilə təsdiq etdi.[1]

İslam Həmrəyliyi Oyunları ilk dəfə 2005-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanında keçirilib və
bundan sonra Oyunların 4 ildən bir keçirilməsinə başlanılıb. Qeyd edim ki, bu federasiyanın
yaranmasını dünya idman ictimaiyyəti, idman hərəkatı nümayəndələri bir qədər soyuq
qarşılayıblar. Onlar əsas gətirirdilər ki, hər hansı dini mənsubiyyətə görə idman təşkilatı
yaratmaq düzgün deyil. Dünyada İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasından qabaq “Makkabi”
adlı idman hərəkatı yaradılıb və o, dünya yəhudilərini birləşdirir. Onların hər il müxtəlif
yarışları, o cümlədən Dünya Makkabi Oyunları keçirilir. Bu mənada İslam ölkələrinin idman
tədbirinin keçirilməsi də təəccüb doğurmamalıdır. İlk İslam Həmrəyliyi Oyunlarından sonra
məlum oldu ki, həqiqətən, bu tədbir İslam ölkələrini çox maraqlandırır. IV İslam Həmrəyliyi
Oyunlarına Azərbaycan ev sahibliyi etdi. İndoneziyada keçirilən III İslam Həmrəyliyi Oyunları
zamanı bu Oyunların bayrağı Azərbaycana təqdim edildi və o gündən də yarışlara hazırlıqlar
başlanıldı. Son illər İslam Həmrəyliyi Oyunlarının nüfuzu, həqiqətən çox yüksəlib və bunun əsas
səbəblərindən biri bu yarışların, məhz Bakıda keçirilməsi olub. İlk Avropa Oyunları zamanı Bakı
bütün dünyanın diqqətini dəyərlərini birləşdirərək dünya sivilizasiyasına böyük töhfə verdi.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev həmişə qeyd edirdi, biz bu Oyunlarla tolerantlığa və multikulturalizmə sadiqliyimizi nümayiş etdiririk, biz eyni məkanda iki il ərzində həm
Avropa Oyunlarını, həm İslam Oyunlarını keçirməklə onu göstəririk ki, həm Avropa mədə238
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niyyətinə, həm də İslam mədəniyyətinə sadiqik, bu mədəniyyətlərin davamçılarıyıq və həm
Avropa ideallarını, həm İslam ideallarını qəbul edirik. Biz irqi ayrı-seçkilik etmirik. İslam ölkələri, əsasən, dünyanın 4 qitəsini əhatə edir və bu baxımdan dünyada bu Oyunlar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bunlar Afrika və Asiyadakı ölkələrdir, eyni zamanda, Avropa və Amerika
qitələrində də bir neçə İslam ölkəsi var. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
2017-ci ilin Azərbaycanda “İslam Həmrəyliyi ili” elan edilməsi haqqında Sərəncamı bütün
müsəlman aləminə və dünyaya xoşməramlı mesajdır. 12-22 may 2017-ci il tarixlərində Bakıda
keçirilən IV İslam Həmrəyliyi Oyunları təkcə idman yarışı kimi deyil, eyni zamanda, bütün
İslam dünyasının birlik, həmrəylik günləri kimi yaddaşlara yazıldı.
Müstəqillik dövründə İslam aləmi ilə münasibətlərin qurulması və inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birini təşkil etmişdir. Azərbaycanın ilk
diplomatik missiyaları məhz müsəlman ölkələrində fəaliyyətə başlamış, dövlətimiz qısa zamanda
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT), İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (İSESCO) kimi
müsəlman dünyasını birləşdirən qurumların fəal üzvünə çevrilmişdir. Azərbaycan İslam həmrəyliyinin möhkəmlənməsinə töhfə verən İƏT Gənclər Forumu, İƏT Əmək Mərkəzi, İƏT-ə Üz
Dövlətlərin Jurnalistləri Assosiasiyası kimi yeni qurumların yaradılmasının təşəbbüskarı olmuşdur. Eləcə də ölkəmiz müsəlman dünyası ilə əlaqələrin genişləndirilməsinə xidmət edən ikitərəfli
və çoxtərəfli əməkdaşlıq formatları qurmuş, bu çərçivədə həyata keçirilən bir çox layihələr
qarşılıqlı münasibətlərin möhkəmlənməsinə yönəlmişdir. İslam həmrəyliyinə nail olunması
bütün dünyada mədəniyyətin, elmin, təhsilin inkişafına dəstək göstərən İSESKO-nun qarşısına
qoyduğu prioritet vəzifələrdən biridir. Azərbaycan 2013-cü ildə “Qüds şəhərinin inkişafına dair
strateji planın maliyyələşdirilməsi üçün donor konfrası”na, eləcə də “Fələstin dövlətinin
dəstəklənməsi üçün İslam maliyyə təhlükəsizlik şəbəkəsinin yaradılması” adlı konfransa ev
sahibliyi etmiş və bu məqsədlər üçün ciddi məbləğdə ianə ayırmışdır. Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqun gücləndirilməsi üçün praktiki addımlar atır. Hər il Mədəniyyətlərarası Dialoq
Forumu, Beynəlxalq Humanitar Forum və digər bu kimi böyük beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi
edən Bakı şəhəri artıq “Humanitar Davos” adını qazanmışdır. Hazırda bütün dünya Yaxın Şərq
və Afrika ölkələrindən Avropaya pənah aparan miqrantların necə aqressiv qarşılandığının,
islamofob meyillərin açıq şəkildə özünü büruzə verdiyinin şahidi olur. Müsəlman ölkələri
arasında həmrəyliyin bərqərar olması istiqamətində Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə Cumhuriyyəti
də ciddi tədbirlər həyata keçirir. Bir sıra Yaxın və Orta Şərqin müsəlman ölkələrində mövcud
münaqişələrin həlli və müharibələrin dayandırılması üçün Türkiyə hökuməti bütün mümkün
vasitələrdən istifadə edir. İraq və Suriyada gedən müharibələrdən canını qurtarıb Türkiyəyə
pənah gətirən üç milyona yaxın qaçqına bu ölkədə sığınacaq verilmiş və onların bütün
ehtiyaclarının təmin edilməsi Türkiyə hökumətinin üzərinə düşür. “İslam Həmrəyliyi İli”nin əsas
məqsədləri müsəlman aləmində birliyi möhkəmləndirmək, İslamın sülh və mədəniyyət dini
olduğunu bütün dünyaya göstərməkdir. “İslam Həmrəyliyi İli” çərçivəsində həyata keçirilən
kompleks tədbirlər İslam dininin sülh və mərhəmət dini olduğunu göstərməklə yanaşı, islam
coğrafiyasında genişmiqyaslı humanitar əməkdaşlığın da yeni perspektivlərini açır. [3]
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Nəticə
Qeyd etmək istərdim ki, biz milli-mənəvi dəyərlərimizin formalaşmasında İslamın yerini
və rolunu tədqiq etməyə cəhd etdik və belə bir qənaətə gəldik ki, mənəvi dəyərlərimizin
formalaşmasında və inkişafında İslam dinin rolu danılmazdır. İslam dini Azərbaycan zərdüştilik,
xristianlıq və bütpərəstliyisıxışdırıb aradan çıxararaq, ölkənin müxtəlif etnik qruplarını bir əsasda
birləşib möhkəmlənməsinə təsir etmişdi. Milli mədəniyyətimiz digər müsəlman xalqlarının
mədəniyyəti ilə İslami əsasda birləşərək daha da zənginləşmiş və inkişaf etmişdi. İslam dini
yayıldığı ərazilərdə xalqların ictimai, siyasi və mədəni həyatına, dünya mədəniyyətinin inkişafına böyük təsir göstərmişdi. İslam mədəniyyətinə daxil olan xalqlar dünya mədəniyyətinə böyük
töhfələr vermiş və insanlığın mənəvi mədəniyyətinin zənginləşməsində böyük rol oynamışlar.
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Azərbaycan İslam VIII əsrin əvvəlindən nüfuz etməyə başlamış və bu dövrdən Azərbaycan tədricən ərəbdilli müsəlman mədəniyyəti orbitinə daxil olmuşdur.
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2. Dini tolerantlığa gedən yol, Mir Yəhya Yusifli, red.H.Əsgərov.
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İSLAM HƏMRƏYLİYİ: “MÜASİR ÇAĞIRIŞLAR VƏ DİNİ MAARİFLƏNDİRMƏ”
Çingiz Mirzəyev
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan
1. İdeyanın Əsas Mənbələri və İnkişaf Tarixi
İslam həmrəyliyi XX əsrin ideoloji məhsulu deyildir və bu ideya hər zaman İslam dünyasının içində mövcud olmuş və fərqli formalarda izah olunmuşdur. Həmrəylik yolu elmi mühitdən
tutmuş müxtəlif hərbi-siyasi arenalarda aktiv şəkildə istifadə və bəzən də sui-istifadə olunmuşdur. Belə ki, bu ideyaya daxili qiyamları yatırtmaq üçün xəlifə Əbu-Bəkrin sarayında, həmrəyliyi
dərindən araşdıran İslam elminin mərkəzləri sayılan Buxara və Səmərqənd kimi şəhərlərdəki
alimlərin əsərlərində, daxili separat qüvvələrlə mübarizə vasitəsi kimi XIX əsr Osmanlı imperiyasının sarayındavə terror, müharibə və qardaş qırğınının qarşısını almaq üçün XX əsr Yaxın
Şərqin müsəlman təşkilatlarında da rast gəlməkmümkündür. Qeyd edilənideyaXXI əsrdə “BƏƏS
partiyasının millətçi təsiri”, “ABŞ hərbi ekspansiyası”, “Ərəb Baharı”, “İŞİD teroru”, “Suriya
Böhranı” və s. digər problemlərin qoyduğu fəsadların həllində əsas açar rolu oynayacaq bir
ideoloji yol ola bilər. Bu problemlərin həllinə müqayisəli təhlil metodu ilə yanaşıldıqdaəldə
olunan nəticə odur ki, İslam həmrəyliyi bir məfkurə kimi ayrı-ayrılıqda yuxarıdakı sadalanan hər
bir sosial-siyasi dalğanın dəf edilməsindəki rolu fərqli olacaqdır. Əlbəttə ki, nəzərdə saxlanılmalıdır ki, problem həll edən vasitə kimi həmrəyliyin özünü hansı formada biruzə verməsi, regionun siyasi aktorlarının mövqeyindən və qəbul etdiyi qərarlardan asılıdır.
1.1. Qurani-Kərim
Əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi həmrəylik İslamın içindən qaynaqlanır. İslamın danılmaz,
mübahisə obyekti olmayan və əsas doktrinalarının öz əksini tapdığı müqəddəs kitabı QuraniKərimdə deyilir: 1) "Allah bundan (Quran nazil olmamışdan) əvvəl də, bunda (Quranda) da sizi
müsəlman adlandırdı" (Həcc, 78). Bu ayədə əsas çatdırılmaq istənilən ideya odur ki, İslam bütün
vəhylərin (Tövrat, Zəbur və İncilin) ortaq doktrinasıdır və insanlığın dəyişməz dəyərlərinin ortaq
adıdır. Hər bir peyğəmbər müsəlmandır. Bu adı onlara Allah seçmişdir. “Allaha təslimiyyət” ideyası insanlıq olduğu müddətcə hər bir müsəlmanın əsas mövqeyi olmalıdır. Məhz bu baxımdan
da bizi birləşdirən əsas dəyərin sadəcə “Allaha təslimiyyət”-in olması kifayətdir. [2]
Digər bir ayədə deyilir: "Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın" (Əli
İmran, 103). Ayədən açıq-aydın bəlli olur ki, Yaradan bizi ona inanmaqla birləşməyi əmr edir.
Sadəcə Allaha inam bizim birliyimiz üçün kifayətdir. "Allaha və Peyğəmbərinə itaət edin, birbirinizlə çəkişməyin, yoxsa zəifləyər və gücdən düşərsiniz. Səbr edin, çünki Allah səbr
edənlərlədir" (Ənfal,46) ayəsi ilə isə həmrəyliyin və birliyin olamayacağı təqdirdə nələrin baş
verəcəyimüsəlmanlara göstərilir.
Yuxarıdakı qısa təhlil bizə açıq-aydın göstərir ki, Qurani-Kərim nəinki həmrəyliyi təbliğ
edir həm də onun əhəmiyyətin vurğulayır və qorunması istiqamətində aydın direktivlər verir. [2]
1.2. Peyğəmbərin "Üxuvvət" islahatı
İslam dinində din qardaşlığı qan qardaşlığından daha dəyərli hesab olunur. Bu ideoloji yanaşmanın kökündə İslamın müqəddəs kitabı olan Qurani-Kərimdən qaynaqlanan "dini qardaşlıq"
prinsipi durur. Bu prinsip daxili həmrəyliyi qoruyur. İslamı qəbul etmiş iki şəxs arasındakı etnik,
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dil və digər fərqlər silinir və onların arasında düşmənçilik yolverilməz hesab olunur. Bu
həmrəylik ideyasının ən gözəl nümunəsini Peyğəmbərin təsis etdiyi “üxuvvət” (qardaşlıq) sosial
islahatında görmək mümkündür. Bu islahat nəticəsində hər məkkəli bir mədinəli ilə qardaş elan
edilmiş və bütün mülkləri ikiyə bölünərək paylaşılmışdı. Nəticədə həm mənəvi, həm də maddi
birlik təsis edilərək güclü bir cəmiyyət qurulmuşdu. İslam cəmiyyətində ictimai vəhdətin məhz
bu dövrdə ən yüksək nöqtəsinə çatdığı hesab olunur. Məhəmməd peyğəmbərin bu islahatı
sonradan yaradılacaq dövlət üçün daxili sosial-siyasətin yeridilməsində və sosial vəhdətin
yaradılmasında istifadə edildi və böyük nümunə oldu.[14]
Sırf peyğəmbərin dövründə icra olunan üxuvvət islahatının nəticələrini statistik məlumatlarla həmin dövrdə qeydə almaq çox çətin və bəlkə də mümkünsüz bir iş hesab edilsə də, ondan
sonra gələn 4 adil xəlifənin dövründə bu islahatdan istifadə zamanı əldə olunan nəticələr və
qeydə alınan göstəricilər maraqlı və bu gün üçün də əhəmiyyətli olduğunu hesab etmək olar.
Belə ki, bu sosial islahatın tədbiq olunduğu şəhər və ya yaşayış məntəqələrində əhalinin İslama
gəlişi 60% artmış, müsəlmanlar arasında oxuyub yazmağı bacaranların sayı 30%, bəzi şəhərlərdə
isə hətta 40%-ə çatmışdır ki, bu da o dövr üçün çox böyük göstərici idi. Həmçinin İslam dinin
daşıyıcıları arasında digər elmlər də yayılmağa başladı və nəticə kimi bu dinin daşıyıcıları
arasından dünyəvi elmlər üzrə alimlər çıxmağa başladı. Üxuvvət islahatının digər bir üstünlüyü
sosial ədaləti bərpa etməsidir ki, bu da çətin iqtisadi dövrlərdə, quraqlıq və daşqınlarda, müharibələrdə və digər buna bənzər hallarda sosial həmrəyliyi gücləndirmiş və ölkənin bu durumdan
digər dövlətlərə nisbətən daha tez çıxması ilə nəticələnmişdir. Üxuvvət islahatının uğurlu tədbiqi
nəticəsində ərəb tayfaları arasında mübahisə və münaqişələrin sayı qısa zamanda 45-50% arasında rəqəmlərdə azalmışdı. Bu uğurlu islahatın nəticəsi kimi qardaşlaşan tayfalar və şəhərlər artıq
birgə şəkildə ticarət yollarının və karvansarayların mühafizəsini təşkil etmişlər və nəticədə
yarımada daxilində ticarətdə 70% canlanma yaranmış və digər dövlətlərlə ticarətdə isə canlanma
20% artmışdır. Yuxarıda qeyd olunan məlumatların tam dəqiq olması ehtimalı olmadığından
rəqəmlərdə cüzi dəyişikliklər ola bilər amma yenə də nəticələrin ancaq müsbət qalacağı bəllidir.
Əlbəttə bu islahat müasir dövrdə VI-VIII əsrlərdə tədbiq olduğu kimi istifadə oluna bilməz.
Sosiologiya üzrə mütəxəssislər tərəfindən bu islahatın təməl prinsipləri öyrənilərək müasir dövrə
uyğun tərzdə tədbiqi mümkündür. Belə ki, müasir Avropanın sosiologiya üzrə ekspertləri məhz
qədim Roma və Yunanıstandakı və digər ölkələrində müxtəlif islahatları öz ölkələrində çağdaş
formada tədbiqinin üzərində işləyir və bu istiqamətdə yeni layihələr icra edirlər. Bu “təcrübənin
uyğunlaşdırılması” metodikası artıq öz müsbət nəticələrini bütün dünya üzrə verdiyi kimi İslam
dünyasında da verəcəyini əminliklə demək olar.[6][8]
1.3. Seyid Cəmaləddin Əfqani – Şiə və Sünni Birliyi
1892-ci ildə Osmanlı hökmdarı İkinci Əbdülhəmid S.C.Əfqaniyə məktub yazaraq onu
İstanbula dəvət edir. Bu ərəfədə Londonda yaşayan və İngiltərənin müstəmləkəçiliyinə qarşı
gedən Əfqani bu təklifi böyük həvəslə qəbul edir. Əfqani Londonda yaşayarkən belə bir fikir
irəli sürmüşdü ki, məhz İslam aləmində birliyə və həmrəyliyə nail olunarsa, bu ingilislərin yeritdiyi müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı ən böyük mübarizə olacaq. Bu ideya Ərəbistanı itirmək
təhlükəsi ilə üz-üzə qalmış Sultan Əbdülhəmid üçün çox cəlbedici oldu. Belə ki, həmin dövrdə
ingilislərin ərəb tayfaları arasında millətçi hissləri qaldıraraq onları Osmanlıya qarşı çıxmağa
təhrik etdikləri tarixi mənbələrdən məlumdur.
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İstanbula gələn kimi, dövrün qabaqcıl İslam alimlərinə məktublar yazaraq onların da fikrini
bu sahəyə yönəldən Seyid Cəmaləddin Əsədabadi qısa bir müddət ərzində "İslami Birlik"
cəbhəsini qurur və müsəlmanların itirdiyi nüfuzunu təkrar geri qazandırmağa çalışır. Bu hədəfini
reallaşdırmaq üçün təxminən dörd il səy göstərir.
Alimin yazdığı əsərləri və müəyyən zaman kəsiklərində dediyi sözləri müasir dövrlə
müqayisəli analizi maraqlı nəticələr ortaya çıxarmışdır:
Əfqani ümumilikdə İslam həmrəyliyinin mahiyyətini belə izah edirdi: “Müsəlman
dünyasında ingilislərə və digər düşmənlərə qarşı mübarizə İslami vəhdətdə mümkündür. Şiə və
sünni müsəlmanlarının vəhdətindən sonra düşmənlərlə mübarizə aparmaq daha effektiv olacaq.
Şiə və sünni ayrı seçkiliyi əhəmiyyətsizdir”. Əfqaninin dediyi bu sözlər əslində XXI əsr Yaxın və
Orta Şərq üçün də keçərli olduğu kifayət qədər aydın görünür. ABŞ 2003-cü ildə İraqa hərbi
müdaxilə edərkən dərhal şiə və sünni qruplaşmaları üçün müəyyən həddlər müəyyən etdi və hər
birinə mövcüdluqlarını qoruyub saxlayacaq dərəcədə gizli dəstək verdi. Qərbin sosiologiya üzrə
tanınmış mütəxəssisi olan və hal-hazırda Oslo Sülh Araşdırmalar İnstitutunun üzvü kimi fəaliyyət göstərənJohan Galtung özünün “Qloballaşmanın Tanrısı: Din, Mənəviyyat, Sülh” əsərində
qeyd edir ki, “…..bu hərbi ekspansiya ərəfəsində ölkədəki işğal rejiminin ömrünü qısa edəcək ən
uğurlu taktika həm şiə həm də sünni liderlərinin ABŞ-ın dəstəyinə razı olmamaları və vəhdətəüz
qoymaları idi ki, bu halda ABŞ-a qarşı ölkə içində güclü mübarizə hərəkatı formalaşdırmaq olardı”.
Cəmaləddin Əfqani müəyyən zamanlarda peyda olan və “İslam” pərdəsi altında maskalanan qruplaşmalara münasibətdə söyləmişdir: “Peyğəmbərin və əhli-beyti adına müxtəlif dövr və
zamanlarda bir çox insanlar və qruplar zühur etdi. Qulatlar kimi bəziləri doğru yoldan azdı.
Bunlar Əli ibni Əbu Talibin Allah olduğunu müdafiə edirdilər”. Bir çoxları əhli-beytə qarşı
məhəbbətdə həddini aşdı. Bu iki qrup da "Biz əhli-beytdən iki qrup həlak olmuşdur. Həddindən
artıq sevənlər və xəyanət edən düşmən" ifadəsini müdafiə edənlərin hökmünün çərçivəsinə
daxildir. ”[15]“ Qulatlar, artıq, keçmiş zamanda qalıb. Artıq, bu dövrdə çox az sayda bu cür
insanlar yaşayır. Bütün bunların ortaya çıxmasına ümmətin cahilliyi (elmsizliyi) və məmləkət
