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Azərbaycan 

multikulturalizminin 
 Konstitusiya əsasları 

 � Multikulturalizm anlayışı 1960-cı ildə Kanada 
meydana gəlsə də, bir termin kimi ondan ötən əsrin 
70-ci illərindən Avropa və ABŞ-da istifadə etməyə 
başlamışlar. Multikulturalizm sosial ədalət, imkanların 
bərabərliyi, demokratiya kimi müzakirə olunan 
anlayışların sırasına daxildir. Multikulturalizm etnik-
mədəni müxtəlifliklərin və onların əsasını təşkil edən 
dəyərlərin qorunması və inkişafını nəzərdə tutur.

 Multikulturalizmi təbliğ 
edən ölkə onu dövlət ideologiya-
sının tərkib hissəsi kimi dövlət 
siyasəti səviyyəsinə qaldırır. Bu 
baxımdan azərbaycançılıq ide-
ologiyasını xüsusi qeyd etmək 
lazımdır. Bu ideologiya ölkədə 
yaşayan xalqların siyasi, iqtisa-
di, sosial və mədəni yüksəlişinə 
yönələn bir siyasi məfkurədir. İlk 
olaraq, azərbaycançılıq ideolo-
giyası M.F.Axundov, H.Zərdabi, 
Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu, 
M.Rəzulzadə. Ə.Topçubaşov və 
başqalarının fəaliyyətlərində öz 
əksini tapmışdır. Ötən əsrin 90-cı 
illərinin əvvəllərində Azərbaycan 
öz müstəqilliyini əldə etdikdən 
sonra yenidən azərbaycançılıq ide-
ologiyasına müraciət edilmişdir. Bu 
gün azərbaycançılıq milli ideologi-
yamızın ana xəttini təşkil edir.

Multikulturalizm Azərbaycanda 
əsrlərdən bəri formalaşan, eyni 
zamanda, bədii, psixoloji-mənəvi 
müstəvidə dəyərlər toplusu olub. 
Hazırda isə multikulturalizm 
ölkəmizdə alternativi olma-
yan həyat tərzidir. Əsrlər boyu 
Azərbaycanda insanlar multikultu-
ral və tolerantlıq şəraitində yaşayıb. 
Ümummilli lider Heydər Əliyev 
Azərbaycan multikulturalizminin 
siyasi və hüquqi banisidir. Həm 
Azərbaycan Konstitusiyasında, həm 
də bir çox qanunlarda Azərbaycan 
multikulturalizmini əks etdirən bir 
çox müddəalar yer alıb. Multikul-
turalizm siyasəti hazırda Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirilir.

Dövlət başçımızın ardıcıl 
səyləri ilə Azərbaycan multikultu-
ralizminin mahiyyəti, üstünlükləri 
bütün dünyaya tanıtdırılır. Bu 
yöndə ölkəmizdə keçirilən nüfuzlu 
beynəlxalq məclislər daha önəmli 
rol oynayır. Bugünlərdə Bakıda 
uğurla keçirilmiş V Beynəlxalq 
Humanitar Forum dünyanın 
diqqət mərkəzində oldu. Dünyanın 
tanınmış siyasət, elm, mədəniyyət 
xadimlərinin iştirak etdiyi bu nü-
fuzlu toplantıda digər önəmli bəşəri 
məsələlər sırasında Azərbaycan 
multikulturalizminin örnəkləri 
hamılıqla təqdir olundu. Multi-
kulturalizmin vətəndaşların həyat 
tərzinə çevrilməsi onun inkişafının 
ən yüksək mərhələsidir. Forum işti-
rakçıları əmin oldular ki, ölkəmizdə 
dövlət siyasəti səviyyəsində himayə 
və inkişaf etdirilən multikultural 
dəyərlər, həqiqətən, cəmiyyətdə 

bütün etnosların yaşam tərzi kimi 
təzahür edir.

