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 � Milli opera teatrımızın inkişafında onun böyük xidmətləri olmuşdur. 
Gülxar xanım 1942-ci ildən 1980-ci ilədək Azərbaycan Opera və Balet 
Teatrının solisti kimi çalışmışdır. İndi yüzillik yubileyi ərəfəsində onun sənət 
yoluna yenidən nəzər salır, yaradıcı həyatının maraqlı məqamlarını yad edirik. 

Prezident İlham Əliyev avqustun 15-də 
görkəmli opera müğənnisi, Xalq artisti 
Gülxar Həsənovanın 100 illik yubileyinin 
qeyd edilməsi haqqında sərəncam imza-
layıb. Sərəncamda vurğulanır ki, 2018-ci 
ilin dekabr ayında Azərbaycanın görkəmli 
opera müğənnisi, Xalq artisti Gülxar İbra-
him qızı Həsənovanın anadan olmasının 
100 illiyi tamam olur. Gülxar Həsənova 
Azərbaycan operasının şah əsərlərində 
təbiiliyi, dolğunluğu və özünəməxsusluğu 
ilə seçilən çox sayda unudulmaz obrazlar 
yaradıb, uzun illər ərzində aparıcı parti-
yalardakı yaddaqalan çıxışları ilə ifaçılıq 
sənəti tariximizə yeni səhifələr yazıb. Gənc 
opera solistlərinin hazırlanmasında onun 
təqdirəlayiq xidmətləri vardır. Yüksək 

səhnə mədəniyyətinə malik sənətkar 
muğam, təsnif və xalq mahnılarının mahir 
ifaçısı kimi musiqisevərlərin qəlbində dərin 
izlər buraxıb. 

Gülxar xanım çox mənalı bir ömür 
yolu keçmişdir. O, Şəmkir rayonunun 
Kolxozkənd (Bayramlı) kəndində dünya-
ya gəlib. Atası İbrahim kişi, anası Nabat 
xanım tanınmış bəy nəslindən olublar. 
Deyilənə görə , 7 yaşlı Gülxar məktəbə 
getməzdən əvvəl sərbəst oxumağı və yaz-

mağı bacardığı üçün yeddiillik məktəbin 
birbaşa ikinci sinfinə qəbul edilib. 

Orta məktəbi bitirdikdən sonra ailəsi 
onu həkim görmək arzusunda idi. Həmin 
il Gülxar uğurla imtahan verərək, Tibb 
Texnikumuna qəbul olub. Lakin musiqiyə 
olan məhəbbəti Gülxarı bir an da olsun 
tərk etmirdi. Buna görə də o, texnikumun 
nəzdində, habelə Əli Bayramov adına qa-
dınlar klubunda özfəaliyyət dərnəyinə üzv 
yazılmışdı. Gənc qız nəfəsli alətlərin ifaçı-
lığı ilə yanaşı, yaxşı səsi olduğu üçün xalq 
mahnıları oxuyar, həm də dram dərnəyində 
müxtəlif rollar oynayardı.

Gülxar Tibb Texnikumunu bitirdikdən 
sonra N.Nərimanov adına Tibb İnstitutuna 
qəbul olub, ancaq onun bu sevinci uzun 
çəkməyib. Cəmi 3 ay oxuduqdan sonra onu 
institutdan xaric edirlər. Səbəbi də bu idi 
ki, atasının yaxın qohumu Həmid Sultanov 
və onun həyat yoldaşı Ayna Sultanova 
“xalq düşməni” kimi tutulmuşlar. Gülxarın 

qardaşlarını və atasını da işdən qovmuşdu-
lar. Beləliklə, ailə böyük məhrumiyyətlərlə 
üz-üzə qalmışdı.

Qızının gələcək taleyindən narahat olan 
İbrahim kişi gizlicə kənddən ona başqa 
bir yaş kağızı yazdırıb göndərir. Bu yaş 
kağızında babasının adı ona soyad kimi 
yazılmışdı, anadan olduğu il isə 1918-ci il 
göstərilmişdi.