sərhədlərini genişləndirməyə tamah edən hökmdarların axmaqlığı səbəb olmuşdur.Dövlətlərin
başçıları hökmdarları qəribə vahimələrlə və əhli-beyt şiələri ilə əhli-sünnət davamçılarını bir
birinə qırdırır. Halbuki, hər iki dəstə də Qurana və Məhəmmədin peyğəmbərliyinə inanırlar.”
Əfqaninin qeyd etdiyi qulatlar mövzusu müasir dövrdə İŞİD-lə səsləşir. Belə ki, İŞİD də
İslam cəmiyyətlərindəki, qeyri-islam ölkələrində yaşayan müsəlmanların cahilliyindən suiistifadə edərək öz sıralarını genişləndirir.Bundan əlavə qeyri-məzhəblərə dözümsüzlük
göstərərək onlara məxsus məscidləri yandırır, kitabları məhv edir, əhalinin əsas alimlərin məhv
edir və bundan əlavə tarixi abidələri də məhv edirlər. Rusiyanın Yaxın və Orta Şərq üzrə eksperti
olan P. Qusterin özünün “Türkiyə Qambiti”əsərində qeyd edir ki, “Məsələni dərindən araşdırdıqda görürük ki, səbəb heç də şiə qulatlarının və ya sünni İŞİD-in məzhəb təəsübkeşliyidir. Hər
iki halda məsələ cahillik, dində xurafat və elmsizlikdir. Hər iki halda səbəb həm qulatların həm
də İŞİD-in regionda olan İslam cəmiyyətlərində həmrəyliyin olmamasından sui-istifadə
etməsidir. Həmçinin İŞİD-in kənar qeyri-islami ölkələrdən maddi və hərbi dəstək almasını da
nəzərə alsaq “5-ci kolon”un məhz İŞİD olduğu ortaya çıxacaqdır.
Digər bir tərəfdən Əfqani müasir dövrlə səsləşən və hələ də aktuallığın saxlayan digər bir
məsələyə - tarixdə ilişib qalma və konservativ düşüncəyə toxunur və yalnız irəli baxıb gələcək
nəsilləri düşünməyin vacib olduğunu vurğulayır:
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“Müaviyəyə qarşı müharibə məsələsində imam Əlinin üstün tutulub dəstəklənməsi məsələsinə baxsaq, bunun o zaman faydalı olduğunu və ya haqqın ortaya çıxarılaraq batilin yox edilməsi məqsədi daşıdığını qəbul etsək belə, bizcə bu gün bu ifadənin davam etməsi keçmiş bir millətlə birlikdə dövrü keçmiş bu məsələyə ilişib qalmaq deməkdir. Bu isə zərərdən və İslam birliyi
bağlarının parçalanmasından başqa bir nəticəyə səbəb olmayacaq.Bu gün ərəb olan-olmayan
əhli-sünnə ittifaq edib Əli ibni Əbu Talibin xilafətə Əbu-Bəkrdən daha layiq olduğunu söyləsə və
qəbul etsə nəyisə tərəqqi etdirəcəkmi? Ya da şiənin vəziyyəti düzələcəkmi!?Yaxud, şiə əhlisünnəyə qatılıb "Əbu Bəkirin xilafət məqamına İmam Əlidən əvvəl gətirilməsi daha doğrudur"
desə, bu sünni müsəlmanlarının inkişafına səbəb olacaqmı?” “Bu onları içlərində olduqları
zillət və alçaqlıqdan çəkib qurtaracaq və cəmiyyət strukturlarını yıxılmaqdan qoruyacaqmı Müsəlmanların bu qəflətdən oyanmaları, ölüm gəlmədən bu ölüm yuxusundan qalxmalarının zamanı
daha gəlmədi mi? Ey millət! And olsun ki, möminlərin əmiri Əli ibni Əbu Talib, ümumiyyətlə, əsl
şiə, heç bir dünyəvi fəaliyyəti bacara bilmədiyi bir dövrdə qalxıb əhli-sünnətlə vuruşmaz, ya da
sırf Əbu-Bəkri üstün tutmaları səbəbiylə sünnilərdən ayrılmağa heç vaxt razı olmaz.”[15]
Əfqaninin mövqeyini və qabartdığı problemləri müasir dövrlə müqayisəli analiz etdikdə
görürük ki, bu şəxsin qeyd etdiyi problemlər və irəli sürdüyü çözüm yolları günümüzdə də
aktualdır və icrası vacibdir.[12]
Cəmaləddin Əfqani hesab edir ki, İslam dünyasının geri qalmasının səbəbi onun elmdən və
Quranı anlamaqdan geri qalması ilə bağlıdır.
Əfqaninin bu istiqamətdə dərin araşdırmaları və ortaya qoyduğu mövqe Osmanlı din
xadimlərini iki yerə böldü. Birinci qrup Əfqani ilə razı olsa da ikinci qrup şiələrlə ittifaqa
qısqanclıq və düşmənçiliklə yanaşaraq bu məsələnin olmayacağında təkidli mövqe tutdular.
Nəticədə Osmanlının içində parçalanma təhlükəsi hiss olundu. Seyidin bu fəaliyyətlərini görən
Sultan Əbdülhəmid mövqe və səltənətinin təhlükədə olduğunu düşünərək Seyid Cəmaləddini
həbs etdirir.[7]
Seyid Cəmaləddin hicri 1314-ci ildə (1897 m.) polis tərəfindən nəzarət altında saxlanıldığı
vaxt vəfat edir və İstanbuldakı "Şeyxlər" qəbristanlığında dəfn edilir.
Bununla da bəlkə də Osmanlını dağılmaqdan və Yaxın Şərqi ingilis istilasından qoruyacaq
bir prosesin - İslam həmrəyliyinin qarşısı alınmış oldu.[15]
1.4. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra
Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Osmanlı imperiyası Yaxın Şərqi itirdi. Regionda Avropanın böyük müstəmləkəçi dövlətləri dağıdıcı və bölücü fəaliyyətə başladı. Bu ideoloji böhranda və boşluqda qalan regionda pərən düşən ərəb cəmiyyətlərində İslamda həmrəylik yaratmaq
məqsədi ilə 1947-49-cu illərdə "Məzhəblərarası Yaxınlaşma Mərkəzi" (Darut-təqrib beynəlməzahibil-İslamiyyə) adlı bir qurum yaradılır, və eyni zaman kəsiyində ərəb millətçiliyi və
kommunizm ideologiyasının birləşməsindən BƏƏS partiyası yarandı. "Darut-təqrib" adlı qurum
bütün İslam dünyasında böyük həmrəylik ideyasının təbliğatçısına çevrilir və "Risalətul-İslam"
adlı rüblük jurnal nəşr etdirir, İranda əhli-sünnə alimlərinin, Misirdə isə şiə müəllimlərinin
klassik əsərlərini çap etdirir, müştərək konfrans və simpoziumlar keçirirdi. [9][11]
Bütün bunlara baxmayaraq, BƏƏS də siyasi güc olaraq regionda güclü materialist
ideyaların təbliğatçısı oldu. BƏƏS-in qurucuları Mişel Əfləq və Səlahəddin Bitar, Fransanın
Sarbon universitetində oxuyarkən sosialist yönlü siyasi mühitlə əlaqədən sonra sosializm və ərəb
millətçiliyinin qatı təəssübkeşçilərinə çevrilmişdilər. 1963-cü ildə regionun güclü dövlətləri olan
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İraq və Suriyada BƏƏS partiyası hakimiyyətə gəldi. Həqiqət isə ondadır ki, bu hadisənin baş
verməsi regionda İslam həmrəyliyi ideyasının baş tutmasına əngəl olan əsas hadisələrdən biri
oldu.[16][17][18][5]
1.5. Şeyx Mahmud Şəltutun Tarixi Fitvası
İslam dünyasında həmrəyliyə xidmət edəcək bir fitva, əhli-sünnənin böyük alimi Şeyx
Mahmud Şəltutun tərəfindən verilmişdir. Bu fitvaya görə ən mühüm addımlarından biri də
ibadətlərin və müamilələrin12 İslamın mötəbər məzhəblərindən biri olan on iki imamçı şiə
məzhəbinin fiqhinə uyğun olaraq yerinə yetirilməsi icazəlidir. M.Şəltut, bu fitvası 1958-ci il 1
oktyabr tarixində verilmişdi (bu hadisə bütün İslam dünyası üçün vacib olan gündə baş verdi Peyğəmbərin və İmam Sadiqin doğum günündə).
Fitvanın mətni belədir: M.Şəltutdan soruşuldu: "Bəzi şəxslər müsəlmanın ibadətlərinin və
müamilələrinin düz olması üçün onun tanınmış dörd (sünni) məzhəbindən birinə təqlid etməsinin
vacib olmasına etiqad edirlər. Hansı ki o məzhəblərin arasında on iki imamçı şiə və zeydi şiəliyi
məzhəbləri yoxdur. Bu barədə sizin rəyiniz nədir? Məsələn, on iki imamçı şiə məzhəbinə təqlid
etməyi yasaq buyurursunuzmu?”
M.Şəltut tərəfindən verilən cavab belə oldu:
"1. İslam dini öz ardıcıllarından heç birinə müəyyən bir məzhəbə tabe olmağı vacib
etməmişdir. Biz deyirik ki, hər bir müsəlmanın səhih bir yolla nəql olunmuş və hökmləri xüsusi
kitablarında yazılmış hər hansı bir məzhəbə təqlid etməyə haqqı vardır. Bu məzhəblərdən birinə
təqlid edən şəxs öz məzhəbindən başqa bir məzhəbə keçə bilər. Bu barədə onun üzərində heç bir
çətinlik yoxdur.
2. On iki imamçı şiə məzhəbi kimi tanınan cəfəri məzhəbinə əsasən ibadət etmək digər
əhli-sünnə məzhəbləri kimi icazəlidir. Müsəlmanlar bunu bilməli və haqsız olaraq müəyyən
məzhəblərə kor-koranə bağlılıqdan xilas olmalıdırlar. Allahın dini və şəriəti bir məzhəbə bağlı
deyildir, yaxud bir məzhəbə məhdudlaşdırılmamışdır. Bütün müctəhidlər Allah yanında
məqbuldurlar. Fikir və ictihad əhli olmayan şəxsin onlara təqlid etməsi və fiqhlərində
müəyyənləşdirdikləri fikrə əməl etməsi icazəlidir. Bu mövzuda ibadətlərlə müamilələr arasında
heç bir fərq yoxdur”. [19]
1.6. Şiə Vəhdət Fitvaları
İslam həmrəyliyi ideyasına dəstəkçi olan və İslamın daxilən parçalanmasına qarşı çıxaraq
öz mövqeyini fitvalarla göstərən şiə alimlərinin sayı kifayət qədər çoxdur. Bu alimlərin tutduğu
mövqe sırf cəmiyyətin parçalanmasına qarşı yönəlmişdir və İslam həmrəyliyinin güclənməsinə
xidmət edir. Bəzi alimlərin mövqelərini nəzərdən keçirək:
Ayətullah Seyid Mühəmmədhüseyn Fəzlullah: "Hansı əshabə olursa-olsun mən onlara
lənət oxumağı haram bilirəm, çünki Allah bu insanlar haqqında belə buyurur:"Məhəmməd
əleyhissəlam Allahın Peyğəmbəridir. Onunla birlikdə olanlar (möminlər) kafirlərə qarşı sərt, birbirinə (öz aralarında) isə mərhəmətlidirlər. Sən onları (namaz vaxtı) rüku edən, səcdəyə qapanan,
Allahdan riza və lütf diləyən görərsən. Onların əlaməti üzlərində olan səcdə nişanəsidir. Bu,
onların Tövratdakı vəsfidir. İncildə isə onlar elə bir əkinə bənzədilirlər ki, o artıq cücərtisini üzə
çıxartmış, onu bəsləyib cana - qüvvətə gətirmiş, o da möhkəmlənib gövdəsi üstünə qalxaraq
(Müamilə dedikdə - alış-veriş, icarə, şirkət, girov, sülh, zəmanət, lüqətə (itirilmiş mal), birovuz vermək, qəsb (oğurluq), hibə (bağışlamaq), vəsiyyət, fəraiz (dinə
görə mirasçıların hər birinə düşən paylar), itq (kölə və ya cariyə azad etmək), əmanət, iqrar (başqasının öz üzərindəki olan haqqını bildirmək və xəbər vermək), dava
(şəxsin başqası üzərində olan haqqını isbat etmək üçün istədiyi şey) və qəza (hökm vermək) kimi mövzular.)
12
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əkinçiləri heyran qoymuşdur. (Allahın bu təşbihi) Kafirləri qəzəbləndirmək üçündür. Onlardan
iman gətirib yaxşı əməllər edənlərə Allah məğfirət (günahlardan bağışlanma) və böyük mükafat
(Cənnət) vəd buyurmuşdur!” (Fəth, 29).
Söymək məsələsinə gəlincə isə hər hansı bir müsəlmanın belə söyülməsi haramdır.
Alimdən bu barədə fitva soruşulduqda o belə cavab vermişdir: "İçində raşidi xəlifələrin də
olduğu əshabələrin hər hansı birini söyməyimiz haramdır!” – şəklində fitva verərək məsələyə
münasibət bildirmişdir. M.Fəzlullah daha sonra əlavə etmişdir ki, "Mən onlara Əli əleyhissəlamın Siffinə gedərkən bir qrup iraqlının şamlıları söydüyünü eşitdiyi zaman dediyi sözləri
nəql edirəm. Əli onları tənqid edib buyurdu: "Mən sizin söyüşcül olmağınızdan xoşlanmıram,
lakin onların etdiklərini vəsf edirsinizsə və hallarını xatırlayırsınızsa, ən doğru olaraq və üzr
baxımından ən keçərli olaraq deyəcəyiniz söz bu olmalıdır; onları söyməkdənsə, belə deyin:
"Allahım, onların da canını, bizim də canımızı qoru. Bizimlə onların arasını düzəlt. Onları sapqınlıqdan xilas et ki, haqqı bilməyən onu tanısın, sapqınlıqda inad edən şəxs ondan vaz keçsin,
ayrılsın”[3]. Alim həmçinin əlavə olaraq qeyd edir ki, "Möminlər anası Həzrət Aişəyə gəlincə
Cəməl döyüşü məsələsində xətaya yol vermiş olsa da belə, biz onu söyməyin haram olduğuna
fitva verir və deyirik ki, ona Peyğəmbərə hörmət edildiyi kimi hörmət edilməlidir."
İranın Ali Dini Rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamənei: "Əhli-sünnə qardaşların müqəddəs
simvollarını təhqir etmək, o cümlədən islam Peyğəmbərinin həyat yoldaşı Həzrət Aişəni zinada
ittiham etmək haramdır. Bu hökm bütün peyğəmbərlərin, ələlxüsus peyğəmbərlərin ağası ən
böyük peyğəmbər Həzrət Mühəmmədin arvadlarına şamil edilir”.
Dini rəhbər Ayətullah Vəhid Xorasani: "Kim Allah-Taalanın təkliyinə və peyğəmbərlərin
sonuncusu Həzrət Mühəmmədin peyğəmbərliyinə şəhadət edərsə, o müsəlmandır. Onun canı, irzi
(namusu) və malı on iki imamçı şiə məzhəbinə mənsub olan şəxsin canı, irzi və malı kimi möhtərəmdir. Sizin şəri vəzifəniz budur ki, kəlmeyi-şəhadəti deyən şəxs sizi kafir bilsə də, siz haqq və
ədalət olan sirati- müstəqimdən (istiqamətli yoldan) azmayasınız, əgər onlardan biri xəstələnərsə, onun görüşünə gedəsiniz, əgər dünyadan köçərsə, dəfn mərasimində iştirak edəsiniz,
sizə ehtiyacı olduqda onun ehtiyacını təmin edəsiniz."[20]
Qurani-Kərimin dərin təhlilini həyata keçirdikdən sonrayuxarıda sadaladığımız hər iki
məzhəbə məxsus olan alimlərin məntiqini təsdiqləyən ayələr olaraq bunları qeyd etmək olar:
"Hər hansı bir camaata qarşı olan kininiz sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun. Bu,
təqvaya daha yaxındır.”(Maidə,8); "Sizə salam verən şəxsə (yəni kəlmeyi-şəhadət deyən şəxsə)
dünya həyatının puç mənfəətinə tamahsılanaraq: "Sən mömin deyilsən!” – deməyin.”(Nisa, 94).
Qurani-Kərimdə bu qəbilən olan ayələrin sayı kifayət qədər çoxdur və daima bu müqəddəs kitabı
oxuyanın həmrəyliyə istiqamətli olacağı bəllidir.
1.7. Əmman Bəyannaməsi
2005-ci il iyul ayı, İordaniya Haşimilər Krallığının Əmman şəhərində keçirilən Beynəlxalq
İslam Konfransında İslamda həmrəyliyə çağıran "Əmman Bəyannaməsi" qəbul edildi.
Bəyannamənin bundan əvvəlki bəyannamələrdən kəskin fərqi sırf həmrəyliyə konkret
çağırmasıdır. Bu çağırış o qədər konkret idi ki, müddəalar şəklində öz əksini tapdı:
Səkkiz məzhəblərdən (cəfəri, zeydi, hənəfi, maliki, şafei, hənbəli, ibadi və zahiri) birinə
tabe olan müsəlmandır, onu kafir və dindən kənar hesab etmək qəti qadağandır. Bu məzhəblərdən birinə tabe olan hər bir müsəlmanın qanı, malı, namusu toxunulmazdır.
Məzhəbləri bir-birinə bağlayan cəhətlər onları bir-birindən ayıran cəhətlərdən daha çox,
həm də daha qüvvətlidir. Bunlar aşağıdakılardır:
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Səkkiz məzhəb mənsubları İslamın təməl prinsiplərində müttəfiqdirlər. Onların hamısı tək
olan Allaha iman gətirir, Qurani-Kərimin Allahın kəlamı olmasına inanır, Məhəmməd peyğəmbərin Allahın elçisi və bütün bəşəriyyətə sonuncu peyğəmbər kimi göndərilməsini təsdiqləyir və
Kəbəni qibləgah qəbul edirlər.
Səkkiz məzhəbin hamısı İslamın kəlmeyi-şəhadət (la ilahə illəllah, Muhəmmədun
rəsulullah), namaz, zəkat, oruc və həcc kimi vacib rüknlərini qəbul edirlər.
Səkkiz məzhəbin hamısı imanın əsas rüknlərinə-Allaha, onun mələklərinə, kitablarına,
elçilərinə, qiyamət gününə, qəzavü-qədərə iman gətirməyi qəbul edirlər.
Məzhəblər İslamın hüquq məktəbləridir. Onların hər biri ehtiram və təqdirə layiqdir.
İxtilaflı məsələlərin yeganə həlli yolu elmi müzakirələr və danışıqlardır.
İslam dini müəyyən məzhəbə tabe olmaq məsələsində kiməsə nəyisə məcbur etməmişdir.
Hər bir müsəlmanın doğru şəkildə nəql olunan məzhəblərdən birinə təqlid etmək haqqı vardır.
Bir məzhəbdən başqasına keçmək də qadağan deyildir.
Müsəlmanlar birmənalı olaraq məzhəb təəssübkeşliyindən yaxa qurtarmalıdırlar. Allahın
dini və Şəriəti hansısa bir məzhəbə sığmamışdır.
Məzhəb alimləri müctəhid hesab edilirlər. Dedikləri özlərinin etiraf etdiyi kimi, doğru da
ola bilər, yanlış da ola bilər. Hər ikisinin Allah qatında mükafatı vardır.[1][2][13]
Əmman bəyannaməsinin qəbul olunmasından sonra İslam həmrəyliyi istiqamətində
fəaliyyət tam başqa keyfiyyətlə inkişaf etməyə başladı və artıq İslam dünyasında həmrəylik
ideyası institutlaşmağa başladı və əvvəlki illərlə müqayisədə İran, İraq, Suriya, Livan, Liviyada
şiə və sünnilər arasında münaqişə tendensiyası zəifləməyə başladı və 2006-2008-ci illərdə bu
münaqişə tendensiyası 23% zəifləmiş, 2008-2010-u illərdə daha 27% zəifləmiş, 2010-2012-ci
illərdə bu 11% zəifləmiş, 2012-2014-cü illərdə 13% zəifləmiş, 2014-2016-cı illərdə isə cəmi 8%
zəifləmə qeydə alınmışdır. Nəticələri təhlil etdikdə görürük ki, regionda münaqişələrin
aktivləşdiyi dövrdə İslamda yaxınlaşma və münaqişələrin zəifləməsi tendensiyasına mənfi təsir
göstərir. [4][10]
Nəticə
Mövzunun araşdırma prosesində bütün qeyd olunanlardan çıxarılan nəticə olaraq aşağıdakıların xüsusi olaraqvurğulanmasıməqsədəuyğundur: “İslamda həmrəylik” anlayışı - Əqidə və
şəriət məsələlərində etiqad edilməsi və qəbul olunması zəruri sayılan mövzulardan başqa digər
müxtəlif anlayışları, ümumilikdə isə islam məzhəblərini "Vahid İslam Ümməti" adı altında bir
araya gətirmək, müsəlmanlar arasındakı fikir müxtəlifliyinə səbəb olan məsələlərə obyektiv
münasibət bəsləmək, İslamda məzhəblər arasında ortaq məxrəcə gələ bilmək imkanlarını
araşdırmaq, fikir müxtəlifliyini təbii qəbul etmək və qarşı tərəfin fikrinə hörmətlə yanaşmaq
prinsiplərini əsas tutan ideyadır. İdeyanın əsas məqsədi məzhəblərarası yaxınlaşmanı təmin
etməkdir. Bu anlayış qəfil ortaya qoyulmamış və zamanla formalaşıb islam mədəni-ideoloji
mühitində möhkəmlənmişdir. İdeyanın inkişaf tarixinə nəzər saldıqda görürük ki, bu ideyanın
tədbiq olunması müəyyən zamanlarda İslamlaşma prosesinə müsbət hal kimi təsir göstərmişsə
də, tarixin müəyyən astanalarında tədbiq olunmaması böyük faciələrə səbəb olmuşdur. İslam
həmrəyliyini qorumaq və ya buna nail olmaq üçün hər zaman fərqli yollardan istifadə olunsa da
bütün zamanlarda istifadə olunan əsas bir metod olmuşdur ki, o da cahillik və elmsizliklə