İnsan hüquq və azadlıqları 
ali səviyyəli kriteriya olmaqla, 
müasir dünyada insanlar arasın-
da, onların dövlət və cəmiyyətlə 
münasibətlərində ifadə və realizə 
olunur. Bu dəyərlərin müdafiəsinin 
məqsədlərindən biri də bütün 
şəxslərə cəmiyyətdə mövcud 
olan imkanlara çatmaqları üçün 
bərabər və ədalətli imkanlar təmin 
etməkdir. 

Elə bir bərabərlik prinsipi 
nəzərdə tutur ki, insan hüquqları 
ayrı-ayrı qruplara deyil, müstəsna 
surətdə ayrı-ayrı fərdlərə aid 
olsun. Buna görə də "müsbət ayrı-
seçkilik" (xüsusi hüquqi status) 
hallarına, məsələn, Fransa Kons-
titusiya Şurasının qərarlarında 
ifadə olunduğu kimi, yalnız 
sosial vəziyyətdə, yaxud ictimai 
mənafenin məqsədlərində fərq əsas 
götürülməklə yol verilir. 

Lakin aydındır ki, ayrı-seçkilik 
kimi tanınan sosial (və mədəni) 
vəziyyətdəki fərqin sərhədi (ölçüsü) 
olduqca nisbi və kontekstual-
dır: ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə və 
ayrı-ayrı sivilizasiyalarda fərqlərin 
"dözülməz" və beləliklə, ayrı-seç-
kilik fərqlərinə aid edilməsinin 
müxtəlif meyarları mövcuddur. 
İstənilən halda belə fərqləndirmənin 
və əhalinin müəyyən qruplarına, 
kateqoriyalarına müəyyən hüqu-
qi status verilməsinin universal 
meyarları mövcud deyildir. Bu, 
hər şeydən əvvəl, həmin dövrdə 
və həmin mədəniyyətdə hökmran 
olan, ictimai rəyi formalaşdıran 
dünyagörüşündən asılıdır. 

İnsan və vətəndaş hüquqlarının 
və azadlıqlarının təmin edilməsini 
dövlətin ali məqsədi elan etmiş 
Azərbaycan Respublikasında 
müstəqillik dövründə bu sahədə 
hüquqların müdafiəsi ilə bağlı 
fundamental qanunvericilik bazası 
yaradılmışdır. Həyatın sınağından 
çıxmış qanunvericilik bazasının 
əsasını ümummilli lider Heydər 
Əliyevin müəllifliyi və rəhbərliyi 
ilə yaradılmış, 12 noyabr 1995-ci 
ildə ümumxalq referendumu yolu 
ilə qəbul olunmuş Azərbaycan 
 Respublikasının Konstitusiyasıdır. 

Bu Konstitusiyanın qəbulu və 
fəaliyyətə başlaması ölkəmizin 
totalitar sistemdən demokratiya-
ya, planlı iqtisadiyyatdan bazar 
münasibətlərinə keçid şəraitində 
insanların bərabərhüquqlu vətəndaş 

kimi formalaşmasını və nəticədə, 
millətin inkişafını təmin edən çox 
mühüm, əvəzsiz hüquqi vasitə kimi 
təzahür edə bildi. Sonrakı dövrdə 
və bugünlərdə keçirilən referen-
dumlarda Konstitusiyamız insan 
hüquq və azadlıqları prinsipləri 
baxımından daha da zənginləşdi.

Bu gün müstəqilliyimizin inki-
şafı və möhkəmləndirilməsi üçün 
Azərbaycanda mədəniyyətin, dinin, 
milli azlıqların birgə yaşaması, to-
lerantlığın, dünyəvi dövlətçilik sis-
teminin inkişaf etdirilməsi zəruri və 
mühüm istiqamətlərdən sayıla bilər. 
Azərbaycan Respublikasında əxlaqi 
və mənəvi inkişaf modellərinin 
seçilməsi, dini tolerantlıq, millətin 
azərbaycançılıq ideyası ətrafında 
birləşməsi, dünya xalqları ilə birgə 
sülh və bərabər mədəni əlaqələr 
müstəvisində yaşamaq sahəsində 
görülən işlər və dünya əhəmiyyətli 
fəaliyyət dövlətimizin simasında 
dəyərləndirilən aşkar faktdır. 