Lakin Gülxar təhsilini davam 
etdirmək arzusundan vaz keçmədi. Amma 
bu dəfə sənətə olan həvəsi onu 1935-ci 
ildə Bakı Teatr Texnikumuna gətirdi. 
Gülxar xanım texnikumu 1937-ci ildə əla 
qiymətlərlə bitirdi. Təhsil ala-ala 1936-
cı ildə Gənc Tamaşaçılar Teatrında işə 
düzəldi. Sonra isə Üzeyir bəyin təkidi ilə 

Opera Teatrına keçirildi.
Beləliklə, Opera Teatrına qəbul olunan 

Gülxar xanım 1942-ci ildən 1980-ci ilədək 
Azərbaycan Opera və Balet Teatrının so-
listi oldu. İşinin çox, vaxtının az olmasına 
baxmayaraq, 1959-cu ildə ADU-nun bio-
logiya fakültəsini də bitirdi. 1980-ci ildən 
isə Gənc Tamaşaçılar Teatrının məşqçi-
pedaqoqu oldu. Bununla yanaşı, “Leyli 
və Məcnun”da Leyli və Leylinin anası, 

“Əsli və Kərəm”də Əsli, “Koroğlu”da 
xanəndə qız, “Aşıq Qərib”də Şahsənəm, 
“Şah İsmayıl”da Ərəbzəngi, “Bahadır 
və Sona”da Təravət xanım, “Arşın mal 
alan”da Telli, “Vaqif”də qarı, “Gəlin 
qayası”nda Ana kimi yaddaqalan obrazlar 
yaratdı.

Azərbaycan xalqının fəxri, Şərqin ilk 
opera yazan qadın bəstəkarı, Xalq artisti 
Şəfiqə xanım Axundova danışırdı: “Bir 
dəfə tanınmış şəxsiyyətlərlə bərabər Üzeyir 
bəylə mən də operada “Şah İsmayıl” 
operasına tamaşa edirdik. Ərəbzəngini 
Gülxar oynayırdı. Böyük həvəslə baxırdıq. 
İnandırım sizi, zalda o qədər sakitlik var 
idi ki, elə bil zal boş idi. Tamaşadan sonra 
Üzeyir bəy başını bulayaraq dedi: “Bu qız 
Ərəbzəngini necə oynayırsa, mən yadım-
dan çıxarıram ki, bu, Gülxardır. Elə bilirəm 
ki, hansısa bir kişi müğənnidir. Halaldır 
ona”. 

Gülxar xanımın oxuduğu muğam-
ları, təsnifləri, xalq mahnılarını, opera 
səhnəsində saysız rollarını xatırlayanda 
heyrətlənməmək mümkün deyil. Sənətkarın 
yaradıcılıq palitrası o qədər zəngin, o qədər 
genişdir ki, onun operadakı rollarını, mu-
ğamlarını nəinki yığcam bir yazıda, hətta 
böyük bir kitabda da təhlil etmək qeyri-
mümkündür. 

 Bax, beləcə böyük sənət eşqi ilə 
yaşayan Gülxar Həsənova soprano səs 
tembri ilə parlaq koloritli obrazlar yarat-
dı, muğam, xalq mahnı və təsniflərimizi 
xüsusi gözəlliklə ifa edərək onların da 

əbədiyaşarlığında mühüm rol oynadı. Gül-
xar Həsənova bu cəhətləri ilə öz üslubunu 
yaradaraq səhnəyə yeni qədəm qoyan 
neçə-neçə gəncə də yol göstərdi, onlardan 
öz bilik və bacarığını əsirgəmədi.