mübarizədir. Çünki İslamın əsas və ən yüksək hüquqi qüvvəyə malik hökmlərin əks olunduğu
Qurani-Kərimdəki elmi mənimsəyən şəxs istər-istəməz həmrəyliyə meyl edəcəkdir.
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İSLAM HƏMRƏYLİYİ: ƏSAS MƏQSƏDLƏR VƏ İDEYANIN
QARŞISINDA DURAN MANEƏLƏR
Günay Vəliyeva
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
Çağdaş dövrdə mədəniyyətlərin toqquşacağı və ya birgə anlaşma içində yaşayacağı ilə
bağlı məsələlər araşdırılarkən sırf islam mədəniyyətinin perspektivlər vəd etməsi ilə eyni
zamanda problemlər də gətirəcəyi nəticəsinə gəlinmişdir. İslam mədəniyyətində və mühitində
içindən qaynaqlanan və kənardan yaradılan problemlər kifayət qədərdir amma bu problemləri
araşdırmağa və qeyd etməyə başlmamışdan öncə islam mədəniyyətində dialoq fenomenini
araşdırılmalı və daha sonra problemlər göstərilməlidir.
Müasir dövrdə dinin rolu differensial və irrasional formada olsa da artmaqda davam edir.
1980-90-cı illərdə aparılan əksər sosioloji araşdırmalara və həmin araşdırmaların nəticələrindən
irəli gələrək verilən proqnozlara görə mütəxəssislər hesab edirdi ki, “siyasi sirkələnmələrin,
sosial transformasiyaları və texnoloji sahədə inqilabi irəliləyişlərin içində din arxa plana
düşərək cəmiyyətdə mövqeyi zəifləyəcək və gələcəkdəki dünyada ciddi bir rola malik olmayacaq”, amma bunun əvəzinə qəribə bir fenomenal hadisə baş verdi və din müasir dünyadakı
sosial-siyasi proseslərdə öz mövqeyini daha da möhkəmləndirdi. Sosial-psixoloji araşdırmalar
göstərir ki, “din artıq insanın bir fərd olaraq özünü identifikasiya etməsində, millətlərin və
xalqlarını öz mövqeyini müəyyən etməsində böyük rol oynayır” və bu fenomeni nəzərə alaraq
İslam həmrəyliyinin araşdırılmasına başlamazdan öncə İslamın digər dinlərlə olan münasibətlərinə nəzər salmağa başlamaq lazımdır. Belə ki, bir çox dinlərdə olduğu kimi İslamın da
uzun əsrlərdən gələrək və zamanla uyğunlaşaraq digər dinlərə mənsub şəxslərə və hökmlərə
münasibəti bir normativ qüvvəyə malik hökmlər kimi formalaşmışdır və bu mövqenin bir irs
kimi öyrənilməsi vacibdir.[11][12]
Dinlərarası dialoqda əsas sual budur: Həqiqət kimə məxsusdur? Müxtəlif teoloqların və
İslamşünasların bu barədə səsləndirdiyi fikirləri ümumiləşdirsək və koqnitiv təhlildən keçirsək
görərik ki, İslamın bu suala cavabı fundamental olaraq belədir ki, “Həqiqət tam və dolğun olaraq
Quranda öz əksini tapmışdır və digər monoteist dinlər həqiqətin tam olmayan və bəzi məqamlarda təhrif olunmuş versiyasına malikdir”. Tarix elmlər namizədi, RDEA-nın dosenti, katolik
ensiklopediyanın yığılmasında məsul redaktor olan Aleksandr Yudin qeyd edir ki, “İslamın
verdiyi bu cavab özü-özlüyündə göstərir ki, o bir dini mövqe olaraq digər dinlərə loyal yanaşır
və aqressiv mövqe tutmamışdır. Bu səbəbdəndir ki, İslam dininin hökmran olduğu imperiyaların
əksəriyyətində monoteist dinlər mühafizə altında olmuş və repressiyaya məruz qalmamışdırlar”.
İndi isə başqa bir sual ortaya çıxır: “Başqa dinlərə loyal münasibətdə olan İslamın bir
böyük mədəni mühit olaraq öz içində məzhəblərarası münasibətlər nə səbəbdən gərgindir?” Bu
sualın cavabı isə ilk baxışdan çox sadə səslənsə də əslində bir o qədər dərin təhlil tələb edən bir
cavabdır. Cavab isə belədir: “İslam mədəni mühitində daxili həmrəyliyin olmaması məzhəblərarası münasibətlərin pozulmasına səbəb olmuşdur”. İslam həmrəyliyi dedikdə təkmənalı şəkildə
İslamın daxilindəki məzhəblərin birləşməsi deməkdir yoxsa məsələ çox incə və dərin məqamlara
malikdirmi? Bu suala tam və dolğun cavabı vermək üçün İslam həmrəyliyi ideyasının yol
xəritəsi və məqsədləri müəyyən edilməli və dərindən müqayisəli təhlil edilməlidir.
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İdeyanın Məqsədləri
İslam həmrəyliyini bir ideya kimi və ya bir sosial hərəkat kimi nəzərdən keçirdikdə, bu
prosesin uğurla nəticələnməsi və inkişafı üçün müəyyən olunmuş konkret məqsədlərə nail olması
lazımdır. İslam dini-siyasi fikri və eyni zamanda ərəb dili üzrə peşəkar olan Azərbaycanlı gənc
alim M. Rəhim bu məqsədləri aşağıdakı kimi qeyd etmişdir:
1) İslam maarifçiliyini və mədəniyyətini dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırmaq.
2) Məzhəblərarası əqidə, fiqh, ictimai və siyasi sahələrdə mədəni əlaqələri möhkəmləndirmək və bu yolla müştərək anlaşmanın yollarını tapmaq.
3) Şəriət məsələləri ilə bağlı normayaratmada və fikir müxtəlifliyinin ortaya çıxmasında
elmi araşdırmanın rolunu düzgün qiymətləndirmək.
4) Məzhəblər arasında yaranan qərəzliliyi və şübhələri, həmçinin, yayılan şayiələri dəf
etmək, məzhəblərarası yaxınlaşma prosesində heç bir sünninin və ya şiənin öz məzhəbini buraxıb
hansısa bir məzhəbə keçməsini güdməməsinə nail olmaq.[1]
Əlbəttə ki, bu təməl məqsədlər İslam həmrəyliyi ideyasının bütün məqsədlərini əhatə etmir
və bütün İslam sivilizasiyası üçün kifayət deyil. Ümumilikdə bu gənc alim tərəfindən qeyd
olunan ideyanın məqsədlərini digər alimlərin elmi əsərlərində qeyd etdikləri məqsədlərlə
müqayisəli təhlil etdikdə müəyyən etmək olar ki, burada əsas məqsəd “İslam dinində olan
məzhəbləri birləşdirmək deyil, onların birgə sülh içində mövcud olmasına nail olmaq və məzhəbsizlik kimi yeni bir cərəyanın yaranmasına imkan verməməkdir”. Əlbəttə ki, siyasi təhlükəsizlik
və sosioloji münasibətlərin dərin təhlili baxımından məsələyə yanaşdıqda bunun ən uyğun və
real mövqe olduğu bəllidir. Belə ki, tanınmış islam tarixçisi olan Eugene Rogan özünün
“Ərəblər: Tarix” adlı əsərində qeyd edir ki, “məzhəbsizlik hər bir məzhəbin və onların alimlərinin nail olduğu dini-elmi nailiyyətlərin üzərindən xətt çəkməkdir ki, bu baş tutacağı halda
islam dünyasında parçalanma daha da dərinləşə bilər”. [2]
İndi isə daha dərinə gedərək daha da aydın mənzərə əldə etmək üçün belə bir sual verək:
Niyə İslam həmrəyliyi tam olaraq bütün İslam coğrafiyasın əhatə edə bilmir və beynəlxalq
institutlaşma səviyyəsində bu prosesin irəliləməsi baş verməməsinin səbəbi nədir? Bu sosial-dini
hərəkatın qarşısında duran maneələr hansılardır?
İslam Həmrəyliyinin Qarışısında Duran Maneələr
Sosial münasibətlərdə münaqişələrin yaranması səbəblərini və həll edilməsi yollarını təhlil
edən və teoloji münasibətlərdə İslam həmrəyliyini ən uyğun yol kimi araşdıran sosioloq alimlər
və din xadimləri tərəfindən bu prosesə mane olacaq amillər aşağıdakılar kimi müəyyən
olunmuşdur:
Qərəzli etnik təəssübkeşlik
Ümumilikdə cəmiyyətlərin və sosial münasibətlərin dağılmasının səbəbləri təhlil edilərkən
əksər sosioloqlar (Erving Goffman, Jurgen Habermas, Michel Foucault, W.E.B. Du Bois, Robert
K. Merton) tərəfindən yekun nəticə olaraq əsas səbəb kimi qeyd olunur ki, təəssübkeşliyin bütün
qeyri-sağlam və ifrat formaları danılmaz şəkildə dağıdıcı və anti-inteqrativ xüsusiyyətlərə malikdir. İslam həmrəyliyinə zidd olan və İslam ümmətini parçalayan və onların arasında düşmənçilik
yaradan əsas amillərdən biri də irqçilik, ifrat millətçilik və qərəzli etnik təəssübkeşlik hesab
olunur. İslam dini hələ Peyğəmbərin dövründən bu yana qərəzli etnik təəssübkeşliyi pisləmişdir
və onu insanlığın və dinin əsas problemi hesab etmişdir. İslamın müqəddəs kitabı Qurani251
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Kərimdə buyurulur: "Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadından (Adəm və Həvvadan) yaratdıq.
Sonra bir-birinizi tanıyasınız (kimliyinizi biləsiniz) deyə, sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq.
Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır (pis əməllərdən ən çox
çəkinəninizdir). Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, (hər şeydən) xəbərdardır" (Hucurat, 13).
İslam tarixinin əsas mənbələrindən də məlumdur ki, Peyğəmbərin dövründə etnik təəssübkeşçiliyə yol verilmirdi. Tarixdə etnik təəssübkeşliyin dəfələrlə islam və onun içindəki həmrəyliyə
zərbə endirdiyi müşahidə edilmişdir. Rəşidi xəlifələrinin dövrünün sonlarına yaxın Bəni
Haşimilərə qarşı çıxan əməvilər və onların siyasi manevrlərinin aləti olan xaricilər qərəzli etnik
təəssübkeşliyin fitnəsini oyatmağa başlayır və bu müsəlmanların sırasına düşmənçilik salaraq
İslam tarixində "cahillik dövrü" adlanan dönəmə xas olan münaqişə tiplərin yaradırdı. Qısa
statistik araşdırma aparsaq görərik ki, əgər peyğəmbərin hakimiyyətdə olduğu son dövrlərdə ərəb
yarmadasında bütün ərəb tayfalarının 80-85%-ı həmrəylik içində idilərsə 4 adil xəlifədən sonra
tayfalar arasındakı toqquşma və münaqişələrin, qan davalarının sayı dəfələrlə artmış və nəticə
kimi ərəb tayfaları arasında həmrəylik 55-60%-a qədər düşmüşdür. Nəzərə alsaq ki, bu dövrə
kimi ərəblərin dövləti daha da genişlənmiş və buna baxmayaraq yenə də həmrəylik pozulmuş,
demək ki, vəziyyət daha da pis olmuşdur. Bütün qeyd olunanlara biz daha ətraflı şəkildə Irving
M. Zeitlinin 19 mart 2017-ci il tarixində çap edilən “Tarixdəki Məhəmməd” (The Historical
Muhammad) adlı kitabında rast gələ bilərik. Əməvilərin və Abbasilərin yürütdüyü siyasət onların
dini mövqelərinin içində qərəzli təəssübkeşliyin və islamdan kənar baxışların olduğunu açıq
şəkildə nümayiş etdirir. Əksər orientalistlər (Edward Said, Alexander Lyon Macfie, Zachary
Lockman, Hamid Dabashi və digərləri.) hesab edir ki, həm əksər əməvi xəlifələri həm də əksər
abbasi hakimləri və xəlifələri Quranın hökmləri, Peyğəmbərin qoyduğu qaydalardan uzaqlaşaraq
və onun əhli-beytinə qarşı tutduqları amansız mövqeləri İslam tarixində daxili ixtilaflar dövrünün
əsasın qoymuş oldular. Eynən Yaxın və Orta Şərqdə yeni fenomen olan və panərəbizmin ideyalarının təbliğatçısı, müdafiəçisi olan BƏƏS partiyasının etnik təəssübkeşliyi də İslam həmrəyliyinə zərbə vuran amillərdən biri olmuşdur. BƏƏS partiyasının fəaliyyəti və mövcudluğu
İraq ərazisində olan sünni və şiə məzhəbləri arasındakı münasibətləri kəskinləşdirirdi və
düşmənçiliyin dərinləşməsinə səbəb olurdu. Əlbəttə sərt hərbiçi xasiyyətli S. Hüseynin qəddar
daxili siyasəti bu düşmənçiliyin geniş münaqişəyə çevrilməsinə imkan vermirdi amma ideoloji
parçalanma hər keçən gün daha da dərinləşirdi.[1] [3]
Elmsizlik və siyasi məqsədlər
Elmsizliyin və savadsızlığın istər ümumi müsəlman dünyasında, istərsə də məzhəblər
daxilində dini zəmində çoxlu münaqişələrə səbəb olduğu sosial araşdırmalardan bəllidir. Qərb
sosiologiyasında qeyd olunur ki, cəmiyyətin mədəni və siyasi inteqrasiyasını zədələyən və
ideoloji böhran yaradan əsas səbəblərdən biri də məhz informasiya ilə bağlı olan iki fenomenim
mövcudluğudur: 1) “Information Crisis”- bu bizim dilə informasiya böhranı kimi tərcümə olunur
və bu fenomen özündə informasiya qıtlığı, informasiya kanallarının qeyri-müəyyənliyi,
informasiya emalı mühitinin zəif olması və s. kimi anlayışları birləşdirir. 2) “Information
Speculation” – bu fenomen bizim dilə informasiya spekulasiyası kimi tərcümə olunur və siyasi
məqsədlərdən dolayı cəmiyyətə və orada baş verən hadisələrə təsir göstərmək məqsədilə qeyriobyektiv məlumatların ötürülməsi başa düşülür. Hər iki fenomenin müsəlman cəmiyyətlərini
idarə edənlər arasında və sıravi müsəlmanlar arasında olması onun nəticələnib ki, geniş miqyasda
məlumatsızlıq yaranıb və bu məlumatsızlığın özü belə cəmiyyətdə elmsizliyi törədən əsas
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səbəblərdəndir. Bir çox hallarda məlumatsızlıq və ya yanlış məlumatlara malik olmaq
xoşagəlməz təəssübkeşliyə, müsəlman cəmiyyətlərində vəhdətin və həmrəyliyin pozulmasına
gətirib çıxarması ilə nəticələnir. Haqqında danışdığımız elmsizlik və siyasi məqsədlərə çatmaq
uğrunda mübarizə heç də keçən əsrlərə məxsus hal və hadisə deyildir. Bir məzhəbin digər
məzhəb haqqında tam və dolğun məlumatlara malik olmaması, yalan və təhrif olunmuş fikirlərə
malik olması onların hər hansı dini məsələdə ortaq məxrəcə gəlməsinə mane olur və bu İslam
həmrəyliyinə böyük dərəcədə mənfi təsir göstərirdi.
İslam tarixini araşdıran bir çox sosioloq və alimlər qeyd edir ki, elmsizliyin, siyasi məqsədlərə hədsiz bağlanmağın törətdiyi nəticələri nəzərdən keçirərkən görünən mənzərə budur ki,
məhz qeyd olunan problemli səbəblər üzündən xaricilər adlanan qüvvələr meydana gəlir və xəlifə Əli ibni Əbu Talibə qarşı çıxıb onu qətlə yetirirlər. “Xaricilər” adlanan mənfi hal məhz bu cəhalət və elmsizlik səbəbindən hələ də müasir dövrədək özünü müəyyən zamanlarda müxtəlif adlarda göstərmişdir və bu prosesin əsas nəticəsi kimi bir konfensional sistemin tərkib hissələri bir-biri
ilə kəskin mübarizəyə başlayırlar. Eyni səhnə Yaxın Şərdə İŞİD-in törətdiyi əməllərdə də görünür.
Bu problemlər səbəbdir ki, hazırda da İslam dünyası başdan-başa münaqişələr və
narazılıqlarla doludur. Bəzən eyni məzhəb sahibləri belə biri digərinə silah qaldırır. Elmi
masalarda həll edilməli olan məsələləri döyüş meydanında həll etmək istəyən gerilikçilik öz
məqsədi olan islam həmrəyliyini dağıtmağa nail olmuşdur. İctihadın (dərin elmi araşdırma) vacib
olduğu məsələdə özbaşına və dəlilsiz fitvalar (hökmlər) verilmiş və qərarlar qəbul olunmuşdur.
Hal-hazırda İslam dünyası və müsəlman cəmiyyətlərində üstün mövqeyə malik kifayət qədər dini
xadim var ki, elmsizliyi təbliğ edərək, elmin dinə düşmən olmasını təbliğ edərək iqtisadi və
sosial mühitdəki geriliyi ölməyə qoymurlar və onların Qurana, Peyğəmbərə, əxlaqa və ağıla zidd
mövqeyi İslam həmrəyliyini sarsıtmaqla bərabər əlavə olaraq düşmənçiliyi də dərinləşdirir.
Quranda anlaşılmaz məsələlərin çözülməsi yolu alimlərdən soruşulması kimi göstərilir "Əgər
bilmirsinizsə, Zikr əhlindən soruşun." (Ənbiya, 7). [2] [1]
İslamı zahirən qəbul edib daxildən parçalayanlar
Sistemli tarixi və sosioloji araşdırmalar sübut edir ki, İslam ölkələri və müsəlman
cəmiyyətləri digər dinə məxsus icmalarla dinc qonşuluq münasibətlərində yaşayırdılar və bu da
Qurandan qaynaqlanırdı "De: “Ey Kitab əhli! Bizim və sizin aranızda olan eyni bir kəlməyə
gəlin ki, Allahdan başqasına ibadət etməyək, Ona heç bir şeyi şərik qoşmayaq və Allahı qoyub
bir-birimizi ilahiləşdirməyək”. Əgər onlar üz döndərsələr, deyin: “Şahid olun ki, biz
müsəlmanlarıq!” (Əli İmran, 64). Müsəlman cəmiyyətləri ilə qonşuluqda yaşayanlar və ya birgə
yaşanlar arasında islam dinini qəbul edənlər olduğu kimi, etməyənlər də var idi. İslam öz
doktrinalarında hər iki tərəfə münasibətdə xüsusi humanist mövqe formalaşdırmışdı ki, bunun
hesabına İslam dünyasında inteqrasiya və mədəni əlaqələr ləngimirdi və əksinə inkişaf edirdi.
Qəbul edənlər arasında Quranda kitab əhli kimi adı keçən yəhudilər, məsihi, məcusi din
nümayəndələri də yer alırdı. Bu şəxslər arasında öz dinin qalıqlarını, milli adətlərini özündə
yaşadanlar da var idi və əlbəttə ki, bu şəxslər arasında İslam həqiqətlərinə öz dini-etiqad nəzəriyyələri nöqteyi-nəzərindən yanaşanlar da vardır. Məhz bu şəxslər tərəfindən qeyri-iradi olaraq və
ya bilərəkdən islam teoloji elmində sonradan böyük mübahisələrə səbəb olan "cəbr" və "ixtiyar",
"Allahın sifətlərinin Onun zatından sayılması, yoxsa zatından ayrı olması" kimi məsələlər onlar
tərəfindən ortaya atıldı. Bu növ mübahisələrin yaranması zəif maariflənmiş müsəlman təbəqəsində çaşqınlıq yaradırdı. Digər din nümayəndələrindən bir qisminin İslam dinini saxtakarlıqla
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qəbul etməsi və müsəlmanların təfəkkürünü qarışdırmaq məqsədi inkarolunmaz faktdır.
Tanınmış sosioloq Herbert Spenser özünün “İnsan Dövlətə Qarşı” (The Man Versus the State
(1884) ) əsərində qeyd edir ki, “Bütün digər konfensialarda olduğu kimi islamın da içində onu
parçalamaq məqsədi ilə yalandan qəbul edənlər olmuşdur və bu hal əvvəl xristianlığı içindən
dağıtdığı kimi bir müddət sonra da özünü İslam cəmiyyətlərində də göstərdi. Əsas səbəb isə
ondan ibarətdir ki, öz tayfa və ya qəbilə adətlərinə sıx bağlı olan individiumlar öz kiçik inanc
sistemini və fəlsəfi düşüncə sistemini qorumaq üçün düşmən hesab etdikləri sistemində içinə
keçərək dağıdıcılıq funksiyasını icra etməyi seçirlər”. [4]
Xarici ədəbiyyatın düzgün mənimsənilməməsi.
İslam həmrəyliyini pozan və məzhəblər arasında düşmənçilik yaradan əsas səbəblərdən biri
kimi başqa mədəniyyətlərə və keçmiş dinlərə məxsus kitabların başqa dillərdən ərəb dilinə
tərcümə edilməsi oldu. İslam təfəkkürünə bir çox yeni fəlsəfi fikirlər, qədim dinlərin və onların