Konstitusiyamızda mədəniyyət, 
bərabərlik, milli mənsubiyyət 
hüququ, təhlükəsiz yaşamaq 
hüququ, azadlıq hüququ, yaşa-
maq hüququ, şəxsi toxunulmazlıq 
hüququ, təhsil hüququ, fikir və 
söz azadlığı, vicdan azadlığı, ana 
dilindən istifadə hüququ, yaradıcı-
lıq azadlığı, hüquqi yardım almaq 
kimi maddələr-- normalar təsbit 
edilmişdir. Əsas insan və vətəndaş 
hüquq və azadlıqlarını ifadə edən 
maddələrin konstitusiyamızda 
ön sırada – ikinci bölmə, üçüncü 
fəsildə verilməsi və son referendum 
aktında da bu sferanın aparıcı yer 
tutması təsadüfi deyil. 

Azərbaycan Respublikası-
nın qoşulduğu "İnsan hüquqları 
haqqında" Avropa Konvensiyası 
dövlətimizin hüquq sisteminin 
qanunvericiliyinin tərkib hissəsidir. 
Bu konvensiyaya qoşulmağın ölkə 
üçün səciyyəvi olan önəmi ondan 
ibarətdir ki, multikulturalizmin 
əhatə etdiyi və tərkibinə qatıldığı 
əsas insan hüquq və azadlıqları 
1995-ci ildən qüvvədə olan kons-
titusiyamızda həm təsbit edilmiş, 
həm də ki, dövlətçilik baxımından 
təmin edilir və qorunur. 

Konstitusiyanın qəbulu 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
Azərbaycanın müstəqilliyini, dünya 
dövlətləri sırasında yer almasını, 
dünyəvi, demokratik dövlət olma-
sını təsdiq edən, gələcəyə hesab-
lanmış siyasi uzaqgörənliyinin 
bəhrəsi idi. Azərbaycanda 2016-cı 
ili ulu öndərin siyasi kursunun 
davamçısı, Prezident İlham Əliyev 
"Multikulturalizm ili" elan etmiş-
dir. Ölkəmizdə multikulturalizmə 
həsr edilmiş davamlı beynəlxalq 
tədbirlər sırasında Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının və Qafqaz 
Müsəlmanları İdarəsinin 16-17 ap-
rel 2015-cı ildə birgə keçirdiyi "İs-
lam maarifçiliyi və müasir dünya" 
mövzusunda beynəlxalq konfrans 
böyük əks-səda doğurdu. 

Dövlətimiz belə fəaliyyətlər 
üçün əlverişli şərait yaradır və 
konstitusiyamızın bu yöndə 
uğurlara hərtərəfli təminat verən 
qanunvericilik aktı olduğunu 
sübut edir. Azərbaycan Respub-
likası Konstitusiyası multikultu-
ralizmin əsaslarını təsbit etməklə 
yanaşı, dünyadakı dəyişikliklərə, 
Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafı 
istiqamətində transformasiyalara 
da cavab verməyə və dünyəviliyi 
təmin etməyə qadirdir. 

Azərbaycan bu dünyəvi 
transformasiyalarda yer almağı-
nı beynəlxalq hüquqi sənədlərə 
qoşulmaqla sübut edir. Azərbaycan 
Respublikası müstəqil dövlət 
olaraq, "İnsan hüquqlarının və əsas 
azadlıqlarının müdafiəsi haqqında" 
Konvensiyaya (4 noyabr 1950), 
"Mülki və siyasi hüquqlar haqqın-
da" Beynəlxalq Pakt (16 dekabr 
1966), "İqtisadi, sosial və mədəni 
hüquqlar haqqında" Beynəlxalq 
Pakt (16 dekabr 1966), "İşgəncələr 
əleyhinə" BMT Konvensiyasına (9 
dekabr 1975), "İrqi ayrı-seçkiliyin 
bütün formalarının ləğvinə dair" 
BMT Konvensiyasına (4 yanvar 
1969), "Qadınlara qarşı ayrı-seç-
kiliyin bütün formalarının ləğvinə 
dair" BMT Konvensiyasına (18 
dekabr 1979), "İnsan hüquqları 
haqqında" Ümumi Bəyannaməyə 
(10 dekabr 1948) qoşulmuşdur. 

