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İnsanın davranışı, danı şığı və s. 
onun mədəniyyətinin gös  tə ri ci lə
ridir. Dav ranış qay  da la rı na əməl 
et mək həm də ət raf da kı lara hör
mət əla mə ti dir. Bu ba  xım dan, yol 
hərəkəti iştirak çı ları, yəni sü rücü 
və pi yada lar üçün va cib olan bir 
sıra qay daları bil mək və on la ra 
əməl etmək, diq qətli və mə su liy
yətli ol maq in sanların nə də rə cə
də mə də ni ol malarından xə bər 
ve rir. 

YOLDA DAVRANIŞ 
MƏDƏNİYYƏTİ

“Yol hərəkəti haqqında” 
Azərbaycan Respublika sı Qa nu nu
nun 18ci maddə sinin I və V bənd
lərində deyilir: 

Maddə 18. Yollarda təhlü kə siz 
dav ranma qaydalarının və tən
daş lara öyrə dil məsi 
I.  Yollarda təhlükəsiz davranma 

qay daları vətəndaşlara mək tə bə
qədər, ümum təhsil və xü susi təh
sil müəssisələrində, habelə Azər
baycan Res pub lika sının qa nun
vericiliyi ilə mü əy yən edil miş 
qay dada ra zılıq almış di gər mü
əs sisə lərdə öy rə dilir.

V.  Yollarda təhlükəsiz dav ran ma 
qay dalarının və tən daş lara öy rə
dilməsi üçün kütləvi infor ma
siya vasi tə lərindən də isti fadə 
olu na bilər.

Bəs bütün bu hal ları necə ara dan 
qal dır maq olar? Yol mə də niyyəti 
nə dir? Döv lət bu is ti qa mət də han
sı təd birləri hə ya ta ke çi rir?

Bilirsiniz ki, avtomobili idarə edər
kən təhlükə sizlik kə mə rin dən is 
tifadə vacibdir. Amma, əf suslar ol
sun ki, bəzən vali deyn lə ri mizin,  
ya xud qo hum ları mı zın bu na əməl 
et mə dik lə ri nin şa hidi olu ruq. Mək
təb də öy rə nirik ki, yolu pi yada ke
çi di n dən keç mək la zımdır. La kin 
pi yada ke çidi bir qədər uzaq da ol
duq da bəzi insan lar qay daları po
zaraq yolu nəqliy yat va sitə lə rinin 
hərə kət etdiyi yer dən keç mə yə üs
tün lük ve rir lər. Bu da sonda bəd
bəxt ha di sələrə sə bəb olur. Gə lin 
dü şü nək: əs lin də, düz olan nədir? 
Et dik lə ri miz, yox sa bil dik lə rimiz? 

1
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Sürücülük mədəniyyəti yolla rın təhlü kə siz liyi ba xı
mın dan olduqca vacibdir. Bu halda sü rücü yol hərə kəti 
qay da larını və öz vəzifələ rini bilib, onlara əməl et mək lə 
yanaşı, di gər hə rə kət iştirakçı larının təhlükəsizliyini tə
min edir. 

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Na zir liyinin mü
vafiq gös tə rişinə əsasən, hər il yeni dərs ilinin baş lan ma
sı ilə əla qə dar respub li kamızda “Diqqət, uşaq lar!” ad lı 
hə rəkə tin təhlükəsiz liyi aylığı ke çirilir. Aylı ğın ke çi ril mə
sin də əsas məqsəd uşaq və ye ni yet mə lə rin iş tirakçı ol
duqları yolnəqliyyat hadi sələri nin qar şı sı nın alın ması 
is ti qa mətində təd birləri güclən dir mək, ümum təhsil mü
əs sisələrində təhsil alan şagird lə rdə təh lü kə siz dav ranış 
vər dişlərini for ma laşdırmaqdır.

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi 
insanların həyat və sağlamlığına təhlükə yaradan yolnəqliyyat hadisələrinin 
qar şısının alınması məqsədilə “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qa nununun, müvafiq dövlət proqramlarının və normativhüquqi aktların tə
ləb lərini rəhbər tutaraq davamlı və məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirir, bu 
sa hədə təbliğattəşviqat və maarifləndirmə işinə böyük önəm verir. 

Bütün bunlar yol qəzalarının sayının azalmasında müstəsna rol oynasa da, 
təəssüf ki, yol hərəkət işti rakçılarının məsuliyyətsizliyi, intizamsızlığı və diq qət
sizliyi səbəbindən hələ də yollarda ağır yolnəqliyyat hadisələri baş verir.

Yol hərəkəti qaydalarını pozmaq, sükan arxa sına 
sər xoş və ziyyətdə əyləşmək, təhlükəsizlik kəmərin
dən is tifadə etməmək, av to mobili müəyyən edilmiş 
nor ma dan artıq sü rətlə idarə et mək, də miryol 
plat for ma sında və ya münasib ol ma yan yerdə 
yo lu keç mək hansı fəsad la ra gətirib çıxara bilər? 
Bu ba rə də sinif yol daş la rınızla mü zakirə keçirib 
nə ti cə ləri təqdim edin.

Bu halların baş ver məməsi üçün yol hərəkətində iştirak edən hər bir şəxs yol hə
rəkəti mədəniyyətinə malik olmalıdır. Unutmayaq ki, yol mədəniyyəti özünü 
məhz insan ların yol hərəkəti qaydalarına necə əməl etməsində göstərir.

Sizcə, bu tədbir
lərdə hansı mə dəni 
dav ranış qaydaları 
müza kirə obyektinə 

çevrilə bilər? Siz 
hansı məsə lələrin 

mək təb lilərin nə zə
rinə çat dırıl masını 
daha vacib hesab 

edirsiniz?
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Unutmayın ki, yollardakı nişanlar, svetoforlar, müxtəlif qur ğular sü rücü və pi ya
daların – bütün hə rə kət işti rakçılarının qa nun və qaydalara əməl etmə lə rinə, yəni 
in sanların təhlükəsiz li yinə xidmət edir. Hər kəs qaydalara əməl etməyə borc ludur. 
Lakin çox vaxt piyadalar pi yada keçi din dən isti fadə et məzdən əvvəl və ziyyəti 
dəyər lən dir mirlər. Pi ya da nəzərə alma lıdır ki, maşın sürətlə hə rəkət edə, yaxud 
onu idarə edən sü rü cü fikri ya yın dı ğından yoldakı ani də yi şik liyə hazır olmaya 
bilər. Ona görə də piyada ke çi dindən istifadə etməzdən əv vəl sü rü cünün sizə 
yol verə cə yi nə əmin olma ğınız vacibdir.

Payız fəslində havaların tez qaraldığını 
nə zərə ala raq axşam vaxtı qara və ya tünd 
ge yim lər dən is ti fadə etmək arzu edil məz dir. 
Çün ki bu halda sü rü cülər uzaq mə sa fədən pi
yadanı gör mək də çə tin lik çə kirlər. Yaxşı olar ki, 
sürücünün sizi uzaq mə safə dən görə bil mə si 
üçün gecə işığı əks et dirən ak se suar lar dan is
ti fadə edə si niz. Bəzi döv lət lərdə gecə işı ğı əks 
et dirən akse su ar lardan isti fa də məc bu ridir.

Avtobus lara minmə və düşmə qay da la rına ria yət olunması da ol duqca va
cibdir. Bəzən uşaq lar, hət ta bö yüklər də sü rücü av tobusu daya nacaqda saxla ma
ğa imkan tap m a mış cəld düş məyə və ya min məyə ça lışırlar. Yaxud bəzən nəq liy
yatda sürücünün diq qətini ya yındıra bi lə cək söh bət lərə, hə rəkətlərə yol verirlər.
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Yollarda, bəzilərinin etdiyi kimi, yol hərəkəti qay da larını pozmayın, tə
ləb lərə uyğun hə rəkət edin. Sərbəst, düzgün qərar lar verməyi öyrənin.

HADİSƏ 1. Yağış yağırdı. Aygün əlində çətir avto bus daya na cağında, sə ki
nin lap kənarında dayanmışdı. Qardaşı Aydın isə ondan ar xada dur muşdu. 
Uzaqdan çox yük sək sürətlə qoşqusu olan nəqliyyat va sitəsi yaxınla şırdı. Qar
daşının Aygünü neçə dəfə yanına çağırmasına bax mayaraq, o, sözə qulaq as
madı və yerini dəyiş mədi. Maşın keçərkən Aygünün üstbaşını palçıqlı su ilə is
latdı. Bu hadisəyə tənqidi ya naşaraq səhvin kim də və nədən ibarət olduğunu,  
hansı qay dalara əməl edilmədiyini mü əyyənləşdirin.

HADİSƏ 2. Rüstəm axşam işdən evə qayıdırdı. İş günü çox gərgin keç di yindən 
özünü çox yorğun hiss edirdi. Yaşadığı ev şəhərin mərkəzi kü çə lə rindən bi rində yerlə
şirdi. Ətrafda müxtəlif yol hərəkəti nişanları, eyni zamanda piyada keçidi var idi. Çox 
yorğun və halsız olan Rüstəm qarşı tərəfə yolu çəpinə keçdi. Rüstəmin səhvi nədə idi? 
Onun hansı qaydalara əməl etmədiyini mü əyyənləşdirin. 

HADİSƏ 3. Solmaz müəllim 6cı sinif şagirdlə rini ekskursiyaya aparırdı. Birbiri ilə 
rəfiqəlik edən 5 qız ələlə tutub yolu keçdi. Natiq isə Adillə söhbətləşəsöh bətləşə 
yolu keçərkən papağı yerə düşdü. O əyilib pa pağını götürmək istədi. Müəl limin 
“Da yanma, yolu keç!” sö zün dən sonra isə cəld yolu keçdi. Bu hadi səyə tən qidi ya
na şaraq səhvin kimdə və nədən ibarət olduğunu, əslində, hansı qaydalara əməl 
edil mədiyini müəyyənləşdirin. 

HADİSƏ 4. Tunar bacısı ilə yolun kənarında daya naraq svetoforun piyadalar 
üçün yaşıl işığının yanmasını gözləyirdi. Bu vaxt avto mo bil lərdən bir i dayandı və 
sü rücü əl işarəsi ilə göstərdi ki, yolu keçmək olar. Tunar cəld qaçıb yolu keçdi. Bacısı 
isə yerində dayanaraq hərəkət etmədi. Təsvir olunmuş hadisələrdəki yanlışlıqları 
gös tərin.

Aşağıda verilmiş hadisələri sinif yoldaşlarınızla birgə təhlil edərək haqlı və ya 
haq sız tə rəf əri müəyyənləşdirin. Nəticələri “Yol hərəkəti haqqında” Azər baycan 
Res publi ka sı Qanununun 36cı və 40cı maddələrinə əsasən təhlil edin.
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Maddə 36.  Yol hərəkəti iştirakçılarının əsas və zi fə ləri 
və hüquqları

I. Yol hərəkətinin iştirakçıları:

1) yol hərəkəti qaydalarına riayət etməli, bu Qanu nun 
yol hərə kətinin təh lükəsizliyi məsələlərinə dair tələblərini 
bilməli və yerinə yetirməlidirlər;

2) yol hərəkətinin nizama salınmasında istifadə olunan 
nizamla yıcının və svetoforların siqnallarına, yol nişanlarına, 
yolun nişanlan masına, yol işlə rində istifadə olunan səs və 
işıq siqnallarına, bəzi nəq liyyat vasitə lə rinin fərqləndi rici 
ni şanlarına və nəq liyyat vasitəsi sü rücülərinin siqnallarına 
tabe olma lı dır lar;

3) yol hərəkəti üçün təhlükəsiz şərait yaratmalı, öz hə
rə kətləri və ya hərə kətsizliyi ilə digər hərəkət iştirak çı la rına, 
onların nəqliyyat vasitələrinə və başqa əmlaka zərər vur
ma malıdırlar;

4) yol örtüyünü zədələməməli və ya çirklən dir mə məli, 
yol nişan larını çıxar mamalı, qarşısını kəsmə məli, zədə lə mə
məli, özbaşına yol nişanları, sveto for lar və hərəkətin təşki li
nin digər texniki vasitə lərini quraş dır ma malıdırlar;

5) hərəkətə maneçilik törədən əşyaları və ya ma te
rialları ataraq, boşal da raq və ya yolda qoyaraq yol hə
rəkətini çətin ləşdirməməli və ya onun təh lükə sizliyi üçün 
qorxu törətmə məlidirlər (bu cür maneənin və ya təhlükənin 
yaran masına yol verməmək mümkün ol ma dıq da onların 
müm kün qədər tez aradan qal dırılması üçün lazımi təd
birlər görməli, bunu dərhal etmək müm kün olma dıqda isə 
əl altında olan vasi tələrlə di gər hərəkət iştirakçılarının xə
bər dar edil məsini və Azər bay can Respublikasının mü vafiq 
icra ha kimiy yəti orqa nına məlumat verilməsini təmin et
mə lidirlər);

“Yol hərəkəti haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
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6) yol hərəkəti qanunvericiliyinə riayət olunması barədə 
Azər baycan Res publikasının müvafiq icra haki miyyəti or
qan larının sərəncamlarını yerinə ye tir mə lidirlər;

7) nəqliyyat, yol, kommunal və digər müəssisə və təşki
latların vəzifəli şəxs ləri, yolda hər hansı bir iş aparan fəh
lələr, eləcə də digər şəxslər müəyyən edilmiş yol hərəkəti 
qaydalarına təsir göstərə biləcək maneələr yarat maq dan və 
başqa hərəkətlərdən çəkinməlidirlər.

II.  Yol hərəkəti qaydalarına riayət edən yol hərəkətinin 
hər bir iştirak çısı digər şəxslərdən həmin qaydaların 
tələblərini göz ləməyi tələb edə bilər.

Maddə 40. Piyadanın vəzifələri 
I. Piyada:

1) səki ilə, piyada zolağı ilə, yol çiyinləri ilə, bunlar olma
dıqda isə velo si pedçilərin hərəkətini çətinləşdirməmək şər
tilə velosiped yolu ilə hərəkət etməli və ya ayırıcı zolağı 
olan yollarda hərəkət hissəsinin xarici kənarı ilə getməlidir 
(iri əşyalar daşıyan və ya aparan piyadaların, habelə mü
hərrik siz əlil ara ba la rında gedən şəxslərin səki və ya yol 
çiy ni ilə hərəkəti başqa piyadalar üçün maneə yaratdıqda 
onlar yolun hərəkət hissəsinin kənarı ilə gedə bilərlər);

2) dəmiryolunu, avtomobil yolunun hərəkət hissəsini, kü
çələri piyada ke çidləri ilə, o cümlədən yeraltı və yerüstü 
keçidlərlə, bunlar olmadıqda isə yo l ayrıcılarında səki xətti 
və ya yol çiyni xətləri boyunca keçməlidir;

3) yaşayış məntəqələrindən kənarda yolun hərəkət hissəsi 
ilə hərəkət etdikdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti istiqa mə tinə 
qarşı getməlidir (mühər riksiz əlil arabalarında hərəkət edən, 
motosiklet, moped, velosiped sürən şəxslər belə hallar da 
nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti istiqamətində getmə li dirlər);
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4) ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitəsini və taksini 
yalnız yolun hərə kət hissəsindəki nisbətən azca hündürə 
qal dırılmış minik meydança larında, onlar olmadıqda isə sə
kidə və ya yol çiyinlərində gözləməlidir (Azca hün dürə qal dı
rılmış minik meydançalarının olmadığı dayanacaq mən tə
qə lə rində nəqliyyat vasitəsinə minmək üçün yolun hə rəkət 
hissəsinə yalnız nəqliyyat va sitəsi da yan dıqdan sonra çıx
mağa icazə verilir. Nəqliyyat va sitəsindən düş dükdən son ra 
ləngimədən yolun hərəkət hissəsini tərk etmək la zımdır);

5) hərəkətin nizamlandığı yerlərdə nizamlayıcının və ya 
piyada svetofo runun, o olmadıqda isə nəqliyyat svetofo ru
nun işarəsini əsas tutmalıdır;

6) yolun hərəkət hissəsində zərurət olmadan ləngiməməli 
və dayanma malıdır;

7) üstün keçid hüququ olan, qırmızı və ya göy sayrışan 
işıq və xüsusi səs siqnalı qoşulmuş nəqliyyat vasitəsi yaxın
laş dıqda yolun hərəkət hissə sini keçməməlidir (hərəkət his
səsində olanlar isə bu nəqliyyat vasi tələrinə yol ver məli və 
hərəkət hissəsini dərhal boşaltmalıdırlar);

8) dayanmış nəqliyyat vasitəsinin və ya görmə sahəsini 
məhdudlaşdıran başqa maneənin arxasından yolun hərəkət 
hissəsinə çıxmazdan əvvəl ya xın laşan nəqliyyat vasitəsinin 
olmadığını yəqin etməlidir;

9) görünmə zonasında keçid və ya yolayrıcı olmadıqda, 
ayırıcı zolaq olma yan və sədd çəkilməyən, hər iki tərəfdən 
yaxşı görünən sahələrdə hərəkət hissə sinin kənarına nis bə
tən yolu düzbucaq altında keçməlidir;

10) sutkanın qaranlıq vaxtı yolun işıqlanmayan hissə lə
rində yalnız görü nüş dairəsində nəqliyyat vasitəsi olma dıq
da keçməlidir.
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II.   Piyada nizamlanmayan piyada keçidlərində yolun 
hərəkət hissə si nə yalnız yaxınlaşmaqda olan nəq
liyyat vasitələrinədək məsa fəni, onların sürətini 
qiymətləndirdikdən və yolu keçməyin onlar üçün 
təhlükəsiz olacağını yəqin etdikdən sonra çıxa bilər.