 Uzun illər Gülxar xanımla tərəf-
müqabil olmuş Xalq artisti Canəli 
Əkbərovun dediklərindən: “Sənətkar 
üçün vacib olan bir neçə amil var. Bun-
lardan ən başlıcası istedad, məsuliyyət 
və zəhmətdir. Bu keyfiyyətlər də Gülxar 
xanımda üstünlük təşkil edirdi. Odur ki, o, 
nümunəvi bir sənətkar idi. Xoşbəxtəm ki, 
belə sənətkarla bir yerdə çalışmaq mənə 
nəsib olub. M.Maqomayevin “Şah İsma-
yıl” operasında mən Şah İsmayıl, o isə 
Ərəbzəngi rolunda çıxış etmişik. Gülxar 
xanım bu obrazı o qədər canlı oynayırdı 
ki, bəzən mən səhnədə olduğumu unu-
dub onun sənətinin sehrinə düşür, az qala 
tamaşaçıya çevrilirdim. Bu obraz ona çox 
yaraşırdı. Unudulmaz sənətkarımız Həqiqət 
Rzayevadan sonra Ərəbzəngi obrazının ən 
mahir ifaçısı məhz Gülxar Həsənova idi. 
İllər keçdikcə mən ona baxıb düşünürdüm, 
heyf ki, səhnəmizin Ərəbzəngisi qocalır. 
Görən onu kim əvəz edəcək? Amma açığını 
deyim ki, hələ də Gülxar xanımı xatırladan 
Ərəbzəngi yoxdur. 

Onun bütün keyfiyyətləri gözəl və 
səmimi idi. Xüsusən də sənət dostlarından 
bilik və bacarığını əsirgəməzdi. Gülxar 
Həsənova lazım gəldikdə gənc ifaçı-
larla hətta evində məşğul olurdu. Bunu 
sənətimizin inkişafı naminə edirdi. Odur ki, 
Gülxar Həsənova bu gün yaddaşlarda ma-
hir bir sənətkar və gözəl insan kimi qalıb”.

Sənətdə öz sözünü demiş Gülxar xanım 
daim dövlətin diqqətində olub. O, “Şərəf 
nişanı”, “Şöhrət” ordenləri, neçə-neçə 
medalla təltif edilib. 1954-cü ildə Əməkdar 
artist, 1982-ci ildə isə Xalq artisti adına 
layiq görülüb.

Gülxar xanımın övladları Hamlet 
Qurbanov və Gülşən Qurbanova da ana-
larının sənət yolunu davam etdirərək milli 
teart sənətimizin inkişafına öz töhfələrini 
vermişlər.

 Böyük sənətkar G. Həsənova uzun 
sürən xəstəlikdən sonra 2005-ci ilin mart 
ayında dünyasını dəyişib. Azərbaycan xalqı 
yüz il keçsə belə, bu gözəl sənətkarı ehti-
ramla xatırlayır və gələcək nəsillər bu sənət 
məktəbindən hələ çox faydalanacaqlar.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Gülxar Həsənova  –  100

Ərəbzənginin bənzərsiz ifaçısı

Dünyanı heyran qoyan türk abidələri
Ümumtürk yadigarları UNESCO siyahısında

 (əvvəli qəzetin 9 avqust  
2018-ci il tarixli nömrəsində)

Avropa ilə Asiyanın 
kəsişməsində yerləşən Türkiyə 
Cümhuriyyətinin ərazisi istər 
antik, istərsə də orta əsrlər 
dövrü, xüsusilə də Bizans 
və Osmanlı imperatorluğu 
dövrünə aid tarixi mədəni 
abidələrlə zəngindir. Odur ki, 
UNESCO-nun Maddi Mədəni 
İrs Siyahısında Türkiyənin 
mədəni abidələri xüsusi yer 
tutur. İlk olaraq, bu siyahıya 
1985-ci ildə İstanbulun tari-
xi abidələri daxil edilmişdir. 
Fərqli dinləri, mədəniyyət və 
toplumları özündə birləşdirən 
bu şəhərin tarixi abidələri; 
Hipodrom, Ayasofya, Aya İrini 
kilsəsi, Kiçik Ayasofya camisi 
və Süleymaniyə və Zeyrek 
camiləri və digər tanınmış 
tarixi məkanlar bəşəri irs olaraq 
qorunur.

Bu siyahıda olan Görəmə 
Milli Parkı və Kapadokya 

(1985) təbiət abidəsi kimi 
tanınır. Turistlərin daha çox 
diqqətini çəkən Kapadokya 
Ərciyəs və Həsən dağlarında 
vulkan püskürmələri, külək 
və su aşınması nəticəsində 
yaranmış şiş qayalı dağlardan 
ibarətdir. 