Hazırda multikultralizmin 
tərkib elementi olan sosial tole-
rantlıq (latın sözü olub tolerantia 
– dözümlülük, səbirlilik) digər 
sosial qrupların, azlıqların adət 
və ənənələrinə, dini etiqadları-
na hörmətlə yanaşmanı ehtiva 
edir. Sosial tolerantlıq digər 
mədəniyyətlərin qəbul edilməsini, 
onlara hörmətlə yanaşılmasını, 
etnik icmaların özlərinin inkişafını 
təmin etməsinə şərait yaradılma-
sını aktual edir. Tolerantlıq bütün 
xalqların sosial-iqtisadi və mədəni 
inkişafını həm vacib prinsip, həm 
də ki, zəruri şərt kimi qəbul edir. 

Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 44-cü maddəsi 
milli mənsubiyyət hüququnun 
inkişaf etdirilməsini, 45-ci maddəsi 
ana dilindən istifadə hüququnu, 
47-ci maddə isə hər kəsin fikir və 
söz azadlığını təsbit edir. Həmin 
maddələr dövlətimizin sosial 
tolerantlıq prinsipinin düzgün 
tətbiqi baxımından hər kəsin milli 
mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq, 
hər kəsin istədiyi dildə tərbiyə və 
təhsil almaq, yaradıcılıqla məşğul 
olmaq hüquqlarını, irqi, milli, 
dini sosial ədavət və düşmənçilik 
oyadan təşviqatın qadağan edilməsi 
kimi həyat tərzini cəmiyyət üçün 
norma, yaşayış tərzi müəyyən 
etməklə, dövlətin multikulturalizm 
dəyərlərinin qorunması və inkişaf 
etdirməsinin hüquqi əsaslarını 
müəyyən edir. 

Qloballaşma iqtisadi, sosial-
mədəni və digər sərhədlərin ləğvi 

prosesini, ölkələr arasında kommu-
nikasiyaların yüksəlməsini, inteq-
rasiyalara, transformasiyaya yeni 
yanaşmanı tələb edir. Bu sahədə 
tolerantlıq bütün xalqların sosi-
al-iqtisadi və mədəni inkişafının 
zəruri elementi kimi qəbul edilir. 
Tolerantlıq təkcə fərdlərin bir-birinə 
diqqəti, həmrəyliyi deyil, həmçinin 
ərazi həlqəsi, etnik və dini icma, 
ailələr, sosial qurumlar və institutlar 
səviyyəsində əlaqələri, inteqrasiya-
nı şərtləndirir. 

Bununla bağlı milli azlıqların 
hüquqlarının konstitusiyada təsbit 
edilməsi və qorunmasının hüquqi 
əsaslarını da qeyd etmək olar. Dün-
yanın coğrafi mənzərəsində Afrika və 
Asiya regionlarında azlıqların ayrı-
seçkiliyə məruz qalması kimi çox-
saylı problemlər dünya ictimaiyyətini 
rahatsız edən hadisələrdən sayılır. 
Hazırda dünyada Suriyada davam 
edən müharibə nəticəsində insanların 
müxtəlif ölkələrə axını, kütləvi köçü 
baş verir.

Azərbaycan da belə 
kəskin miqrasiya axınının və 
problemlərinin mərkəzində olmuş 
ölkədir. 1988-ci ildən başlanmış və 
kütləvi şəkildə azərbaycanlıların 
öz doğma tarixi yerlərindən, 
Ermənistandan məcburi depor-
tasiyası dünya ölkələrinin passiv 
müşahidəsi ilə baş vermişdir. 
Ermənistanın monoetnik dövlətə 
çevrilməsi, məhz azərbaycanlıların 
deportasiyası, qaçqın və məcburi 
köçkünlərin də baş verən miqrant 
axınlarından fərqli olaraq tərkibcə 
azərbaycanlıları əhatə edən miqra-
siya prosesi dünyada gələcəkdə baş 
verə biləcək təhlükəli proseslərin 
əsasında dayandı. 

