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Azərbaycanda multikulturalizmin 
xüsusiyyətləri və istiqamətləri

Cahangir Cahangirli
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyası

Müasir dövrümüzün reallıqlarından biri də ondan ibarətdir ki, sosial qloballaşma-
nın növbəti mərhələsi özünü biruzə verməkdədir. Bu mərhələ multikulturalizm kimi 
nəzərdən keçirilir. Multikulturalizm adlanan hadisə dünya əhalisinin sosial və iqtisadi 
həyatlarında baş verən proseslərlə sıx bağlıdır. İqtisadi səbəblərin şərtləndirdiyi əmək 
miqrasiyası müxtəlif mədəniyyətlərin, etnosların, dini konfesiyaların nümayəndələri-
nin yanaşı yaşamaq zərurətini meydana çıxarmışdır. Qloballaşma prosesləri ilə mul-
tikulturalizmin qarşılıqlı əlaqələrinin inkar edilməsi qeyri-mümkündür və bu sahədə 
tədqiqat aparanlar buna heç cəhd də etmirlər. Bildiyimiz kimi, qloballaşma dönməz 
bir proses kimi hələ antik dövrlərdən start götürmüşdür. Tarixi inkişafın sonrakı mər-
hələlərində qloballaşma yeni texnologiyaların inkişafına və onların həyat fəaliyyə-
tinin müxtəlif sahələrində tətbiqinə əsaslanırdı. XIX əsrdə müşahidə olunan sürətli 
sənayeləşmə Avropa dövlətləri ilə ABŞ arasında ticarətin və sərmayələrin ciddi şə-
kildə genişlənməsini şərtləndirmişdir. Qloballaşma proseslərinin ən yüksək templəri 
müharibədən sonrakı illərə təsadüf etdi. Sənaye istehsalının səviyyəsinin və sürəti-
nin yüksəlməsi beynəlxalq ticarətin genişlənməsini və beynəlxalq sərmayə bazarının 
formalaşmasını təmin etdi. Sözsüz ki, bütün bu proseslər qaçılmaz şəkildə mədəniy-
yətlərin yaxınlaşmasını şərtləndirirdi. Yəni, iqtisadi qloballaşma ilə yanaşı, mədəni 
qloballaşma da sürətlə inkişaf edirdi. Mədəni qloballaşma üçün ölkələr arasında işgü-
zar və istehlak mədəniyyətlərinin yaxınlaşması və beynəlxalq ünsiyyət kanallarının 
genişlənməsi səciyyəvidir. Bu, bir tərəfdən xalqların digər ölkələr üçün milli və mə-
dəni ənənələrinin açıqlığına gətirib çıxarır. Digər tərəfdən isə, ayrı-ayrı ölkələrin yeni 
həyat tərzinin populyarlaşması milli mədəni ənənələrin və dəyərlərin sıxışdırılmasını 
şərtləndirir. Bu baxımdan, düzgün multikulturalizm siyasəti müasir cəmiyyətlərin in-
kişafının xarakterini müəyyənləşdirən başlıca amillərdən biri kimi nəzərdən keçirilir. 
Multikulturalizm siyasəti qloballaşmanın ayrı-ayrı ölkələrə və xalqlara təsirinin qiy-
mətləndirilməsinə çoxaspektli yanaşma aləti kimi nəzərdən keçirilə bilər. Bu məqam-
da qeyd edək ki, “multikulturalizm” məfhumu ötən əsrin 60-cı illərində ölkə əhalisinin 
etnomədəni, irqi, dini müxtəlifl iklərini ifadə etmək üçün Kanadada meydana gəlmiş-
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dir. Multikulturalizmin əsas prinsiplərini nəzərdən keçirməklə, onların cəmiyyətdə in-
kişafın və sabitliyin xidmət etdiyinə əmin olmaq mümkündür. Bu prinsipləri aşağıdakı 
kimi nəzərdən keçirmək mümkündür:

- etnomədəni müxtəlifl iklərə pozitiv münasibət;

- mədəni müxtəlifl iyin mövcud cəmiyyətlərin maddi və mənəvi həyatının zəngin-
ləşdirdiyini qəbul etmək;

- mədəni fərqlərə malik olma hüququ: müxtəlif birliklərin bütün üzvləri və qrupları 
özlərinin mədəni xüsusiyyətlərini saxlamaq hüququna malikdirlər;

- bərabər mədəni dəyərlər və qarşılıqlı tolerantlıq və s.

Göründüyü kimi,  multikulturalizm cəmiyyətlərin dinamik inkişafı üçün başlıca 
şərtlərdən birini təqdim edir. Azərbaycan Respublikasında multikulturalizm ideyala-
rının özünə ciddi yer etməsi və sürətlə genişlənməsi dövlətin məqsədyönlü siyasətinin 
nəticəsidir. Hazırda Avropadakı və Azərbaycandakı multikulturalizm siyasəti sahə-
sində vəziyyət aydın göstərir ki, ölkəmiz bu istiqamətdə xüsusi modelini formalaş-
dırmışdır. Azərbaycanda multikulturalizm bütün parametrləri ilə sosial həyat tərzinə 
çevrilmişdir. Bu baxımdan,   multikulturalizm sahəsində elmi-tədqiqat işlərinin sürətlə 
genişlənməsi müasir reallıqların tələbi kimi qiymətləndirilməlidir.