qalıqlarının fikirləri daxil olmağa başladı. Kainat haqqında düşüncələr, maddə, təbiət və onun
qanunları haqqında fəlsəfi fikirlər müsəlmanların diqqətini əsas problemlərdən yayındırdı və
İslam aləmində həmrəylik əvəzinə parçalanma gəldi. Albert Hourani özünün “Avropa Elmi
Fikrində İslam” əsərində qeyd edir ki, “inkişaf edən İslam mədəniyyəti tərəfindən mənimsənilən
xarici ədəbiyyat daha çox öz təsirini əqidə məsələlərində göstərdi. Belə ki, İslam alimləri bu
sahədə daha çox fəlsəfi metodlardan və yanaşmalardan istifadə edirdilər. İslam alimləri
fəlsəfənin təsiri ilə insan əqlinin dərk edə bilməyəcəyi məsələlərə yanaşmağa başladı. Bəzi din
alimləri Allahın sifətlərini isbat etmək istəyir, Allahın qüdrəti və onun sərhədlərin müəyyən
etmək, insan qüdrətinin Allahın qüdrəti ilə əlaqəsi və s. kimi mətləblərə toxunur və bu
məsələlərdə ilişib qalaraq çıxılmaz yola qədəm qoyaraq parçalanırdılar və vahid istiqamətdə
düşünmürdülər“. İslam alimi Əl-Məqrizi deyir:"Digər dinlərə aid fəlsəfi kitabların tərcümə
olunub İslam elmi mühitinə daxil olması bir çox insanları Quran və Sünnədən uzaqlaşdırmaqla
bərabər İslama yad olan düşüncələr ətrafında müzakirələrə gətirib çıxartdı. Fəlsəfə kitablarının
ərəb dilinə tərcümə olunmasının tarixi Abbasi xəlifəsi Məmunun dövrünə təsadüf edir. Xəlifə
kitabları tərcümə elətdirəndən sonra müsəlman cəmiyyətində fəlsəfi cərəyanlar yarandı". Bu
cərəyanlara nümunə kimi qədəriləri, cəhmiləri, batiniləri, qəramitiləri və digərlərini göstərmək
olar. Bu cərəyanların yaranması İslam həmrəyliyini sarsıtdı və müsəlmanların təfəkkürünə həlli
çətin olan məsələlər gətirmiş oldu.[5]
Saxta hədislərin yayılması
Əksər dünya dinlərinin hüquq sistemində dini avtoritetlər tərəfindən nəql olunan sözlər
vardır ki, bu sözlər sonra normativ akt kimi həmin dinin içində möhkəmlənir və bütün teoloji
sisteme öz təsirini göstərir. Bu sözlər 3 əsas monotesit dini olan yəhudilikdə, xristianlıqda və
İslamda da vardır. İslam dinində bu növ sözlərə hədis deyilir. Hədislər islam dininə dərindən
nüfuz etmiş və bütün sahələrə öz təsirini göstərmişdir. Hər 3 monotesit dində saxta və yalançı
hədislər yaranmışdır ki, bu hədislərin müəyyən olunması istiqamətində də fəaliyyətlər meydana
gəlmişdir. Saxta hədislər adətən siyasi və iqtisadi məqsədlərə xidmət edirdi.
İslam tarixçisi Albert Hourani özünün “Ərəb Xalqlarının Tarixi” adlı əsərində məsələyə
münasibəti belə ifadə edir: “İslamda saxta hədis dedikdə, Peyğəmbərin adına yalandan nisbət
edilən hədislər nəzərdə tutulur. Tarixi və sosioloji araşdırmaların nəticələrinə görə Osman bin
Əffanın xəlifəlik dövrünün sonu hakimiyyət uğrunda siyasi mübarizələrin artdığı bir vaxta
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təsadüf etməsi ilə yanaşı, digər tərəfdən də saxta hədislərin artaraq müsəlman toplumuna sirayət
etməsi ilə müşahidə edilirdi. Getdikcə artan siyasi-sosial gərginlik fonunda mərkəzi hakimiyyətin
zəifləməsi saxta hədislərin daha da geniş yayılmasına imkan verirdi.” Ümmət arasında siyasi
fikir ayrılıqları, tərəflərarası toqquşmalar, İslam həmrəyliyini içindən dağıtmaq niyyətilə İslama
dini mühitinə daxil olanlar, qissəçilər saxta hədislərin yaranmasında əsas səbəbkarlardan
sayılırdı. Hətta Quranın bəzi surələri haqqında "fəzilətli hədislər" uyduranlar belə vardı.
Onlardan biri də Meysərə bin Əbdu Rəbbih idi. Ondan niyə özündən Quran surələri haqqında
olmayan şeylər uydurursan soruşulduqda, o belə cavab vermişdir: "Gördüm ki, camaat Quran
oxumaqdan uzaqlaşır. Bu hədisləri də ona görə uydurmdum ki, onları Quran oxumağa
həvəsləndirim".[5] [6]
İslam cəmiyyətlərinin sosioloji araşdırmasını aparan alimlərdən biri Chirri, Mohammad
özünün “Məhəmməd Peyğəmbərin Qardaşı” adlı kitabında qeyd edir ki, “İmam Əli öz
hakimiyyəti dövründə saxta mühəddisləri məscidlərdən uzaqlaşdırmağa müəyyən qədər nail
oldu. Lakin əməvilərin dövründə onların sayı yenidən artmağa başladı. Onların hesabına tarix
və təfsir kitablarına çoxlu sayda əvvəlki peyğəmbərlərə aid olan və kitab əhli alimləri tərəfindən
nəql edilən xəbərlər və rəvayətlərin daxil olması mümkün oldu. Bəziləri doğru olsa da, çoxları
yalandan başqa bir şey deyildi”. Saxta hədislər onu yayanların siyasi məqsədlərinə xidmət edirdi
və qətiyyən müsəlman cəmiyyətini inkişafa aparmırdı. Hakimiyyətə sərf edən hədislərlə əhali
tabekarlıqda saxlanılır və idarə edilirdi. Bu siyasətlə və yeni islahatla rahat şəkildə məzhəblərin
arasında müharibələr salınaraq İslamda həmrəylik məhv edilirdi.[6]
Məzhəb təəssübkeşliyi və kor-koranə təqlid
Məzhəb təəssübkeşliyi və kor təqlid İslam həmrəyliyinin əsas iki problemlərindən biridir.
Belə ki, məzhəblər arasında qarşılıqlı münasibətlərin düzgün istiqamətdə inkişaf etməsinə mənfi
təsir göstərən amil kimi bu iki problem cözülməmiş qalarsa İslam dünyası haqqında "mühafizəkar din", "radikallığın ideoloji məcəlləsi", “İslam=Terrorizm” və s. bu qəbildən olan yanlış
təsəvvürlər daha da çoxalacağı güman edilir. Bu problemlər İslamla düşmənçilik edən digər
qüvvələrə, vəziyyətdən sui-istifadə etməyə imkan verir.
Təəssübkeşliklə bağlı Məhəmməd Rəşid Rza deyir: "Məzhəbçilər məzhəblər arasındakı
fikir müxtəlifliyini növlülük və zənginlik, asanlıq və rahatlıq vasitəsi kimi qəbul etmək
istəmədikləri üçün onları vəzifəsi öz məzhəblərini möhkəmləndirmək, başqalarını da məzhəbçiliyə dəvət etmək olar. Əqidə və şəriət məsələlərində meydana çıxan fikir müxtəlifliyinin elmsizlik və şəxsi maraqlara görə təfriqə amillərinə çevrilməsi, İslam dünyası tarixində müharibələrə
səbəb olmuşdur." [10]
Məzhəblərarası tanışlığın düzgün istiqamətdə və lazımi müstəvidə olmaması
İslam həmrəyliyinə gedən yolda məzhəblərarası yaxınlaşma qarşısında duran manelərdən
biri də müxtəlif məzhəb nümayəndələrinin bir-birlərini yaxından tanımamasıdır. Belə ki, məzhəb
mənsubları aid olduqları məktəbləri bir-birilərinə tanıtsalar, fikirlərini paylaşsalar, o zaman,
tanışlıq zərurətinin hər bir tərəfə çoxlu fayda verə biləcəyini görəcəklər. Yaxın Şərqə ən nüfuzlu
alimlərdən olan Seyyid Şərəfüddin toxunulan məsələ ilə bağlı belə deyir: "Əgər məzhəblər birbirilərini tanısalar mehriban olarlar". Regionun dərin sosial təhlilin apardıqda məlum olur ki, bir
məzhəbin digər məzhəb haqqında yanlış təsəvvürlərə malik olması onların ortaq məxrəcə
gəlmələrinə əngəl törədir.
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Kifayət qədər elmi hazırlığı olmayan həm şiə, həm də sünni məzhəbli bir qrup müsəlmanlar, qarşı tərəfin fərqli mövqeyi və dəlili ilə tanış olmadan tənqidi mövqe tuturlar. Bu zaman
da anlaşılmazlıqlar yaranır. Lakin əks tərəfin mövqeyi ilə tanışlıq bəzən bir çox həqiqətləri üzə
çıxarır ki, bu da tərəflərarası fərqliliyin təbii qəbul olunması ilə nəticələnə bilər.
İslamda həmrəylik hərəkatının tərəfdarlarından olmuş Şeyx Məhəmməd Təqi Qumi
yazırdı: "Əgər şiə və sünni məzhəblərinin adının kökünə diqqət yetirsək görərik ki, elə bütün
müsəlmanlar şiədirlər, çünki onların hamısı Peyğəmbərin nəslini sevir. Eyni zamanda, həm də
hamı sünnidir. Çünki müsəlmanların hamısı Peyğəmbərin sünnəsini izləməyi lazım bilir. Beləliklə, biz hamımız sünni, şiə, qurani və məhəmmədiyik".
Əl-Əzhər Universitetinin şeyxi və fitva komissiyasının sədri Şeyx Əbdül-Məcid Səlim isə
deyir: "İslamda elə bir məsələ yoxdur ki, məzhəblərin onun ətrafında birləşməsi mümkün
sayılmasın və ya onlar arasında anlaşma olmasın".[10] [9]
Şayiələr və söz-söhbətlər
İslam elmini təmsil edən nümayəndələrin dəqiqlik və yəginlik doğuran məlumatlara görə
hökm və rəy söyləmələri lazımdır. İslam həmrəyliyi üçün məzhəblərarası yaxınlaşma zamanı,
bütün qaranlıq qalan məsələlər yalnız araşdırılaraq və qarşı tərəfdəki digər məzhəb sahibi ilə
ümumi müzakirədə doğru istiqamətə çatıla bilər. Bu ideya islamın kitabı Qurandan qaynaqlanır
"Ey iman gətirənlər! Əgər bir fəsadçı sizə bir xəbər gətirsə, (onu) araşdırın. Yoxsa bilmədən bir
qövmə pislik edər, sonra da bunun peşmançılığını çəkərsiniz" (Hucurat 6).
İslam alimlərindən olan Məhəmməd Hüseyn Fəzlullah deyir: "Müsəlman firqələri arasında
ixtilaf və çəkişmələrə səbəb olan, onların vəhdət və düşüncə birliyindən uzaqlaşdıran amillərdən
biri də elmi mənbə və qaynaqların araşdırılmasında yol verilən səhv və xətalardır".
Bir çox araşdırmalar göstərir ki, tədqiqatçılar yalnız öz məzhəbinin xeyrinə nəticələnəcək
dəlil və sübutları axtarır, digər firqənin batil və zəlalətdə olmasını sübut etməyə çalışırlar. Belə
tədqiqat işləri bir çox hallarda firqələr arasında amansız ixtilaflara, ədavətə, birliyin pozulmasına
səbəb ola bilir.[1] [7]
Məzhəblərarası qarşılıqlı tənələr
İslam alimlərinin ən çox müzakirə etdiyi problemlərdən biri də, müxtəlif məzhəb
sahiblərinin bir-birinə xoşagəlməz ləqəblər qoymaqla tənə etmələri və bir-birini qıcıqlandırmalarıdır. Bu qarşılıqlı mənfi reaksiyalar yaratdığından qəti şəkildə qınanır. İslam dini tam buna
qarşıdır. Dini ədəbiyyatlarda "ammə", "xassə", "rafizi", "vəhhabi" və s. kimi ləqəblər müsəlman
alimlərinin dilindən səslənməkdədir. Lakin Quran işığında bunun hökmü tam başqadır: "Birbirinizə tənə etməyin (ayıb tutmayın) və bir-birinizi pis ləqəblərlə çağırmayın" (Hucurat, 11).[1]
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Cahiliyyə dövrünə xas adətlərin məzhəb adına yozulması
Sosioloji və etnokulturoloji araşdırmalar göstərir ki, müsəlman ölkələrində bir çox adətənənələr vardır ki, adi kütlə tərəfindən qorunub saxlanılır. Bəzi adətlərin islamla əlaqəsi olduğu
halda, bəzilərinin isə heç bir əlaqəsi yoxdur. Elə adətlər də vardır ki, insanların elmsizliyi üzündən adət halına çevrilmişdir. Bir sıra adətlər isə siyasi oyunların qurbanı kimi adətlər şəklinə
salınmış və onlara islam donu geyindirilmişdir.
Məsələ dərindən öyrənildikdə isə məlum olur ki, İslam dininin normativ qaydaları bu növ
adətlərin əleyhinədir.
Ona görə də vurğulamaq lazımdır ki, hər hansı bir məzhəb ardıcılının yol verdiyi xətalar o
məzhəbin ümumilikdə səhv və ya batil olmasını düşünməyə əsas vermir. Əslində, belə düşüncə
məntiqsiz və əssasız iddiaların göstəricisidir. [8] [9]
Birbaşa ixtilaflı məsələləri qaldırmaq
İslam tarixinə müqayisəli təhlillə yanaşdıqda dövlətdə qeyri-konstruktiv qüvvələrin
gördükləri işlərin mahiyyətinə görə ixtilafları püskürtməyə xidmət etdiyi məlum olur. Məqsədləri
heç də, ixtilafların İslam qanunvericilyinə və onun xeyrinə başa düşmək deyildir. Həmin qüvvələrin tək məqsədi həmrəyliyi pozmaq və vəhdətə xələl gətirməkdir. Belələri məzhəb mübahisələrinə başlayanda artıq ittifaq əldə edilmiş məsələləri də ixtilafa çevirillər. Ərəb dilinin qrammatik xüsusiyyətləri səbəbi ilə yaranan bəzi müxtəlif görüşləri də məzhəblərarası ziddiyyətlər
üçün istifadə edirlər.[9]
Siyasi səbəblər və daxili problemlər
İslam alimlərinin fikrinə görə, vəhdət ideologiyasının qarşısında duran ən mühüm maneə
müsəlman dövlətlərinin çoxunda müşahidə olunan təfriqəçi və istismarçı siyasətdir. Qəznəvilər
dövlətinin hökmdarı Sultan Mahmud Qəznəvi öz imperiyasının sərhədlərini şiə əraziləri hesabına
genişləndirməsinə bəraət qazandırmaq üçün belə demişdir: "Mən bir rafizi tapmaq və dara
çəkmək üçün dünyanı dolaşan barmağam". Əmir Teymurun özü də Xorasanda hakim olan
Sərbedaranlar dövlətini məhv edib həmin ərazini tutmaq üçün məzhəb amilindən istifadə
etmişdir. Teymurləngin fəthlərindən bəhs edən "Mənəm Teymuri-cahangüşa" kitabında buna rast
gəlmək olar. Şübhə yoxdur ki, zəmində şiə-sünni qarşıdurması Səfəvi-Osmanlı müharibələri
dövründə özünün ən yüksək nöqtəsinə çatmışdır. Din və məzhəb pərdəsi arxasında aparılan bu
müharibələrin əsas məqsədi torpaq ələ keçirmək və siyasi hegemonluq əldə etmək olub.
Aydındır ki, məzhəblərarası fikir müxtəlifliyi özü-özlüyündə heç bir ciddi mübahisəyə və
ya ədavətə səbəbə ola bilməz. Cəhalət və şəxsi məqsədlər olan yerdə isə bu cür hallar din və ya
məzhəb adından baş verir. Baxmayaraq ki, Quran açıq-aydın ayələrlə müsəlmanları birliyə
çağıraraq deyir:"(Ya Peyğəmbər!) Allah "Dini doğru-dürüst tutun (qoruyub saxlayın), onda
ayrılığa düşməyin!" - deyə Nuha tövsiyə etdiyini, sənə vəhy buyurduğunu, İbrahimə, Musaya və
İsaya tövsiyə etdiyini dində sizin üçün də qanuni etdi" (Əş- Şura, 13).[11] [12]
Nəticə
Yekun olaraq onu qeyd etmək olar ki, İslam həmrəyliyi ideyası İslam mədəniyyətinin
tərkib hissəsi kimi hər zaman mövcud olmuşdur və bu ideyanın özünəməxsus məqsədləri
mövcuddur ki, bu məqsədlərə nail olma İslam mühitini, İslam mədəniyyətini inkişafa doğru
aparacaqdır. İslam həmrəyliyinin qarşısında duran maneələrə qalib gəlməyin əsas yolu
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maarifçilik və siyasi iradədədir. Bu maneələrin hər biri müxtəlif dövrlərdə ortaya çıxmış və
zamanla inkişaf edərək İslam dünyasının tərkib hissəsinə çevrilmişdir.
Təklif olunur ki, İslam həmrəyliyinin qarşısında duran maneələri aşmaq üçün və onlardan
qurtulmaq üçün İslam dövlətləri vahid sosial-siyasi maarifləndirmə yolunu tutsunlar. Həqiqi
İslamın dərk edilməsi istiqamətində həm məktəblərdə həm də digər təhsil ocaqlarında vahid
təbliğat kursu tutsunlar. Bu gənclərin din haqqında biliklərini formalaşdıracaq və onların
müxtəlif radikal və terrorçu qruplara qoşulmasına imkan verməyəcəkdir.
Təcrübə kimi Türkiyə, Malaziya, ABŞ, Fransa kimi ölkələrdə olan İslam cəmiyyətlərinin
fəaliyyətini istifadə etmək olar. Hal-hazırda İslam dünyasının tərkib hissəsinə çevrilmiş Rusiya
özü belə bu cəmiyyətlərin gənclərlə yeritdiyi uğurlu təbliğat və maarifləndirmə siyasətindən
istifadə edir.
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İSLAM HƏMRƏYLİYİ VƏ DÜNYADA SÜLH
Əpoş Vəliyev
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan
İslam sülh, əmin-amanlıq, birlik, bərabərlik, qardaşlıqdinidir. Bu söz ərəb dilindən tərcümədə “təslim olmaq” mənasını bildirir. İnsandan Allahın iradəsinə və müqəddəs qanunlarına
təslim olmağı tələb etdiyi üçün ona bu ad verilmişdir. İslam dininə görə, bütün insanlar böyük bir
ailənin üzvü kimidirlər və bu ailənin hər bir üzvübərabər hüquqa malikdir. Yaranandan bugünə
kimi hər zaman birlik və bərabərlik prinsiplərini təbliğ edən bu din həm də bəşəriyyət üçün
xoşbəxtlik və qurtuluş yoludur. O, istənilən cəmiyyətdə hər bir insan üçün ən yüksək və rahat
həyat şəraitini təmin edə biləcək ümumbəşəri əbədi dindir. İslam dini böyük və kiçik cəmiyyətlərdə, cinsindən, irqindən asılı olmayaraq hamı üçün eyni qüvvəlidir. Uzun müddət İslam
dinini öyrənmiş və onu yeganə kamil din hesab etmiş məşhur alman şairi İ.V.Höte “Qərb-Şərq
divanı”nda yazırdı: “Əgər İslam-Allaha təslim olmaqdırsa, bizim hamımız İslam əqidəsində
yaşayırıq və bu əqidədə öləcəyik”.
İslam dini VII əsrin əvvəllərində Qərbi Ərəbistanda yaranmışdır və dinin təbliğatçısı bütün
müsəlmanlar tərəfindən Allahın sonuncu elçisi kimi qəbul edilən qüreyşilər qəbiləsi, haşimilər
tayfasının nümayəndəsi Məhəmməd peyğəmbərdir. Məhəmməd peyğəmbər dünya tarixinin ən
nüfuzlu şəxsiyyətlərindən biri kimi qəbul edilir.Məşhur fransız şərqşünası Qustav le Bon “İslam
və ərəb mədəniyyəti” adlı kitabında İslamın sair dinlərdən üstünlüyünü ümumiləşdirilmiş şəkildə
belə ifadə edir: “Başqa dinlərdə rast gəlinən dolaşıqlıq və ziddiyyətlərin heç biri İslamda
görünmür. Nə qədər fikirləşsəniz də, İslamın bu əsas prinsipindən sadə bir şey tapa bilməzsiniz:
Allah təkdir, bütün insanlar Allah qarşısında bərabərdirlər. Elə bu səbəbdəndir ki, xeyli xristian
İslamı daha üstün sayıb onu qəbul edir”. İslam dinini qəbul edənlər müsəlman adlanırlar. Halhazırda bəşəriyyətin təqribən iyirmi faizinin, yəni hər beş insandan birinin müsəlman olduğu
qeydə alınmışdır.
Bernard Şou “Mühəmməd (s) -Allahın elçisi” əsərində yazırdı: “Mən həmişə Mühəmmədin
(s) dininə, malik olduğu möcüzəvi həyat gücünə və enerjiyə görə dərin ehtiram bəsləmişəm.
Mənim fikrimcə, İslam taleyin cürbəcür fitnələrini və sivilizasiya fərqlərini dəf etmək yolunda
uğur qazana bilən yeganə dindir. Mən qabaqcadan görürəm ki, avropalılar bir-birinin ardınca
İslam dinini qəbul edəcəklər”.
Hazırda dünyada baş verən siyasi proseslər, xüsusilə də müsəlman ölkələrindəki müharibə
və münaqişələrin, həmçinin bir sıra ölkələrdə islamafobiyanın günü-gündən artması İslam
ölkələrinin birləşməsinin, həmrəyliyinin nə qədər çox vacib olduğunu bir daha sübut edir. Bugün