III.  Keçidi başa çatdıra bilməmiş piyadalar nəqliyyat 
vasitələrinin əksistiqamətli hərəkətlərini ayıran 
xət tin üstündə dayanıb göz ləmə lidirlər. Piyadalar 
yalnız hərəkətin təhlükəsizliyinə əmin olduqdan 
sonra və svetoforun (nizamlayıcının) siqnalını nə
zərə almaqla yolu keçməyə davam edə bilərlər.

IV.  Mütəşəkkil piyada dəstələrinə yalnız nəqliyyat va
sitələrinin hərə kəti istiqamətində, yolun hərəkət 
hissəsinin sağ tərəfi ilə, bir sırada dörd nəfərdən çox 
olmayan dəstə ilə getməyə icazə verilir. Dəs tə nin 
qa bağında və arxasında – sol tərəfdə müşayiətçilər 
ol ma lı dır lar, onlar əllərində qırmızı bayraqcıqlar, 
sutkanın qaranlıq vax tında və məhdudiyyətli gö
rünmə şəraitində isə yandırılmış fənərlər: qa baqda – 
ağ, arxada – qırmızı işıq fənəri tutmalıdırlar.

V.  Uşaqları dəstə halında yalnız sutkanın işıqlı vaxtı 
və böyüklərin müşayiəti ilə, ancaq səki ilə, piyada 
yolu ilə, bunlar olmadıqda isə yol çiyni ilə aparmağa 
icazə verilir.
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TƏHLÜKƏSİZ LİYİMİZƏ 
LAQEYD 

QALMAYAQ

Çox vaxt valideynlər övlad larını 
müəyyən təhlükələrdən qorumaq 
məq sədilə onların həyətə çıx ma la
rı na icazə vermir lər. Sizcə, bununla 
uşa ğı han sısa bir təhlükədən qoru
maq müm kündürmü? 

Çox vaxt ehti yat sızlıq və diq qət
sizlik: ütünü şə bə kə dən ayır ma maq, 
giriş qapısını bağ la mamaq, hün dür 
yer də iş gör mək, su kranını bağ la
ma maq, evə ta nımadı ğın in sanı bu
rax maq, iti və kəsici alət lərdən is ti
fadə, dərmanlar və vaxtı keçmiş 
qi dalar, mə işətdə is tifadə olu nan kim
yəvi mad dələr və s. də hə yati təh lü
kəyə sə bəb ola bilir.

Siz artıq 9cu sinif şa gir disiniz. 
Ək səriyyətiniz sər bəst şəkildə 
mək tə bə və mağa zaya gedir, icti
mai nəq liy yat dan is  ti fadə edir
siniz. Gün dəlik həyatda sevin di
rici ha di sə lərlə ya naşı, müx təlif 
xoşa gəl məz hal lar la, təh lü kəli 
və ziy yətlər lə də qar şılaşa bi lər
siniz. 

Sizcə, bu təhlükələr nə dən 
iba rətdir?

2
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Gündəlik həyatımıza rəng 
qat maq üçün vaxtaşırı əylən cə, 
ti ca rət və isti rahət mər kəz lə rinə, 
park lara, çi mər lik lərə, ki noya, 
te at ra və mu zey lərə üz tu tu ruq. 
Bu kimi ictimai yer lər də nə qə
dər əy lən sək, nə qə dər zövq al
saq da, təh lü kələrlə qarşılaş ma
ya ca ğı mı za əmin ola bilmə rik. 
Bə zən əy ləncə mər kəz lərin dəki 
att rak si onlar və park lardakı yel
lən cəklər də uşaq la rın hə yatı 
üçün təh lükə yarada bilər.

Tikinti işləri aparılan ərazi lərdə daha diqqətli ol maq, 
kü çə lərdə rastlaşdığımız sahibsiz ev hey vanları ilə də 
ehtiyatlı davran maq vacib dir. İtlər “in sanın dos tu” he sab 
edilsə də, yad adam üçün on lar ol duqca təh lü kəlidir. 
Res publ ika mı zın şə hər , qə sə bə  və kənd lərində, park , əy
lən cə yer ləri, də niz kə na rı, yollar və kü çələ rin də sa hib
siz it lərə rast gəl mək müm kündür. Sahib siz hey vanlar 
vi rus ların ən baş lıca daşı yı cıları ol du ğun dan kü çə  dəki it
lər yerli sa kinlərin həyatı üçün bö yük təhlükə ya radır.  

 Təh lükə siz liyimizi 
necə təmin edə 

bilə rik?
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Alimlər hesab edirlər ki, ev heyvanlarının quduzluq 
xəs təliyinə yoluxması ehtimalı həmişə var. Xəstə ev hey va
nı sahibini belə, dişləyə bilər. Bəzən sahibləri itləri ic ti mai 
yer lərdə gəzdirərkən kəmərdən, ağızlıqdan isti fa də et
mir lər. Bu isə qətiyyən düzgün deyil. 

Özünüzü və ətrafınızdakı insanları təhlükədən qorumaq üçün təhlükəsizlik 
və əsas xi lasetmə qay dalarını bilmək la zımdır. Elə bu məqsədlə də sinif yol
daş larınızla qruplarda birləşib araş dırma aparın və təqdim olunan möv zu
larda təq dimat hazırlayın:



17

Həyat bi̇lgi̇si̇

Ətraf mühitə məsuliyyətlə yanaşmaq, sağlam həyat tərzi, mədəni dav ra nış qay
dalarına əməl etmək cəmiyyətin sağlam və rifah halında yaşa ma sına sə bəb olur.

2.  Küçədə baş verə biləcək təhlükələr hansılardır? 
Bunlar olmasın deyə hansı təhlükəsizlik qay da la
rına əməl olunmalıdır?

3.  İtlərin hücumuna məruz qaldıqda nə etməliyik?

6.  Şəhər və kənd şə raitində baş verə biləcək təh lükələr hansılardır? Bu 
yerlərdə hansı təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmalıdır?

4.  Evdə saxlanılan ev heyvanları insanlar 
üçün nə kimi təh lü kələr tör ədə bilər? Bu 
hallarla qarşılaşmamaq üçün hansı təhlü
kəsizlik qayda larına əməl olunmalıdır? 

5.  Şəkildə verilmiş qi dalar 
orqanizm üçün nə dərə cə də 
təhlü kəli ola bilər? Qida lan
dı ğımız zaman hansı təh lü
kə sizlik qay da larına əməl 
etmək vacibdir?

1.  Məişətdə baş verə biləcək təhlükələr hansılardır? On la rın 
baş verməməsi üçün hansı təhlükə sizlik qaydalarına əməl 
olunmalıdır?



18

SAĞLAM AİLƏ
SAĞLAM 

GƏLƏCƏYİN 
TƏMİNATIDIR

Sağlam nəsil yetişdirmək, sağlam 
gə ləcəyi təmin etmək bu gün aktual 
məsələlərdəndir. Sağlam gəncliyin əsa
sı isə məhz sağlam ailələrdə qo yu lur.  
Milli və ümumbə şəri dəyərləri, mə də
ni və estetik meyarları özündə cəm
ləş dirən, sağlam həyat tərzi keçi rən, 
nor mal psixoloji mü hitə malik sağ lam 
ailə sağlam cəmiy yətdən xə bər verir. 

Sağlam ailənin qurulmasına bir sı
ra amillər mənfi təsir göstərir. Zərərli 
vərdişlərə aludəçilik, psixi xəs tə liklər, 
məişət zorakılığı, cinsi yolla yo luxan 
xəs tə lik lər, cinslər ara sında an la şıl maz
lıq, qan qohumları ara sında bağ lanan 
ni kah, erkən nikah, nikaha da xil olan 
şəxs lərin tibbi mü a yinədən ya yın ma 
hal larını bu amil lərə misal gös tər mək 
olar.

Təh lü kəsizlik, sağlamlıq, ailə də yər
lə ri nin qorunub saxla nılması, uşaq 
və ye niyet mələrin millimə nə vi ruh
da tər biyə edil məsi, on la ra sağ lam 
hə yat tər zinin aşı lan ması isti qamə
tində respub li ka mız da döv lət səviy
yə sin də gənclər ara sında daim müx
tə lif ma arif lən dir mə təd bir ləri hə
yata keçi ri lir.

Sağlam həyat tərzi nədir? Siz cə, 
sağ lam ailənin qu rul ma sında sağ
lam hə yat tərzinin nə kimi rolu 
vardır?

3
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Talassemiya 
mərkəzi

İnsanlara normal və patoloji əlamətlər ir sən ke çir. Qan qo
humları arasında bağlanan nikah nəticə sində dün yaya gələcək 
körpələrdə anadangəlmə qüsurların və bir sıra irsi xəs tə liklərin 
əmələgəlmə riski çox yük sək olur. Mü təxəs sislər he sab edirlər 
ki, bu, sinir sisteminin və eşitmə qabi liyyə tinin po zul ması, də ri 
xəs təlikləri, dayaqhərəkət apa ra tı nın qüsurlu olması, qan xəs
tə likləri (talassemiya, hemofi liya və s.), əqli və fiziki inki şafda 
ça tış mazlıqlar, qandamar sistemi xəs təliyi (hi per toniya), qı sa
bar maqlılıq, çoxbar maqlılıq, rəng kor luğu (dal to nizm) kimi xəs
tə liklərin yaranmasına səbəb ola bilər. Qan qo hum ları ol mayan 
insanların uşaq larında patolo giya yaradacaq gen lərin qarşılaşma 
ehtimalı nis bə tən azdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 17 dekabr 2014-cü il ta rixli 
Fər manına əsa sən, nikaha daxil olmaq istəyən şəxslər ic bari tibbi müa yi nə dən keç-
məlidirlər. 

Talassemiya və hemofiliya irsi qan xəstəlikləridir. Mütə xəs sislər he sab edirlər ki, 
bu xəstəliklərin aradan qaldırıl ma sı nın əsas yolu qo hum nikahlarının qar şı sının 
alınma sıdır. 

◄
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Gələcəyin daha sağlam və xoşbəxt ailəsinin qurulmasında evlilikdən əvvəl apa
rılacaq icbari tibbi müayinə olduqca əhə miyyətlidir. Həkim və mütəxəssislər hesab 
edir lər ki, icbari tibbi müayinə daha çox qan qohumluğu olan şəxslər üçün va
cibdir. Bu müayinə gəncləri gözlənilən təhlü kələrdən qorumaq məqsədilə aparılır.

Yoluxucu xəstəliklər, sinir sistemi pozğunluqları, oturaq həyat tərzi, kom pü ter
dən hədsiz istifadə, gigiyena qaydalarına əməl etməmək, nar kotik vasitələrə 
alu də çiliyin sağlam ailənin qurulma sına təsiri barədə mə lumat toplayıb sinif 
yol daş la rınızla müzakirə edin.
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1.  “Zərərli vərdişlər və ailə münaqişələri” mövzusunda araşdırma aparıb yazın.

2.  Ailədə əkscinslər arasındakı qarşılıqlı münasibətlər necə olmalıdır? Bu nun 
sağ lam ailənin formalaşmasında nə kimi rolu vardır? Araşdırın.

3.  Azərbaycanda nar ko maniya əleyhinə dövlət tərəfindən hansı tədbirlər hə ya
ta ke çi rilir? Bu ba rə də məlumat toplayın.

Zərərli vərdişlərə aludəçilik həm ailə, həm də cə miy
yət üçün təhlükəlidir.  

Spirtli içkiyə aludəçiliyin ailələrdə münaqişələrə, bo
şan malara gətirib çıxarması heç də gizli deyil. Bir ailədə 
spirtli içkiyə aludə olan hər hansı bir valideyn digər ailə 
üzvlərinin emosional vəziyyətinə mənfi təsir göstərir. Bu, iş 
qabiliyyətinin azalma sına, eyni zamanda beyinin dü şün mə 
və qə rar ver mə funksiyala rının zəifləməsinə səbəb olur. 
Qa dınların spirtli iç kiyə aludəçiliyi isə nəinki onların bö
yütdüyü uşaqlara mənfi təsir gös tər ir, hətta dünyaya ölü 
körpə gətirmə sinə də səbəb ola bilir.
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FÖVQƏLADƏ 
HALLARIN 

NƏTİCƏLƏRİNİN 
ARADAN 

QALDIRILMASI 

Azərbaycan Respublikasının əra
zisi üçün səciyyəvi olan təbii fəlakət
lərə: zəlzələ, sel, daşqın, subasma, sü
rüşmə, qar uçqunları ilə yanaşı, me  şə 
və çöl yanğınları da daxildir. Yay ay la
rında ha va la rın isti və quraq keç məsi 
nə ti cə sində ot laq, kolkos sa hə lə rin
də, me şə mas siv lərində müx təlif miq
yaslı yan ğınlar baş verir. Yan ğın ların 
milli sər və timiz olan me şələrə, flora 
və fau naya, döv lət büd cə sinə vur du
ğu zi ya nı, ən əsa sı isə in san hə yatı üçün 
yaratdığı riski nə zərə ala raq, Azər bay
can Res pub li ka sının Föv qə la də Hal lar 
Na zir liyi tə rə fin dən müx təlif təd birlər 
hə yata ke çi ri lir.

Eyni zaman da su hövzələrində, 
çi mərliklərdə insanların təhlükəsizlik 
qay da la rına əməl etməməsi müxtəlif 
xoşagəl məz hadisələrlə və insan tə lə
fatı ilə nəticələnir. Mütə xəs sislər he
sab edirlər ki, bu kimi hal la rın baş 
ver mə sinin əsas səbəbi in sanların eh
tiyatsız davranmalarıdır. 

2012ci il may ayının 7də zəl zələ nə
ticəsində Zaqatala, Ba lakən və Qax 
rayonlarında yaşa yış ev lə rinə, so sial 
və infrast ruk tur ob yekt lə ri nə ciddi 
ziyan dəy miş di. Zəl zə lə nin nə ticə lə
rinin ara dan qal dı rıl ması ilə bağlı 
ope rativ qay dada qə rargah ya ra dı l
mış, Azər baycan Res pub li kası Föv qə
ladə Hallar Na zir li yinin mü tə xəs
sisləri tərə fin dən müva fiq təd birlər 
hə yata ke çi ril miş dir.

Sizcə, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu 
kimi təbii fövqə ladə hadisələr 
zamanı hansı tədbirləri həyata 
keçirə bilər? 

Zaqatalada zəlzələ zama nı 
uçmuş məscid

◄

4
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LAYİHƏ: FÖVQƏLADƏ HALLAR ZAMANI 
DAVRANIŞ QAYDALARI

Aşağıdakı istiqamətlərdə araş dırma apa rın: 
•  Fövqəladə hallar zamanı ailənin təhlükəsizliyinin təmin olunması;
• Təbii fövqəladə hadisələr zamanı ətrafdakılara və özünə yardım;
•  Yanğın və nəqliyyat qəzaları zamanı görüləcək tədbirlər;
•  Terror xarakterli fövqəladə hallar zamanı görüləcək tədbirlər;
•  Məişətdə baş verən qəzalar zamanı yardım;
•  Radioaktiv çirklənmə zamanı əhalinin hərəkət qaydaları.

Layihənin icra planı 
1.  Mövzulardan birini seçin. Seçiminizi müəl li mi nizlə mü za kirə edin.