Azərbaycan Respublika-
sının Konstitusiyasının 25-ci 
maddəsinin üçüncü hissəsində  
təsbit edilir: "Dövlət irqindən, 
milliyyətindən, dinindən, 
dilindən, cinsindən, mənşəyindən, 
əmlak vəziyyətindən, qulluq 
mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi 
partiyalara, həmkarlar ittifaqla-
rına və digər ictimai birliklərə 
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq 
hər kəsin hüquq və azadlıqları-
nın bərabərliyinə təminat verir. 
İnsan və vətəndaş hüquqlarını 
və azadlıqlarını irqi, milli, dini, 
dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siya-
si və sosial mənsubiyyətə görə 
məhdudlaşdırmaq qadağandır". 

Multikulturalizmin Azərbay-
can da dövlət səviyyəsində inki-
şafı  dünyada yeni Azərbaycan 
modelinin formalaşmasına gətirib 
çıxarmışdır. Həmin modelin 
inkişaf etdirilməsi tarixin dönüş 

məqamlarında dünyada gedən 
qloballaşma prosesində həyat 
fəaliyyətinin yeni şəraitə adaptasi-
yası prosesinin davam etdirilməsi 
zərurəti ilə nəticələnir. Bu proseslər 
içərisində tolerantlıq multikultura-
lizmin zəruri elementi kimi təkcə 
Azərbaycan sərhədləri çərçivəsində 
deyil, dünyaya da müxtəlif dinlərin 
və mədəniyyətlərin birgə yanaşı 
yaşamaq modelini təqdim edir. 

Azərbaycan Respublikasında 
hazırkı tarixi şəraitdə müxtəlif 
dinlər yanaşı yaşamaqla millətlərin 
dünyəvi dövlət quruculuğuna 
töhfəsini artırır. Konstitusiyamızın 
48-ci maddəsinin ikinci hissəsində 
"Hər kəsin dinə münasibətini 
müstəqil müəyyənləşdirmək, hər 
hansı dinə təkbaşına və ya başqaları 
ilə birlikdə etiqad etmək, yaxud 
heç bir dinə etiqad etməmək, dinə 
münasibəti ilə bağlı əqidəsini ifadə 
etmək və yaymaq hüququ" olması 
təsbit edilir. 

Millətin formalaşması, 
özünüdərki modelləri milli-mədəni 
forma daşıyan hüquqi dövlət və 
vətəndaş cəmiyyətinin yaradıl-
ması ilə həyata keçirilməlidir. 
Dini etiqad azadlığı hər hansı 
dinə etiqadetmənin seçilməsi və 
etiqadetməni hər kəsin hüququ kimi 
müəyyən edir. 

Azərbaycan Respublikası 
"Mülki və siyasi hüquqlar haq-
qında" Beynəlxalq Konvensiyaya 
da qoşulmuşdur. Həmin konven-
siyanın 18-ci maddəsində vicdan 
azadlığı, sərbəst dini etiqad, dini 
mərasimlərin yerinə yetirilməsi, 
dini ənənələrin icrası, eləcə də, heç 
kəsin dini etiqadını və əqidəsini 
ifadə etməyə məcbur edilməməsi 
müəyyən edilir. Azərbaycan Kons-
titusiyasında təsbit edilmiş "Vic-
dan azadlığı" maddəsi (48) həmin 
beynəlxalq konvensiyada müəyyən 
edilən dini etiqad və əqidələrin 
reallaşmasına təminat verir. 