İslam ölkələri arasında birliyin, həmrəyliyin lazımi səviyyədə olmaması İslama düşmən olan
qüvvələrin daha da güclənməsinə, onların öz çirkin fikirlərini, planlarını daha rahat şəkildə
həyata keçirməsinə şərait yaratmışdır. İslam ölkələrini bir-birinə qarşı qaldırmaq, onları düşmən
etmək üçün İslam düşmənləri zaman-zaman təriqət, məzhəb söhbətləri yaradır, müsəlman
ölkələrinin ərazilərində terror təşkilatları formalaşdıraraq həmin ölkələrin ərazilərindən digər
İslam ölkələrinə qarşı çoxsaylı terror hadisələri, təxribatlar həyata keçirir. İslam düşmənlərinin
müsəlman ölkələrinin əli ilə İslam adından istifadə edərək məkrli planla törətdiyi terror
hadisələrinin, qanunsuzluqların arxasındaİslam dininin gözdən salınması, müsəlman ölkələrinin
məhv edilərək, onların birləşə bilməməsi, güclənməməsi dayanır. Elə buna görə də müasir
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dövrümüzdə bir çox İslam düşməni olan qüvvələr İslam ölkələrinin iqtisadiyyatını zəiflətməyə
çalışır, onların bir-biri ilə dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin inkişaf etməsinə mane olur. İslam
dünyasında indiki dövrdə həmrəyliyə çox böyük ehtiyac var və bu həmrəyliyin yaranması üçün
ilk addımı atanlardan biri də məhz Azərbaycandır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 2017-ci ili “İslam Həmrəyliyi ili” elan etməsiçox mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir
hadisə idi və bu hadisə gələcəkdəmüsəlman ölkələrində baş verən terror hadisələrinin, qarşıdurmaların qarşısının alınmasında, dünyada sülhün yenidən bərqərar olmasında, İslam ölkələri
arasında birliyin, həmrəyliyin yaranması üçün edilən ən uğurlu işlərdən biridir. Keçmişdən
bugünədək Azərbaycan İslam dininin yayılmasında, qorunmasında mühüm rol oynayan ölkələrdən biri kimi İslam sivilizasiyasının əsas mərkəzlərindən olmuşdur. Hələ sovet dövründəki dinlə
bağlı sərt qadağaların, ağlasığmaz cəzaların mövcud olmasına baxmayaraq ölkə ərazisində dini
ayinlərin icra edilməsi üçün xeyli sayda məscidlər fəaliyyət göstərmişdir və bugün həmin
məscidlərin sayı iki mindən artıqdır. Azərbaycan Respublikası İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının,
İSESKO-nun, həmçinin müsəlman ölkələrini birləşdirən digər mötəbər qurumların üzvü
seçilərək İslam dünyası ilə qarşılıqlı faydalı münasibətlər qurmuş, bu münasibətlər İslam dünyasına, müsəlman ölkələrinə hər zaman faydalı olmuşdur. 2009-cu ildə Bakı və 2018-ci ildə
Naxçıvan şəhərlərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması Azərbaycanın mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun qurulmasında, islam dəyərlərinin qorunaraq dünyada
təbliğ edilməsinə böyük töhfələr verdiyinin nümunəsidir. IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının
2017-ci ildə Bakı şəhərində keçirilməsi isə ölkəmizin İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi
uğrunda atdığı növbəti uğurlu addımıdır. Azərbaycan Respublikası bu möhtəşəm oyunları
keçirməklə bir daha İslam ölkələrinin həmrəy olmasında, birləşməsində qərarlı olduğunu
göstərərək, həm də öz dini dəyərlərinə sadiq qaldığını bəyan etdi. Azərbaycan bird aha bütün
dünyaya mesaj göndərdi ki, İslam dünyasını, müsəlman ölkələrini bir-biri ilə düşmən etmək
istəyənlər, müsəlman ölkələrində terror hadisələri törədərək, onları bölmək, aralarında nifaq
salmaq, qətlimamtörətmək istəyənlər öz arzusuna çatmayacaq. Çünki Azərbaycan da müsəlman
dünyasının bir parçasıdır və İslam ölkələri arasındaterror hadisələrindən, mənfi proseslərdən ən
çox əziyyət çəkənlərdən biridir. 1988-ci ildən bəri Azərbaycanın 20% torpağı Ermənistan
tərəfindən işğal edilmişdir. Bu işğaldan sonra Azərbaycan ərazisində qanunsuz olaraq Qondarma
Dağlıq Qarabağ Respublikası yaradılmışdır. Azərbaycanın bir milyondan artıq vətəndaşı öz
dogma yurdundan, el-obasından didərgin salınmışdır. Artıq uzun illərdir ki, Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədləri çərçivəsində həllini tələb edir. Amma işğalçı Ermənistanın havadarları və
İslam düşmənləri hər dəfə terrorçulara dəstək verir, münaqişənin sülh yoluyla həll edilməsinə
köməklik göstərmir. Ermənistan ordusu bütün dünyada misli-bərabəri olmayan bir soyqırım
törədərək, Xocalıda körpələri, qadınları, qocaları vəhşicəsinə qətlə yetirmiş, işğal olunmuş
Azərbaycan torpaqlarında tarixi abidələri, qəbiristanlıqları, məscidləri və dini ibadət yerlərini
darmadağın etmişdir.25-26 fevral hadisələri zamanı Xocalıda 613 nəfər öldürülmüşdür ki,
bunlardan 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i isə qocalar olmuşdur. Həmin vaxt 8 ailə tamamilə məhv
edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirmiş, 487 nəfər, o
cümlədən 76 uşaq yaralanmışdır. 1275 nəfər əsir götürülmüş, 150 Xocalı sakini isə itkin
düşmüşdür. Hal-hazırda ermənilər işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində, Qarabağda qeyriqanuni biznes fəaliyyəti, orqan ticarəti ilə məşğuldur. Onlar Azərbaycana məxsus yeraltı və
yerüstü sərvətləri saxta erməni brendləri adıyla dünya bazarına, xarici ölkələrə çıxararaq
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qanunsuz ticarət edirlər. Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində narkotika plantasiyaları
yaradaraq, bütün dünya üçün təhlükəli olan narkomaniyanın geniş şəkildə yayılmasına şərait
yaradırlar. Bu saxtakarlığın, qanunsuzluğun qarşısının alınmasında və dünya ictimaiyyətinə
olduğu kimi çatdırılmasında İslam ölkələrinin həmrəyliyinin böyük əhəmiyyəti vardır. İslam
ölkələri bu sahədə dini bir, qibləsi bir, Allahı bir, peyğəmbəri bir olan Azərbaycana həmrəylik
nümayiş etdirməlidir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində
qanunsuz hazırladığı saxta erməni məhsullarının öz ölkəsinə girişini qadağan etməli, KİV-lər
ermənilərin və onların havadarlarının vəhşiliyini, qanunsuzluğunu, saxtakarlığını mətbuatda
davamlı surətdə işıqlandırmalı, bütün dünyanın diqqətini bu terror, işğala yönəldərək
Azərbaycana dəstək olmalıdır. Çünki İslam dünyasında baş verən terror hadisələrinin,
problemlərin həll olunması üçün yeganə çıxış yolu səylərin birləşdirilməsi və qarşılıqlı dəstək
mexanizminin yaradılmasıdır. Ona görə ki, bugün dünyada baş verən terror hadisələri, təxribatlar
yalnız müsəlmanlar üçün deyil, bütün bəşəriyyət üçün faciədir. Son illərdə baş verən terror
hadisələri zamanı yaşayış məskənləri, təhsil ocaqları, dini-ibadət yerləri dağıdılaraq məhv
edilmiş, minlərlə uşaq valideyn himayəsindən məhrum olmuş, on minlərlə insan həyatını itirmiş,
ya da ömürlük şikəst olmuşdur. Dünyada sülhün olması, insanların azad, rahat və qorxusuz
şəkildə yaşaması üçün İslam ölkələri mütləq şəkildə həmrəy olmalıdır. Bu həmrəylik dünyanı
terrordan, insanlığın məhvindən xilas edəcək, uşaqlar ölməyəcək, ölkələr sülh və dinc şəraitdə
yaşayacaq.
Ədəbiyyat:
1. 2017-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
2. IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 2017-ci ildə Bakı şəhərində keçirilməsi üzrə Təşkilat
Komitəsinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
3. Bernard Şou “Mühəmməd (s) – Allahın elçisi” əsəri.
4. İ.V.Höte “Qərb-Şərq divanı”.
5. Qustav le Bon “İslam və ərəb mədəniyyəti”.
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İSLAM HƏMRƏYLİYİ-AZƏRBAYCAN NÜMUNƏSİ
Günay İmanova
Odlar Yurdu Universiteti, Azərbaycan
Biz dünənin körpələriyik, böyümüşük, çox şərəfli, olduqca məsuliyyətli bir vəzifənin
yolçularıyıq. Yükümüz ağır deyil, ağır olan məsuliyyətimizin böyüklüyüdür. Qorxaq da deyilik
şükürlər olsun. Lakin bizə əmanət edilənlərin nə qədər çox sevildiyinin fərqində oluşumuzun
həyəcanıdır. Nə zaman gözlərimiz bir yerlərə yol alsa baxışlardakı o inam güclü edir bizi. BizUlu Öndər Heydər Əliyevin “gələcəyim” dediyi o dünənlərik, Azərbaycanı əmanət etməyə
qorxmadığı o körpələrik. Bu gün bir yerə yığışa biliriksə, öz sözümüzü deyə bilirksə, bu sənin
taqətindir güc verir dizlərimizə. Müstəqillik ətrafında birləşə biliriksə, bu sənin gözlərində
müstəqilliyin nə olduğunu dərk etməyimizdir. Həmişə fəxr etdiyin Azərbaycanlı kimliyini sənə
bənzərcəsinə qürurla daşıyanlarıyıq sərhəd-sərhəd, ölkə-ölkə. Biraz Xəzərik getdiyimiz hər
yerdə, biraz himnin şuxluğu, muğamın ən yanıqlı yeri, bayrağın al qırmızısıyıq. Sən qarşısında
diz çökdüyün üçrəngli məhəbbəti şərəf və qürurla çiyinlərimizdə daşıyanlarıq. Nə xoşbəxt bizə.
Çünki müstəqilik. Bir zamanlar bir-birindən aralı düşdüyünə üzüldüyün əllərin qovuşmasıyıq.
SƏN adlı güvənə BİZ adlı əllərlə sarılmışıq. Uzaqları yaxınlaşdıran, yadları doğmalaşdıran SƏN
dəyərimizi göz bəbəyimiz kimi qoruyuruq.
Zəngin tarixi ilə bütün dövrlərdə diqqət çəkən, Qərblə Şərqin qovuşuğunda yerləşib fərqli
millətlərin, dinlərin tarixi birgəyaşayış ənənələrini yüzillik, minilliklərin sınağından keçirib,
bəlkə də elə buna görə dünyada tolerantlığın nümunəsinə çevrilən qədim Odlar Yurdu Azərbaycan müsəlman dünyasına qucaq açıb, onları dostluq və birliyin rəmzinə çevrilən IV İslam
Həmrəyliyi Oyunlarının hünər meydanına topladı.
Dünyanın 4 qitəsindən 57 müsəlman ölkəsini bir araya gətirən bu böyük tədbirdə
idmançılar fiziki və mənəvi kamilliyin vəhdətindən doğan böyük qələbənin gücünü göstərməklə
yanaşı, humanizm, sülh kimi müqəddəs amallar naminə həmrəylik nümayiş etdirdilər.
Məlumdur ki, IV İslam Həmrəyliyi Oyunları ərəfəsində Azərbaycana on minlərlə turist
gəldi və bunun da ölkəmizin turizm potensialının dünya arenasında tanınması baxımından böyük
əhəmiyyəti oldu. Gələn qonaqlar Azərbaycanın gözəllikləri ilə tanış oldu, müəyyən qədər
vəsaitlər xərclədi və qayıdandan sonra ölkəmizin təbliğatçıları oldular. Məhz mütəmadi keçirilən
beynəlxalq tədbirlərin nəticəsidir ki, Azərbaycana gələn turistlərin sayında kəskin artım
müşahidə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, turizmin inkişafı iqtisadiyyatın inkişafı deməkdir.
Azərbaycan bütün istiqamətlərdə öz inkişaf dövrünü yaşayır, qarşısına qoyduğu bütün
məsələlər həll olunur. Həll olunmayaraq qalan yeganə problemimiz torpaqlarımızın işğaldan
azad olunmamasıdır. Biz istəyirik ki, ermənilərlə münaqişəni mümkün qədər danışıqlar yolu ilə
həll edək. Bunun üçün də beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyi lazımdır. Çünki, Ermənistan
sanksiyalarla işğala son qoyulmasına məcbur edilməlidir. Bu baxımdan ölkəmizdə keçirilən
beynəlxalq tədbirlər Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılması baxımından əvəzolunmaz
platformadır. Ölkəmizə gələn hər bir şəxs erməni işğalı, Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımlar barəsində məlumatlanaraq, ermənilərin cinayətkar əməlləri ilə tanış oldular.
Azərbaycan qədim tarixə, mədəniyyətə malik olan bir dövlətdir. Bizim mədəniyyətimiz,
tariximiz qürur mənbəyimizdir, milli sərvətimizdir. Qədim tariximizi əks etdirən tarixi-dini
abidələrimiz sübut edir ki, Azərbaycan xalqı qədim xalqdır və ta qədim dövrlərdən bu diyarda
yaşayıb, qurub-yaradıb. Azərbaycan qədim müsəlman diyarıdır. Biz fəxr edirik ki, dünyanın ən
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qədim məscidlərindən biri olan Şamaxı Cümə məscidi 743-cü ildə tikilmişdir. Bu məscid bir
neçə il bundan əvvəl əsaslı bərpa edilmiş və qapılarını Azərbaycan xalqının üzünə açmışdır.
Özgürük, həm də elə özgürük ki, milyonlar yığışsa qəfəslərə sığdıra bilməz bizi.
Təşəkkürlər, Öndərim! Təşəkkürlər, sevilənlərin ən gözəli, müstəqillərin ən şərəflisi Azərbaycanı
bizlərə əmanət etdiyin üçün! Təşəkkürlər! Ruhun qarşısında baş əyirəm! Bu cür danışmağım
gələcəkdən qorxduğum üçün deyil. İndi bizim məhəbbətdə və sevgidə ona bənzətdiyimiz,
gülüşünü və təbəssümünü ona oxşatdığımız Ümummilli Liderimizin davamçısı İlhamımız var.
Biz onun ətrafındayıq. Bayraqlar içində bayrağımızı, millətlər içində millətimizi, imzalar içində
imzalarımızı var edən rəhbər ətrafında birləşmişik. Bugün burdayıq, amma bir sabah Ali Baş
Komandanımızın rəhbərliyi ilə Qarabağdan Sənə səslənəcəyimə əmin ol, Ulu Öndərim! Neçəneçə Günaylar, neçə-neçə ... və neçə-neçə adı başqa, lakin məhəbbətdə sənə bənzəməyə çalışan
müstəqilliyin övladları olaraq, müqəddəs ruhun qarşısında baş əyirik!
Ümummilli Lider Ulu Dədə Qorqudun əsrlərin o tayından gələn Azərbaycan harayına
özünün Azərbaycan sevgisiylə qoşuldu. Dahi Füzulinin Azərbaycan yanğısına özünün Azərbaycan sevgisiylə cavab verdi. Dahi Cavidin didərgin ruhunu sevindirdi. Bəlkə də təsadüfi deyildir
ki, Cavidin türbəsi önündə dayanmış öz böyük xilaskarına yönəlmiş sözlər yazılıb:
Tutduğun yol böyük, Sən el rəhbərisin,
Bütün səslərdən üstündür sənin səsin.
Bağır, hayqır, can ver ıssız bucaqlara,
Bilgi nuru yağdır sönmüş ocaqlara.
Çalış bütün boşluqlar əzminlə dolsun,
Tutduğun yol çiçəklidir, cənnət olsun.
Bu gün müstəqil Azərbaycan məhz ümummilli liderin banisi olduğu milli ideologiyamızın
əks olunduğu dövlətçilik konsepsiyası üzərində uğurla inkişaf edir və yeni-yeni uğurlara imza
atır. Bu gün dünyanın möhtəşəm idman saraylarında, futbol meydançalarında, konsert və iclas
salonlarında, beynəlxalq təşkilatların binaları qarşısında üçrəngli ay-ulduzlu bayrağımızın əks
olunduğunu gördükdə və həmin bayrağı ucaldan idmançılarımıza, mədəniyyət, təhsil işçilərimizə
qəlbimizdə məhəbbət və ehtiram yaranır. Dünya okeanında Azərbaycan bayrağı altında üzən
gəmilərimiz, üzərində Azərbaycan Respublikası yazılmış gümüş qanadlı laynerlərimiz, müxtəlif
dövlətlərlə bağlanmış üzərində gerbimiz həkk olumuş müqavilələr bütün dünyaya Azərbaycan
Respublikası adlı bir dövlətin varlığından xəbər verir. Və təsadüdfi deyildir ki, bu gün dünya
dövlətləri İlham Əliyev faktorunu qəbul etməklə, təsdiq etməklə regionda lider olaraq Azərbaycanı görürlər. Bu gün dünya tarixinin azərbaycanlı dahisi, öz adını əməlləri ilə Azərbaycan
tarixinə yazdıran ümummilli liderin davamçıları olaraq biz gənclər də daim bu siyasəti
dəstəkləyir və inanıram ki, hər bir gənc qəlbimizdə Vətən sevgisi, başımız üzərində dalğalanan
üçrəngli ay – ulduzlu bayrağımızla şanlı tariximizi yazmaqda davam edəcəyik.
Söz yox ki, bu gün gəncliyə baxsan,
Bir sel kimi hər an,
Sağlam, yeni məfkurələr izlər.
Onlar qoşacaq, çarpışacaqlar,
Bir çox uçurumlar aşacaqlar.
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Lazımsa cəhalətlə güləşmək,
Bir çarə var: ancaq yeniləşmək!..
Onlardakı qüdrət və məharət
Er – gec verəcək xalqa səadət.
Onlar mədəniyyətlə günəşlər yaxacaqlar,
Keçmişlərə üstdən baxacaqlar.
Onlar güləcək, yüksələcəklər,
Həp yüksələcək, həp güləcəklər.
Onlar güləcək, güldürəcəklər,
Bizdən daha xoş gün görəcəklər!
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İSLAM MƏDƏNİYYƏTİNDƏ QADIN
Nazim Həsənov
Bütün dinlərdə, xüsusən təktanrılı dinlərdə qadınla bağlı müxtəlif konsepsiyalara, fikirlərə
rast gəlinir. Hər din, qadını öz şərhlərinə, müqəddəs saydığı kitablara uyğun olaraq şərh etdilər.
Qadınlar qədim dövrlərdə ilk olaraq hakim mövqedə olsada, daha sonra, daha ağır işlərdə əmək
tələb olunduğu üçün qadınlar ön plandan çıxmış, onların yerini kişilər almışdır. Modern dünyada
qadınlar bir çox toplumda aktiv şəkildə cəmiyyətdə rol aldıqları, vəzifələr tutduqları artıq normal
bir hal almışdır. Günümüz dünyasında araşdırmalar onu göstərir ki, qadın haqqlarının ən çox
pozulduğu ölkələr islam ölkələrdir. Dünya Bankının statistikasına görə qadınlar dünya əhalisinin
49,5% təşkil edir. Yenə eyni qurumun araşdırdığı digər önəmli məsələ Ərəb ölkələrində qadın
haqqları araşdırmasıdır. Burada müəyyən etirazlar ola bilər. İslamı ancaq Ərəb
ölkələrindən
ibarətmiş kimi göstərmək nə qədər doğrudur? Ancaq bu məqalədə mənim etməyə çalışdığım
islamda uğurlu qadın modelləri ilə uğursuzları müqayisə edib səbəbləri araşdırmaq və bir
nəticəyə gəlməkdir. Mövzuya qayıtsaq, Dünya Bankının araşdırmasına görə, bir çox Orta Şərq
ölkələrində qadınlar parlamentdə ya çox az yada heç təmsil olunmurlar. Ən çox təmsil 25% -lə
İraq təşkil edir. Bu araşdırmaların nəticələrini analiz etmədən İslamda qadını anlamaq zənnimcə
mümkün deyildir. Araşdırmaya görə:
1) Ərəb dünyasında qadınların 48% mobil telefondan istifadə etmir. Bu ümumilikdə 84
milyon qadın deməkdir.
2) Ərəb dünyasında yalnız 34% qadın internetə çıxış əldə edə bilir.
3) Ərəb dünyasında parlamentlərdə yalnız 7% qadın təmsil olunur ortalama olaraq.
4) Qadınların əmək gücünə təsiri Ümumilikdə 25% təşkil edir