2. Fərdi, yaxud qrupla işləyəcəyinizə qərar verin.

3. Layihənin mərhələlərini və icrasına ayrılan vaxtı dəqiqləşdirin.

4.  Layihənin təqdimolunma formasını müəyyənləşdirin (elektron təqdimat, 
ya zılı, model və s.).

5.  Seçdiyiniz mövzunu digər fənn müəllimləri və valideynlərinizlə mü zakirə edin.

6.  Mövzu ilə bağlı məlumat toplayın. Məlumatı müxtəlif mənbələrdən (dərs
lik də  ki materialdan, qəzet, jurnal və internetdən) əldə edə bilərsiniz.
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 Yaşadığınız bölgə üçün xa rak terik olan fövqəladə halları əv vəl cədən müəy
yənləşdirin;

 Fövqəladə hallara hazırlıq, on ların qarşısının alınması və nəti cə lərinin ara
dan qaldırılmasına dair davranış qaydalarını öyrənin və ailə nin hər bir üz vünün 
bunu bil diyinə əmin olun;

 Təhsil aldığınız məktəbin föv qə ladə hal planı (təxliyə planı) ilə ta nış olun;

 Fövqəladə vəziyyətdən sonra ailə üzvlərinizlə görüşə bilə cə yiniz yeri əv
vəlcədən təyin edin və əmin olun ki, ayrı düşərlərsə, ha mı birbiri ilə necə əlaqə 
saxlayacağını biləcək;

 Fövqəladə hallar zamanı əlaqə saxlaya biləcəyiniz aidiyyəti qurum lardan 
başqa, yaxın bir adam da müəyyənləşdirin. Bütün ailə üzvləri o şəxsin telefon 
nömrəsini və ünvanını bilməlidir. Fövqəladə haldan sonra həmin şəxsə zəng 
edib olduğunuz yeri və hər şeyin qaydasında olubolmadığını söy ləmək olar;

 Ev heyvanı saxlayırsınızsa, fövqəladə hallar zamanı onun təh lü kə sizliyini 
necə təmin edəcəyinizi fikirləşin. Çünki ev heyvanları föv qəladə hal lar zamanı 
yaradılan sığınacaqlara buraxılmır.

AİLƏNİN FÖVQƏLADƏ 
HALLARA HAZIRLIQ PLANI

Fövqəladə hallar zamanı təhlükəsizliyi təmin etmək və təşvişin qarşısını 
al maq üçün ailənin fövqəladə hallara hazırlıq planı ol malıdır.

Plana əsasən aşağıdakı şərtlərə mütləq əməl edin:



25

Həyat bi̇lgi̇si̇

Yadda saxlayın:

Plan hazırlandıqdan sonra aşağıdakılara mütləq əməl edin:

 Fövqəladə hallara hazırlıq məsələsini ailə üzvlərinizlə birlikdə 
müzakirə edin və əmin olun ki, hadisə baş verərkən hər kəs nə 
edə cəyini biləcək;

 Plana uyğun mütəmadi məşq edin və ailə üzvlərinin planda 
ya zı lanları necə mənimsədiklərini soruşun;

 Teztez ehtiyat çantasını yoxlayın, istifadə müddəti bit miş 
məh sulları təzələyin.

 Fövqəladə hal baş verəndən sonra “112” qaynar xəttinə zəng 
etməyi və lazımi məlumatları verməyi unut mayın;

 Qaz və elektrik enerjisinin şəbəkədən necə söndü rü ləcəyini hər 
kəs bil mə lidir;

 Vacib sənədləri təhlükəsiz yerdə sax layın və onların hər bi rinin 
surətini eti bar etdiyiniz şəxsə verin.
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Bəşər sivilizasiyasının müxtəlif 
mər hələlərində in san lar zəlzələ, vul
kan, daş qın lar, quraqlıq, yan ğın lar, 
tor paq sü rüş mə ləri kimi eko loji fə la
kət lər dən, onil lik, hətta yüzillik mü
ha ri bə lər, epi demiyalar (vərəm, taun 
və s. xəs tə lik lər), aclıq və s. ki mi çox 
mü rək kəb prob lemlərdən əziy yət 
çək miş lər. Müa sir dövrün əsas prob
lem ləri içə ri sində mühüm olan lar
dan bi ri məhz eko loji prob lem lərdir.

MÜASİR DÖVRÜN 
QLOBAL EKOLOJİ 

PROBLEMLƏRİ

5

Ətraf mühitin çirklənməsi insan
ları na ra hat edən ən başlıca prob
lem lərdən biridir. Qədim mən bə
lərdən məlum dur ki, hələ era mız dan 
56 əsr öncə Misirdə mis əri dən 
zaman havanı kor ladıq la rına, açıq 
suları çirklən dir dik lərinə görə 6 
nə fər mis gərə qarşı xü susi cəza 
təd bir ləri nə zərdə tutul muş du. Bi
zim era nın XII və XIII yüz ill ik lə
rində Fran sada Sena çayına çirk li 
su axı dan emalatxana ləğv edil miş, 
gü nahkar lar cəza landırılmışdı.

Sizcə, bu problemlər müasir 
dövrdə qlobal ekoloji problemlər 
hesab oluna bilərmi? Nə üçün? 
Qlobal eko loji problemlərin həlli 
ilə bağlı müasir dövrdə hansı 
tədbirlər həyata keçirilir?

Sabirabad rayonunda daşqın

◄

Milli ekoloji problemlər regio
nal, regional ekoloji prob lem
lər isə qlobal ekoloji prob lem
lərə çevrilir. Bu fikri necə izah 
edə bilərsiniz? Fikrinizi nümu
nələr gətir məklə əsas lan dırın.

5
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Sizə bəllidir ki, beynəlxalq ekoloji problemlər ikitə
rəfli və çoxtərəfli sazişlər, kon ven siyalar əsa sında tən
zim lənir. Bir neçə ölkənin maraq dairəsini əhatə edən 
prob lemlərin həlli üçün son illər dünyanın aparıcı 
döv lətləri və dövlət başçıları bir sıra qə rarlar qəbul 
edirlər. Alimlərin əksəriyyəti bu prob lemlərin həllinin 
konkret yol la rını axtarır. Lakin müasir döv rün qlobal 
problemlərinin həlli ziddiyyətli pro ses dir. Be lə ki hə
min prob lemlər getdikcə kəskinləşir. Qlobal prob
lemlərin həlli isə yal nız beynəlxalq əməkdaşlıq nəti cə
sində müm kündür.

XXI əsrin təcili həllini gözləyən qlobal ekoloji prob
lem ləri sırasında havanın çirklənməsi, ozon qa tının 
na zikləşməsi, tur şulu yağışların yağması, torpaq ların 
şo ranlaşması, sənaye tul lan tılarının ətraf mühiti kor
laması, biomüxtəlifliyin, içməli su ehtiyatlarının get
dik cə azalması, qlobal is ti ləşmə, iqlim də yi şikliyi, meşə 
massiv lə ri nin azalması və digər məsələlər ən ön də 
durur.
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Dünyada yaşıllıqların azalması, avto mo billərin, zavodla rın tüstüsü, qazan xanalar 
və s. atmosferdə oksi gen ehti ya tı nın azal ması, karbon qazının ço xal ması ilə nəti cə
lən mişdir. At mosferdə karbon qazının art ması iqlimin is ti ləş məsinə sə bəb olur. 
Kar bon qazı atmosferə həm təbii, həm də süni yolla – in san fəaliyyəti və yanacaq 
yan dırılması nəticəsində daxil olur. Avto mobilin idarə edilməsi zamanı mü hərrik 
ya nacaq sərfiyyatı və mə sa fədən asılı ola raq müəy yən qə dər karbon qazı ya
radan ya na caq sərf edir. Evin neft, qaz və ya kö mürlə qızdırılması za manı da 
kar bon qazı əmələ gəlir. Beləliklə, hər insan mü əyyən bir müddətdə at mos ferə 
müəyyən qədər karbon qazının yayıl masına səbəb olur.

“İnsanlığı məhv etmək istəyirsinizsə, ağaclardan 
başlayın”.

Yazıçı 
Çarles Bukovski
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Təbii halda atmosferdə canlıların fəaliyyəti 
nə ticə sində yaranan istixana qazları vardır. Sü ni 
halda isə istixana qazları neft, qaz və daş kö
mürün yandırılması nə ticəsində at mos ferə da xil 
olur. Məsələn, sənaye müəs sisə ləri, av to mobil lər 
və s. atmosferə külli miq dar da is ti xa na qazı da xil 
edir. Atmosferdə su bu xarı və bir sıra qazların – 
kar bon qazı, etan, pro pa n və me tanın miq da rı
nın art ması ilə əla qədar  isti xana effekti ya ranır. 
İs ti xana qaz ları adlan dı rılan bu qaz lar at mos fer
də yayı la raq Ye rin ət ra fında is ti xana ta vanını xa
tır ladan ör tük əmə lə gə tirir. Nə ti cədə, at mos fer 
Gü nəş dən gə lən istiliyi Yerə bu ra xır, Yerdən kos
mosa yö nələn ener jinin – istili yin qar şısını alır. 
Yer kü rəsi qızır, lakin so yumur. Bu ör tük isti xana 
eff ek tinin ya ran masına səbəb olur. İst i xana eff ekti 
tem pe raturun təd ricən artma sı na və iqli min is ti
ləş məsinə səbəb olur.

Qlobal ekoloji problemlər dən biri də tor pa
ğın çirk lənməsi dir. Tor paq məişət tul lan tı la rı nın, 
neft məh sul larının və digər amil lərin he sabına 
çirk lənir. İqti sa diy ya tın in kişafı bir sı ra prob lem
ləri (sə na ye, kənd tə sərrüfatı, nəq liy yat və s.) 
həll edərkən ye nilərini yaradır. Tor pa ğın çirk
lən məsinin əsas səbəb ləri ağır me tallar (qur ğu
şun, ci və, kad mium, tal lium, bis mut, qa lay), neft 
tul lan tı ları və pes tisidlərdir*. Bu mad dələr bit
kilər tə rə findən mə nim sə nilir, suya qa rışır və 
insan orqanizminə mənfi təsir edir. İnsan or
qa nizmində bu kimi maddələrin il lərlə top lan
ması müx təlif xəs təliklərə gətirib çıxarır.

Azot – ?Oksigen – ? Karbon – ? Təsirsiz qazlar – ?

Pestisid –

kənd təsər rü fatında 
zərərli həşəratları 
məhv etmək üçün 
isti fadə olunan zə
hərli kim yəvi mad də 

G
ünəş şüaları

Atmosferin for ma laş ması və Yerin istilik ba lan sı nın saxlanıl ması yerdə həyatın 
əmə lə gəlməsində və yaşayışın təmin olunmasında mü hüm əhə miy yət kəsb edir. 
At mos ferin müxtəlif qaz ların qa rı şı ğın dan iba rət oldu ğunu bilirsiniz. Bu qaz ların 
nis bəti haq qında öyrəndik lə rinizi yadınıza salın.
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LAYİHƏ:
QLOBAL EKOLOJİ PROBLEMLƏRİN HƏLLİ

Yoldaşlarınızla birlikdə araşdırma aparın və aşağıdakı mövzular üzrə 
təq dimat hazırlayın:

1.  Atmosferin çirklənməsi. (At mosferi çirkləndirən təbii və antropogen amillər, at-
mos ferin çirk lənməsinin qarşısının alın ması məqsədilə görülən tədbirlər və s.).

2.  Torpağın çirklənməsi. (Bu problemin ara dan qal dı rılması yolları, bu istiqamətdə 
Azər baycanda və dünyada görülən işlər). 

3.  İstixana effektinin aradan qaldırılması yolları. (Bu problemi aradan qaldırmaq 
üçün dünyada görülən işlər).

Qlobal ekoloji problemlərin həllinə dair layihənin hazırlanması məq
sədilə aşa ğıdakı mövzularda araş dırma aparın: 

• Tullantıların ikinci həyatı;
• Qlobal ekoloji problemlərin həlli yolunda maarifəndirmə; 
• Qlobal ekoloji problemlərə yol açan faktorlar və onların aradan qaldı rılması 

yolları;
• Atmosferə antropogen təsir;
•  İnsanın bioloji aləmə təsiri; 
• Torpağa antropogen təsir və onun qarşısının alınma yolları;
• Karbon izinin azaldılması.



II BÖLMƏ

Cəmiyyət və onun 
rifahı
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Cəmiyyətdə hər bir fərdin özünə
məxsus tə lə batı və mənafeyi vardır. 
On ları ödə mək üçün in sanlar birbiri 
ilə müna sibətlər qurur, sosial təc rü
bə yə yi yə lənir, müx təlif qruplara da
xil olur, baş qalarının təcrübəsini öy
rə nirlər. İn sanın sosial pro ses lərdə 
ro lu onun sosial sta tusunu (insanın 
cə miy yət də ki möv qeyini) mü əy yən
ləş dirir.

İNSAN SOSİAL 
PROSESLƏRDƏ

Cəmiyyətdə insanlar birbiri ilə sıx 
bağlı olub, qarşılıqlı müna si bətlərə 
malikdirlər. İnsanları bir  birinə bağ
layan bü tün tellər, o cüm lədən şəxsi 
münasibətlər so sial mü na si bətləri 
(əmək, mə dəni, siyasi, iqti sadi və s.) 
özün də bir ləş dirir. Bizim, adə tən, 
hadisə, tə zahür, də yi şiklik ad lan
dır dı ğı mız müna si bətlərin qa nu na
uy ğun şə kildə baş ver mə si so sial 
pro ses lər adlanır.

İnsanın sosial proseslərdəki işti ra
kını dəyərləndi rər kən belə bir sual 
meydana çıxır: Həqiqə tən mi, cə
miy yətdə baş verən dəyi şik liklər 
tə sadüfi deyil? İnsan bu proses lə
rin gedişinə nə dərəcədə təsir edə 
bilər?

6
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Cəmiyyətdə insanların sosial statusu müxtəlifdir. Məsələn, insanlar ya şı na, 
cin sinə, maddi təminatına, siyasi mövqeyinə, və zi fə sinə, bili yinə, ün siyyət dairə
sinə görə fərqli sosial sta tuslara malik dirlər. Sosial statusun xarakterinə görə 
müx təlif qrup larda – quldarlar, feodal lar, kəndlilər, fəh lələr, ziyalılar və s. qrup
larda bir ləşən insanların sosial statusu dəyişdikcə so sial rolu da də  yişmişdir.

Alimlər sosial proseslərdə in sa nın 
rolu ilə bağlı qənaətlərinə görə iki qrupa 
bö lü nürlər. Birinci qrup belə he sab edir 
ki, ictimai həya tın bü tün ha di sələri mə
nəviyyatdan asılıdır. Bu qru pa görə, gör
kəmli şəx siy yət lər, qəh rə man lar, alim lər, 
ixtiraçılar ilahi ide yanın tə siri nə ti cəsində 
yaran mış lar. Belə ki sosial pro ses lərdə 
in sanın fəaliy yəti de yil, ona olan mü
nasibət əsas rol oy nayır. İnsan fəa liyyəti, 
adə tən, mə nəvi sahə ilə məhdud laşır. 

Bu zaman zəruri dəyişikliklər cə miy yətin mə nəvi key fiy yətlə rinin də yiş mə sindən 
asılı olur.  

Bu cür yanaşmaya malik olan alimlər həmçinin düşünürlər ki, mə nəvi sahə 
insanların sosial proseslərdəki iştirakını böyük mədə niy yətlərin 
yaranmasına qədər inkişaf etdirə bilər. Məsə lən, ki çik bir nəs
lin böyük bir imperiyaya, tayfanın isə siviliza si yaya qə dər in
kişaf etməsi mümkündür. Bu yanaşmanın ardıcılları ide alist lər* 
ad  la nırlar. Onların fikrincə, cəmiyyətdə baş verənlər insan dan 
de yil, onun ideyasından asılıdır. Ona görə də cəmiy yət və onun 
in kişafı dərk edilməzdir, həmçinin çoxlu sayda təsa düfl ər dən iba rət dir.

İdealist –

həqiqəti 
ideallaş dı
ran xəyal
pə rəst
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Bütün səmavi dinlərdə bildirilir ki, hər şey Allah tərə findən yara dılıb. Dini ba xış
lara görə, insanın sosial statusu Allah tərəfindən mü əy yən ləşdirilib. 

Həyatda hansı təsadüfərlə qarşılaşmısınız? İnsanın həya tında tə sadüfərin rolu 
nə dən ibarətdir? Fikirlərinizi sinif yoldaşlarınızla müza kirə edin.
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İkinci qrup alimlər isə idealistlərdən 
fərqli olaraq belə dü şünürlər ki, cə miy
yət və onun inkişafı dərk ediləndir. Belə 
ki cəmiyyətdə öz xüsusiyyətləri ilə se çi
lən, insanın ira də sin dən asılı olma yan 
hadisələr baş verir. Bu qa nu na uyğun luq
la rın mərkəzində insanlar və onla rın mü
əyyən bir məq sədə çat maq üçün əzm kar 
fəaliyyəti, məq səd və cəhd ləri da yanır. 
Bu nöqteyinəzərə gö rə, cə miy yətdə 
baş verən ha disələr tə sa düfi de yil, hər 
birinin arxa sında in sanın fəa liy yəti ilə 
bağlı olan zərurət durur. İn sa nın sosial 
proses lərdə yaxından iştirakını sübut et məyə ça lışan alim lər ma te rialist lər adla
nırlar. Onların fikrincə, insanın mənəviyyatı, iradəsi, ba xışları və adət ləri yaşayış 
tərzindən asılıdır. Bir tərəfdən in san tə biəti də yişdirir, digər tə rəf dən isə onun öz 
tə biəti də yişir. İnsanlar öz ri fahlarını yax şı laşdırmaq üçün daim ça lışır, yeni nailiy
yətlər əldə edirlər.