Multikulturalizm sosial hadisə kimi

Qeyd etdiyimiz kimi, “multikulturalizm” anlayışı nisbətən yenidir və elmi dövriy-
yəyə yalnız örən əsrin 70-ci illərində daxil olmuşdur. Bu, Qərbin inkişaf etmiş ölkələ-
rində cərəyan edən dəyişikliklərə “multikulturalizm konsepsiyası” olaraq cavab kimi 
meydana çıxmışdır. Multikulturalizmi şərtləndirən dəyişikliklər əsasən keçmiş met-
ropoliyaları əhatə etmişdir. Yəni, əvvəllər koloniyalara malik olmuş dövlətlər istər-
istəməz müxtəlif mədəniyyətlərin uzlaşdırılması problemi ilə üz-üzə qalmışlar. Belə 
ki, bu ölkələrə keçmiş koloniyalardan kütləvi əmək miqrantları gəlməyə başlamışlar. 
Sözsüz ki, bunun səbəbi hər şeydən öncə, ondan ibarət idi ki, koloniyalara malik olan 
ölkələrdə sosial-iqtisadi vəziyyət, ümumiyyətlə, həyat şəraiti əhəmiyyətli dərəcədə yük-
sək idi. İlkin vaxtlarda metropoliyalar miqrant axınına qarşı çıxmırdılar. Çünki, sürətlə 
inkişaf etməkdə olan sənaye istehsalına ucuz işçi qüvvəsi tələb olunurdu. Bu baxım-
dan, bir çox hallarda metropoliyaların özləri əmək miqrantlarının gəlməsində maraqlı 
idilər. Sonrakı mərhələdə isə, onlar multikulturalizm siyasətinin konseptual əsasları-
nın işlənib hazırlanması və reallaşdırılması zərurəti ilə üz-üzə qalmışlar. Qeyd edək ki, 
“multikulturalizm” anlayışının elmi dövriyyəyə daxil olmasınadək “polimədəniyyət” 
və “çoxmədəniyyətlilik” anlayışları işlədilirdi.[14, 37] Polimədəniyyət və çoxmədəniy-
yətlilik terminləri mahiyyətləri etibarilə sinonimdirlər. Multikulturalizm də demək olar 
ki, oxşar məqamları ifadə etməklə, bu anlayışlara olduqca yaxındır. Bu anlayışların 
konseptual əsasları müasir insanın tolerant, dözümlü, digər mədəniyyətlərin nümayən-
dələrinə münasibətdə yüksək ehtiram hisslərinə malik olmalarını nəzərdə tuturlar. Bu-
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nunla yanaşı, müvafi q olaraq yad etnomədəni qrupların nümayəndələri ilə dinc yanaşı 
mövcud olma, onlarla fəal qarşılıqlı əməkdaşlıq etmək də qeyd etdiyimiz anlayışların 
ifadə etdikləri məqamlardırlar. Ötən əsrin sonlarında dünya xalqlarının və ölkələrinin 
nəzərəçarpacaq yaxınlaşması müşahidə olunmağa başladı, əhalinin geniş miqrasiyası 
baş verdi. Bütün bu mühüm proseslər dəyərlər istiqamətinin dəyişdirilməsini, monomə-
dəniyyətlilikdən çoxmədəniyyətliliyə keçidi zəruri etdi. Təbii ki, bu zaman qəbul edən 
ölkələrin öz mədəniyyətlərinin qorunub saxlanılması probleminin aktuallığı da ciddi 
şəkildə yüksəlməyə başladı. Deməli, dəqiqliklə işlənib hazırlanmış multikulturalizm 
siyasətinin həyata keçirilməsi qaçılmaz tələb kimi özünün biruzə verdi. Hazırda mul-
tikulturalizm həm bütövlükdə cəmiyyətin, həm də, konkret olaraq şəxsiyyətin mühüm 
keyfi yyəti kimi qiymətləndirilir.[12] Beləliklə, ötən əsrin 70-ci illərində “polimədəniy-
yətlilik” və “çoxmədəniyyətlilik” anlayışlarına “multikulturalizm” anlayışı da əlavə 
olundu. Əvvəlki iki anlayışla kifayət qədər oxşar cəhətlərə malik olsa da, cəmiyyətin 
siyasi və iqtisadi elementləri ilə daha sıx əlaqəli olması ilə səciyyələnirdi. Bu baxımda, 
 multikulturalizmi tam olaraq əvvəlki iki anlayışların sinonimi kimi qəbul etmək düzgün 
olmazdı. “Multikulturalizm” anlayışı ilə əsasən mədəni plüralizmin qanunauyğunluğu 
və dəyərləri təsdiqini tapmış olur. Multikulturalizm kontekstində oxşarsızlıq və ya fərq-
lilik “yad” kimi deyil, sadəcə “başqa” kimi nəzərdən keçirilməyə başladı.[13, 66] 