Sivasda yerləşən Divriyi 
ulu cami və darüşşifası (1985) 
XIII əsrə aiddir. Hər iki abidə 
Mengücoğulları tərəfindən 
1228--1229-cu illərdə tikdiri-
lib. İkiqübbəli türbəsi olan bir 
məscid və xəstəxana memarlıq 
incəliklərinə görə seçilir. 

Hitit çarlığının pay-
taxtı Hattuşaş Qara dəniz 
bölgəsindəki Çorumda yerləşir 
və 1986-cı ildən bəşəri irs kimi 
qorunur. İlk sahibləri olan 
hattilər şəhəri “Hattuş” adlan-
dırsa da, şəhər Hitit hökm-
ranlığına keçdikdən sonra 
“Hattuşa” kimi tanınıb. Burada 
eramızdan əvvəl 2 mininci ilə 
aid qədim mədəniyyət qalıqları 
bu gün də diqqəti cəlb edir. 
Adıyamanda yerləşən Nemrut 
dağında Kommagene kralı An-

tiochus Theos eramızdan əvvəl 
62-ci ildə bir çox yunan tan-
rılarının heykəlini və özünün 
məzarını da düzəltdirib. Məzar 
bir qartal başını xatırladır və 
daş oymalarla işlənib. Həmin 
məzar 1987-ci ildə bəşəri tarixi 
abidə kimi qeydə alınıb. 

1988-ci ildə UNESCO-nun 
Maddi Mədəni İrs Siyahısı-
na daxil edilmiş Pamuqqala 
və Hierapolis Milli Parkı 
Dənizlidə yerləşir. Türkiyənin 
Ege bölgəsindəki bu möhtəşəm 

məkan geotermal mənbələr, 
axar sulardan qalmış karbo-
natların yaratdığı terraslardan , 
travertinlərdən ibarətdir. 

Fəthiyə yaxınlarında antik 
şəhər Ksantos-Letoonun qa-
lıqları və buradan tapılmış daş 
kitabələr qədim sivilizasiyadan 
xəbər verir. Antik şəhərdəki izlər 
eramızdan əvvəl VII əsrə gedib 
çıxır. Əfsanəyə görə, şəhər 
Zevsin xanımı Letonun şərəfinə 
salınıb. Burada Leto, Artemis və 
Apollon adlı üç ibadət yeri var.

Tarixi Safranbolu şəhəri 
XVIII əsrdə Asiya və Avro-
pa arasında ticarətin mühüm 
mərkəzlərindən olub. Bu şəhər 
ənənəvi memarlığı, iki-üç 
mərtəbəli, qırmızı kirəmitli 
evləri və dar küçələri ilə 
fərqlənir. Yunan üslubunda tikil-
miş zəlzələyə davamlı evlər bu 
gün də turistlərin diqqətini cəlb 
edir. Evlərin möhkəm olması 
onun tikintisində yumurta ağın-
dan istifadə edilməsi ilə bağlıdır. 

Antik Troya şəhəri dedikdə, 
ilk növbədə bir çoxları “Tro-
ya atı”nı xatırlayır. 1910-cu 

ildə alman arxeoloqu Henrix 
Şliman tərəfindən kəşf edilmiş 
bu ərazi hazırda yerli və əcnəbi 
mədəniyyətsevərlərin baş çəkdiyi 
yerlərdəndir. Antik yunan şairi 
Homerin qələmə aldığı “İllia-
da” əsərində Troya müharibəsi 
barədə ətraflı məlumat veri-
lir. 1988-ci ildə Troya şəhəri 
UNESCO-nun Maddi Mədəni İrs 
Siyahısına daxil edilib. 

Bəşəri irs kimi qorunan 
digər abidə Səlimiyyə came Os-
manlı sultanı II Səlimin əmri ilə 

memar Sinanın tikdiyi məscid 
və kompleksidir. Ədirnədə 
yerləşən bu tarixi abidə Osmanlı 
memarlığının əhəmiyyətli 
nümunələrindən hesab edilir 
və 2011-ci ildə UNESCO-nun 
siyahısına daxil edilib. 