Əmək fəaliyyəti olmadan cəmiyyət nə yarana, nə də mövcud ola bilər. Həyat 
üçün zəruri olan maddi nemət lərin istehsalını və insanlar arasındakı sosial mü
na sibət ləri də cəmiyyət təşkil edir.
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İstehsal mü na si bət ləri məhz əmək fəaliyyəti pro
sesində meydana gəlir. Məsələn, müəl li min öz fəa
liy yəti dövründə qazandığı sə riş tə  həm də onun 
şəxsi key fiy yətlərinə təsir göstərir. O, ün siyyəti tez 
qu rur, fikrini daha yaxşı izah edir, isti qa mət ləndirə bi
lir, hu manist olur.

“Sosial proseslərin mərkəzində insanın iqtisadi fəaliyyəti dayanır” fikrini əsas
lan dırın.

Hər hansı bir peşə 
nüma yən dəsini seçin 
və əmək fəaliyyətinə 
əsa sən onda forma
la şan mənəvi keyfiy
yət ləri sadalayın.
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İnsanların sosial statusu onların əmək fəaliy yə tindən asılıdır. İnsanların sosial 
pro seslərdə ya xın dan işti rakı cəmiyyətin inkişafı ilə şərtlənir. Dünyada in san la rın bu 
proseslərdə iş tirak dinamikası eyni deyil. Bu di na mi ka bəzi ölkələri iq tisadi və mə
dəni cəhətdən inkişaf et dirir, digər lə rini isə ge ridə qo yur.

İnsanın sosial proseslərdəki rolu onun şüurundan, hə yatı dərk etməsindən 
ası lıdır. Aktiv sosial fəa liy yət, bir tərəfdən, insanların şəxsiyyətində müəy yən izlər 
qoyur, digər tərəf dən isə onları inkişaf etdirir. Ümumi şə kil də demək olar ki, in
san sosial pro seslərdə aktiv və passiv iştirak etmək im kan larına malikdir.

Aktiv fəaliyyət za manı insan müx təlif so sial, si yasi, mə
dəni qruplara daxil olur. Döv lətin idarə olun ma sında ya
xın dan işti rak edir, öz na mi zədliyini irəli sürür, tərəfdarı ol
du ğu na mi zədə dəs tək verir. Döv lətin vətəndaş qarşı sında 
qoy du ğu öh dəlikləri fəal şəkildə ye rinə yetirir.

Passiv iştirak zamanı fərd sanki sosial proseslərin müşahidəçisinə çevrilir. Yal
nız ümumi seçkilərdə iştirak edir, dövlətin öhdə lik lərini ye ri nə yetirir və s.

İqtisadi və mədəni cəhətdən inkişaf etmiş ölkələri nümunə göstərməklə insan
ların həyat tərzi haqqında bildiklərinizi söyləyin. İnsanın sosial pro seslərdə işti
ra kının bu dövlətlərin inkişafında rolu olduğunu əsas lan dırın. 

Sadalanan fəaliyyətə görə insanın sosial proseslərdə passiv işti rakçı oldu ğunu 
əsas lan dı rın.

Aktiv şagird 
mək təb hə ya
tında necə iştirak 
edə bilər?
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Son zamanlar cəmiyyət də baş verən sürətli qlobal laş
ma, in for masiya və kom mu ni ka si ya tex no lo giyalarının im
kan ları in san ların sosial pro ses lər dəki roluna böyük təsir 
gös tərir. İKTnin kö məyi ilə rahat şəkildə dün yanın istə
nilən bölgəsi ilə əla qələr yaratmaq, iş birliyi qurmaq və 
əmək fəaliy yətinə başlamaq mümkündür. İnformasiya cə
miyyə tinin tə şək kül tapması insanların hə yat tərzini, cəmiy
yətdəki sosialmə dəni pro ses ləri kökündən dəyişir və dünya 
sivilizasiya sının yeni mər hələsini açır.

Qloballaşma göstərdi ki, fərdin sosial proseslərdəki 
rolu da dəyiş məkdədir. İndi o nə qədər çox təcrübə əldə 
edir, fəaliyyət və ünsiyyət dairəsini ge niş lən dirirsə, öz 
“iştirakı”nı da bir o qədər dinamik və çox şaxəli şək lə salır, 
sosial statusunu dəyişir. Maddi isteh sal dan bilik istehsa
lına keçid insanları mü kəm məl təhsilə yi yələnən, müasir 
texno lo giyalardan istifadə edən, infor ma siyanı top layan, 
ün siyyət qur mağı bacaran şəxs lərə çe vir məklə onla rın öz 
sosial sta tusunu sax lamaq və daha da yük səltmək im kan
larını artırır.

Qlobal problemlərin artması, təhlükəsizlik məsələləri, 
eko loji problemlər, su və ərzaq çatışmazlığı, müharibələr, 
ter rorla mü barizə və s. insanları ümumi maraqlar ətrafında 
bir ləşdi rir. Bu prob lemlər sosial statusundan, millətindən, 
di nindən, ir qin dən, ya şadığı ölkədən asılı olmayaraq ayrı

Hansı sosial şə
bə kələrin isti fa
də çi si si niz? So si al 
şəbə kələr dən is ti
fa dənin mən fi və 
müs bət tə rəf ə ri 
nə dən iba rət dir?
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ayrı fərd ləri birgə mü ba rizəyə və əməkdaşlığa cəlb 
edir. Ona görə də insan la rın sosial pro ses lər də işti rakı 
ge t dikcə daha fəal xa  rak ter al mağa başlayır.

Beləliklə, cəmiyyətin so sial həyatı və insanın bu 
pro ses lərdə iştirakı qar şılıqlı şə kildə inkişaf edir. 

1.  İnsanın sosial proseslərdə roluna dair iki fərqli baxışı müqayisə edin. Ox şar və 
fərqli tərəfəri tapın.

2.  “Sosial status” anlayışını necə başa düşürsünüz? Fikrinizi misallarla izah edin.
3.  Müasir sosial şəbəkələrin insanı nə qədər və necə dəyişdirə biləcəyi ba rədə 

araş dırma aparıb təqdimat hazırlayın.
4.  Dünyanı əhatə edən qlobal problemləri sadalayın. Hər hansı bir problemin 

həlli yollarını müəyyənləşdirməyə çalışın.
5. İnsanın sosial proseslərdə rolunu necə dəyərləndirirsiniz? 
6.  İKTdən istifadənin müsbət və mənfi tərəfərinə aid müqayisəli sxemcədvəl 

tərtib edin.

Qlobal prob lem
lərin art ma sının 
səbəb lə rini nədə 
görürsünüz?
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“Vətəndaş cəmiyyəti” anlayışının 
ilk dəfə nə vaxt yaran dığını demək çə
tindir. Bu anlayış Antik dövrdən baş la
yaraq müxtəlif əsərlərdə şərh e dil
mişdir. Bu gün vətəndaş cə miy yəti 
de dikdə inkişaf etmiş iqtisadi, mə dəni, 
hüquqi və siyasi münasi bət lərin möv
cud olduğu mədəni və mə nəvi sta
tusa malik vətəndaşların cə miy yəti ba
şa düşü lür.

Bəzən dövlət idarəetmə sini və tən
daş cəmiyyəti ilə ey  niləş dirirlər. La kin 
onlar ara sında fərq lər var dır. Be lə ki 
dövlət xüsusi idarə et mə for ma sıdır. 
Vətən daş cə miy yəti de dikdə isə in
sanların könüllü şəkildə ya rat dı ğı, cə
miyyətin ümumi ma raqlarına və əda
lətin bərqə rar ol ma sına xid mət edən 
müs təqil qurum lar tərə fin dən təş
kilat lanma başa düşülür.

VƏTƏNDAŞ 
CƏMİYYƏTİ

Bu gün demokratik dəyər lərin 
qo runduğu və təbliğ olun duğu 
bir dövrdə yaşayırıq. Demok
ratik prin sip lərin re     al laşması 
öz və tən daşlarının ri fa hına xid
mət edən sa bit sosialiqtisadi 
və mə dəni in ki şafa ma lik döv
lətlərdə müm kün dür. Mü asir 
dövr də de mokr a tik prin siplərə 
əlavə olu nan də yər lər dən biri 
də və təndaş cə miy yə tinin for
ma laş ma sıdır.

Vətəndaş cəmiyyəti nədir? Bu 
cəmiyyətin mahiyyəti nə dən 
ibarətdir?

Elmi ədəbiyyatda qeyd edilir ki, 
vətəndaş cəmiyyəti insanların 
sosial, siyasi və mədəni cə hət
dən özünü ifadə etmək, müda
fiə etmək və sosial struk turların 
idarə  olunması sahəsidir. 

Müx tə lif xeyriyyə cəmiyyətləri, 
qeyri hökumət təş kilatları, maliyyə 
fondları, kol lek tivlər, dini qu rum lar, 
müs təqil kütləvi informa siya va si tə
ləri, müs tə qil həm kar lar təşkilatları, 
id man klub ları, assosia si ya lar bu cə
miyyətin fəal üzvüdür. 

7
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Heydər Əli yev Fondu dün yada ta nın mış təş ki
lat lar dandır. Fondun əsas məqsədlərindən biri yerli 
və xa rici ölkələrin fondları, QHTləri (qeyrihö ku mət 
təş kilatları), elə cə də ictimai təş kilatlarla əmək daş
lığı geniş lən dirməkdir. Bu təşkilatlarla bir gə la yi hə
lər həyata ke çirən Heydər Əliyev Fondu in  san ların 
ya ra dıcı po tensialının, bilik və bacarıq la rının, qa bi
liy yət lə rinin aşkarlanmasında və inki şaf et diril mə
sin də qay ğı sını əsirgəmir. 

Fond 2004cü ildən fəa liy yətə baş la yıb. Azər bay
can mə dəniy yə ti nin geniş təbliği, sağ lam mə nə vi 
dəyərlərin qo runması, öl kə mizin bey nəlxalq nü fu zu
nun artması ilə bağlı təd bir lərin hə yata ke  çi ril mə si, 
res publika və xarici döv lət lərin təhsil müəs si sələri 
ilə əmək daşlıq sahəsində xü susi rolu ilə fərq lənir. 
Elm, təhsil, səhiyyə, mə də niyyət, id man, eko lo giya 
və d igər so sial sahələrdə Azər bay canın mə dəni ir
sinin qo run ması və xarici öl kə lərdə dəs tək lən mə
sində ge niş miqyaslı la yi hələr hə yata ke çi rərək də
yərli töhfələr verir.

Heydər Əliyev 
Fondunun loqosu

◄
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Vətəndaş cəmiyyəti açıq, demokratik, müstəqil in ki şaf 
edən cəmiyyətdir. O, in sanların sosial, iqti sadi, dini, əx la
qi, mə dəni maraqlarının formalaşdığı, real laşdığı və mü
dafiə edildiyi sosial əlaqələr sis te mi dir. Burada insan, və
təndaş, şəxsiyyət amili əsas yer tutur. Vətəndaş cə miy yəti 
insanla rın siyasi mövqe yindən daha çox on ların sosial 
fəaliyyəti ilə müəyyənləşir. Ona görə də və təndaş cəmiy
yəti sosial, mədəni və dini düşmənçiliyə, to tali ta rizmə*, 
in sanlara qarşı zo ra kılığa etiraz edir. Bu cəmiy yət əxlaq 
və humanizm prin siplərinə, qa nun lara hör mət edir, döv
lətlə sıx, qar şı lıqlı əla qədə olur. 

Totalitarizm –

tam, bütöv; mə
naca “hər şeyi 
əhatə etmək” de
mək dir. İc ti mai 
həyatın bü tün sa
hə lə rinin sərt döv
lət nəzarə tinə tabe 
etdirilməsinə eti
raz məna sın da dır.

Nə üçün demokratiya vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında əsas prinsip lər
dən biri hesab olunur? Fikirlərinizi əsaslandırın.

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva 
xarici qonaqlarla Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində

◄

Döv lətin vəzifəsi qanunvericilik, xarici siyasət, büd cə, rabitə, nəqliyyat və s. sa hə
lərdə vətən daşların hü quq larını mü da fiə etməkdir. Başqa sözlə, dövlət cə  miy yə tin 
keşikçisi, onun inamlı müda fiəçisi kimi çıxış edir. Vətən daş cəmiyyə tinin baş lı ca prin
sipi “cə miyyət döv lət üçün yox, dövlət cəmiyyət üçün” şüarına əsas lanır.
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Vətəndaş cəmiyyəti cəmiyyətin sosialiqtisadi inki şa fı nın istiqamətlərinin mü
əyyən edilmə sinə, vətən daş la rın sosial fay dalı fəaliyyətlərinin stimullaşdı rıl ma sına is
ti qa mət lənir. Bu cə miy yət, hər şeydən əvvəl, və tən daşla rın ma raqlarını, tə ləbat la
rı nı, azadlı ğını, istəklərini bir ləş di rir və onları ifa də edir.

Vətəndaş cəmiyyəti bu gün demok ratiyanın, insan hü quqlarının və vətəndaş 
azadlıqlarının təminatı ilə ifa də olunan sosial ida rəetmənin üsullarından ən mü
kəm məli hesab edilir. 

Nə üçün vətəndaş cəmiyyəti sosial idarəetmənin üsullarından ən mü kəm mə li he
sab edilir? Bu fikrin sübutu üçün faktlara istinad edin.

Cə miyyətin sosial, mədəni və mənəvi sa hə lə ri nin fəa
liy yətinin nəsillərdənnəsillərə ötü rülməsini tə min et mək 
dövlətin əsas funksiyalarından biri olduğu kimi, və tən
daş cə miy yətinin də vəzifə lə rinə da xildir.

Beləliklə, vətəndaş cəmiyyəti yüksək inkişaf et miş, xü
susi tipli açıq cəmiyyət olub aşağıdakı xü su siy yət lərə ma
lik dir:

Nə üçün dövlət 
vətəndaş cəmiy
yətinin formalaş
masında maraqlı 
olmalıdır?

VƏTƏNDAŞ CƏMIYYƏTININ XÜSUSIYYƏTLƏRI

hüquqi, demok
ratik dövlət

azad 
sahibkarlıq

yerli özünü
idarə çilik

könüllü 
birləşmə

azad rəqabətəməkdaşlıq tolerantlıqvətəndaşın 
suverenliyi

1.  Cəmiyyətin sosial həyatında rol oynaya biləcək bir təşkilat yarada bilərsi
nizmi? Həmin qurumun fəaliyyət planını hazırlayın. 

2.  Vətəndaş cəmiyyətinin demokratiyaya əsaslanan cəmiyyət olduğunu fakt
larla şərh edin.

3. Vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətini dəyərləndirin.
4.  Vətəndaş cəmiyyətinin yaranmasına şərait yaradan amilləri müəyyən edin.
5. “Mən vətəndaş cəmiyyətinin bir parçasıyam” adlı esse yazın. 
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“Demokratiya” yunan sözü olub 
“xalqın hakimiyyəti” de məkdir. 
İlk dəfə bu tip idarə etmə qədim 
yunan şəhərdöv lətlərində mey
dana gəl mişdir. Lakin bu zaman 
möv cud olan demokratiya “qul
dar demok ratiya” idi. Belə ki döv
lətin idarə olunması yalnız öl kə
nin azad vətən daşla rına hə valə 
olunurdu.

VƏTƏNDAŞ 
CƏMİYYƏTİNDƏ 

DEMOKRATİK 
PRİNSİPLƏR

8

Vətəndaş cəmiyyəti de dik də azad 

fə a liy yəti və yara dıcı lığı ilə fərq

lənən mü hit başa dü şü lür. Bu, hü

quqi ba xım dan azad və bə ra bər

hüquqlu in san ların azad rə qa bət və 

əmək daşlıq mü hi ti dir. Bu na görə də 

belə bir mü hitin baş lıca tələbi de

mok ratik prin sip lərin hə yata ke çi ril

mə si dir.