  Multikulturalizm təkcə mədəni problemi deyil, həm də sosial və iqtisadi problem-
ləri ifadə edir. Həm də qeyd etmək lazımdır ki, multikulturalizm daha çox elə sosi-
al-iqtisadi xarakterli, müvafi q olaraq siyasi xarakterli problemləri ifadə edir və on-
ların həllini şərtləndirir. Multikulturalizm siyasəti və vəziyyəti aydın nümayiş etdirir 
ki, müxtəlif mədəniyyətlərin yanaşı mövcud olması hələ münaqişəsiz cəmiyyət və bu 
mədəniyyətlərin səmərəli qarşılıqlı fəaliyyətləri anlamına gəlmir. Multikulturalizm bu 
mədəniyyətlərin dinc yanaşı mövcud olmasını və qarşılıqlı fəaliyyət gösətrmələrini 
şərtləndirəcək xüsusi siyasəti ifadə edir. Əgər müxtəlif mədəniyyətlərin daşıyıcıları 
iqtisadi də daxil olmaqla, bir sıra vacib səbəblər üzündən biri-birilərinə güzəştə get-
mək istəmirlərsə, bu, istənilən multikulturalizmi şərtləndirəcəkdir. Bu, o deməkdir ki, 
  multikulturalizm siyasətinin özünün yaranmış reallıqlar şərtləndirir və o, cəmiyyətdə 
etnomədəni zəmində münaqişələrdən qaçmağın ən optimal yoludur. Əks halda müxtə-
lif mədəniyyətlərin daşıyıcılarının qarşılıqlı sosial narazılıqları mədəni münasibətlər 
çərçivəsini aşaraq, əsl sosial problemə çevriləcəkdir. Bu zaman isə tolerantlığa istə-
nilən çağırışların hər bir köməyi olmayacaqdır. Multikulturalizmin prinsiplərinə əməl 
edilməsi cəmiyyətdə ciddi pozitiv nəticələrin əldə olunmasını şərtləndirir. Bunlardan 
ən mühümlərinin bəzilərini qeyd etmək mümkündür:

- işçi qüvvəsinə olan təlabat daha yüksək səviyyədə və templə təmin olunmağa 
başlamışdır;

- miqrantlar arasında işsizliyin səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşmüşdür;

- yad mədəniyyətlərin daşıyıcılarına münasibətdə həssaslığın olması dövlət tərəfi n-
dən atılmış addımlarla şərtləndirilmişdir və s.
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Həqiqətən də, ümumilikdə əmək miqrasiyasının səmərəli inkişafı üçün münbit şə-
raitin yaranmasını multikulturalizmin mühüm nəticəsi kimi dəyərləndirmək mümkün-
dür. Lakin bununla yanaşı, müşahidə olunan digər məqamları da qeyd etmək vacibdir. 
Belə ki, miqrasiya tempinin yüksəlməsilə dövlətlərin hökumətlərinin miqrantlara mü-
nasibətdə ritorikası dəyişməyə başlamışdır.[16, 172] Miqrasiya hallarının kütləviliyi 
qəbul edən ölkələrin ən ciddi problemlərindən birinə çevrlmişdir. Qəbul edən ölkələ-
rin əhalisi ilə eyni statusa malik olan miqrantlar əksər hallarda cəmiyyətə inteqrasiya 
və assimilyasiya olunmaqda maraqlı olmurlar. Bu da, sözsüz ki, etnomilli zəmində 
münaqişələrə və müvafi q olaraq cəmiyyətdə qeyri-sabitliyə səbəb olur. Bu baxımdan, 
multikulturalizm hayörda bir sıra ölkələrdə ifl asa uğramaqdadır. Hətta, əksər Avropa 
ölkələrində rəsmi səviyyədə multikulturalizm siyasətindən imtina etməyin zəruriliyi 
vurğulanır. Təbii ki, multikulturalizm siyasətindən imtina etmək qeyri-mümkündür. 
Bunun üçün monomilli cəmiyyətin olması lazımdır. Hazırda isə, dünya ölkələrinin 
böyük əksəriyyəti polimillidir və deməli, istənilən halda, multikulturalizm siyasəti-
nin işlənib hazırlanmasının və həyata keçirilməsinin zəruriliyi öz aktuallığını saxlayır.
[15, 101] Dövlətlər   multikulturalizm siyasətini cəmiyyətin sabitliyini, inkişafını təmin 
etmək, əksər hallarda isə, konkret məqsədlərə çatılması üçüm həyata keçirmək məc-
buriyyətindədirlər. Həqiqətən də, ayrı-ayrı ölkələrdəki reallıqları təhlil etmiş olsaq, 
görərik ki, dövlətlərin multikulturalizm siyasəti əsasən ayrı-ayrı problemlərin həllinə 
yönəldilmiş olur. Multikulturalizm siyasəti həm də müasir mərhələdə əsas mədəniyyə-
tin dəyərlərinin qorunmasını şərtləndirən tədbirlər kompleksi kimi nəzərdən keçirilir. 
Yəni, dövlətlər nəzarətsiz inteqrasiyanı və assimilyasiyanı özünün mədəni dəyərləri 
üçün ciddi təhdid kimi nəzərdən keçirir və bu proseslərin müəyyən çərçivədə getməsi-
ni təmin edir. Bu, həm də onu göstərir ki, multikulturalizmin hədəfl əri təkcə müxtəlif 
mədəniyyətlərin dinc yanaşı mövcud olmasını təmin etməkdən ibarət deyildir. Multi-
kulturalizm siyasəti çoxüzlü olmaqla, üstün mədəniyyətin qorunmasına, cəmiyyətin 
sabitliyinə, sosial və iqtisadi inkişafına xidmət edir. Multikulturalizm cəmiyyətdə o 
vaxt səmərəli və ya gözlənilən nəticələrə gətirib çıxarır ki, bu istiqamətdəki addımlar 
dəqiqliklə işlənib hazırlanmış vahid strategiya üzrə həyata keçirilsin. Bu mənada Azər-
baycan Respublikası yaxşı nümunə təqdim edir. 