Neolit dövrünə aid Çatalhö-
yük dağıntıları dünyanın qədim 
yaşayış məskənlərindən biridir. 
Konyada yerləşir. Burada ar-
xeoloji qazıntılar nəticəsində 
aşkar edilmiş maddi --mədəni 
tapıntılar aid olduğu dövr barədə 
aydın təsəvvür yaradır. Bu 
qədim yaşayış məskəni 2012-ci 
ildə UNESCO tərəfindən qeydə 
alınıb. 

Uludağın şimal ətəklərində 
yerləşən beş kənddən biri 
Cumalıkızık kəndinin salınma 
tarixi 1300-cü illərə gedib çıxır. 
Kənddə yerləşən etnoqrafiya 
muzeyi bölgənin tarixi barədə 
ətraflı təsəvvür yaradır. Os-
manlı dövrünə aid memarlıq 
nümunələri bu günə kimi qoru-
nub saxlanılıb. UNESCO Bursa-
da yerləşən Cumalıkızık kəndini 
2014-cü ildə bəşəri əhəmiyyətli 
mədəni irs kimi qeydə alıb. 

Antik Berqama şəhəri 
İzmirdə yerləşir və qədim 
mətnlərdə onun haqqında “Per-
qamon” və ya “Parqamonos”-
-deyə bəhs edilir. Parqamon 
təpəsində aşkar olunmuş akro-
polda ilk məskunlaşma izləri 
eramızdan əvvəl VII--VI əsrlərə 
aid edilir. 

2014-cü ildə UNESCO-nun 
Maddi-Mədəni İrs Siyahısına 
daxil edilmiş Berqamada qədim 
yunan evləri ilə yanaşı, Osmanlı 
dövrü minarələri, məscidlər də 
var.

Diyarbəkir qalası və Hevsel 
bağları 2015-ci ildə bəşəri tarixi 
məkan olaraq qeydə alınıb. 
Diyarbəkir qalası eramızdan 
əvvəl 3-cü min illiyə gedib 
çıxan qədim müdafiə sistemi 
ilə fərqlənir. Qala içərisindəki 
ərazidən helen, latın, ərəb və 
süryani dillərində tapılmış 
yazılar zəngin mədəniyyətdən 
xəbər verir. Qalaya yaxın olan 
Hevsel bağları isə qədim şəhər 
əhalisinin ərzaq tələbatını 
ödəyən təbiət bəxşeyişi olub.

2015-ci ildə UNESCO-nun 
Maddi-Mədəni İrs Siyahısına 
daxil edilmiş qədim Efes şəhəri 
dünyanın yeddi möcüzəsindən 
biri sayılan Artemis məbədi və 
Səlcuq Məryəm evini əhatə edir. 
Efes İzmirə gələn turistlətin ən 
çox baş çəkdiyi məkanlardandır.

Yunan--Roma 
mədəniyyətini əks etdirən qədim 
Afrodisias şəhəri əski memarlıq 
üslubu ilə zəngindir. Burada e.ə. 
III yüzilliyə aid Afrodita məbədi 
yerləşir. Qədim şəhər onun 
yaxınlığında yerləşən mərmər 
ərazilərindən ibarətdir. Şəhər 
2017-ci ildən bəşəri mədəni 
abidə olaraq qorunur.

Şanlıurfanın 20 kilo-
metr şimal şərqində yerləşən 
Göbəklitəpədə aşkar edilmiş 
arxeoloji məbəd bəşəriyyətin 
ən qədim abidələrindən hesab 
edilir. Arxeoloqlar tərəfindən 
üzə çıxarılmış iri daşların 
üzərlərində müxtəlif heyvanların 
şəklinin olması abidə ilə bağlı 
ətraflı məlumat verir. 1986-cı 
ildə tarlada işləyərkən Mahmud 
Qılınc adlı kəndli təsadüfən tap-
dığı daş heykəli Urfa muzeyinə 
təhvil vermiş, beləliklə bu 
əhəmiyyətli ərazi bəşəriyyətə 
məlum olmuşdur. Göbəklitəpə 
2018-ci ildə UNESCO-nun 
Maddi Mədəni İrs Siyahısına 
daxil edilib.