Xalqın və ya cəmiyyətin demok ratik 
şəkildə idarə olun masının əhə miy yəti 
nədir? Vətəndaşların fi kirlə rinin əsas 
götürüldüyü bir cəmiyyətdə han sı de
mok ratik prin siplər möv cud dur?

Nə üçün vətəndaş cəmiy yə
tində demokratik mühit tələb 
olunur? Fikir lə ri nizi əsas lan
dırın.
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“Müasir demokratiya” anlayışı xalq hakimiy yə ti
nin əsas mənbəyi kimi tanınan siyasi idarəetmə 
üsu ludur. Onun baş lıca amillərindən biri də haki
miyyətin birbirindən asılı olmayan müstəqil qol
lara bölünməsi, əsas qanuna – Kons titu siyaya ma lik 
olmasıdır. Bu prinsip cəmiyyətdə dikta tu ra əley hinə 
təsbit olun muşdur. Belə cə miy yətdə iclasların açıq 
keçiril məsi, döv lət hesabatları nın ha zırlanması, mə
murların öz fə aliy yətləri haqqında çıxış et məsi, müs
təqil küt ləvi infor ma si ya vasitələ rinin fəaliy yəti və
tən daş nə za rətinin baş lıca for ma la rındandır.

ABŞın tanınmış prezi dent lə rin dən biri olan Avraam Lin koln de
mok ratiya haqqında de yirdi: “Demokratiya – xalq üçün ya ra dılan 
xal  qın hakimiy yətidir”.

Cəmiyyətin döv
lətin idarə olun
masında rolu 
nədən ibarətdir?

Azərbaycan Respublikası
Ali Məhkəməsinin binası

◄



46

Həyat bi̇lgi̇si̇

Hakimiyyətin əsas mənbəyi xalqdır. Ona dövlətin yara dılmasında, idarə olun
masında iştirak hüqu qu , öz nüma yən dələrini seçmək və mütəmadi olaraq də
yişmək hüqu qunun verilməsi demokratik prinsiplər hesab olunur. Bu prinsiplərin 
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hər bir vətəndaş müəyyən yaş həddinə çatdıqda 
döv lətin idarə olunma sın da ya xın dan iştirak edə bi lər. Buna görə də insanların 
bə ra bər hü quqlara malik olması, siyasi idarəolunmada bə ra bər im kan larla çıxış 
et məsi, nüma yəndələrin xalq tə rə fin dən se çil məsi hakimiy yətin əsasını təşkil 
edir. Məhz bu sə bəbdən dövlət insan hüquqlarını, vətəndaş azad lıq larını mü da
fiə edir və onlara təminat verir.

İnsan hüquqlarının aliliyi Azərbaycan Res pub likasının Kons titusiyasında da 
öz əksini tapmışdır. 

Plüralizm –

bir məsələ barə
də müxtəlif rəy
lərin olması: 
çoxfikirlilik

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Maddə 56. Seçki hüququ

I.  Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət or qanlarına seçmək və seçil
mək, habelə referen dumda iştirak etmək hüququ vardır.

Demokratik cəmiy yət lərdə hər bir və tən da şın 
öz möv qeyi vardır. Və tən daş cə miy yə tin də müx təlif 
fikirlər, ba xış lar, ide ya lar və rəy lər əsa sında for mala
şan plüralizm* əsas prin sip lərdən biridir. 
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Sizcə, nə üçün demokratik cəmiyyətlərdə azlıq və çoxluq arasında mü vazi nətin 
saxlanılması vacib amillərdən biri hesab olunur? Fikrinizi əsas landırın.

Hazırda vətəndaş nəzarətinin reallaşması yalnız və tən daş cəmiyyətinin möv
cud olduğu dövlətlərdə mümkün dür. Çünki bu cür cə miyyətlə dövlət ara sında 
fərqlər görün mür. Cəmiyyətin fəaliyyəti dövlət strukturları və me xa nizm ləri ilə 
bütövlükdə üstüstə düş məsə də, “şəx siy yət və dövlət” mü nasibət lərində “şəx siy
yət”in önə çə kilməsi kimi ümu mi ma raqların həyata keçirilməsi məq səd ləri ilə 
üstüstə dü şür. 

Vətəndaş cəmiyyətində tələb olunan de mokratik prin sip lərdən biri də azad 
iqti sadi mühitin yaradılmasıdır. Belə bir cəmiy yətdə vətəndaşlar öz şəxsi rifahları 
na minə döv lət ver gilərini ödəyə, müs tə qil şə kildə iqti sadi fəaliy yətlə məşğul ola, 
mül kiyyət və gəlirlərindən sər bəst isti fadə edə bilərlər.

Vətəndaş cəmiyyətində vətəndaşlar çox saylı müstəqil təş kilatlar vasitəsilə 
kol lektiv şəkildə problemlərini həll edir, öz fikirlərini söyləyirlər.

Vergilər ödənilməzsə, cəmiyyətdə hansı çətinliklər yaranar? Fikrinizi əsas lan dırın.
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Vətəndaş cəmiyyəti aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır:
1.  İqtisadi azadlıq, bazar münasibətlərinin bərqərar ol ması, mülkiyyətin 

müx təlif formalarının mövcudluğu;
2.  İnsan hüquqlarının və vətəndaş azadlıqlarının qeydşərtsiz mü dafiəsi və 

təmin olunması;
3.  Qanunun aliliyi və bütün vətəndaşların qanun və məhkəmə qar şısında 

bərabərliyi;
4.  Demokratik hakimiyyətin mövcudluğu, haki miyyətin bö lün məsi prinsipi; 
5.  Demokratik, sosial, sivil institutların mövcud olduğu döv lətin for ma laş ması; 
6. Siyasi, ideoloji və mədəni plüralizm;
7.  Fikir və söz azadlığının mövcudluğu, müstəqil küt ləvi infor masiya va

sitələrinin, mətbuatın sərbəst fəaliyyəti; 
8.  Dövlətin insanların şəxsi və ictimai həyatına müda xilə etməməsi, və tən

daşla dövlət arasında qarşılıqlı vəzifələrin, məsuliyyət və öh də liklərin 
olması; 

9.  Milli barışıq, kompromis, qarşılıqlı əməkdaşlıq; 
10.  Şəxsiyyətin ləyaqətli həyatını təmin edən səmərəli sosial siyasət.
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Beləliklə, deyə bilərik ki, vətəndaş cəmiyyəti ilə de mok ratik dəyərlər birbiri ilə 
eynilik təşkil edir, hətta de mok ra tik cəmiyyətin özünü müəy yən ləş dirir. O, bir tərəfdən, 
hə yatın so sialiqtisadi, mə nəvi, digər tə rəf dən isə siyasi tə rəfl ərini özündə bir
ləşdirir. Üzv lə rinin öz fəaliyyəti, birlik lərin müx təlifliyi ba xı mından və təndaş cə miy
yəti nə qə dər çox inkişaf etmiş olarsa, bir o qə dər hüquqi dövlətin de mok ra tik 
yolla irə li lə yişi tə min edil miş olur. Başqa söz lə, si yasi quruluş nə qə dər de mok ra ti
yaya me yilli olar sa, və tən daş cə miy yətinin in kişafı bir o qədər tə min edi lər.

1.  Demokratik prinsiplərlə vətəndaş cəmiyyətinə xas olan prinsipləri mü qayisə 
edin. Oxşar və fərqli tərəfərini müəyyənləşdirin.

2.  “Vətəndaş cəmiyyəti müasirliyin daha mütərəqqi idarəetmə üsulu hesab olu
nur” fikrini əsaslandırın.

3.  “Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması” fikrini izah edin.   

4.  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından insan azadlığını təs diq edən 
maddələri seçin. Seçdiyiniz maddələrin ölkəmizdə real laşdırıldığını faktlar 
əsasında sübut edin.

5.  Qədim yunan demokratiyasını müasir dünya demokratiyası ilə müqayisəli şə
kildə təh lil edin, oxşar və fərqli xüsusiyyətlərini göstərin.

Vətəndaş cəmiyyətinin əsas prinsiplərini birbiri ilə əlaqələndirin. 
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İnsan hüquqları dövlətlə qarşı
lıqlı münasibətdə hər bir insa na 
məx sus olan başlıca əxlaqi və hü
qu qi haqlardır. İnsanların hüquq lаrı 
daim qo runur və po zulmuş hü quq
ların müdafiəsi üçün daim mü ba
rizə aparılır. İnsan hüquqları in sanın 
əsas tələbatları ilə bağlıdır. Bu tələ
batlar isə yal nız sağ qalıb yaşa maq 
ehtiyacı ilə məhdud laş mır. Hüquq 
an la yışı daha genişdir və o, in sa nın 
həm maddi, həm də mə nəvi cə
hət dən ləyaqətlə ya şa ma sı nı tə min 
edir. Bütün in san lar bəra bər hü quqlu 
ol malı, on lar arasında ayrıseç kilik 
qo yul ma ma lı dır.

İNSAN 
HÜQUQLARI

Ulu öndər Heydər Əliyev söy

ləmişdir: “İnsan hüququ hər bir 

insanın hüququdur, eyni za man

da hər bir xalqın hüqu qudur”.

“Hüquq” ərəb dilində “haqq” sö

zünü ifadə edir. İnsan hü quq ları 

ide yasının tarixi qə dim dövrlərə 

ge dib çıxır. Qə dim zaman lardan 

baş la ya raq insanlar elə bir döv lət 

modeli yarat ma ğa ça lış mış lar ki,  

in san ləya qə ti nə hör mət prin sipi 

üzə rin də qu rulmuş olsun.

İnsan hüquqları nə üçün mey da
na gəldi və əsas amilə çevrildi?

İnsan və vətəndaş hüquqları və 
azadlıqlarına dair qanunların qə
bul edilməsinin insanların hə ya
tındakı rolu nədən ibarətdir?

9
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İnsan hüquqlarının qorunması məsələsi, demək olar 
ki, dün yanın bütün ölkələri tərəfindən qəbul edilir. 
İnsan hüquqları anlayışına hələ 1789cu ildə Fransada 
qəbul edilmiş “İnsan və vətəndaş hüquqları haqqında 
Bə yan namə”də rast gəlinir. Bu bəyannaməyə görə, in
san hü quqların dan suiistifadə hallarına yol verilmir.

Bəyannamədə bütün insanların eyni hüquqlu ol
ma sını belə ifadə edilir: Hər bir insan irqindən, cin sin
dən, dilindən, dinin dən, si yasi və digər baxış la rın dan, 
mil li və sosial mən şə yindən, mül kiyyə tindən, doğum və 
başqa hallardan asılı ol mayaraq, təmin olun muş insan 
hüqu quna və azad olmaq hüqu qu na ma likdir.

İnsan hüquqlarını iki əsas qrupa bölürlər: maddi və 
pro ses sual hüquqlar.

Əsas insan hü
quqlarının qəbul 
edilməsinin in san
ların həya tın dakı 
rolu nədən iba
rətdir? İnsan hü
quqları nə üçün 
meydana gəldi və 
əsas amilə 
çevrildi?

MADDİ HÜQUQLAR mülki hüquqları, siyasi hüquqları, iqtisadi və sosial 
hüquqları, eləcə də mədəni hüquqları özündə birləş dirir. Bunlar aşa ğıdakı 
qaydada təs nif olunur:

Mülki hüquqlar – bütün insanların qanun qarşısında bərabərliyi, və təndaşlıq 
hüququ, hörmət edilmək və şəxsi ləyaqət hüququ, söz, vic dan və dini etiqad 
azadlıqları hüququ;

Siyasi hüquqlar – hakimiyyət orqanlarının qəbul etdiyi qərarların həllində işti
rak etmək hüququ, seçki hüququ, partiya, həm karlar it tifaqı təşkilatı yarat
maq və onların fəaliyyətində iştirak etmək hü ququ, mitinq və yürüş keçirmək 
hü ququ; 

İqtisadi və sosial hüquqlar – əmək, ədalətli və rahat iş şəraiti hü ququ, elmi 
nailiy yətlərdən istifadə etmək hüququ, peşəkar təş kilatlar ya ratmaq hü ququ, 
tətil hüququ, təhsil və səhiyyə hü ququ; 

Mədəni hüquqlar – cəmiyyətin maddi həyatında iştirak etmək, elmi nailiy
yətlərdən istifadə etmək hüququ.

PROSESSUAL HÜQUQLAR insanı özbaşınalıqdan müdafiə edən metod ların və 
mü va fiq təsisatların məcmusudur. Bu hüquqlara məh kəməyə mü raciət etmək 
hüququ, referendumda iştirak hüququ və s. da xil dir.

Ölkəmizdə insan hüquqlarının qorunması, xalqın rifa hı nın təmin edilməsi Azər
bay can Respublikası Konsti tu si ya sının ilk maddələrində öz əksini tapır:
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“İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların mü da fiəsi haq qın da” Avropa Kon ven
siyası 3 sentyabr 1953cü ildə qüv vəyə min mişdir. Avro pa Şura sının üzvü olan və 
bu Kon vensiyanı im zalayan döv lətlər 10 dekabr 1948ci ildə BMT Baş Məc lisi tə
rə findən bəyan edilmiş “İnsan hü quq ları haq qında Bə yan namə”ni nə zərə al
maq la razılığa gəl mişlər. Razılığa gələn tərəflər bəyan na mənin məq sə dinə, bə
yan etdiyi hüquqların ta nın ma sı na və həyata ke çi ril məsinə əsas la naraq insan və 
və təndaş hü quqları və azad lıq larının dəstək lən məsini nə zərdə tutur lar.

BMTnin insan 
hüquqlarına dair 
qəbul etdiyi sə nə
din əhəmiy yəti 
nədir?

Maddә 1. Hakimiyyәtin mәnbәyi  

I.  Azәrbaycan Respublikasında dövlәt haki miy yәtinin ye ganә mәn
bә yi Azәr baycan xalqıdır.

II.  Azәrbaycan xalqı Azәrbaycan Respublikası әrazi sin dә vә ondan 
kә narda yaşayan, Azәr baycan dövlәtinә vә onun qa nunlarına tabe 
sa yılan Azәr baycan Res publikası vә tәn daş ların dan ibarәtdir; bu isә 
bey nәlxalq hüquqla mü әy yәn lәş diril miş norma ları istisna etmir.

Maddә 2. Xalqın suverenliyi 

I.  Sәrbәst vә müstәqil öz müqәddәratını hәll etmәk vә öz idarәetmә 
for masını müәyyәn et mәk Azәrbaycan xal qının su veren hüqu qu dur. 

II.  Azәrbaycan xalqı öz suveren hüququnu bilavasitә ümumxalq sәs
ver mәsi – referendum vә ümu mi, bәrabәr vә bir başa seçki hü qu qu 
әsasında sәrbәst, gizli vә şәxsi sәs ver mә yolu ilә seçilmiş nü ma
yәndәlәri vasitәsilә hәyata ke çirir.
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Maddə 2. Yaşamaq hüququ

1.  Hər kəsin yaşamaq hüququ qanunla qorunur. Heç kəs qanunla ölüm cə za
sı nəzərdə tutulmuş cinayət törətməyə görə məh kə mə tərə findən çıxa rılmış 
belə hökmün icrasından başqa, hə yatından məh rum edilə bil məz.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında isə bu hüquq öz ifa də si ni 

27ci maddədə belə tapmışdır:

  I. Hər kəsin yaşamaq hüququ vardır.

II.  Dövlətə silahlı basqın zamanı düşmən əsgərlərinin öldü rül məsi, məh kə
mə nin qanuni qüvvəyə minmiş hökmünə əsasən ölüm cə zasının tətbiqi 
və qanunla nəzərdə tutulmuş digər hal lar istisna ol maqla, hər bir şəxsin 
yaşamaq hüququ to xu nul mazdır.

ABŞın NyuYork şəhərində BMTnin binası

◄

“İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haq qında” Avropa Kon
ven si y asında ədalətli məhkəmə hü ququ, qanunsuz cəzalandırılmamaq, fikir, vic
dan və din azadlığı və s. bu kimi əsas insan hüquqlarına yer ayrıl mışdır. Orada 
qeyd edilir:
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Bəyannamənin maddələri insan hüquqlarının qorun ma sına, ona hörmət və 
ehtiramla yanaşıl ma sına xid mət edir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 3cü fəsli “Əsas insan və və
təndaş hüquqları və azadlıqları” ümumi baş lığı altında verilmiş, 24cü mad də
dən 71ci maddə yə dək bu mövzuları əhatə etmişdir: “İnsan və vətəndaş hü

Maddə 5. Azadlıq və toxunulmazlıq hüququ

1.  Hər kəsin azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ var. Heç kəs qa nunla müəy
yən olunmuş aşağıdakı hallardan və qay dadan başqa, azadlığın dan məhrum 
edilə bilməz:

a)  səlahiyyətli məhkəmə tərəfindən məhkum olunduqdan sonra şəx si qa nuni 
həbsə almaq;

b)  məhkəmənin qanuni çıxardığı qərarı icra etməməyə görə və ya qanunla nə
zərdə tutulmuş hər hansı öhdəliyin icra olun masını tə min etmək məq sədilə 
şəxsin qanuni tutulması və ya həbsə alınması.