Azərbaycanda multikulturalizm: tolerantlıq siyasətinin əsası

Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin kökləri kifayət qədər qədimdir. Azər-
baycanda əsrlər boyu müxtəlif etnomədəni qrupların nümayəndələri yanaşı mövcud 
olmuşlar. Azərbaycanda yaşayan müxtəlif milli azlıqlar özlərinin adət-ənənələrini, 
dillərini, dinlərini olduğu qoruyub saxlamaq və inkişaf etdirmək imkanlarına malik 
olmuşlar. Azərbaycan ərazisində 80-dən artıq digər etnosların nümayəndələri azər-
baycanlılarla eyni hüquqlara malik olaraq yaşamaqdadırlar.[7, 24] Etnik tərkibi rən-
garəng olan Azərbaycan kimi bir ölkədə multikulturalizm siyasətinin reallaşdırılması 
daxili və xarici siyasətin inkişaf xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir. Təsadüfi  deyildir 
ki, Azərbaycanda milli məsələlərə çox böyük həssaslıqla yanaşılır. Ümummilli li-
der Heydər Əliyev böyük müdrikliklə dərk edirdi ki, Azərbaycan cəmiyyətinin stabil 
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və davamlı inkişafı üçün digər etnomədəni qrupların nümayəndələrinə münasibətdə 
ayrı-seçkiliyə yol vermək qəbul edilməzdir. Heydər Əliyevin birbaşa yaxından iş-
tirakı ilə hazırlanmış və 1995-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiya layihəsində istis-
nasız olaraq hər bir kəsin bərabər hüquqlara malik olması aydın ifadəsini tapmışdır. 
Yəni, mənşəyindən, irqindən, dilindən, dinindən asılı olmayaq hamı bərabərdir, eyni 
hüquqlara malikdir.[1] Ümumiyyətlə, multikulturalizm siyasətinin mərkəzi elementi-
ni təşkil edən tolerantlılıq və ya dözümlülük prinsiplərinin   Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasında dəqiqliklə təsbit olunmuşdur. Məsələn, Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 45-cü maddəsində “Bərabərlik hüququ”, 44-cü maddəsində “Milli 
mənsubiyyət hüququ”, 45-ci maddəsində “Ana dilindən istifadə hüququ” və s. əks 
olunması bir daha sübut edir ki, Azərbaycan Respublikasında multikulturalizm si-
yasətinin səmərəliliyini təmin edəcək zəngin konseptual əsaslar mövcuddur. Təbii 
ki, bu, həm də onun sübutudur ki, ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda multi-
kulturalizm siyasətinin əsasını qoymaqla, onu cəmiyyətin demokratik inkişafının va-
cib şərti, ayrılmaz elementi kimi qiymətləndirmişdir. Heydər Əliyev mənşəyindən, 
irqindən, dilindən, dinindən asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycan vətəndaşının bərabər 
hüquqlara malik olduğunu təşviq etməklə, elə multikultural ideyaları dəstəklədiyini, 
ona sadiqliyini nümayiş etdirirdi. Ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: “dinin-
dən, dilindən, irqindən asılı olmayaraq Azərbaycanın bütün vətəndaşları eyni hüquq-
lara malikdirlər”.[2] Ulu öndər ölkədə multikulturalizm siyasətinin səmərəli olması 
üçün onun konseptual əsaslarının zənginləşdirilməsi məsələsinin vacibliyindən çıxış 
edərək bu istiqamətdə ciddi addımlar atmışdır. O, multikulturalizm siyasətinin həyata 
keçirilməsinin, ideyalarının zənginləşdirilməsinin cəmiyyətin, konkret olaraq Azər-
baycan dövlətinin inkişafı üçün vacibliyini dəqiq və aydın əsaslandıraraq qeyd edirdi: 
“Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirirsə, bir o qədər zəngin olur, çünki onların 
hər biri ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir. Azərbay-
can əhalisinin çoxmilli tərkibi bizim sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. Biz bunu qiy-
mətləndiririk və qoruyub saxlayacağıq”.[2] Nəzərdən keçirdiyimiz məqamlar aydın 
göstərir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev özünün müdrik, uzaqgörən siyasəti ilə 
Azərbaycanda tarixən mövcud olmuş və ölkənin səciyyələndirən mühüm cəhətlərdən 
biri kimi nəzərdən keçirilmiş multikultural ənənələrin qorunub saxlanılmasının, inki-
şaf etdirilməsinin ciddi konseptual əsaslarını hazırlamaqla, multikulturalizm siyasə-
tini keyfi yyətcə yeni mərhələyə qaldırmışdır. Azərbaycan ərazisində yaşayan milli 
azlıqların mədəniyyətlərinin, tarixlərinin, dillərinin, dinlərinin qorunub saxlanması-
nın və inkişaf etdirilməsinin qanuni əsaslarının yaradılması məhz ümummilli lider 
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Çünki, Heydər Əlieyin siyasi hakimiyyətə qayıdı-
şından sonra Azərbaycanda yaşayan müxtəlif etnimədəni qrupların nümayəndələrinin 
mədəni kimliyinə təminat verən çoxsaylı qanunlar qəbul olunmuşdur. Ümummilli 
lider Heydər Əliyevin ən böyük tarixi xidmətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, o, 
multikulturalizmi azərbaycançılıq ideyasının tərkib hissəsi kimi müəyyənləşdirərək 
təqdim etmişdir.[4] Ümummilli lider Heydər Əliyevin multikulturalizm ideyalarının 
genişləndirilməsi, ənənələrinin qorunması və inkişaf etdirilməsi sahəsindəki təşəb-
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büsləri, fəaliyyəti beynəlxalq qurumlar tərəfi ndən həmişə yüksək qiymətləndirilmiş-
dir.[6, 4] Bütün bunlar bir daha, Azərbaycan multikulturalizminin siyasi banisinin ulu 
öndər Heydər Əliyevin olduğunu qeyd etməyə əsas verir. 