Konstitusiyamızda təsbit 
edilmiş vicdan azadlığı, fikir və 
söz azadlığı, mədəniyyət hüququ, 
yaradıcılıq azadlığı, normaları 
multikulturalizmin inkişafını və 
Azərbaycanın dünyəvi dövlətçilik 
sistemində öz mədəniyyət mode-
lini ortaya qoymağa çox böyük 
imkanlar açır. Konstitusiyamız 
zamanın sınağından uğurla çıxaraq, 
Azərbaycanın dünyəvi dövlətçilik 
sistemində yeri və cəmiyyətdə 
rolu haqqında, eləcə də dünyada 
rolu haqqında, multikulturalizmin 
təbliği və tətbiqi ilə bağlı yeni və 
daha geniş müzakirələrin aparılma-
sı üçün tam hüquqi mühit və şərait 
yaradır. 

Multikulturalizm çoxmədəniy-
yətliliyi və müxtəlif mədəniyyət 
daşıyıcısı olan fərdlərin və icmaların 
milli-etnik qurumların birgə, dinc 
və sülh şəraitində yaşamasını təmin 
edən fəlsəfi cərəyan rolunda çıxış 
edir. Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyası (maddə 40) hər bir 
vətəndaşın milli, sosial, siyasi, cinsi, 
dini baxışları, əmlak vəziyyəti, yaşayış 
yeri, təhsili və peşəsindən asılı olma-
yaraq mədəniyyət fəaliyyəti hüququnu 
müəyyən edir. Mədəni həyatda iştirak 
etmək hüququ hər kəsin mədəniyyət 
sərvətlərindən, muzeylərdən, incəsənət 
sərgilərindən istifadə etmək imkanını 
müəyyən edir. 

Multikulturalizmin fərqli 
mədəniyyətlərin bərabər səviyyədə 
inkişafı üçün verdiyi bugünkü 
töhfələrin hüquqi əsası konstitusi-
yamızın "Əsas insan və vətəndaş 
hüquqları və azadlıqları" bölməsində, 
40-cı maddədə birbaşa təsbit edilir. 
Bu bölmənin bir çox maddələri, o 
cümlədən bərabərlik hüququ (25), 
azadlıq hüququ (28), əqli mülkiyyət 
hüququ (30), mədəniyyət hüqu-
qu (40), təhsil hüququ (42), ana 
dilindən istifadə hüququ (45), şərəf 
və ləyaqətin müdafiəsi hüququ (46), 
fikir və söz azadlığı (47), vicdan 
azadlığı (48), yaradıcılıq azadlığı 
(51), əcnəbilərin və vətəndaşlığı ol-
mayan şəxslərin hüquqları (69), insan 
və vətəndaş hüquqlarının və azad-
lıqlarının təminatı (71) maddələri 
bütünlüklə multikulturalizmin hüquqi 
əsaslarını və bazasını təşkil edən 
təminatlı normalardır. 

Azərbaycan Respublikasın-
da dünyaya verilən töhfələrin, 
o cümlədən multikulturalizmin 
Azərbaycan modelinin formalaş-
ması və digər ölkələrə transfor-
masiyasının reallaşmasında böyük 
uzaqgörənliyə və ciddi hədəflərə 
hesablanmış və referendumla 
təkmilləşdirilən Azərbaycan Kons-
titusiyası təminat rolunda uğurla 
çıxış edir. 

Azərbaycan mədəniyyətinin, 
əxlaqının inkişafı, qorunması ilə 
yanaşı, multikulturalizmin ayrı-ayrı 
sahələrində irəliləyiş  üçün də bü-
tün hüquqi imkanlar və təminatlar 
Azərbaycan Konstitusiyasında 
nəzərdə tutulub. 

Araşdırmamızın  nəticəsi 
olaraq, dünya təcrübəsindən çıxış 
edərək, Azərbaycanda multikultura-
lizmin rəmzlərinin yaradılmasını və 
hüquqi cəhətdən təsbit edilməsini 
məqsədəuyğun hesab edirik. 

Habil QURBANOV,    
hüquq elmləri doktoru, professor 

 � “Müasir İnkişaf” İctimai Birliyinin 
təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi 
Şurasının maliyyə yardımı ilə “Genetik 
Modifikasiya Olunmuş (GMO) məhsullarla bağlı 
əhalinin məlumatlandırılması tədbirlərinin təşkili” 
layihəsi çərçivəsində Nəsimi rayonundakı Texniki-
Humanitar Liseydə “GMO-ya yox deyək!” adlı 
tədbir təşkil edilmişdir.