5)

6) Aşağıdakı qrafikdə Ortaşərqdəki qadınların Universitetdə təmsil nəticələri göstərilib və
kişilərin qadınlardan daha çox təmsil olunduğu açıq şəkildə görünür.
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Yuxarıdakı qrafik və faktları istədiyimiz qədər çoxaltmaq mümkündür. Əslində məqaləyə
ortadan başladığımın fərqindəyəm, ancaq İslam mədəniyyətində qadın məsələsində bugünü anlamadan, dünəni təhlil etmək mümkün deyil təbii ki. İslamla bağlı ona inanan kəsimlərin iddiası və
bu müəyyən mənada doğru arqumentdir: İslamda qadına yüksək dəyər verildiyi, önə çəkildiyi
deyilir və əslində İslam Ərəb torpaqlarına gəlməmiş qadınların diri-diri basdırılması, ikinci sinif
vətəndaş kimi davranılması deyilir. Bu təbii ki, doğru və yerində arqument olmaqla bərabər,
üzərində düşünülməsi lazım olan bir arqumentdir. İslam mədəniyyətinin tarixinə baxdıqda
əslində İslamın qadın barədə gətirdiyi yeniliklərin, Quranın qadına verdiyi haqqların praktik
tətbiqində problemlərin olduğu nəzərə çarpır. Misalçün, İslama çox gətirilən qadınla bağlı tənqid
4 qadınla evlenmək məsələsidir. Əslində isə burada əsas məsələ Quranın 4-dən çox evlilik etmiş
insanlara xitabını görürürük. Yəni, əslində Quran toplumu monogamlaşdırmaq istəmiş və bunun
üçün 4 evliliyi bir mərhələ olaraq görmüşdür. Üstəlik tək evliliyi daha münasib görmüşdür.
Əslində isə İslam toplumlarına baxsaq, idarəçilərin bu qayda-qanunlara riayət etmədiyi görülür.
Praktik olaraq misalçün Müaviyənin öz oğlu Yezidi özündən sonra təyin etdiyi kimi bu məsələdə
də İslama “yeni baxış” gətirmişdir. Qadın məsələsini müzakirə edərkən, bugünki problemləri
İslamla əlaqələndirmək zənnimcə doğru bir baxış olmaz. Qadın problemlərinin İsraildə çoxmu
demokratik olduğunu düşünürsünüz? İsrail toplumun ən çox müzakirə etdiyi məsələlərdən biridir
qadın problemi. Ağlama divarında qadınların səsli dua etmək haqqları belə olmadığını unutmamaq lazımdır. Təbii ki, başqa dinlərdəki qadın problemi bizim üçün qadın haqq və hüquqlarının
pozulmasına səbəb olma bilməz. Lakin bu problemin yuxarıda da vurğuladığım kimi, dindən
qaynaqlanmadığını, sadəcə həmin bölgədəki insanlardan qaynaqlandığını anlamaq vacibdir. Bəs
Ərəb dünyasında qadın haqqlarının bu vəziyyətə gəlməsinin səbəbi nədir? Səbəblər çoxdur.
Misalçün coğrafiyının təsiri kimi. Bildiyimiz kimi çətin coğrafiyalarda əmək və güc tələb tələb
olunur həyatda qalmaq üçün. Bunu edən isə təbii ki, kişilər olduğundan qadınlar arxa planda
qalmış olur. Lakin Şimali Avropa Ölkələrində qadın haqqlarına baxdıqda, bu tezisin çoxda
işləmədiyini görə bilərik. İkinci və mənim önəmli saydığım tezis isə toplumdakı “yazılmamış
qanunlardır” biz buna “mentalitet deyirik. Mentalitet deyilen şey əslində cəmiyyətdə keçmişdən
qalan adət-ənənələr və davranış tərzi başa düşülür. İslam tarixinə baxdıqda bu adət-ənənənin
islamla birlikdə zəiflədiyi lakin yox olmadığı bəlli olur. Xüsusən İslam qəbilələşmə məsələsinə
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çoxda toxunmamışdır. Vəziyyət belə olduqda bu qəbilələr İslamı mənimsədiklərini söyləsələrdə,
əslində öz ata-babalarının adət-ənənələri ilə hərəkət etdikləri görülür. Günümüzdə də, İslam
coğrafiyasında bu tip adət-ənənələrin dindən üstün tutulduğu açıq şəkildə görünür. Qadınların iş
həyatında azlığı misalı buna nümunə kimi götürülə bilər əslində. İslam Peyğəmbərinin ticarətlə
məşğul olan Hz.Xədicə kimi bir qadınla evlənməsi əslində İslam toplumlarına nümunə olmalı
idi. Lakin ölkəmizdə də zaman-zaman gördüyümüz kimi, kişilər öz qadınlarınının cəmiyyət içinə
çıxmağına toplumda görülməsinə heçdə loyal yanaşmırlar. Bu isə qadınların təhsilsizliyinə, öz
yoldaşlarından asılılığına və bu asılılığa görə də itaətə gətirib çıxardır. Oxuyan, təhsil alan
qadınlar əmək gücünə öz töhfələrini verə bilmirlər. Düşünün ki, 670 balla hüquq fakültəsinin
pulsuzuna daxil olan bir qız univeristeti bitirən kimi evlenir və yoldaşı qızın qətiyyən işləməsini
işləmir. Nəticədə dövlətin 4 il ərizində qıza çəkdiyi 60-70 min manatlıq xərc batmış oldu. Bunun
qarşısının alınması üçün dövlət mütləq şəkildə orta məktəblərdən başlayaraq, qızları maarifləndirməli, erkən evlilikdən çəkindirməli bu tip evliliyi edən kişilərin müvafiq cinayət məcəlləsi
qanunları ilə məhkum olunmasını tətbiq edərək bu tip əməllərdən ictimaiyyəti qorumalıdır.
Qadın bir toplumda nə qədər öz ayaqları üzərində durmağı bacararsa, o toplum o qədər inkşaf
edər. Əlbəttə ki, ölkəmizin qadın hüquqları ilə bağlı vəziyyəti ərəb ölkələri ilə müqayisədə çox
daha inkşaf edib və daha yüksək səviyyədədir. Burada bir məqamıda vurğulamadan keçmək
istəmirəm. Azərbaycanda bildiyimiz kimi qadınlarla bağlı “Ailə Qadın və Uşaq problemləri üzrə
Dövlət Komitəsi” var bu komitənin fəaliyyətini analiz etmək təbii ki bu məqalənin işi deyildir
lakin bu komitənin adına baxsaq, burada maraqlı bir məsələnin şahidi olacağıq. Türkiyədə “Aile
ve sosyal polikatalar bakanlığı” Azərbaycandakı bu qurumla eyni işləri görür əslində. Lakin bir
fərq var: Adlara baxsaq Türkiyədə ailə ön plana çıxarkən ölkəmizdəki komitənin adında həm ailə
həmdə qadın olduğunu görərik. Qadını yalnız ailə ilə birlikdə düşünmək zənnimcə yanlış bir
düşüncə tərzdir. Bir qadın ana ola bilər, bacı ola bilər ancaq nəticədə o bir qadındır həmdə. Onu
düşünərkən yalnız ailədə düşünmək yerinə onu fərdi olaraq bir qadın olaraq düşünmək lazımdır.
Bu baxımdan ölkəmizdəki komitənin adı məncə daha uğurlu bir seçimdir, nəinki Türkiyədəki.
Günümüzdə bir çox dövlətlərin prezidentləri qadınkən, İslam coğrafiyasında nazir belə ola
bilməməklərini qadınların arxa plana atılmağının onların cəmiyyətdə təmsilinin azlığına bir
işarədir. Bir neçə il öncə ölkəmizdə də gündəmə gələn qadın və kişilərin ayrı avtobuslara
ayrılmasını bu baxımdan təhlükəli gördüyümü deməliyəm. Qadın və kişi bir-biri ilə kontakta
olmadığı, bir-birindən kəskin sərhədlərlə ayrıldığı ölkələrdə diktaturanın, iqtisadi bərabərsizliyin
tüğyan eləməyi təsadüf deyil. Qadının kişidən, kişinin qadından cəmiyyətdə öyrənməli çox
şeyləri var. Adicə bir qadınla danışarkən kişi daha nəzakətli daha mədəniyyətli və sözlərini,
cümlələrini diqqətlə seçdiyini görürük. Qadınlarsa kişilərdən cəsarəti, inamı, güvəni öyrənir. Bu
kontakt kəsildiyi zaman, qorxaq, öz haqqlarını tələb edə bilməyən, yalnız kişidən asılı qadınlar
meydana gəldiyi kimi, kobud, sərt, danışıq qabiliyyəti olmayan kişilər meydana gəlir. İslam
tarixində İslam peyğəmbərinin qadınlarla müzakirə etdiyi, onları dinlədiyi, onlara ehtiram və
nəzakətlə yaxınlaşdığı açıq şəkildə görülürkən, bugünki vəziyyət tam mənası ilə İslamdan
uzaqlaşmaq, insanların öz beyinlərindəki xəstə düşüncələrini bizə din kimi sırımaqlarıdır.
İslamda qadının yeri qiymətləndirilərkən indiyə qədər üç əsas fikirin mübarizəsinə şahid olduq:
a)Müsəlman qadınların şərtlərinin yaxşılaşması üçün dinlərini tərk etmələrini müdafiə edən fikr;
b)Müsəlman qadınların şərtlərinin, İslam içində qalaraq da düzələbiləcəyi fikri; c) İslamda
onsuzda qadın problemi olmadığı fikri.
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Mən bu 3 fikirdən 2 fikri bu məqalədə müdafiə edirəm.Çünki, birinci fikri müdafiə edənlər
islam coğrafiyasının sosialogiyasını, psixologiyasını anlamadan bu tip fikir irəli sürürlər. Əslində
isə din dəyişdirmək bütün dinlərdə çox pis qarşılanmış və həmin insan toplumdan xaric
olunmuşdur. 3 fikir isə bizi problemlərdən uzaq qalmağa, problemlərin üstünü örtməyə sövq edər
ki, buda çox təhlükəlidir. İslam öncəsi qadının durumuna baxsaq, əslində İslamın qadınla bağlı
necə yeniliklər gətirdiyini anlamış olarıq. Tarixi qaynaqlar araşdırıldığında görülür ki qadın,
hüquqlarına görə əsrlər boyu laqeyd qalınmış, xor görülmüş, təzyiq və işgəncələrə məruz
tutulmuşdur . İngiltərədə XI. əsrə qədər ərləri yoldaşlarını sata bilirdi. Yenə İngiltərədə qadın
"murdar" bir varlıq sayıldığı üçün İncilə toxuna bilmirdi. Qadının əşya kimi görüldüyü, heç bir
dəyərinin olmadığı İngilis cəmiyyətində ərin yanında çubuğu olur və qadın itaətsizlik etdiyində
əri onu döyürdü. 18-ci əsrə qədər qadın ərinə mütləq itaətə məcbur olub demək olar ki, heç bir
haqqa sahib deyildi. Yunanlılarda da qadın, demək olar ki heç bir hüquqa malik deyildi. Əri onu
istədiyi vaxt boşayar ya da başqasına verə bilərdi. Həyatı və ölümü ərinin əlində idi. Qadının
əvvəl atasının, evləndikdən sonra ərinin, əri öldükdən sonra da oğlunun əsiri idi. Qadın bir mal
kimi başqasına verilə bilirdi. Qədim Romada qadının vəziyyəti daha da dəhşətli idi. Hətta
Romada bəzi yığıncaqlarda, qadının ruhsuz və ədəbi həyatdan nəsibi olmayan bir heyvandan və
şeytanın iyrənc işindən ibarət olduğuna dair qərarlar alınmışdır. Romada qadın "Bir uşaq, ikinci
sinif bir insan, davamlı yoldaşının qəyyumluq və himayəsi altında yaşayan insan xarici nöqsanlı
ağılsız bir varlıqdır. '' Çində yeni doğulan uşaq əgər oğlandırsa, bahalı parçalara, qızdırsa bez
parçalarına sarılırdı. Qız uşaqları atalarının və qardaşlarının köləsi olaraq qəbul edilirdi. Qızların
adları belə olmurdu. Birinci qız , ikinci qız şəklində nömrə ilə çağrılırdı. Hindistanda qadın,
zavallı bir məxluq olaraq qəbul edilir, hər cür alçaq arzulara alət edilirdi. Vedaları oxumaqdan
uzaq tutulur, ayin və mərasimlərə qəbul edilmirdi. Yəhudilər də qadını alçaq bir varlıq olaraq
görür, hər səhər qadın olaraq yaradılmadıqları üçün Allaha şükr edirlərdi. Xristianlar isə qadını
ilk günahın səbəbkarı olaraq qəbul etmişdir. Adəmin cənnətdən qovulmasına səbəb olan qadının
ruhunun olub olmadığını uzun müddət müzakirə etmişlər. Qadını vaxtilə insan olaraq qəbul
etməyən "sözdə mədəni" Avropa cadugərlik adı altında yüzlərlə qadına güc tətbiq edərək, diridiri yandıraraq, bakirə olub olmadığını anlamaq üçün təcavüz edərək qadına əsrlərcə zülm
etmişdir. Cadügərliklə günahlandırılan qadınların ətləri parça-parça edilmiş, sümükləri qırılmış,
sonra da bu qadınlar cəmiyyətə ibrət olsun deyə meydanda yandırılmışdır. Qadınlar vəhşicəsinə
qətl edilərkən kişilər isə bu vəhşiliyə səssiz qalımışlar. 17-ci əsrin sonuna qədər bu vəhşilik
davam etmişdir. Cadugər ovu, cadugərlik adı altında insan olaraq görülməyən qadına qarşı
mərhəmətsizcə və ədalətsizcə edilmiş bir döyüşdür bu. Dini qaydalara görə idarə edilən,
inkvizisiya məhkəmələrinə sövq edilən qadınlar, özlərini müdafiə etməklərinə imkan verilmədən
mühakimə olunmuş və edam cəzasına məhkum olunmuşlar. Kilsələr qadınları ikinci sinif
vətəndaş olaraq qəbul etmiş və bütün haqqlarını ayaqları altına ataraq tapdamışdır. Ərəb
cəmiyyətində də bildiyimiz kimi qadınlara və qız uşaqlarına etibar edilməmiş, kölə olaraq alınıbsatılan bir mal kimi görülmüş, qız uşaqları diri-diri torpağa basdırılmışdır. Övladı oğlan olaraq
doğulan atalar şərəfli qəbul edilərkən qız ataları utanc içinə boğulmuşdur və onlara cinayət
işləmiş kimi rəftar edilmiştir.Cahiliyə dövründə qadınlar, miras almaq hüququna da sahib
deyildilər. Kişilər, heç bir sərhəd tanımadan istədikləri qədər qadınla evlənəbilirlərdi. Bu dövrdə
bir ata qızını, onun istəyib istəmədiyinə, istəyənin çox yaşlı olub olmadığına baxmadan istədiyi
adama verə bilirdi. Fərqli mədəniyyətlərdə İslamiyyət öncəsi qadın portreti yuxarıdakı faktlardan
da göründüyü kimi insanlıq dramıdır. Halbuki İslamiyyətin qadına baxışı digər bütün
mədəniyyətlərdən tamamilə fərqlidir. Mö´min olub yaxşı işlər görən (Allaha itaət edən) kişi və
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qadına (dünyada və axirətdə) xoş həyat nəsib edəcək və etdikləri yaxşı əməllərə görə
mükafatlarını verəcəyik. (Və ya gördükləri yaxşı işlərin müqabilində onlara daha yaxşı
mükafatlarını verəcəyik!) (Nəhl surəsi 97) Bu ayədən də göründüyü kimi, İslam qulluq və iman
baxımından qadınla kişi arasında heç bir fərq görməmiş, fərqi isə yalnız onların “yaxşı işlərində”
görmüşdür . Burada hamımız düşünməliyik ki, bu din bu vəziyyətdən indiki halına necə gəldi? 9
yaşında evliliklər, qadına şiddət, qadını “qızıl qəfəslərdə” həbs etmək kimi bir acınacaqlı duruma
necə gəldik? Müsəlmanlar Quranı evlərində sadəcə görüntü üçün saxladığı, oxumadığı, müzakirə
etmədiyi müddətcə bunlar davam edəcəkdir. Müsəlmanlar dəyişən və modernləşən dünyada
qadını arxa plana atmaqla heç zaman öz toplumlarını inkşaf etdirə bilməyəcək. Hər zaman
ailənin kiçik bir dövlət olduğunu vurğulayırıq. Bu dövlətdə qadın olmasa, o ailə necə olar? Bax o
ailə necə olarsa, o dövlət də elə olacaq. Bunun üçün də qadınlar oxumalı, işləməli, aktiv şəkildə
cəmiyyətdə rol almalıdır. Yenədə bunu vurğulamaq lazımdır ki, son dövrlərdə İslam coğrafiyasında feminist hərəkətlər, fikirlər artmaqdadır. İslamçı feminizm qavramını bu baxımdan çox
önəmli sayıram. Çünki, məsələyə bu tip yaxınlaşma, yəni həm İslamçı həm də feminist bizim
qarşımıza yeni perspektivlər açır. İslamçı feminizm, 1990-cı illərdə istifadə edilməyə başlayan
və intellektual müsəlman qadınların fərd olma səylərinin düşüncə həyatındakı əks olunmalarına
istinad edən bir anlayışdır. Bu axın əvvəlcə şəhərlərdə, dünyəvi, sosialist, qərb yönümlü Yaxın
Şərqdə təhsilli, orta sinif Müsəlman qadınların arasında ortaya çıxmışdır.Bu qadınlar, öz dini
düşüncələrindən uzaqlaşmamışlar, İslamı etik, mədəni və şəxsiyyətlərinin əhəmiyyətli bir ünsürü
olaraq şərh edib qorumuşlar. Digər tərəfdən modernizmin təsiriylə Müsəlman qadınlar, ictimaisiyasi bərabərlik düşüncələrinə və müasir həyatın, xüsusilə də ailə quruluşu və ictimai cinsiyyət
əlaqələrinin feminist yenidən şərhinə etməyə çalışmışlar. Bu səbəblə İslamçı feminizm,
modernliklə edilmiş bir üzləşmə olaraq da ələ alına bilər. Əminə Vadud, Rüfat Hassan, Aziza əlHıbri, Asma Barlas, Hidayət Şəfqətli Tuksal kimi qadın düşünürlərin apardıqları müzakirələr,
İslamçı feminist ifadə üzərində müzakirə etməyimizə imkan verir. Bu qadınların
mübarizələrindəki əsas fikir Qurandakı qadın-kişi bərabərliyini açıqladığı ayələr kontekstində
ictimai cinsiyyət (gender) mövzusunu müzakirə etməkdir. Nisa Surəsi 1 ayetdə yer verilən “Ey
insanlar! Sizi tək bir şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, ondan zövcəsini (Həvvanı) yaradan və
onlardan da bir çox kişi və qadınlar törədən Rəbbinizdən qorxun!” ifadəsi ile Hucurat Surəsi
13.ayetdəki “Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadından (Adəm və Həvvadan) yaratdıq.”
Ifadəsi diqqətə alınaraq qadın və kişi arasında bir fərq olmadığı önəmlə vurğulanmışdır. İslamçı
prinsiplərə görə kişilik və qadınlıq kimliklərinin necə başa düşülməsinin vacibliyi üstündə duran
intellektual müslüman qadınlar, həm özlərinə layiq görülən Müsəlmanana/həyat yoldaşı rolunu
həm də kişilərin ailədə bir yoldaş, ata, qardaş, oğul olaraq İslamçı rollarını necə ifa etdiklərini
sorğulamışlar. İslamçı feminizm, düşünürəm ki, islamın öz içindən çıxdığı üçün dəyərli və
üzərində müzakirə aparılması vacib olan bir məsələdir. 27-29 oktyabr 2005 tarixlərində
Barselonada 400-ə yaxın iştirakçının bir araya gəldiyi Barselona Birinci Beynəlxalq İslamçı
Feminizm Konqresindən çıxan nəticələr düşünürəm ki, Bütün islam aləmi üçün vacib və qadın
problemində cığır aça biləcək nəticələrdir. Bu nəticələr qısaca aşağıdakılardır:
1. İslamçı feminizm, suveren cinsiyyətçi İslam şərhlərinə alternativ olaraq ortaya
çıxmışdır.
2. İslamçı feminizm, Quran ayələrinə və Quranın kişinin hakimiyyətini qanuni görmədiyi
istiqamətindəki güclü inanca əsaslanır,
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3. Kişilər də qadınların bərabər hüquq əldə etmə mübarizəsində fəal və aktiv şəkildə
iştirak etməlidir,
4. Qadınların qərarverici strukturlarda iştirakı dəstəklənməlidir,
5. İslamçı ənənələr əsasında, qadınların mülk sahibi olma, fərdi azadlıq və iqtisadi
müstəqillik hüquqları müdafiə edilməlidir.
Fikrimcə bu təkliflər İslam dövlətlərində tətbiq olunarsa, tez bir zamanda nəticə
alınacaqdır. Qadınsız cəmiyyət topal cəmiyyətdir. Bunu hər bir toplumun dərk etməsi, qavranması lazımdır. Məqaləmi bitirərkən, Türkiyənin qurucu lideri Mustafa Kamal Atatürkün bu sözləri ilə bitirmək istəyirəm: “Yer üzərində gördüyüm hər şey qadının əsəridir”.