Həqiqətən də, Azərbaycandakı hazırkı və tarixi reallıqları nəzərdən keçirərək təhlil 
etməklə, ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük uzaqgörənliklə multikulturalizmin 
ölkəmizin inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyinə tam əmin olmaq mümkün-
dür. Qeyd etmək lazımdır ki, tarixən Azərbaycan ərazisində yaşamış müxtəlif et-
nomədəni qrupların üzvləri həm də Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında da sərbəst 
fəaliyyət göstərmişlər. Bütün bunlar ondan xəbər verir ki, Azərbaycanda tarixən mul-
tikulturalizm təcrübəsi mövcud olmuşdur. Tarixə diqqət yetirsək, görərik ki, Azərbay-
can ərazisinə köçmüş digər milli azlıqların nümayəndələri də Azərbaycan xalqından 
multikulturalizm və tolerantlıq ənənələrini öyrənmişlər. Azərbaycanda milli münasi-
bətlərin tənzimlənməsinin yaxşı təcrübəsi sayəsində burada etnomilli zəmində ciddi 
zidiyyətlər müşahidə olunmamışdır.[8, 92] Həqiqətən də əksər tədqiqatçıların fi krincə, 
Azərbaycanda etnomühit tarixən sabit olmuşdur. Azərbaycan ərazisində yaşayan bü-
tün etnomədəni qrupların nümayəndələrinə demək olar ki, eyni münasibət bəslənil-
mişdir.[9, 29] Təbii ki, Azərbaycan ərazisində yaşayan etnik ermənilər istisna təşkil 
etmişlər. Belə ki, xarici qüvvələrin təsiri ilə Azərbaycan ərazisində yaşayan erməni 
azlığı müxtəlif ixtilafl ar törətməklə yanaşı, həm də ümumilikdə bütün milli azlıqlar 
arasında ziddiyyətlər yaratmağa çalışmışlar. Buna baxmayaraq, Azərbaycan multikul-
tural ənənələrin qorunmasında və inkişaf etdirilməsində konseptual əsaslara söykənən 
siyasət həyata keçirməkdədir və beynəlxalq ictimaiyyət ölkəmizin bu sahədəki uğur-
larını təqdir edir, yüksək qiymətləndirir. Azərbaycan dövləti daxili siyasətinin mühüm 
istiqaməti kimi müəyyənləşdirməklə yanaşı, həm də müxtəlif etnomədəni qrupların 
nümayəndələrinin mədəni dəyərlərinin qorunmasının müsir dövlətlərin vacib funksi-
yası və öhdəliyi olduğunu təşviq edir. 