Tədbirdə çıxış edən Texniki-
Humanitar Liseyin direktoru Səidə 
Zeynalova təhsil müəssisəsinin 
tarixindən bəhs edərək, onun 
yenicə təmir olunduğunu və 
təhsil üçün gözəl şərait yaradıl-
dığını vurğuladı. S.Zeynalova 
rəhbərlik etdiyi müəssisənin 
məzunlarının göstərdikləri yüksək 
göstəricilərdən danışdı. 

“Müasir İnkişaf” İctimai 
Birliyinin sədri, Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının 
əməkdaşı Mübariz Göyüşlü 
təşkilatın gördüyü işləri qeyd 
etdi. O, GMO-nun zərərindən 
və onun milli təhlükəsizliyimizə 
təhdid olmasından söz açdı. 
M.Göyüşlü ictimaiyyəti, xüsusən 
də ziyalıları bu problemə qarşı 
aktiv mübarizəyə səslədi. Layihə 
çərçivəsində buklet, kitab 
nəşr olunduğunu deyən natiq 
gələcəkdə bu işlərin daha da 

genişləndirilməli olduğunu qeyd 
etdi. O, GMO-nun qanunla qada-
ğan olunduğunu, Prezident İlham 
Əliyevin bununla bağlı sərəncam 
imzaladığını da vurğuladı. 

Azərbaycan Tibb Universi-
tetinin dosenti Rəşid Mahmudov 
cəmiyyətimiz üçün mövcud 

olan təhlükələrdən danışdı. O, 
GMO-nun ilk sırada dayan-
dığını, gələcəkdə çox böyük 
bəlalar törədəcəyini qeyd etdi. 
R.Mahmudov ciddi fəsadlar 
törədən yod çatışmazlığından 
ətraflı bəhs edərək hər kəsi 
diqqəti buna yönəltməyə çağırdı. 
Onun sözlərinə görə hər kəs bu 
istiqamətdə birləşməli və çox cid-
di çalışmalar ortaya qoymalıdır. 

Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı 
Afət Süleymanova hazırda icra 
etdikləri “Sağlam təhsil, sağlam 
millət” layihəsi haqqında ətraflı 
bəhs etdi. O, bu layihənin Bakı 
və Sumqayıt şəhərlərindəki 35 
məktəbi əhatə etdiyini açıqladı. 
A.Süleymanova gələcəkdə hər 

iki layihəni icra edənlərin birgə 
fəaliyyət göstərməsini də təklif 
etdi. 

Azərbaycan Tibb Universi-
tetinin dosenti Şəhla Balayeva 
şagirdlərin düzgün qidalanma 
problemlərindən söz açdı. O, 
yanlış qidalanmanın immuniteti, 
zehni inkişafı zəiflətdiyini qeyd 
etdi. Ş.Balayeva “fastfood” və s. 
kimi zərərli qidalardan söz açaraq, 
onlardan istifadənin qəti şəkildə 
əleyhinə çıxış etdi. 

“Cümhuriyyət” qəzetinin 
redaktoru Elman Cəfərli medianın 
bu istiqamətdə görməli olduğu 
işlərdən söz açdı. O, bununla bağlı 
əhalinin maarifləndirilməsinin 
vacib olduğunu, medianın bu 
istiqamətdə aktiv fəaliyyət 
göstərməli olduğunu dedi. 

Təhsil Nazirliyinin 
 “Sağlam təhsil, sağlam millət” 
layihəsinin koordinatoru Nigar 
Şahhüseyinbəyova şagirdlərin 
özlərinin əmək dərslərində 
məktəbin həyətində sağlam qida 
yetişdirə biləcəklərini vurğuladı. 
O, bu praktikanın nəzəriyyədən 
güclü təsir edə biləcəyini açıqladı. 