Maddə 28. Azadlıq hüququ

I. Hər kəsin azadlıq hüququ vardır.

II.  Azadlıq hüququ yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada tutulma, həb sə
alma və ya azadlıqdan məhrumetmə yolu ilə məhdudlaşdırıla bilər.

III.  Qanuni surətdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan hər kəs sər bəst 
hərəkət edə bilər, özünə yaşayış yeri seçə bilər və Azər baycan Res pub li ka
sının ərazisindən kənara gedə bilər.

IV.  Azərbaycan Respublikası vətəndaşının hər zaman maneəsiz öz ölkə sinə qa
yıt maq hüququ vardır.

“İnsan hüquqla rının və əsas azad lıq ların müdafiəsi haqqında” Avropa Kon
vensiyasında qeyd edilir:

Əsas hüquqi sənədimiz olan Azərbaycan Respub lika sı nın Konstitusiyasında 
bu hüquq öz ifadəsini belə tap mışdır: 

“İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında” Avropa Kon ven si
ya sının qəbul etdiyi bəyannaməni ədalətli hesab etmək olarmı? Bu bəyan na
mənin dərslikdə verilmiş maddələrini dəyərləndirin.
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quqla rının və azadlıqlarının əsas prinsipi”, “Bərabərlik hü ququ”, “İnsan və və tən daş 
hü quq la rının və azad lıq larının müda fiəsi”, “Mül kiyyət hüququ”, “Təh lü kə siz yaşa
maq hüququ”, “Nikah hü ququ”, “Əmək hüququ”, “İstirahət hüququ”, “Sağ lam ət raf 
mü hitdə yaşamaq hüququ”, “Təh sil hüququ”, “Vicdan azad lığı”, “Və tən daşlıq hü qu
qu”, “Seç ki hüququ” və s. 

Konstitusiyamızın 56cı maddəsi olan “Seçki hüqu qu”nda göstərilir:

Seçkilərin keçirilməsində iştirak etmək hüqu qu insan hü
quqlarının əsas tərkib hissəsidir. Xal qı haki miyyətin mən bəyi 
hesab edən dövlə ti miz seç ki lərdə hər kəsin iş ti rakına şərait 
ya radır. Azər bay can Res publikası və tən daş la rı nın səs ver mə 
hü qu qu 18 yaş həddi müəyyən edil miş dir. Res pub lika mızda 
seç ki lə rin keçirilməsi seçki ko mis si yaları tə rəfindən real laş dı
rılır. Bu ko mis si yalara Mər kəzi Seçki Ko missi yası rəh bərlik 
edir. Bütün bun ların qanuni halda hə yata keçi rilməsi Azər
bay can Res pub li ka sının Seç ki Mə cəl lə sinə əsasən aparılır. 

Siz artıq elə yaş dövründəsiniz ki, məktəblə vi da la şıb 
müx təlif sənət və pe şələrə yiyələnmək, öz həya tınızı qur
maq, daha yaxşı yaşa maq üçün müəy yən işlə məş ğul ol
maq hüququnuz vardır. Hət ta ara nız dan gələ cəyin sa hib
kar ları da çıxa caqdır ki, bunu da Kons ti tu si ya mız hüquqi 
yol la təmin edir. 

I.  Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət orqan larına seç mək və seçil
mək, habelə referendumda iştirak etmək hüququ var dır.

II.  Məhkəmənin qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyətsizliyi təsdiq olunmuş şəxs lərin seç
kilərdə, habelə referendumda iştirak etmək hüququ yoxdur.

III.  Hərbi qulluqçuların, hakimlərin, dövlət məmurlarının, din xa dim lə ri nin, məh
kəmənin hökmü ilə azadlıqdan məh rum edilmiş şəxs lərin, bu Kons ti tusiyada 
və qanunda nəzərdə tutulan digər şəxslərin seç kilərdə iştirak etmək hüququ 
qanunla məh dud laş dı rıla bilər.

Nə üçün sadalanan bu maddələri əsas insan hüququna aid edirlər? Azər bay
can Respublikasının Konstitusiyası qəbul edilmiş beynəlxalq insan hüquq larının 
qorun masına aid sənədlərlə nə dərəcədə uyğunluq təşkil edir? Onlar arasın
dakı ox şarlığı müzakirə edin.
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Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası in
san hüquqları sahəsində indiyədək bir çox bey nəl xalq 
kon ven siya lara və sazişlərə qoşulmuşdur. Bun ların sıra
sına BMTnin “Qadınların si yasi hü quq larına dair Kon
vensiya”sı (1952), “İrqi ayrıseçkiliyin bütün for malarının 
ləğv olun ma sına dair Bey nəlxalq Kon vensiya” (1965), “Mül
ki və siyasi hü quq lara dair Bey nəlxalq Pakt” (1966), “İqti
sadi, so sial və mədəni hü quqlara dair Bey nəlxalq Pakt” 
(1966), BMTnin “Qa dın lara qarşı ayrıseç kiliyin bü tün 
for malarının ləğv olun ma sına dair Kon vensi ya”sı (1979), 
BMTnin “Uşaq hü  quq ları haqqında Kon vensiya”sı (1989) 
və s. daxildir. Bun larla ya naşı, 2001ci il yanvarın 25də 
Avropa Şu rasının tam hü quq lu üzvü ol muş Azər baycan 
“Av ropa İn san Hü quqları Konven si yası”nı da im zala mışdır.

İnsan hüquqları həmçinin mənəviyyata və hiss lərə 
malik insan olma ğı mız üçün bizə verilmişdir. İnsan hü
quq ları hər bir fərdin insanlığını qorumaq və müdafiə 
et mək, normal həyat şəraitində ləyaqətli yaşa yışını tə
min etmək üçün lazımdır.

Maddə 59. Azad sahibkarlıq hüququ

Hər kəs qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada öz imkanlarından, qabiliy yətin dən 
və əmlakından sərbəst istifadə edərək təkbaşına və ya baş qaları ilə birlikdə 
azad sa hibkarlıq fəaliyyəti və ya qa nunla qadağan edilməmiş digər iqtisadi 
fəaliyyət növü ilə məş ğul ola bilər.

Əmək hüququna görə əmək müqaviləsi neçə yaşından etibarən bağlana bi lər? 
Azad sahibkarlıq hüququnun təmin olunmasının başlıca məqsədi nə dir? Bu 
hü ququn Konstitusiyamızda əks olunmasının əhəmiyyəti nə dən ibarətdir?

Azərbaycan 
Respublikasının 
Beynəlxalq 
konvensiyalara 
qoşulması 
sahəsində əldə 
etdiyi nailiyyətlər 
nədən ibarətdir?

İnsan hüquqlarının pozulması müxtəlif hallarda baş 
ve rir. Dünyada ən çox rast gəlinən hüquq pozun tu sun
dan biri də zorakılıqdır. 

Zorakılıq bədən xəsarətlərinə, sağ lam lığa ziyan vu
rul masına, məhru miy yət lərə, hətta ölümə gətirib çı xa
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ran güc tətbiqi və ya hədəqorxudur. Bundan mü əyyən bir məqsədlə istifadə 
edilə bi lər. Məsələn, cə zalandırmaq, birini öz iradə sinə qarşı hərəkət et məyə məc
bur etmək və s. Bunun qəfil aqressiya aktı olması da mümkündür. Zo rakılıq fiziki, 
verbal, psixoloji və cinsi olur. For masından asılı olmayaraq, zo ra kılıq insan hüquq
la rının pozul ma sı dır. BMTnin “Uşaq hüquqları haq qında Kon ven siya”sında, həm
çinin bir çox bey nəlxalq və regional mü qavilələrdə uşaq ların fiziki toxunul mazlığı, 
təhlü kə sizliyi və ləya qəti təmin edilsə də, onlara qarşı zorakılıq bu gün də geniş 
ya yıl maq dadır. Verilmiş göstəricilərə baxsaq, bir çox ölkələrdə hər on şa girddən 
biri mək təbdə zo ra kı lığa məruz qalır və bu rəqəm get dikcə artmaqdadır.

Məktəblərdə fiziki cə za nın qa dağan olunmasına bax mayaraq, təcavüz və qrup 
halında olan hücumlar qalmaq dadır. Digər lərindən fərqlənən, daha ağıllı, da ha iri 
və ya gör kəmsiz, nitqində qüsur olan uşaqlar gü lüş, qeybət, qaralama, qor xutma, 
təc rid, eləcə də fiziki güc qurbanı ola raq yaşıdları, yaxud böyük uşaqlar tə rə fin
dən zorakılığa məruz qalırlar.

Bəzən uşaqlar aşağıdakı hallarla üz ləşirlər: 
•  təhqiredici və ya alçaldıcı ifadələr, təhqiredici adların yaxud lə qəb lə rin qo

yulması, jestlər, istehzalar, təhqirlər və ya za rafatlar;
• ünvanlanmış təhqiredici divar ya zı ları;
•  alçaltma, qrupdan kənarlaşdırma, əzabvermə, lağaqoy ma və ya hədələmə;
•  müxtəlif mədəniyyətlərin adətləri, musiqisi, ləhcəsi və ya ge yi mi nə lağetmə və s;
•  razılıq olmadan toxunmanın bütün formaları: məsələn, qucaqlamaq, qo lun

dan tutmaq və s.
•  bulinq (qısnama).
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1. Sizcə, insan hüquqlarının tamamilə təmin edilməsini necə həyata keçirmək olar? 
2. Siz hansı hüquqlarınızı bilirsiniz? Öz hüquqlarınız haqqında sxem qurun.
3. Hüquqlarınızı necə müdafiə edirsiniz?
4. İnsanların hüquqlarının pozulmasına səbəb nədir?
5.  İnsan hüquqlarını müdafiə edən milli hüquqi sənədlərə istinad etməklə təqdi

mat hazırlayın.
6.  Prosessual hüquq nədir? Onu maddi hüquqdan fərqləndirən cəhətlər hansı

lardır?

7.  Azərbaycanda və beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş insan və və təndaş 
hü quqları və azadlıqlarının qorunması haqqındakı əsas sə nəd ləri təhlil 
edin.

8. Cədvəli tamamlayın:

Maddi hüquqlar

Mülki hüquqlar Siyasi hüquqlar Mədəni hüquqlar İqtisadi və sosial 
hüquqlar
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Maddə 24.  İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azad lıq
larının əsas prinsipi 

I. İnsan ləyaqəti qorunur və ona hörmət edilir.
II. Hər kəsin doğulduğu andan toxunulmaz, pozulmaz və 

ayrılmaz hü quqları və azadlıqları vardır. 
III. Hüquqlar və azadlıqlar hər kəsin cəmiyyət və başqa 

şəxslər qarşısında məsuliyyətini və vəzifələrini də əhatə edir. 
Hü quqlardan suiistifadəyə yol ve rilmir.

Maddə 25. Bərabərlik hüququ 

I. Hamı qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir. 

II. Kişi ilə qadının eyni hüquqları və azadlıqları vardır. 

III. Dövlət, irqindən, etnik mənsubiyyətindən, dinindən, di
lindən, cin sindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qul luq 
mövqeyindən, əqi də sindən, siyasi partiyalara, həmkarlar itti
faqlarına və digər ictimai birlik lərə mənsubiyyətindən asılı ol
mayaraq, hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bəra bərliyinə tə
minat verir. İnsan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını 
irqi, etnik, dini, dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mən
subiyyətə gö rə məhdudlaşdırmaq qadağandır.

IV. Heç kəsə bu maddənin III hissəsində göstərilən əsaslara 
görə zərər vu rula bilməz, güzəştlər və ya imtiyazlar verilə bil
məz, yaxud güzəştlərin və ya imtiyazların verilməsindən im
tina oluna bilməz. 

V. Hüquq və vəzifələrlə bağlı qərarlar qəbul edən dövlət 
orqanları və dövlət hakimiyyəti səlahiyyətlərinin daşıyıcıları 
ilə münasibətlərdə hər kəsin bərabər hüquqları təmin edilir. 

VI. Sağlamlıq imkanları məhdud olanlar, onların məhdud 
imkanlarına görə həyata keçirilməsi çətinləşən hüquq və və
zifələrdən başqa, bu Konstitusiyada təsbit olunmuş bütün hü
quqlardan istifadə edir və və zifələri daşıyırlar.
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Maddə 26. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azad lıq
larının müdafiəsi 

I. Hər kəsin qanunla qadağan olunmayan üsul və vasitə lər lə 
öz hüquqlarını və azadlıqlarını müdafiə etmək hüququ var dır. 

II. Dövlət hər kəsin hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiə
sinə təminat verir.

Maddə 27. Yaşamaq hüququ
I. Hər kəsin yaşamaq hüququ vardır. 
II. Dövlətə silahlı basqın zamanı düşmən əsgərlərinin öl

dürülməsi, məhkə mə nin qa nuni qüvvəyə minmiş hökmünə 
əsasən ölüm cəzasının tətbiqi və qa nunla nəzərdə tutulmuş 
digər hallar istisna olmaqla, hər bir şəxsin yaşamaq hüququ 
toxu nulmazdır. 

III. Müstəsna cəza tədbiri kimi ölüm cəzası tam ləğv edilə
nədək yalnız dövlətə, insan həyatına və sağlamlığına qarşı 
xüsusilə ağır cinayətlərə görə qanunla mü əyyən edilə bilər.

IV. Qanunla nəzərdə tutulmuş zəruri müdafiə, son zərurət, 
cinayətkarın ya xalan ması və tutulması, həbsdə olanın həbs 
yerindən qaçmasının qarşısının alın ması, dövlətə qarşı qiya
mın yatırılması və ya dövlət çevrilişinin qarşısının alın ması, 
ölkəyə silahlı basqın edilməsi halları istisna olmaqla, insana 
qar şı silah işlə dilməsinə yol verilmir. (1) 

Maddə 28. Azadlıq hüququ 
I. Hər kəsin azadlıq hüququ vardır. 
II. Azadlıq hüququ yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş qay

dada tutulma, həb səalma və ya azadlıqdan məhrumetmə yo
lu ilə məhdudlaşdırıla bilər. 

III. Qanuni surətdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
olan hər kəs sərbəst hərəkət edə bilər, özünə yaşayış yeri seçə bi
lər və Azərbaycan Respublikasının əra zisindən kənara gedə bilər. 

IV. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının hər zaman ma
neəsiz öz ölkəsinə qayıt maq hüququ vardır.

Maddə 29. Mülkiyyət hüququ 

I. Hər kəsin mülkiyyət hüququ vardır. 
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II. Mülkiyyətin heç bir növünə üstünlük verilmir. Mül kiy
yət hü ququ, o cümlədən xüsusi mülkiyyət hüququ qa nunla 
qoru nur. 

III. Hər kəsin mülkiyyətində daşınar və daşınmaz əmlak 
ola bilər. Mülkiyyət hü ququ mülkiyyətçinin təkbaşına və ya 
baş qa ları ilə birlikdə əmlaka sahib olmaq, əmlakdan isti
fadə et mək və onun barəsində sərəncam vermək hüquq la
rından iba rətdir. 

IV. Heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən 
məhrum edilə bil məz. Əmlakın tam müsadirəsinə yol veril
mir. Dövlət ehtiyacları və ya ictimai ehtiyaclar üçün mül
kiy yətin özgəninkiləşdirilməsinə yalnız qabaqcadan onun 
də yərini ədalətli ödəmək şərtilə yol verilə bilər.

V. Xüsusi mülkiyyət sosial öhdəliklərə səbəb olur. 

VI. Sosial ədalət və torpaqlardan səmərəli istifadə məq
sə dilə torpaq üzərində mülkiyyət hüququ qanunla məh
dud laş dı rıla bilər. 

VII. Dövlət vərəsəlik hüququna təminat verir.

Maddə 30. Əqli mülkiyyət hüququ 

I. Hər kəsin əqli mülkiyyət hüququ vardır.

II. Müəllifik hüququ, ixtiraçılıq hüququ və əqli mülkiyyət 
hü ququnun başqa növləri qanunla qorunur. 

Maddə 31. Təhlükəsiz yaşamaq hüququ 

I. Hər kəsin təhlükəsiz yaşamaq hüququ vardır. 

II. Qanunla nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, şəx
sin həyatına, fiziki və mənəvi sağlamlığına, mülkiy yə ti nə, 
mən zi li nə qəsd etmək, ona qarşı zor işlətmək qada ğan dır. 