Azərbaycan Respublikasında formalaşmış və bütün dünyanın təqdir etdiyi təc-
rübə aydın göstərir ki, zəngin konseptual əsaslara söykənən və düzgün həyata ke-
çirilən multikulturalizm siyasəti fərqli mədəni dəyərlərin daşıyıcılarının dinc ya-
naşı yaşamasını təmin edir. Müasir mərhələdə bəşəriyyətin inkişaf səviyyəsi və 
tendensiyaları müxtəlif mədəniyyətlərin yanaşı mövcud olmasını tələb edir. Bunun 
alternativnin olmadığı Azərbaycan Respublikasında aydın dərk edilir. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənabları multikultural dəyərlərin qorun-
masını və inkişaf etdirilməsini cəmiyyətin sabitliyinin və inkişafının başlıca şərti 
kimi qiymətləndirir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev haqlı ola-
raq demişdir: “Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasəti və həyat tərzidir. Bu 
gün Azərbaycan artıq dünyada tanınmış multikulturalizm mərkəzlərindən biridir”.
[20] Multikultural dəyərlərin qorunması və inkişaf etdirilməsi sahəsində ulu öndər 
Heydər Əliyevin müdrik siyasətini yeni elementlərlə zənginləşdirərək davam et-
dirməklə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənabları müxtəlif 
mədəniyyətlər və dinlərarası münasibətlərin sağlam bünövrə üzərində qurulmasına 
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nail olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının multikulturalizm siyasətinin həyata ke-
çirilməsində nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq etməsi, ölkəmizdə bu 
məsələyə xüsusi həssaslıqla yanaşıldığını dəqiq sübut edir. Azərbaycan Respublika-
sı milli azlıqlarının hüquqlarının qorunması ilə bağlı bütün beynəlxalq təşəbbüslərə 
və sənədlərə ciddi diqqət yetirir. Belə ki, ölkəmiz 2009-cu ilin noyabr ayının 26-
da “Mədəni özünüifadə formalarının müxtəlifl iyinin qorunması və təşviqinə dair” 
UNESCO Konvensiyasına qoşulmuşdur. Azərbaycan Respublikası bu istiqamətdə 
müxtəlif beynəlxalq sənədlərə və təşəbbüslərə qoşulmaqla yanaşı, fərqli mədəni 
dəyərlərin qorunması məsələləri ilə bağlı təşəbbüslərlə çıxış edir, ardıcıl fəaliyyət 
göstərir. Azərbaycan Respublikasında multikulturalizm siyasətinin uğurlu olmasını 
şərtləndirən başlıca məqam ondan ibarətdir ki, bu sahə birbaşa dövlət başçısının nə-
zarətində və himayəsindədir. 2011-ci ildən etibarən Prezident İlham Əliyevin təşəb-
büsü ilə Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu təşkil olunmaqdadır. Ölkə Prezidenti 
bütün nitqlərində multikulturalizmin alternativinin olmadığını və onun inkişafın ən 
vacib şərtlərindən biri olduğunu əsaslandırır. Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev Cənablarının həyata keçirdiyi müdrik ardıcıl siyasət nəticəsin-
də ölkəmiz bütövlükdə dünyada multikulturalizm meyllərinin güclənməsinə ciddi 
töhfə verməkdədir. Belə ki, 2008-ci ildə İƏT-ə(İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına) üzv 
ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin AŞ ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin toplan-
tısında iştirakını məhz rəsmi Bakı təmin etmişdir. Mədəniyyətlərarası dialoqun 
inkişafında mühüm hadisə olan bu təşəbbüs gələcək addımlar üçün yaxşı zəmin 
yaratmış oldu və bununla Azərbaycan respublikası dünya multikulturalizm meyllə-
rinin genişləndirilməsi və gücləndirilməsi ilə bağlı üzərinə mühüm öhtəlik götür-
düyünü nümayiş etdirdi. 2009-cu ildə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə AŞ ölkələrinin 
mədəniyyət nazirlərinin İƏT-ə üzv ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin toplantısında 
iştirak etmələri dünya multikulturalizmin yeni inkişaf tendensiyalarının formalaş-
dığını sübut etdi.[10] Təbii ki, artıq qeyd etdiyimiz kimi, bu Azərbaycan dövlətinin 
mühüm töhfəsi idi. Azərbaycanda Humanitar Forumların keçirilməsi artıq bir ənənə 
halını almışdır. Bakıda 2011-ci ilin 10-11oktyabr tarixlərində keçirilən “XXI Əsr: 
ümid və çağırışları” adlı forum çərçivəsində mədəniyyətlərarası dialoqun vacib-
liyinin qeyd olunması ilə yanaşı, Azərbaycanın bu istiqamətdəki töhfələri yüksək 
qiymətləndirilmişdir.[17] 2012-ci ilin oktyabr ayının 4-5-də keçirilmiş ikinci Bakı 
Beynəlxalq Humanitar Forumu dünya mədəniyyətlərinin yaxınlaşması baxımından 
ciddi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Forumda xüsusi vurğulanmışdır ki, Azərbaycanda 
müxtəlif mədəniyyətlərin və dinlərin dinc yanaşı mövcud olması üçün bütün zə-
ruri imkanlar mövcuddur.[18] 2013-cü il 31 oktyabr-1 noyabr tarixlərində təşkil 
olunmuş üçün Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunda 800-ə yaxın qonaq iştirak 
etmişdir. Forumda çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
Cənabları Azərbaycanın multikulturalizm ideyalarının əsas təbliğatçısına çevrildi-
yini əsaslandırmışdır. Ölkə Prezidenti demişdir: “Bu gün Azərbaycanda çoxmillətli, 
çoxkonfessiyalı cəmiyyət mövcuddur. Bu, bizim böyük sərvətimiz, böyük dəyəri-
mizdir. Biz bu sərvəti qoruyuruq və qoruyacağıq. Bütün xalqların, bütün dinlərin 
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nümayəndələrinin tarixi abidələri qorunur, bərpa edilir. Bütün dinlərin abidələri-
nin bərpası, qorunması dövlət siyasətidir. Əlbəttə ki, Azərbaycanda toplanmış bu 
gözəl tarixi təcrübə bu gün müasir şəraitdə özünü büruzə verir. Vətəndaş cəmiyyə-
tinin formalaşması, millətlərarası münasibətlərin müsbət istiqamətdə inkişafı hesab 
edirəm ki, bizim böyük nailiyyətimizdir”.[3, 7] 