Gənc araşdırmaçı Nuran 
Gündüzoğlu slaydlı təqdimatla 
GMO-nun zərərləri, 3D printeri 
ilə istehsal olunan qidaların yara-
da biləcəyi problemlərdən ətraflı 
bəhs etdi. 

Tədbir lisey şagirdlərinin 
musiqi və rəqs nömrələri ilə başa 
çatdı. 

Anar TURAN,  
“Xalq qəzeti”

“GMO-ya yox deyək!” Heydər Əliyev İncəsənət Məktəbində “Azərbaycan 
rəngkarlığı”  mövzusunda müzakirələr keçirilib

 � Heydər Əliyev Mərkəzi və “Regional 
İnkişaf” İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Masallı 
rayonu “ASAN həyat” kompleksindəki Heydər 
Əliyev İncəsənət Məktəbində “Azərbaycan 
rəngkarlığı” mövzusunda mühazirə keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, tədbirdə Xalq rəssamı, 
Azərbaycan Rəssamlar 
İttifaqının katibi, Əməkdar 
incəsənət xadimi Ağaəli 
İbrahimovun mövzu üzrə 
mühazirəsi dinlənilib. 

Region gənclərinin, 
ali məktəb tələbələrinin 
iştirakı ilə keçən tədbirdə 
Azərbaycan rəngkarlığının 
inkişafı tarixindən, 1969–
1982-ci illərdə, eyni za-
manda, müstəqillik illərində 
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 
dövrdə ümummilli lider 
Heydər Əliyevin bu sahənin 
inkişafındakı xidmətlərindən, 
ulu öndərin Azərbaycan 
incəsənətinə və sənətkarlara 
böyük qayğısından danışılıb. 
Bildirilib ki, Azərbaycanın 
görkəmli şəxsiyyətlərinin 
yaradıcılığının gələcək 

nəsillər arasında yaşadılma-
sı vacibdir. Bu baxımdan 
azərbaycançılıq ideyası-
nın inkişafı, milli-mənəvi 
dəyərlərimizin, Azərbaycan 
incəsənətinin qorunması, 
inkişafı və dünyaya tanıdıl-
ması istiqamətində dövlətlə 
yanaşı, Heydər Əliyev Fondu 
da tarixi əhəmiyyətli işlər 
görür.

Mühazirə zamanı 
Azərbaycan incəsənətinin 
intibah dövrünə aid miniatür 
sənəti, xalçaçılıq, keramika 
və divar rəsmləri haqqında 
danışılıb. XIX əsrin sonu 
XX əsrin əvvəllərində 
Azərbaycan təsviri sənətində 
yeni mərhələ, həmçinin 
görkəmli sənətkarlar 
Bəhruz Kəngərli, Əzim 
Əzimzadə, İbrahim Səfi, 
Əkbər Kazımbəyov və digər 

rəssamların yaradıcılığı 
barədə məlumat verilib.

Tədbirdə, həmçinin müa-
sir Azərbaycan incəsənətinin 
çiçəklənmə dövrünə aid 
Səttar Bəhlulzadə, Tahir 
Salahov, Mikayıl Abdullayev, 
Toğrul Nərimanbəyov, Oqtay 
Sadıqzadə kimi tanınmış 
Azərbaycan rəssamlarının 
əsərləri barədə danışılıb.  

Mühazirədən sonra 
gənclərlə mövzu ətrafında 
müzakirələr aparılıb. 

Qeyd edək ki, Ma-

sallıda açılan “ASAN 
həyat” kompleksindəki 
Heydər Əliyev İncəsənət 
Məktəbində müxtəlif sərgi, 
tədbir, təqdimat və təlimlərin 
keçirilməsi nəzərdə tutulub. 
İncəsənət məktəbi, eyni za-
manda, regionlarda istedadlı, 
xüsusi qabiliyyətli gənclərin 
aşkara çıxarılması, onların 
milli mənəvi dəyərlərə, 
tarixə bağlı ruhda böyüməsi 
istiqamətində fəaliyyət 
göstərir. 