Göründüyü kimi, müxtəlif 
sivilizasiya və mədəniyyətlərin 
qovuşduğu məkan olan Anadolu 
elləri, Türkiyə Cümhuriyyəti 
zəngin tarixi və mədəni irsi 
ilə UNESCO-nun Maddi 
Mədəni İrs Siyahısında geniş 
təmsil olunur. Mədəni irsin və 
abidələrin zənginliyindən bu 
qənaətə gəlmək olar ki, bəşəri 
əhəmiyyətli tarixi mədəni 
abidələr bununla bitmir, 
gələcəkdə neçə-neçə tarixi abidə 
də UNESCO-nun mühafizəsi 
altına alınacaq.

Əfsanə BAYRAMQIZI,  
“Xalq qəzeti”

 � Azərbaycanda ekstremizmin sosial bazasının 
formalaşması üçün onun dayağı yoxdur. Dünyada , xüsusən 
Yaxın Şərqdə gedən münaqişələrə baxmayaraq ölkəmizdə ictimai-
siyasi və dini durum sabitdir... Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin (DQİDK), Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
yanında Bilik Fondunun və Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
birgə təşkilatçılığı ilə avqustun 17-də Lənkəran şəhərindəki 
Heydər Əliyev Mərkəzində “Milli təhlükəsizliyə əsas təhdidlərdən 
biri – dini ekstremizm” mövzusunda keçirilən seminar-müşavirədə 
bu barədə söhbət getmişdir.

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
abidəsi önünə gül dəstələri düzərək 
ulu öndərin xatirəsini ehtiramla 
anmışlar.

Seminar-müşavirədə DQİDK-
nın məsul əməkdaşları, Astara, 
Lənkəran, Lerik, Masallı və Yar-
dımlı rayonlarının icra hakimiyyəti 
başçılarının birinci müavinləri, Baş 
Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi, 
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin 
vəzifəli şəxsləri, eyni zamanda, bu 
qurumların cənub bölgəsindəki yerli 
strukturlarının rəhbərləri, ziyalılar, 
dindarlar və gənclər iştirak etmişlər.

Tədbir DQİDK-nın sifarişi ilə 
çəkilən Azərbaycanın suverenliyi 
və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid 
olanların xatirəsinə həsr olunmuş 
“Şəhadət” sənədli filminin nümayişi 
ilə başlamışdır.

Filmin nümayişindən 
sonra Lənkəran Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Taleh Qa-
raşov çıxış edərək bildirmişdir ki, 
bu tədbirin keçirilməsində məqsəd 
Azərbaycanda dini ekstremizmə qar-
şı mübarizə sahəsində görülən işləri 
və qarşıda duran vəzifələri müzakirə 
etməkdir. O, Azərbaycanda, 
o cümlədən Lənkəranda milli 
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq 
hər bir inanclı insanın dini etiqad 
azadlığının yüksək səviyyədə təmin 
edildiyini diqqətə çatdırmışdır.

Şəhər icra hakimiyyətinin başçı-
sı çıxışında, həmçinin Azərbaycanın 
suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğ-
runda canlarından keçən şəhidlərin 
xatirəsinə həsr olunmuş, eləcə də 
dini fanatizmin və radikalizmin 
təsirinə məruz qalmış, eləcə də 
bəzi xarici ölkələrdəki ekstre-

mist terrorçu silahlı birləşmələrin 
tərkibində döyüşmüş şəxslərdən 
bəhs edən “Şəhadət” sənədli filminin 
əhəmiyyətini qeyd etmişdir. 