Multikulturalizmin Azərbaycanda dövlət siyasətinin mühüm istiqamətini təşkil et-
diyini sübut edən məqamlardan biri də 2014-cü ilin fevral ayının 28-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərancamı ilə multikulturalizm və dini 
məsələlər üzrə dövlət müşaviri xidmətinin yaradılmasıdır. Bu xidmətin yaradılmasında 
başlıca məqsəd multikultural ideyaların genişləndirilməsinə, bu sahədə mövcud olan 
boşluqların aradan qaldırılmasından, ümumiyyətlə, multikulturalizm siyasətinin vahid 
strategiya üzrə həyata keçirilməsinə nail olmaqdan ibarət idi. Bunun ardınca, 2014-cü 
ilin mart ayının 15-də ölkə Prezidenti İlham Əliyev Bakı Beynəlxalq Multikultura-
lizm Mərkəzinin yaradılması haqqında sərancam vermişdir. Bu, ondan xəbər verirdi 
ki, ölkədə etnomədəni müxtəlifl iyin qorunması və inkişaf etdirilməsi, Azərbaycanın 
multikulturalizm mərkəzi kimi dünyaya tanıdılması mühüm vəzifə kimi müəyyənləş-
dirilmişdir. Azərbaycanda belə bir beynəlxalq mərkəzin təsis edilməsi böyük rezonans 
doğurmuşdur. 

2016-cı ilin yanvar ayının 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev 2016-cı ilin Azərbaycan Respublikasında “Multikulturalizm ili” elan edilmə-
si haqqında sərancam imzalamışdır. Prezidentin imzaladığı sərancamda qeyd olunur: 
“Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumunun 
2016-cı ildə Bakı şəhərində keçirilməsi barədə qərar qəbul edilməsi dünya ölkələrinin 
Azərbaycandakı multikultural mühitə olan münasibətinin real ifadəsidir”.[11] 2016-cı 
il, aprelin 25-27 tarixində Bakıda BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Fo-
rumu baş tutdu. Bu miqyasında və əhəmiyyətinə görə Bakıda əvvəllər təşkil olunmuş 
tədbirlərdən fərqlənirdi. Belə ki, Forumda 147 ölkədən 4000-dən artıq nümayəndə 
iştirak etdi.[19] Tədbirdə əsas müzakirə olunan məsələlərdən biri məhz multikultura-
lizmin Azərbaycan modeli oldu. Bu, ondan xəbər verir ki, Azərbaycan multikulturaliz-
min inkişaf etdirilməsi ilə bağlı mühüm vəzifələrin öhtəsindən gələ bilmişdir. Bu gün 
multikulturalizmin Azərbaycan modeli bu sahədə bir etalon kimi qəbul olunmaqdadır. 
Azərbaycanın mədəniyyətlərarası dialoq təşəbbüsü dünya ölkələri və xalqları arasın-
da mədəni-humanitar-siyasi-iqtisadi əməkdaşlığın yeni keyfi yyət mərhələsinə qədəm 
qoydmasını şərtləndirmişdir. Dünya ictimaiyyəti artıq Azərbaycan Respublikasını mə-
dəniyyətlərarası dialoqların etibarlı təmin olunduğu yer kimi nəzərdən keçirir. [5] 