Maddə 32. Şəxsi toxunulmazlıq hüququ 

I. Hər kəsin şəxsi toxunulmazlıq hüququ vardır. 

II. Hər kəsin şəxsi və ailə həyatının sirrini saxlamaq hü
ququ vardır. Qanunla nəzərdə tutulan hallardan başqa, 
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şəxsi və ailə həyatına müdaxilə etmək qada ğandır. Hər kə
sin şəxsi və ailə həyatına qanunsuz müdaxilədən müdafiə 
hü ququ vardır. 

III. Öz razılığı olmadan kimsənin şəxsi həyatı haqqında 
məlumatın topla nılmasına, saxlanılmasına, istifadəsinə və 
yayılmasına yol verilmir. Qanunla müəyyən edilmiş hallar 
istisna olmaqla, heç kəs onun xəbəri olmadan və ya etira
zına baxmadan izlənilə bilməz, video və foto çəkilişinə, səs 
yazısına və digər bu cür hərəkətlərə məruz qoyula bilməz. 

IV. Hər kəsin yazışma, telefon danışıqları, poçt, teleqraf 
və digər rabitə vasitələri ilə ötürülən məlumatın sirrini sax
lamaq hüququna dövlət təminat verir. Bu hüquq qanunla 
nəzərdə tutulmuş qaydada cinayətin qarşısını almaqdan və 
ya cinayət işinin istintaqı zamanı həqiqəti üzə çıxarmaqdan 
ötrü məhdudlaşdırıla bilər. 

V. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, hər 
kəs onun haqqında top lanmış məlumatlarla tanış ola bilər. 
Hər kəsin onun barəsində toplanmış və həqiqətə uyğun 
olmayan, tam olmayan, habelə qanunun tələbləri pozul
maqla əldə edilmiş məlumatların düzəldilməsini və ya çı xa
rılmasını (ləğv edilməsini) tələb etmək hüququ vardır. 

VI. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, 
üçüncü şəxslər haqqında məlumat almaq məqsədilə elektron 
formada və ya kağız üzərində aparılan informasiya ehtiyat
larına daxil olmaq qadağandır. 

VII. Məlumatın aid olduğu şəxsin buna razılığını aşkar ifadə 
etdiyi hallar, ayrıseçkiliyə yol verməmək şərtilə anonim 
xarakterli statistik məlumatların emalı və qanunun yol verdiyi 
digər hallar istisna olmaqla, informasiya texnologiyalarından 
şəxsi həyata, o cümlədən əqidəyə, dini və etnik mənsubiyyətə 
dair məlumatların açıqlanması üçün istifadə edilə bilməz. 

VIII. Fərdi məlumatların dairəsi, habelə onların emalı, top
lanması, ötürülməsi, istifadəsi və mühafizəsi şərtləri qanunla 
müəyyən edilir.
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Maddə 33. Mənzil toxunulmazlığı hüququ 
I. Hər kəsin mənzil toxunulmazlığı hüququ vardır. 
II. Qanunla müəyyən edilmiş hallar və ya məhkəmə qə

rarı istisna olmaqla, mən zildə yaşayanların iradəsi zid dinə 
heç kəs mənzilə daxil ola bilməz. 

Maddə 34. Nikah hüququ 
I. Hər kəsin qanunla nəzərdə tutulmuş yaşa çatdıqda ailə 

qurmaq hüququ vardır. 
II. Nikah könüllü razılıq əsasında bağlanılır. Heç kəs zorla 

evləndirilə (ərə ve rilə) bilməz. 
III. Nikah və ailə dövlətin himayəsindədir. Analıq, atalıq, 

uşaqlıq qanunla müha fizə edilir. Dövlət çoxuşaqlı ailələrə 
yar dım göstərir. 

IV. Ərlə arvadın hüquqları bərabərdir. Uşaqlara qayğı 
gös tərmək, onları tərbiyə etmək valideynlərin həm hüququ, 
həm də borcudur. 

V. Valideynlərə hörmət etmək, onların qayğısına qalmaq 
uşaqların bor cudur. 18 yaşına çatmış əmək qabiliyyətli 
uşaq lar əmək qabiliyyəti ol ma yan valideynlərini saxlamağa 
borc lu durlar. 

Maddə 35. Əmək hüququ 
I. Əmək fərdi və ictimai rifahın əsasıdır. 
II. Hər kəsin əməyə olan qabiliyyəti əsasında sərbəst su

rətdə özünə fəaliyyət növü, peşə, məşğuliyyət və iş yeri seç
mək hüququ vardır. 

III. Heç kəs zorla işlədilə bilməz. 
IV. Əmək müqavilələri sərbəst bağlanılır. Heç kəs əmək 

müqaviləsi bağla mağa məcbur edilə bilməz. 
V. Məhkəmə qərarı əsasında şərtləri və müddətləri qa

nunla nəzərdə tutulan məc buri əməyə cəlb etmək, hərbi 
xid mət zamanı səlahiyyətli şəxslərin əmr lə rinin yerinə ye
tirilməsi ilə əlaqədar işlətmək, fövqəladə vəziyyət və hərbi 
və ziyyət zamanı vətən daşlara tələb olunan işləri gör dür
mək hallarına yol verilir. 
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VI. Hər kəsin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək, heç 
bir ayrıseçkilik qoyul madan öz işinə görə dövlətin müəy
yənləşdirdiyi minimum əməkhaqqı miqdarından az ol ma
yan haqq almaq hüququ vardır. 

VII. İşsizlərin dövlətdən sosial müavinət almaq hüququ vardır. 

VIII. Dövlət işsizliyin aradan qaldırılması üçün bütün imkan
larından istifadə edir. 

Maddə 36. Tətil hüququ 

I. Hər kəsin təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə tətil et
mək hüququ vardır. 

II. Əmək müqaviləsi əsasında işləyənlərin tətil etmək 
hüqu qu yalnız qanun la nəzərdə tutulmuş hallarda məh
dud laşdırıla bilər. Azərbaycan Res pub likasının Silahlı Qüv
vələ rində xidmət edən hərbi qulluqçular və mülki şəxs lər tə
til edə bilməzlər.

III. Fərdi və kollektiv əmək mübahisələri qanunla müəyyən
ləşdirilmiş qayda da həll edilir. 

IV. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, lo
kaut qadağandır.

Maddə 37. İstirahət hüququ 

I. Hər kəsin istirahət hüququ vardır. 

II. Əmək müqaviləsi ilə işləyənlərə qanunla müəyyən 
edil miş, lakin gündə 8 saat dan artıq olmayan iş günü, isti
ra hət və bayram günləri, ildə azı bir dəfə 21 təqvim günün
dən az olmayan ödənişli məzuniyyət verilməsi təmin edilir. 

Maddə 38. Sosial təminat hüququ 

I. Hər kəsin sosial təminat hüququ vardır.

II. Yardıma möhtac olanlara kömək etmək, ilk növbədə, on la
rın ailə üzvlərinin bor cudur.

III. Hər kəs qanunla müəyyən edilmiş yaş həddinə çat dıqda, 
xəs təliyinə, əlilli yinə, ailə başçısını itirdiyinə, əmək qa biliy yətini 
itir diyinə, işsizliyə görə və qanunla nəzərdə tu tulmuş digər hal
larda sosial təminat almaq hüququna ma likdir. 
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IV. Təqaüdlərin və sosial müavinətlərin minimum məb
ləği qanunla mü əy yən edilir. 

V. Dövlət xeyriyyəçilik fəaliyyətinin, könüllü sosial sığor
tanın və sosial tə mi natın başqa növlərinin inkişafı üçün im
kanlar yaradır. 

Maddə 39. Sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ 

I. Hər kəsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ var dır. 

II. Hər kəsin ətraf mühitin əsl vəziyyəti haqqında məlu
mat toplamaq və ekoloji hüquqpozma ilə əlaqədar onun 
sağlamlığına və əmlakına vurulmuş zərərin əvəzini almaq 
hüququ vardır. 

III. Heç kəs ətraf mühitə, təbii ehtiyatlara qanunla müəy
yən edilmiş həd lərdən artıq təhlükə törədə və ya zərər vura 
bilməz. 

IV. Dövlət ekoloji tarazlığın saxlanılmasına, yabanı bitkilə
rin və vəhşi hey van ların  qanunla müəyyən edilmiş növlə ri
nin qorunmasına təminat verir.   

Maddə 40. Mədəniyyət hüququ 

I. Hər kəsin mədəni həyatda iştirak etmək, mədəniyyət 
 tə sisatlarından və mədəni sərvətlərdən istifadə etmək hü
qu qu vardır. 

II. Hər kəs tarixi, mədəni və mənəvi irsə hörmətlə ya naş
malı, ona qayğı gös tər məli, tarix və mədəniyyət abidə lərini 
qorumalıdır. 

Maddə 41. Sağlamlığın qorunması hüququ 

I. Hər kəsin sağlamlığını qorumaq və tibbi yardım almaq 
hüququ vardır. 

II. Dövlət müxtəlif mülkiyyət növləri əsasında fəaliyyət 
gös tərən səhiyyənin bütün növlərinin inkişafı üçün zəruri təd
birlər görür, sanitariyaepidemiologiya sa la matlı ğına təmi nat 
verir, tibbi sığortanın müxtəlif növləri üçün imkanlar ya radır. 
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III. İnsanların həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə törədən 
faktları və halları gizlə dən vəzifəli şəxslər qanun əsasında 
mə suliyyətə cəlb edilirlər. 

Maddə 42. Təhsil hüququ 

I. Hər bir vətəndaşın təhsil almaq hüququ vardır. 

II. Dövlət pulsuz icbari ümumi orta təhsil almaq hüqu
qunu təmin edir. 

III. Təhsil sisteminə dövlət tərəfindən nəzarət edilir.

IV. Maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq istedadlı şəxslə
rin təhsili davam etdir mə sinə dövlət zəmanət verir. 

V. Dövlət minimum təhsil standartlarını müəyyən edir. 

Maddə 43. Mənzil hüququ 

I. Heç kəs yaşadığı mənzildən qanunsuz məhrum edilə 
bilməz. 

II. Dövlət yaşayış binalarının və evlərin tikintisinə rəvac 
verir, insanların mənzil hüququnu gerçəkləşdirmək üçün 
xüsusi tədbirlər görür. 

Maddə 44. Milli mənsubiyyət hüququ 

I. Hər kəsin milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq hü
qu qu vardır. 

II. Heç kəs milli mənsubiyyətini dəyişdirməyə məcbur edi
lə bilməz. 

Maddə 45. Ana dilindən istifadə hüququ 

I. Hər kəsin ana dilindən istifadə etmək hüququ vardır. 
Hər kəsin istədiyi dildə tərbiyə və təhsil almaq, yaradıcılıqla 
məşğul olmaq hüququ vardır. 

II. Heç kəs ana dilindən istifadə hüququndan məhrum 
edilə bilməz. 

Maddə 46. Şərəf və ləyaqətin müdafiəsi hüququ 

I. Hər kəsin öz şərəf və ləyaqətini müdafiə etmək hüququ 
vardır. 
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II. Şəxsiyyətin ləyaqəti dövlət tərəfindən qorunur. Heç bir 
hal şəxsiyyətin lə ya qə tinin alçaldılmasına əsas verə bilməz. 

III. Heç kəsə işgəncə və əzab verilə bilməz. Heç kəs insan 
ləyaqətini alçaldan rəftara və ya cəzaya məruz qala bilməz. 
Özünün könüllü razılığı olmadan heç kəsin üzərində tibbi, 
elmi və başqa təcrübələr aparıla bilməz. 

Maddə 47. Fikir və söz azadlığı 

I. Hər kəsin fikir və söz azadlığı vardır. 

II. Heç kəs öz fikir və əqidəsini açıqlamağa və ya fikir və 
əqi dəsindən dön məyə məcbur edilə bilməz. 

III. İrqi, milli, dini, sosial və hər hansı digər meyara əsas
la nan ədavət və düş mən çilik oyadan təşviqata və təbliğata 
yol verilmir.

Maddə 48. Vicdan azadlığı 

I. Hər kəsin vicdan azadlığı vardır.

II. Hər kəsin dinə münasibətini müstəqil müəyyən ləş dir
mək, hər hansı dinə təkba şına və ya başqaları ilə birlikdə 
eti qad etmək, yaxud heç bir dinə etiqad etməmək, dinə 
mü nasibəti ilə bağlı əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hü
ququ vardır. 

III. Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi, ictimai qaydanı 
pozmursa və ya ictimai əxlaqa zidd deyildirsə, sərbəstdir. 

IV. Dini etiqad və ya əqidə hüquq pozuntusuna bəraət 
qa zandırmır. 

V. Heç kəs öz dini etiqadını və əqidəsini ifadə etməyə (nü
mayiş etdirməyə), dini məra simləri yerinə yetirməyə və ya 
dini mərasimlərdə iştirak etməyə məcbur edilə bil məz.   
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İnsan hüquqları və azadlıqlarını 
qo rumaq üçün bir çox beynəlxalq 
təşkilatlar fəaliyyətə başladı. İnsan la
rın hüquqla rının beynəlxalq səviy yə
də qorunması məqsədilə bu təşki
latlar arasında müxtəlif razı laş malar 
əl də edildi.

1945ci ildə Birləşmiş Millətlər 
Təş kilatı yaradıldı. Bu təş ki la tın yara
dılmasında məqsəd dövlətlər arasın
dakı müna si bətləri hüquqi çər çi vəyə 
salmaq idi. 1948ci il dekabrın 10da 
BMT Baş Məclisi “Ümum dün ya İnsan 
Hüquqları Bəyannaməsi”ni qə bul etdi. 

1994cü il mart ayı nın 19da 
20 Yanvar metro stansiyasında 

baş verən terror aktı

HÜQUQLARIMIZ 
BEYNƏLXALQ 
SƏVİYYƏDƏ 
QORUNUR

Dünyada baş verən ardıarası kə

silməyən müharibələr insan la rın 

hüquqlarının pozulmasına, in san 

ləyaqətinin alçaldılmasına və s. 

sə bəb olur. Təkcə müharibələr və 

mü naqişələr deyil, terror və buna 

bənzər hadisələr də insan ların hü

quqlarının tapdalan ma sına gə tirib 

çıxaran səbəb lər dən dir. 

XIX əsr dən insan hü quq larının 

mü da fiəsi sahəsində beynəl xalq 

miq yasda mübarizəyə başla nıl dı. 

Lakin bu dövrdə insan hü quq la rı

nın qorun ması üçün o qə dər də 

bö yük işlərə imza atılmadı. İn san 

hüquqları uğ run da müba rizə yal

nız XX əs rin ortalarından başla

yaraq ta rixdə öz izini qoydu və 

həl ledici rol oynadı.

Nə üçün insan hüquqlarının qo
run ması uğrunda mübarizə tari
xində məhz XX əsr həl l edici rol 
oynadı? Hüquq ları mızın mü da
fiəsi bu dövrdən eti barən bey
nəlxalq səviyyədə qoru nur mu?

◄

10
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Bə yan namə nin qəbul edil məsində əsas məq səd insan hüquq ları və azad lıq
larının bütün dövlətlərin əməl et məli olduğu normaları müəyyən ləş dirmək idi. 
Həmin bə yan namə müx təlif siyasi və sosialiqtisadi quru luşlu dövlət lərin insan 
hü quq la rının və azadlıqlarının müdafiəsi sa hə sində əmək daş lıq imkan larını nü
ma yiş etdirən mühüm bey nəlxalq sənəddir.

Bəyannamədə 7 prinsip öz əksini tapmışdır. Bu prinsiplər aşa ğı da kı lar dır:

1.  Güc tətbiq etməmək və ya güclə hədələməmək;

2. Beynəlxalq mübahisələri dinc yolla həll etmək;

3.  Dövlətin daxili siyasətində olan işlərə qarışmamaq;

4.   BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq dövlətlərin birbiri ilə əmək daşlıq etməsi;

5.  Xalqların hüquq bərabərliyi və özünü müəyyənetmə;

6. Dövlətlərin suveren bərabərliyi;

7.  BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq dövlətlərin öz üzərinə götür dükləri öh
dəlikləri vicdanla yerinə yetirməsi.

“Ümumdünya İnsan 
Hüquqları Bəyanna

məsi”ni qəbul 
etmiş BMTnin Baş 
Məclisi (hazırda Baş  

Assambleyası). 
Paris, 1948ci il◄

Bəyannamədə daha hansı prinsiplər ola bilərdi? Əlavələrinizi qeyd edin.