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İSLAM MƏDƏNİYYƏTİNDƏ QADIN
Sona Həmzəyeva
Qadınlar bu dünyanın ən gözəl bəzəyidir. Həyat qadınla başlanır. Qadın doğur, qoruyur,
böyüdür. O , evin və ailənin qoruyan zərif mələyidir. Bu zərif mələklər haqqında qədimdən
bugünə kimi bir çox əfsanələr, hekayələr, rəvayətlər, dastanlar, poemalar və romanlar yazılmaqda davam edir. Yazılanlardan da məlum olduğu kimi hər bir dövrdə qadınların özünəməxsus
çətinlikləri olmuş və bu çətinliklərlə mübarizədə qadın zərifliyi və gözəlliyi ağıllarının vəhdəti
ilə qələbə çalmışdır . Rəvayətlərə görə , hələ islamdan öncə ərəblər dünyaya gələn qız uşaqlarını
diri-diri basdırırdılar. İstər ərəb ölkələrində , istərsə də dünyanın bir çox ölkələrində hüquqi
baxımdan heç bir haqqa sahib olmayan qadınlar zorakılıqlara məruz qalıblar . Viktor Hüqonun
"Səfillər" romanında: " Avropa sivilizasiyasında köləlik yoxdur deyirlər . Ancaq bu doğru deyil.
Köləlik hələ də var və əzilən də qadınlardır" fikrini nəzərə alsaq, deməli qadın hüquqlarının
tapdalanmasının dinə , irqə , milliyətə aid edilməsi doğru olmadığını görərik.
VII əsrin əvvəllərində Qərbi Ərəbistanda Allah tərəfindən bir din olaraq insanların hidayəti
üçün göndərilən islam dini qadın hüquqlarının bərpa olunmasında, qadına qarşı hörmət və
ehtiramın yaranmasında böyük rol oynamışdır. Belə ki, islamda qadına böyük dəyər verilir. Hər
bir baxımdan onların haqqları qorunur. Buna misal olaraq İslam dininin müqəddəs kitabı olan
"Quran"ın Mədinədə nazil olan ən-Nisa (Qadınlar) surəsinin üçüncü ayəsində buyrulur: " Əgər
yetim qızlarla (evlənəcəyiniz təqdirdə) ədalətlə rəftar edə bilməyəcəyinizdən qorxarsınızsa, o
zaman sizə halal olan (bəyəndiyiniz) başqa qadınlardan iki, üç və dörd nəfərlə nikah bağlayın!
Əgər (onlarla da) ədalətlə dolanmağa əmin deyilsinizsə, o halda təkcə bir nəfər (azad) qadın və
ya sahib olduğunuz kənizlə evlənin (yaxud: o halda təkcə bir nəfər azad qadınla evlənin və ya
əlinizin altında olan kənizlərlə kifayətlənin). Bu, ədalətli olmağa (ədalətdən kənara çıxmamağa)
daha yaxındır. Bu ayənin açıqlaması çox aydındır. Burada bütün hallarda qadınlara qarşı ədalətsizliyin qarşısı alınır. Günümüzdə də bu hallarla çox qarşılaşırıq. Valideyinsiz qızlarla ailə quranlar, sanki , onların üzərində böyük bir "hökümranlığa" sahib olduqlarını hiss etdirməyə çalışırlar. Söz azadlıqları, fikir azadlıqları , arzuları elə qəlblərinin bir küncündə ömrlərinin sonunacan istəkləri olaraq qalır. Bu zaman həmin "həyat yoldaşları" bunu "din"lə bağlayırlar. Dindən
öz istəklarinə uyğun , cahilcəsinə istifadə edirlər. Lakin İslam dini bunun tam əksini qadınlara
qarşı xoş, mehriban , istəklərinin nəzərə alınmağını istəyir. ən-Nisa (Qadınlar) surəsinin başqa
bir ayəsində deyildiyi kimi "Qadınlarınızın mehrlərini könül xoşluğuyla alın! Əgər onlar qəlbən,
öz razılıqları ilə bundan sizə bir şey bağışlasalar, onu halal olaraq, nuşcanlıqla yeyin! " Cinsi seçkilik qoyulmadan qadın insan kimi cəmiyyətin bir üzvüdür. Əgər nəzərə alsaq ki, cinsindən asılı
olmayaraq heç bir insan məcburiyyəti, zorakılığı sevmir. Qadın da həmçinin susarsa, nələrəsə
dözərsə, bu həmin əzabları sevdiyi üçün deyil, nələrinsə xatirinə səbir etdiyindəndir. Bu zaman
onun qəlbində çox böyük üsyanlar qopar. Hansı ki, həmin üsyanları, daxilə axıtdığı göz yaşlarını
Allah görür və bunun hesabını "Qiyamət günü"ndə sizdən soruşacaq. Nisa surəsi,ayə on doqquzda deyilir :" Ey iman gətirənlər! Qadınlarla gözəl rəftar edin.Əgər onlara nifrət etsəniz
(dözün). Ola bilsin ki,sizdə nifrət doğuran hər hansı bir şeydə Allah (sizdən ötrü) çoxlu xeyir nəzərdə tutmuş olsun." Buradan aydın olur ki, əsl müsəlman qadını incitməz. "Din" adı altında qadını incitmək özü elə dində ən böyük günahlardandır. Məhəmməd Peyğəmbər (s.a.a.s) buyurur:
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"Qadınlarınız haqqında Allahdan qorxun, çünki siz onları Allahdan əmanət olaraq aldınız". Gördüyümüz kimi İslam dini hər bir baxımdan mehribanlığı, birliyi, sədaqəti, haqqı, ədaləti əks etdirir.
Tarixə nəzər salsaq Azərbaycanda İslam dini qəbul olunandan indiyədək qadınalara hər bir
dövrdə hörmət və ehtiram olmuşdur. Buna nümunə olaraq «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı,
N.Gəncəvi , C. Cabbarlı və bir çox yazıçı , şairlərin əsərlərində, poemalarında . dastanlarda ,
hətta nağıllarda və əfsanələrdə belə qadın ictimaiyyətin bir üzvü kimi qəbul olunur və yüksək
qiymətləndirilərək öz qoçaqlığı, mərdliyi, qəhrəmanlığı ilə kişilərdən heç də geri qalmırlar.
Onlar ana, sədaqətli həyat yoldaşı, dost və vətənpərvərdirlər. Əlbəttə ki, müəyyən zaman
kəsiklərində "Din pərdəsi" altında Azərbaycanda da istisnalar mövcud olmuşdur. Lakin
Azərbaycan tarixində öz sözünü demiş qadınlarımızdan Tomris , Məhsəti Gəncəvi, Heyran
xanım, Aşıq Pəri, Xurşidbanu Natəvan kimi şairələr, Uzun Həsənin anası Sara Xatun və yüzlərlə
belə qadınlar öz sözlərini demişlər. Günümüzdə buna nümunə Azərbaycanın birinci xanımı
Mehriban Əliyevanı çəkmək olar. Mehriban xanım Azərbaycan Respublikasında mədəniyyətin,
təhsilin, səhiyyənin və idmanın inkişafında , Azərbaycan xalqının mədəni irsinin və eləcə də
İslam dinin , mədəniyyətinin beynəlxalq miqyasda təbliğində böyük işlər görən əsl Azərbaycan
qadınıdır . İlham Əliyev də həmçinin öz qadınına davranışları ilə nümunə olan əsl müsəlman
kişisidir. Gəlin hər birimiz dinimizi gözəl təbliğ edək,ağlı və dini olan insanlardan olaq. "Din"
adı altında pisliklərlə gələcək nəsillərə nümunə olmayaq.
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CHALLENGES OF THE NEW WORLD: ISLAM AND EUROPE
Lala Alizade
In a new world, particularly, in Europe, the fast-growing Muslim population is starting to
make felt its presence in communities where population historically was homogeneous. Even
though Muslims are remaining as minorities in Europe, the growth rates of this population are
substantial and promise up to 10% of the overall population by 2050 in the European Union, as
reports The Independent Journal.
However, for European population, this fact is emerging some challenges, mostly because
Europe has always been a place which is built on a population with a common background,
compared to the United States, where there is no dominant ethnic group and the whole
population consists of mostly immigrants. In addition, countries in Europe have their own
cultural, religious and linguistic traditions which were building up over hundreds of years and
the introduction of thousands of people who are completely different in the way they look, speak
and behave makes the social inclusion of the latter a difficult task. Europeans are concerned
about the fact that their neighbours will hesitate to accept the Europe’s core values, namely
democracy, tolerance and mainly, equal rights for women. Moreover, the terrorist attacks
happening all over the Europe is making this situation even worse, with strengthening their laws
towards immigrants.
Having a look at these circumstances, an important question comes to mind - are the
Muslims successfully integrating with Europe? Some governments, for sure, are trying to bring
Muslim population into the mainstream, to assimilate Islam into Europe. On the other hand,
some people, such as Bat Ye’or Shireen Hunter believe that it is hard to say that Muslims are
integrated into the social mainstream or will ever be.
We can differentiate two types of segregation: physical and cultural. In the majority of
countries in Europe, Muslims tend to live in separated places, so-called enclaves. These places
are playing an important role in the estrangement of both sides. For example, in France, many
Muslims live in places offered by the government, which are very old and not eligible for the
living, and these areas are considered as dangerous or hostile by European citizens, as well as
police. Further, cultural differences are also creating challenges for successful integration of
Muslims, as, for instance, clothing worn by women in Europe are not acceptable in the religion
of Islam and likewise, the dress code of a Muslim woman can make Europeans feel a little
uncomfortable.
However, despite difficulties arising from integration, there are some optimistic views
about this issue. Essentially, the optimistic views consider 50% of the Muslim population born in
Europe, because, according to several researchers, the later generation Muslims are succeeding
both in business and academia. Moreover, places inhabited by Muslims, which were considered
as dangerous are starting to receive investment from governments in order to aid those people.
Some people also want to believe and hope that larger Muslim population will not
completely wipe out European culture, traditions and religion, instead, it will connect with it,
taking all the best sides and creating new incorporated with each other mutual culture.
Coming to my personal opinion on this issue, I strongly believe that Europeans are not able
and will not be able to change the cultural differences or make Muslim population be more
European, which is more absurd. The West and Islam will only be able to properly communicate
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with each other when Muslims will be open for changes themselves, allowing the society to
change them in a better way. To support this view even more, Muslims already have a
fundament for being democratic, because as it is written in Koran, public authorities are
accountable to people. Moreover, Christianity also does not have direct mention of democracy
whatsoever in the Bible, however, they were able to switch to democracy, so will Muslims in the
future.
In conclusion, even if some people consider Muslims as “temporary guests”, the future of
Europe substantially depends on European Muslims and many agree that successful integration
will play a deciding role in shaping the continent’s future.
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NAXÇIVAN - İSLAM MƏDƏNİYYƏTİNİN PAYTAXTI
Röya Rzayeva
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Qaradağ Su Kanal İdarəsi, Azərbaycan
Azərbaycan hər zaman İslam mədəniyyətinin geniş yayılmasına, əslində İslam dininin
bütün dinlərdən nə qədər ali, nə qədər dünyavi bir din olduğunu hətta xarici ölkələrə də çatdırmaqla bu yöndə böyük işlər görməyə müvəffəq olmuşdur. Azərbaycanda keçirilən “İslam Həmrəyliyi oyunları”, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2017 –ci ilin Azərbaycanda “İslam
Həmrəylik ili”, 2018-ci ildə Naxçıvanın İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması bunun
bariz nümunəsidir.
Naxçıvan haqqında qısaca olaraq: Şimal və Şərqdən Ermənistan Respublikası, qərbdə
Türkiyə Cumhuriyyəti, cənubda isə İran İslam Respublikası ilə həmsərhəddir. 9 fevral 1924-cü
ildə Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası yaradılmışdır. Qədim Azərbaycan torpağı olan Zəngəzurun 1920-ci ildə sovet rəhbərliyi tərəfindən Ermənistana verilməsi nəticəsində 44–45 km
enində zolaq Araz çayına doğru uzanaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycan Respublikasının qalan ərazisindən ayırmışdır. 1yanvar 2014-cü ilə olan vəziyyətə əsasən Muxtar Respublika inzibati cəhətdən yeddi rayona və Naxçıvan şəhər inzibati ərazi dairəsinə bölünmüşdür;
bu inzibati vahidlərdə 5-i şəhər (Naxçıvan, Ordubad, Culfa, Şərur və Şahbuz), 8-i şəhərtipli
qəsəbə, 206-sı kənd olmaqla toplam 219 yaşayış məntəqəsi yerləşir. Muxtar Respublikanın
inzibati mərkəzi qədim Naxçıvan şəhəridir. Naxçıvan MR-in əhalisi (99,1 %) Azərbaycan
türklərindən ibarətdir. Burada həmçinin ruslar, gürcülər, kürdlər və. Sair xalqların nümayəndələri
də yaşayır. Naxçıvan MR Azərbaycan Respublikasının özünə məxsus demoqrafik inkişaf
xüsusiyyətlərinə malik regionlarından biridir.Naxçıvan MR inkişafda olan çoxsahəli sənaye və
aqrar-sənaye respublikasıdır. Sənayedə yerli kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və faydalı
qazıntı hasilatı xüsusi yer tutur. Elektronika, metal emalı, yüngül, tikinti materialları sənayesi
var. Kənd təsərrüfatı, əsasən, üzümçülük, tütünçülük və bağçılıq sahəsində ixtisaslaşmışdır.
Taxılçılıq və heyvandarlıq inkişaf etmişdir.
Son illərdə Muxtar Respublikada iqtisadi islahatlar həyata keçirilmiş, torpaq islahatı başa
çatdırılmış, azad sahibkarlığın, xüsusi mülkiyyətin və kiçik biznesin inkişafı üçün az da olsa
imkanlar yaradılmışdır.Muxtar Respublikada təxminən 300-ə yaxın məscid mövcuddur.
Onlardan 100-ə yaxını daimi fəaliyyətdədir. 1993-2003-cü illər ərzində burada 80-nə yaxın məscid inşa olunmuş və ya əsaslı bərpa edilmişdir. 2003-2013-cü illərdə tikilmiş və ya bərpa olunmuş məscidlərin sayı təxminən 15-dir. Naxçıvan MR–də ilk mətbuat orqanı Muxtar Respublika
Ali Məclisinin və Nazirlər Kabinetinin orqanı olan “Şərq qapısı” qəzetidir. 1921-ci ildən nəşr
olunan qəzetin “Cavanlar həyatı” (1921 noyabr – dekabr) və “Füqəra səsi” (1922 yanvar –
mart); 1980–1990-cı illərdə isə “Sovet Naxçıvanı” və “Sovetskaya Naxiçevan” adları ilə
Azərbaycan və rus dillərində çıxmışdır. 1996-cı ildən Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin “Nuh
Yurdu” adlı qəzeti nəşr edilir. 30-cu illərdən muxtar respublikada yaradılmış inzibati rayonlarda
Rayon İcra Hakimiyyətlərinin orqanları olan “Şərurun səsi” (Şərur), “El Həyatı” (Ordubad),
“Şərqin səhəri” (Babək), “Arazın səsi” (Culfa), “Oğuz səsi” (Şahbuz), “Oğuz Yurdu” (Sədərək)
qəzetləri çıxır. 2004-cü ildə yaradılmış Kəngərli rayonunda isə "Yeni Həyat"qəzeti çıxır.
(mənbə-vikipedia)
Qısa bir xatırlatma kimi demək istəyirəm ki, Naxçıvan 26 il blokada şəraitində olsa da nə
torpaqlarından nə də öz adət ənənələrindən , dinindən heç bir zərrə əksiltmədi.
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Hələ 2009-cu ilin oktyabr ayında Islam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin VI konfransında Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin
paytaxtı elan olunmasına dair qərar qəbül edilmişdir. Nəhayət ki, həmin tədbirin keçiriləcəyi
tarixə çox az vaxt qalmışdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2016-cı il 2 iyun tarixli
Sərəncamı iləsərəncamı ilə yaradılan Təşkilat Komitəsi 2018-ci ilə ciddi hazırlıq tədbirləri həyata keçirir. Təşkilat Komitəsinin ötən il keçirilən iclasında qarşıya mühüm vəzifələr qoyulub.
Artıq “İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı Naxçıvan -2018” loqotipi hazırdır. Loqotipin müəllifi
Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvü Tapdıq Həmzəyevdir. Loqotipdə
Naxçıvanın həm türk, həm də İslam mədəniyyətinin daşıyıcısı olması, Naxçıvanın qədim və
müasir tarixi rəmzlərlə çatdırılmışdır. Bu il və gələn il Naxçıvanın dini abidələri, məscid və
ziyarətgahları haqqında kitablar da nəşr olunacaq. Naxçıvanda “İslam filmləri həftəsi” nin
keçirilməsi, İslam ölkələrinin folklor və rəqs qruplarının iştirakı ilə festivalların, idmançılar
arasında isə müxtəlif idman yarışlarının təşkili nəzərdə tutulub. Naxçıvan şəhərinin İslam
mədəniyyətinin paytaxtı olmasını əks etdirən videoçarxlar, suvenirlər, zərf və poçt markaları
hazırlanır. Tədbirlər Planına uyğun olaraq “Naxçıvan” Universitetinin Dinşünaslıq ixtisasının
elmi-tədris bazası da İslam dinini olduğu kimi əks etdirən kitablarla zənginləşdirilməlidir.
Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması ilə əlaqədar aid
təşkilatlar qarşılarında duran vəzifələrin icrası istiqamətində səylərini artırmalı, qarşılıqlı
fəaliyyət göstərməlidirlər. Biz də hər birimiz vətəndaş olaraq bu tədbirin keçirilməsində, sosial
şəbəkələrdə xarici dövətlərin vətəndaşlarından olan dostlarımıza bu barədə ətraflı məlumatlar
verməliyik. Bəzən düşünürük ki, bu tədbirin Naxçıvanda keçirilməsi bu qədim və dini ziyarətgahları ilə məşhur olan torpağa nə bəxş edəcək? Əvvəla 52 ölkənin hər birindən nümayəndə
gələcək və bu ümumilikdə ən az 52 ölkənin Azərbaycan, Naxçıvan haqqında məlumatlı olması
deməkdir ki, bu da turizimin inkişafına, iqtisadiyyatımızın gücləndirilməsinə xidmət edəcək.