DQİDK-nın sədr müavini 
Səyavuş Heydərov Azərbaycanda 
aparılan din siyasətinin əsas 
prioritetlərindən danışaraq bildir-
mişdir ki, dövlətin başlıca vəzifəsi 
vətəndaşlarımızın dini etiqad azad-
lığının təmin olunması, dövlət-din 
münasibətlərinin tənzimlənməsi və 
təkmilləşdirilməsi, həmçinin respub-
likamızda milli dini kadrların hazır-
lanmasıdır. Bu məqsədlə o, Dini Qu-

rumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
tabeliyində Azərbaycan İlahiyyat 
İnstitutu və Mənəvi Dəyərlərin 
Təbliği Fondunun yaradılmasının, 
din xadimlərinin maddi təminatının 
yüksəldilməsi üçün onlara dəstək 
verilməsinin Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən atılmış uzaqgörən məntiqi 
və mütərəqqi addım olduğunu 
diqqətə çatdırmışdır.

Dini radikalizm və ekstremizmin 
yaranma səbəbləri, mahiyyəti və 
ona qarşı mübarizə metodlarından 
danışan S.Heydərov qeyd etmişdir 
ki, araşdırmalar Azərbaycandakı 

bu sabitliyi və inkişafı, ölkəmizin 
beynəlxalq aləmdə nüfuzunun 
artmasını istəməyən bəzi xarici 
qüvvələrin respublikamıza qarşı 
pozuculuq fəaliyyətinin bir an belə 
səngimədiyini göstərir. Çox təəssüf 
ki, bəzi şəxslər bu qüvvələrin 
təsirinə düşürlər. Eləcə də krimi-
nal ünsürlər də öz çirkin, məkrli 
niyyətlərini gizlətmək üçün din 
libasına bürünərək, ölkəmizdəki 
sabitliyə təsir göstərməyə cəhd 
edirlər. Bizim başlıca vəzifəmiz 
vətəndaşlarımızı, xüsusilə 
gənclərimizi bu cür yad dini ide-

ologiyaların təsirindən qorumaq-
dır. Bu baxımdan maarifləndirmə 
tədbirlərinin səmərəliliyinin artırıl-
masına xüsusi önəm verilir.

Azərbaycan Respublikası Prezi-
denti yanında Bilik Fondunun Apa-
rat rəhbəri, hüquq elmləri doktoru, 
professor İsaxan Vəliyev çıxışlarda 
dini ekstremizmin ictimai asayişin 
təminatında ciddi təhlükə mənbəyi 
olduğunu vurğulamışdır. Qeyd et-
mişdir ki, hüquq-mühafizə orqanları 
respublikamızda sabitliyi və əmin-
amanlığı pozmağa çalışanlara qarşı 
daha qətiyyətlə mübarizə aparmalı, 

bəzi kriminal ünsürlərin din pərdəsi 
altında cinayətlər törətməsinin 
qarşısında etibarlı sipər çəkməyi 
bacarmalıdırlar. O, həmçinin insan-
ların, o cümlədən gənclərin yad dini 
ideologiyaların təsirinə düşməməsi 
üçün onların daha çox sağlam dini 
bilgilərə yiyələnmələrinin, habelə 
bu istiqamətdə həyata keçirilən dini 
maarifləndirmə tədbirlərinin vacibli-
yini diqqətə çatdırmışdır.

Tədbirdə mövzu ilə bağlı çıxış 
edən Daxili İşlər Nazirliyinin şöbə 
rəisi Oqtay Tağıyev və Qafqaz 
Müsəlmanları İdarəsinin cənub 
bölgəsi üzrə qazısı Qəni Axundzadə 
dini radikalizm və ekstremizmə qarşı 
həyata keçirilən profilaktik və inzi-
bati tədbirlər, eləcə də son dövrlərdə 
bu sahə üzrə qanunvericilikdə 
edilmiş dəyişikliklər barədə məlumat 
vermişlər.

Seminar-müşavirəni yekun-
laşdıran DQİDK-nın sədr müavini 
S.Heydərov tədbir iştirakçılarını 
qarşıdan gələn Qurban bayra-
mı münasibətilə təbrik etmiş və 
Məhərrəmlik mərasimlərinin 
keçirilməsi ilə bağlı dini icma 
rəhbərlərinə tövsiyələrini çatdırmış-
dır. 

“Xalq qəzeti”

“Milli təhlükəsizliyə əsas təhdidlərdən biri – dini ekstremizm”