Nəticə

Müasir mərhələdə multikulturalizm cəmiyyətlərin siyasi, sosial, iqtisadi inkişafının 
mühüm şərti rolunda çıxış etməkdədir. Multikulturalizm ideyaların genişləndirilməsi, 
təbliğ olunması, bu istiqamətdə konseptual əsaslara söykənən siyasətin həyata keçiril-
məsi müasir dünya dövlətlərinin başlıca öhtəliklərindən, vəzifələrindən biridir. Müasir 
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dünya dövlətlərinin böyük əksəriyyəti polimillidir. Bu baxımdan, bu dövlətlərin cə-
miyyətlərində sabitliyin və inkişafın təmin olunmasının ən optimal üsullarından biri 
multikulturalizm siyasətidir. Multikulturalizm siyasəti o halda səmərəli olur ki, o, va-
hid konsepsiya üzrə həyata keçirilsin. Multikulturalizm siyasəti cəmiyyətdə etnomilli 
zəmində baş verən münaqişələrin, antisemitizm hallarının qarşısını alır. 

Azərbaycan Respublikasında multikulturalizm dövlət siyasətinin mühüm istiqamə-
ti kimi müəyyənləşdirilmişdir. Ölkəmizdə tarixən multikultural dəyərlərin qorunması 
və inkişaf etdirilməsi diqqət mərkəzində olmuşdur. Azərbaycanda hər zaman müxtəlif 
etnomilli qrupların nümayəndələri dinc yanaşı mövcud olmuşlar. Azərbaycan Respub-
likasında multikulturalizm siyasətinin əsas ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfi ndən 
qoyulmuşdur. Ulu öndər Azərbaycanda multikultural ideyaların inkişaf etdirilməsi-
ni zəngin etnomilli tərkibə malik olan Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafının mühüm 
şərtlərindən biri olduğunu böyük müdrikliklə müəyyənləşdirmişdir. Məhz ümummilli 
lider Heydər Əliyevin sayəsində multikulturalizm siyasətinin zəngin konseptual əsası 
formalaşdırılmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Cənabları 
multikulturalizm siyasətini zamanın tələblərin uyğun yeni elementlərlə zənginləş-
dirərək onu inkişafın kefi yyətcə tam yeni mərhələsinə yüksəltmişdir. Multikulturalizm 
sahəsində həyata keçirilən məqsədyönlü kompleks tədbirlər sayəsində multikulturaliz-
min Azərbaycan modeli formalaşmışdır. 
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Резюме

Особенности и направления мультикультурализма
в Азербайджане

Джахангир Джахангирли
Академия государственного управления при 
Президенте Азербайджанской Республики 

В научной статье рассматриваются особенности мультикультурализма в 
Азербайджане. Сначала отмечается, что мультикультурализм является важ-
ным условием динамичного развития любого общества. Мультикультура-
лизм на современном этапе оценивается как главное качество личности и 
общества. В представленной статье отмечается, что мультикультурализм 
отражает не только культурные, но и социально-экономические проблемы. 
На современном этапе мультикультурализм решает в основном социальные 
и экономические проблемы общества. Стабильное развитие любого обще-
ства зависит от политики мультикультурализма, на основе которой стоит 
богатая концептуальная основа. 

В статье отмечается, что мультикультурализм в Азербайджане является 
важным направлением общей государственной политики. Обосновывается, 
что основа политики мультикультурализма была заложена общенациональ-
ным лидером Гейдаром Алиевым. Сегодня мультикультурализм в Азер-
байджане рассматривается как образ жизни. Азербайджанская Республика 
представляет собственную модель мультикультурализма. В статье также 
анализируются направления политики мультикультурализма в Азербайд-
жанской Республике. 

Ключевые слова: Мультикультурализм, Азербайджан, культура, госу-
дарственная политика, общество.
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Summary

Features and the directions of multiculturalism 
in Azerbaijan

Jahangir Jahangirli
The Academy of Public Administration under 
the President of the Republic of Azerbaijan

In the scientifi c article is considered features of multiculturalism in Azerbaijan. 
At fi rst it is noted that multiculturalism is an important condition of dynamic 
development of any society. Multiculturalism at the present stage is estimated as 
the main quality of the personality and society. In the submitted article it is noted 
that multiculturalism refl ects not only cultural, but also social and economic 
problems. At the present stage multiculturalism solves generally social and 
economic problems of society. Stable development of any society depends on 
multiculturalism policy on the basis of which there is a rich conceptual basis. 

In article it is noted that multiculturalism in Azerbaijan is the important 
direction of the general state policy. Is proved that the foundation of policy of 
multiculturalism has been laid by the national leader Heydar Aliyev. Today 
multiculturalism in Azerbaijan is considered as a way of life. The Azerbaijan 
Republic represents own model of multiculturalism. In article the directions of 
policy of multiculturalism in the Azerbaijan Republic are al so analyzed.

Keywords: Multiculturalism, Azerbaijan, culture, state policy, society.