276

“İslam Həmrəyliyi – Azərbaycan nümunəsi” mövzusu istiqamətində həyata keçirilən
müsabiqənin materiallar toplusu

MÜASİR QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
REGİONAL İSLAM DÖVLƏTLƏRİ İLƏ MÖVCUD İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ:
REALLIQLAR VƏ PERSPEKTİVLƏR
Kamran Abdullayev
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan
Son illər İslam dövlətlərinin əksəriyyətində müsəlman əhalisinin sayının artması ilə yanaşı,
bu ölkələrdə iqtisadi artım və inkişaf tempində də ciddi dəyişikliklər müşahidə olunmaqdadır.
Müasir dünyada müsbət və stabil iqtisadi artım əsasən İslam İnkişaf Bankının bəzi üzvlərinə xasdır. Onlara yalnız zəngin neft-qaz yataqlarına malik Yaxın Şərq dövlətləri deyil, əhalisinin böyük
hissəsi islam dininə itaət edən Azərbaycan, Qazaxıstan, eləcə də, dünyada ən çox müsəlman
əhalisi olan İndoneziya kimi dövlətlər də daxildir.
Məsələn, dünyanın ən böyük müsəlman əhalisinə malik İndoneziyanın son on il ərzində
milli iqtisadiyyatı əhəmiyyətli dərəcədə böyümüş, dayanıqlı və şaxələndirilmiş ölkə olmuşdur.
2030-cu ilə kimi bu ölkənin dünyanın ən inkişaf etmiş on ölkəsi sırasında 7-ci yerdə olacağı nəzərdə tutulur. Onun iqtisadi inkişafına görə Almaniyanı, Böyük Britaniyanı, Fransanı ötüb keçəcəyi proqnozlaşdırılır [1, səh.1].
Müasir qloballaşan dünyada İslam dövlətlətləri üçün çox ciddi problemlər mövcuddur.
Onlardan ən mühümü elmi-texniki tərəqqi və innovasiyalı inkişaf sahəsindədir . İslam dünyasında innovasiyalı inkişafa mane olan, inkişaf etməkdə olan ölkələrdən geri qalmasının əsas səbəbi
əhali üzrə ibtidai və orta təhsil səviyyəsinin inkişaf etməkdə olan ölkələr üzrə geri qalması, texniki elmlər sahəsində müsəlman alimlərinin sayının az olması, bütün dünyada elmi ədəbiyyatların
əksər hissəsinin ingilis dilində olmasıdır.
İslam dövlətlərinin iqtisadi inkişafının əsası ilk növbədə sənaye və texnoloji baxımdan
inkişafı və irəliləyişi ilə bağlıdır. Məsələn, Malayziya dövləti bu baxımdan İslam dövlətlərinə
nümunə kimi göstərilə bilər. Malayziyada 1990-2000-ci illərdə Ümumi Daxili Məhsulun (ÜDM)
orta illik artım tempi 7%, 2000-2010-cu illərdə isə 5% təşkil etmişdir. ÜDM-in 2017-ci ilin
sonuna kimi adambaşına düşən həcminin bu ölkə üzrə 21 min ABŞ dolları təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır [2,səh.215]. Məhz bu və ya digər inkişaf etməkdə olan İslam ölkələrinin təcrübəsinin digər islam ölkələrində öyrənilməsi və tətbiqi məqsədəuyğundur.
Müasir İslam iqtisadiyyatının əsas sahələri bunlar hesab olunur: İslam bankçılığı və maliyyəsi, halal sənayesi, şəriətə uyğun turizm.
İslam iqtisadiyyatının aşağıda qeyd olunan əsas xarakterik xüsusiyyətləri mövcuddur :
ümumiyyətlə, islam qaydalarına görə pul vəsaitləri hansısa faiz, səhm qarşılığında verilmir; stabillik. İslam maliyyə sistemi yalnız mücərrəd maliyyə axınları ilə, eyni zamanda real istehsala
yönələn investisiyalarla da əlaqəlidir. Bu da onun maliyyə sisteminin böhranlardan və defoltlardan qorunmasına imkan verir. Dünya bazarında beynəlxalq maliyyə böhranlarının yaranması
məhz islam maliyyə sisteminin beynəlxalq aləmdə geniş tətbiq olunmaması ilə bağlıdır; milli
iqtisadiyyatın bütün sahələrinin bərabər kreditləşməsi zamanı, daha çox ilkin tələbat məhsulları
istehsal edən və bazis xdmətlərinə ehtiyac duyulan sahələrə diqqət ayrılması; investisiya qərarlarının qəbulu zamanı uzun müddətli maliyyələşdirməyə daha çox üstünlük verilməsi; islam
maliyyələşdirilməsi təkrar istehsalın həyata keçirilməsinə imkan verir. O, ilk növbədə dəqiq
müəyyənləşdirilmiş investisiya siyasətinin həyata keçirilməsinə, istehsalın aktiv maliyyələşdirilməsinə, təklif olunan bank xidmətlərinin cəlbediciliyiin yüksəldilməsinə imkan verir.
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Azərbaycan Respublikası son illər bir sıra İslam dövlətləri ilə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində iqtisadi məkdaşlığı davam etdirməkdədir. Məsələn, 2015-ci ildə Azərbaycan dövlətinin
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına (ECO) üzv islam ölkələri ilə xarici ticarətinin strukturunda idxal
məhsullarının həcmi 1389861,3 min ABŞ dolları (xüsusi çəkisi 15,1%) ixrac məhsullarının
həcmi isə 620999,3 min ABŞ dolları (5,4%) təşkil etmişdir [3, s.612-621].
Azərbaycanın İslam Konfransı Təşkilatı (OİC) ilə üzv islam ölkələrindən idxal məhsullarının həcmi 1580856,1 min ABŞ dolları (xüsusi çəki 17,1%), ixrac məhsullarının həcmi isə
1608552,5 min ABŞ dolları (xüsusi çəki 14,1%) olmuşdur.
Cədvəl 1
2015-ci ildə Azərbaycanın İƏT (İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı) üzv
dövlətləri lə xarici ticarət əlaqələri (min ABŞ dollar ilə) [3]
İƏT-na ayrı-ayrı üzv islam
dövlətləri üzrə idxal məhsullarının
dəyəri
İslam dövlətləri
Əfqanıstan
İran
Qazaxıstan
Qırğızıstan
Pakistan
Tacikistan
Türkiyə
Türkmənistan
Özbəkistan

2015
90455,4
98925,6
1604,2
1703,0
1171385,4
19619,0
6168,7

İƏT-na üzv islam
dövlətləri üzrə
ixrac
məhsullarının
dəyəri
2015
208426,6
33330,5
17957,8
6561,0
293,6
6443,8
304298,4
32814,9
10872,7

Saldo (idxalixrac)

2015
208426,6
- 57124,9
-80967,8
4956,8
-1409,4
6443,8
-867087,0
13195,9
4704,0

İslam

2015-ci ilin 2014-cü
ilə nisbəti , faizlə
(%-lə)

idxal
61,5
44,8
94,2
65,3
91,0
148,6
26,1

ixrac
75.5
84,5
60,2
25,4
150,9
244.4
60,6
86,3
28,7

Cədvəl 2
2015-ci ildə Aərbaycanın idxalında və ixracında İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına
(İƏT) üzv İslam dövlətlərinin əsas tərəfdaş ölkələrin ümumi siyahısında xüsusi çəkisi [3]
İslam dövlətləri
Əfqanıstan
İran
Qazaxıstan
Türkiyə
Türkmənistan
Özbəkistan

İdxalda
faizlə (%) payı
1,0%
1,1%
12,7%
-

İdxalda yeri
20
18
2
-

İxracda
faizlə (%) payı
1,8%
0,3%
0,2%
2,7%
0,3%
0,1%

İxracda
yeri
18
30
33
13
31
37

2015-ci il üzrə Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv İslam
dövlətləri ilə xarici ticarət əlaqələrində ciddi dəyişikliyin olduğunu görə bilərik [3, s.612-621].
Məsələn, 2015-ci il üzrə Azərbaycandan Əfqanıstana ixrac məhsullarının həcmi 208426,6 min
ABŞ dolları, Qırğızıstana 6561,0 min ABŞ dolları, Tacikistana 6443,8 min ABŞ dolları, Türkmənistana 32814,9 min ABŞ dolları, Özbəkistan üzrə 10872,7 min ABŞ dolları olmuşdur
(Cədvəl 1). Bu ölkələr üzrə xarici ticarət balansında müsbət saldo qeydə alınmışdır. Bəzi ölkələr
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üzrə xarici ticarət balansında idxal həcmi ölkəmiz üzrə ixrac həcmini üstələmişdir. Məsələn,
İran, Qazaxıstan, Pakistan, Türkiyə ilə xarici ticarət balansında mənfi saldo qeydə alınmışdır.
2015-ci ildə Azərbaycanın idxalında əsas tərəfdaş ölkələrin xüsusi çəkisində və yeri üzrə İranın
payı 1,0% (yeri 20-ci), Qazaxıstanın payı 1,1% (yeri 18-ci), Türkiyənin payı 12,7% (yeri 2-ci)
olmuşdur. Azərbaycanın ixracında əsas tərəfdaş ölkələrin xüsusi çəkisində və yeri üzrə Əfqanıstanın payı 1,8% (yeri 18-ci), İranın payı 0,3% (yeri 30-cu), Qazaxıstanın payı 0,2% (yeri 33-cü),
Türkiyənin payı 2,7% (yeri 13-cü), Türkmənistanın payı 0,3% (yeri 31-ci), Özbəkistanın payı
0,1% (yeri 37-ci) olmuşdur (Cədvəl 2).
Aparılmış təhlildən də göründüyü kimi, Aərbaycan Respublikasnın regional İslam dövlətlərinin hamısı ilə xarici ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi zəruri və strateji məsələdir. Ona
görə də bu sahədə dövlət və özəl sektor səviyyəsində davamlı olaraq iqtisadi tədbirlərin həyata
keçirilməsi məqsədəuyğundur. Ümumiyyətlə, sonda Azərbaycan Respublikası ilə İslam dövlətləri arasında beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığına artırılması üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata
keçirilməsi məqsədəuyğun hesab olunur :
- Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, İslam Konfransı Təşkilatı və s.
beynəlxalq qurumlara üzv islam ölkələrinin hamısı ilə xarici ticarət əlaqələrinin gücləndirilməsi;
- Azərbaycana müsəlman dövlətlərindən turizm axınının son illər çoxalmasını nəzərə
aıaraq ölkəmizdə islam iqtisadiyyatının əsas sahələri hesab olunan İslam bankılığı və maliyyəsi,
halal sənayesi, şəriətə uyğun turizm və s. geniş yayılmalı, bu sahədə beynəlxalq təcrübə ətraflı
öyrənilməli, milli qanunvericilikdə bununla bağlı məsələlər nəzərə alınmalıdır;
- Dünyanın iqtisadi baxımdan ən qabaqcıl inkişaf etməkdə olan İndoneziya, Malayziya və
s. kimi İslam dövlətləri ilə beynəlxalq səviyyədə iqtisadi və siyasi əməkdaşlığın gücləndirilməsi,
bu və digər ölkələrdən investorların və investisiya qoyuluşlarının ölkəmizə cəlbinin stimullaşdırılması, milli iqtisadiyyatın istehsal və xidmət sahələri üzrə müştərək müəssisələrin yaradılması, qarşılıqlı turizm əlaqələrinin genişləndirilməsi, birgə müasir texnoloji və innovativ texnologiyalar hazırlanması sahəsində bu və ya digər İslam dövlətləri ilə birgə elmi-tədqiqat mərkəzlərinin yaradılması;
- Azərbaycan tərəfindən zəif inkişaf etmiş İslam ölkələrinin (Məsələn, Əfqanıstan, Pakıstan
və s. kimi) iqtisadi baxımdan inkişafına dəstək olmaq üçün bu ölkələrə investisiya qoyuluşlarının
artırılması, orada birgə müştərək istehsal və xidmət müəssisələrin yaradılması, müasir infrastruktur sahələrinin inkişaf etdirilməsi və s.
Ədəbiyyat:
1.The archipelago economy: Unleashing Indonesia's potential. - McKinsey Global
Institute, 2012. - 101 p.
2. World Bank. 2012 World Development Indicators - The World Bank, 2012. - 430 p.
3. Azərbaycanın statistik göstəriciləri - 2016. Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Statistika Komitəsi , Bakı: Səda, 2016, səh. 612-621
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Azerbaijan is a bridge able to connect East and West. The declaration of 2016 as the Year
of Multiculturalism by President Ilham Aliyev is a message of peace to the world. It is also the
correct formula for peaceful coexistence of people, nations and religions in Azerbaijan and is a
factor determining Azerbaijan’s role in the region. International Multicultural Network
was founded by Khayala Akif Mammadova.
We aim to promote and disseminate research on the multifaceted multicultural agenda and
support for the community comprised of scholars, state and community actors specializing in the
fields of multiculturalism, intercultural and interreligious relations across diverse disciplines and
geographical regions. The IMN strongly encourages engagement on the part of scholars,
researchers, students and multicultural centers in these initiatives. Participation in discussions,
programming and other activities through the network will help develop democratic principles
and critical thinking skills. The main objectives are defined as follows:

















Identify and work to achieve common multicultural goals and needs;
Work with our partners, supporters and volunteers to strengthen leadership in our
community;
Raise awareness of The International Multicultural Network and ensure stakeholders
are supported in their work in advocating for access and equality for multicultural
communities;
Establish a profile in the wider community of the IMN’s work and impact;
Develop clear organisational values and communication objectives for the Network;
Celebrate and overcome cultural differences;
Promote multiculturalism through various projects which encourage critical thinking,
reasoning and communication skills;
Promote the Azerbaijani model of multiculturalism globally ;
Building a Bridge to Multicultural Education for Network members;
Cultivate relationships and collaborative partnerships with surrounding community
and agencies;
Increase the number of IMN Country representatives in different countries.

The International Multicultural Network possesses sufficient potential to reach the highest
levels of multiculturalism.The International Multicultural Network welcomes researchers from
all ethnic and cultural backgrounds.
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