70

Həyat bi̇lgi̇si̇

Digər – “Mülki və siyasi hüquqlar haq qında Bey nəl xalq 
Pakt” isə yaşamaq, şəxsi toxunulmazlıq, sər bəst top laşmaq 
hü ququnun, söz, vic dan və din azad lığının qanunla qo run
duğunu bəyan edir. Pakta görə, heç kəs hə yat dan öz ba
şına məh rum edilə, iş gən cə yə və kölə liyə məruz qoyula, 
məc buri, yaxud ic bari əmə yə cəlb edilə bil məz.

Hazırda dünya dövlətlərinin bir çoxu bu paktların iş ti
rakçısıdır. 

Helsinki. Finlandiya

◄

Hələ 1965ci ildə BMT Baş Məclisinin qəbul etdiyi “İrqi ayrıseçkiliyin bütün 
formalarının ləğvi haqqında Beynəl xalq Konvensiya”da irqi ayrıseçkilik pislən
miş dir. Burada irqi ayrıseçkiliyə və ya onun saxlanmasına səbəb olan siya səti 
də yişmək tövsiyə olunmuşdur.

Beynəlxalq birliklərin qəbul etdiyi sənədlərdən biri də 1966cı ilə aid “İq
tisadi, sosial və mədəni hü quq lar haqqında Beynəlxalq Pakt”dır. Bu pakt ədalətli 
və əlverişli əmək hüququnu, yaratmaq hüqu qunu, sosial təmi nat, ailə  nin mü da
fiəsi, səhiyyə, təhsil və s. ilə əla qədar hüquq ları elan və təsbit edir.

“İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt”ın əhəmiy yə tini 
müəyyənləşdirin və ölkəmizdə bu sahədə görülən işlərə dair faktlar göstərin.
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Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq üzrə Helsinki Mü şavirəsinin 1 avqust 
1975ci il tarixli Yekun Aktında isə 10 prinsip göstərilmişdir; yuxarıda sadalanan 
prinsiplərə da ha 3ü əlavə olun muşdur:

1. Sərhədlərin toxunulmazlığı;
2. Dövlətlərin ərazi bütövlüyü;
3. Əsas insan hüquq və azadlıqlarına hörmət edilməsi.

Qəbul edilmiş Helsinki Yekun Aktı, əslində, beynəlxalq müqavilə deyildir, re
gional xarakterli bir sənəddir. Lakin onun təsbit etdiyi prinsiplər, o cümlədən əl də 
edilmiş 3 prinsip ümumi beynəlxalq hüqu qu n bir hissəsi kimi döv lətlər tə rə
findən ta nındı. Beləliklə, Helsinki Yekun Aktı mü asir beynəlxalq hüququn ha mı
lıqla qə bul olunmuş on əsas prin sipini bəyan etdi.

Helsinki Yekun Aktı dövlətlərin üzərinə baş lıca öhdəliklər də qo yurdu. Öhdə
liklərə əsasən, dövlətlər insan hüquqlarına hörmət et məli və beynəlxalq sə viy yə
də dəs tək verməli idi. 
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Azər baycan Res publikası da qəbul edil
miş insan və vətəndaş hü quqla rını və azad
lıqlarını dəs təkləyir, bu sahədə təd bir lər 
gö rür. Azər bay can Respublikası müs tə qil lik 
qa zan dıq dan son ra bey nəl xalq nor ma lara 
uyğun demok ratik, hü quqi və dün yəvi döv
lət quru cu lu ğunu əsas gö tür müş və özü
nün in ki şaf yo lunu seç mişdir. Azər bay can 
Res pub lika sının ümum xalq səs ver mə si ilə 
qə bul edil miş Konsti tu si ya sında in san və 
və təndaş hüquq larının və azad lıq larının tə
min olun ması döv ləti mi zin ali məqsədi ki
mi bə yan edil mişdir.

Konstitusiyamızda irqindən, etnik mən
subiyyətindən, dinin dən, dilin dən, cin sin dən, 
mənşəyindən, əqidəsindən, si ya si və sosial 
mənsubiyyətindən və s. hal lar dan asılı ol
ma yaraq, hər bir in sanın hü quq la rı nın və 
azad lıqlarının müda fiəsi qa nun ve ricilik, icra 
və məhkəmə or qan ları qar şı sında vəzifə ki
mi qoyul muşdur. 
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Hər bir vətəndaşın həyatında və cəmiy yət də insan hü quq la rının reallığa çev
ril məsi ama lına xidmət edən Azər bay can Res publikası in san hüquqları sahə sində 
20dək bey nəl xalq kon vensiya və sazişə qoşul muşdur.

Ulu öndər Heydər Əliyev 1998ci ildə “İn san və və tən daş hüquqlarının və 
azad lıq la rının tə min edilməsi sahəsində təd birlər haq qında” Fər man verdi. Bu fər
man BMTnin insan hü quq larına dair 1948ci il 10 de kabr tarixli Bə yan na məsinin 
qə bul edilməsinin 50 illiyi ilə əla qədar idi. Orada göstərilirdi ki, qanun la yi hə lə ri
nin ha zır lanması və qanun ların qəbul edil məsi za ma nı Azərbaycan Respubli kası
nın Kons ti tusiya sın da əks etdi rilmiş insan hüquq və azadlıqları əsas meyar kimi 
rəh bər tu tulsun. Həmçinin Milli Məclisin de pu tatları ATƏTin və Av ropa Şu rasının 
Par lament as sam ble ya la rının, Müstə qil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan döv lətlərin 
Par la ment lərarası As sam bleyası nın, Qa ra Dəniz İqti sadi Əmək daşlıq Təş kilatı Par
la ment As sam ble yasının, Par la ment lərarası İt tifa qın ses siya la rın da, hə min təş ki lat
ların mü va fiq komi tələrinin təd bir lərində fəal iştirak et sinlər. Onlar insan hü
quqları və azad lıqlarının müda fiəsi sahə sində Azərbaycan Res pub likasının döv lət 
siya sə ti nin təbliğatçısı olsunlar. Ermənistan–Azər bay can Dağ lıq Qarabağ mü na
qişəsi nə ti cəsində qaç qın və məc buri köç kün düşmüş şəxs lərin hü quq larının bər
pası üçün aparılan işi güc lən dir sinlər.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında insan və vətəndaş hüquqlarına 
və azadlıqlarına aid maddələrdə əks olunan mə sə lələri bey nəlxalq sənədlərlə 
mü qa yisəli şəkildə müzakirə edin.
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Fərmanda nəzərdə tutulan məsələlərdən biri də Azər
bay can Respublikasının BMTnin 18 de kabr 1990cı il ta
rixli “Bü tün fəhlə miq rantların* və onların ailə üzvlərinin 
hü quq la rının qo runması haqqında” Bey nəl xalq Konvensi
yasına, BMTnin 1976cı il 23 mart tarixli “Mülki və siyasi 
hüquqlar haq qında Bey nəlxalq Pak t”ının bi rinci fakültativ 
pro to koluna, BMTnin 1989cu il 15 dekabr tarixli “Mülki 
və siyasi hüquqlar haqqın da Bey nəl xalq Pakt”ının ikinci 
fa kül tativ pro tokoluna və in san hü quqları sa həsində 
möv cud olan digər beynəlxalq sa ziş lərə qoşul masının 
müm kün lüyü mə sələsinin öyrə nil məsi idi. 

Beləliklə, məlum olur ki, ölkəmizdə insan və vətən daş 
hü quqları və azadlıqları beynəlxalq səviyyədə də qo runur.

Fərmanda həmçinin aşağıdakılar öz əksini tapmışdır:

•  İnsan hüquqları sahəsində Azərbaycan Respublika sı nın tərəf dar çıxdığı bey
nəlxalq sazişlərin tam və səmərəli həyata ke çi rilməsi üçün müvafiq təşkilati 
və digər tədbirlərin görül məsini təmin et sinlər;

•  Avropa Komissiyası, Avropa Şurası, ATƏTin İnsan hüquq larına dair demok
ratik təsisatlar bürosu, Bey nəlxalq Amnis tiya, İnsan hüquq la rını müşahidə 
edən Helsinki Təşkilatı, ha belə insan hüquqları sahə sində fəaliyyət göstərən 
müvafiq qu rumlarla və digər beynəl xalq təş kilatlarla əməkdaşlığın daha da 
inkişaf et di rilməsi sahəsində təd bir lər həyata keçir sin lər;

•  Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən qeyridövlət hüquqi mü
dafiə təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqə lə rin yara dıl ma sı nı və inkişaf etdirilməsini 
təmin etsinlər.

Miqrant –

öz ana vətənindən 
digər bir ölkəyə 
köçən şəxs
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Azərbay can torpaqlarının ermənilər tərə fin dən işğalı nəticə sində doğma 
yurdyuvalarını tərk etmiş məcburi köçkünlər

◄

1.  İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının pozulması haqqında hansı 
faktları göstərə bi lərsiniz?

2.  Beynəlxa lq hüquqi sənədlər barədə sizi daha çox düşün dürən nədir?

3.  “Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyanna məsi”ni milli hüquqi sənəd lə rimizlə 
mü qayisə edib təqdimat hazırlayın.

4.  İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının qorunmasının əhə miyyəti 
haqqında topladığınız əlavə məlumatlar əsasında cədvəl tərtib edin.

5.  İnsan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını müdafiə edən daha hansı 
sənədlər vardır? Araş dırma apa raraq həmin sənədlərin əhə miy yətini göstərin.

6.  Sizcə, insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını müdafiə edən bu qədər 
sə nədlər olduğu hal da, niyə hələ də hü quqları pozulan insanlar var? Səbəbi 
əsaslandıraraq təq dimat hazırlayın.

7.  “Hüquqlarımız və azadlıqlarımız beynəlxalq səviyyədə qorunur” möv zusunda 
esse ha zırlayın.
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Ulu öndər Heydər Əliyev de miş
dir: “İqtisadiyyatı güclü olan döv lət 
hər şeyə qadirdir”. Ölkə mizin iq ti sadi 
qüd rətinin artması bü tün sa hə lərə öz 
təsirini göstər mişdir. Döv lətin iqtisadi 
vəziyyətini tənzim ləmək və in kişafına 
səy gös tərmək hər bir vətəndaşın ma
raq dairə sin də olmalıdır. 

İQTİSADİ 
SƏMƏRƏLİLİK 
RİFAHIMIZDIR

Respublikamız iqtisadi sahədə əl
də etdiyi nailiyyətlərə görə ha
zırda bütün dün yada tanı nır. Öl
kə mizin sərvətlərindən sə mə rəli  
istifadə xalqın rifa hının yük səl
dilməsinə imkan yaradır. Ha
zırda müharibə şərai tində ol ma
sına baxmayaraq, ölkəmiz in ki şaf 
etmiş ölkələrdən iq ti sadi cə hət
dən heç də geridə qal mır.

Sizcə, iqtisadiyyatımızın in kişa fı
na səbəb nə dir? Səmərəli işlərin 
görülməsi ölkə iqtisadiy ya tının 
in ki şafına nə dərəcədə tə sir edir?

11

Ailə də kiçik dövlətdir. Uğur və 
Ba nu bir ailənin övladlarıdır. Onlar 
ne çə vaxt idi ki, ata la rının verdiyi pul
lara qənaət edib toplayırdılar. Hət ta 
pul saxlamaq üçün xüsusi qu tular da 
hazır la mış dılar.
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Pulların qutuya qoyulmasını və lazımi ehtiyaclar üçün 
gö tü rül mə sini hesab la maq dan ötrü he sab ki tab ça sı dü
zəlt mişdilər. Hər də fə qutuya pulu qoy duqda, ya xud gö
türdükdə ki tabçada öz qeyd lərini edir dilər. Uşaq lar bir 
dəfə hesab ki tab çasındakı ba lans la rını yox la yanda gör
dülər ki, Banu Uğurdan daha çox pu la qə na ət et mişdir. 
Uğur öz pu lunun Ba nu nun pu l undan az oldu ğu nu görüb 
təəc cüb ləndi. Axı ataları hə mişə onlara eyni məb ləğdə 
pul verirdi. Yaranmış və ziy yəti ay dın laş dırmaq üçün Banu 
Uğura təklif etdi ki, bir ay müd də tində xərclə dik ləri pul la
rın he sa bını tutsunlar və bu fərqin hansı sə bəbdən ya ran
dığını aşkar etsinlər. Uğur əmə liy yat apar maq üçün he sab
lama maşınından isti fadə etdi. Öz hesab ki tab çasındakı 
qeyd lərə birbir nəzər ye tirdi. Qu tu suna qoyduğu və gö
tür düyü pulları he sab la dıqca o, işin nə yer də oldu ğunu 
an lamağa baş layırdı. Ba nunun pul la rının daha çox qal
ması onu də rin dən dü şün dü rürdü. Necə oldu ki, Ba nu
nun pulu çox qaldı? 

Banu Uğurun bu narahatlığını başa düşdü. Öz hesab 
kitab çasını gətirdi, orada apardığı qeydləri oxu du. Sonra 
Uğur dan xahiş etdi ki, onun da pullarının he sa bını aparsın. 
Banu nun pullarını hesablayan Uğur və ziy yəti dərk etdi. O, 
həmişə Banunun alışveriş et məz dən əvvəl özünə sual 
ver diyini gör müşdü: “Bu mə nə, həqi qətən, lazım dırmı, 
yox sa mən, sadəcə, bunu istə yirəm?” De mək, Banu pul la
rın dan çox qənaətlə isti fadə etmişdi. Ona la zım olmayan 
və ya səmərəsiz heç nəyə pul xərc lə mə mişdi.

Həyatda xərclərimizin hesabını aparmaq və aldıq la
rımı zın nə qədər zəruri olduğunu müəyyən etmək bizim 
sə mərəli ya şamaq im kan larına malik olmağımıza şərait 
yara da caqdır. 

Hər kəsin öz gündəlik tələbatlarını ödəmək üçün pu la 
ehtiyacı vardır və in sanlar öz pullarından müxtəlif cür isti
fadə edirlər. Bəzi in sanlar daha çox, bəziləri isə da ha az 
pul qazanırlar. Kimsə daha çox pul xərc ləyir, kimsə da ha 
qə na ət cil dir. Gə lir lə rinin bir qisminə qə naət edən lərlə ya
naşı, bütün gəlir lərini xərc ləyən, hətta borc ala raq sonda 
çıxılmaz vəziyyətə düşənlər də var. 

Siz pullarınızı 
xərcləyərkən sə
mərəli istifadə yol
larına üs tün lük 
verirsinizmi? 
İqtisadi sə mə rəlilik 
nədir? İqti sadi 
səmə rə liliyin əsa
sını nə təşkil edir?



Alış-veriş edərkən aşağıdakı sorğu vərəqindən istifadə etsəniz, 
sizin üçün faydalı ola bilər.  

Bu əşya mənə maliyyə məqsədlərimə çat maq da kö mək edəcəkmi, yoxsa gə lə cək də 
la zım ola biləcək başqa bir şey al maq üçün bu gün pula qənaət etmə yim daha 
yaxşı olar? 

Nə almaq istərdim?

Bu mənə, həqiqətən, lazımdırmı?

Mən nə üçün bunu istəyirəm?

 Onu almağa, saxlamağa sərf olu nan pu la və vaxta dəyərmi?

 Onun əvəzində istifadə edə biləcəyim və artıq malik ol duğum başqa nəsə varmı?

Mən əşyanı icarəyə götürə və ya yeni si nin əvə zinə istifadə olun mu şunu ala bi lə rəm mi?

 Onu almaq üçün mən neçə həftəlik cib xərcliyinə qə naət etmə li yəm?

78
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Pullarını uğurla idarə et məyi ba ca ran in san
lar öz gəlir və xərclərinə daha yaxşı nə zarət edir
lər. Bunun üçün aşa ğıdakı sual lara cavab ver
mək lə hesablama aparmaq olar:
•  Həftə ərzində nə qədər pul qazan mı sı nız?
• Nə qədər pul xərclə mi siniz?
•  Xərclədiyiniz pulla daha nə edə bi lər diniz?

Təsəvvür edin ki, kimsəsiz uşaqlar evin də şən lik keçirirsiniz. Bu şənlik 
sizin hər birinizin həm qonaq, həm də aşpaz qismin də çıxış edə cəyiniz 
fərqli bir zi ya fət olacaq. Şən likdə müx təlif yeməklərin hazırlan ması üçün 
pula ehtiyac ya ranacaq. Amma bütün uşaq ların büdcəsini nəzərə al
saq, böyük məbləğdə və saitin top lanması qeyrimüm kündür. Siz az 
pulla müx təlif ye məklər hazır lamaq üçün müt ləq sə mə rəli addımlar 
atma lısınız. 
Hansı səmərəli təklifəriniz ola bilər? Şənliyin təşkili üçün hansı plan lar 
həyata keçirərdiniz? Təklifərinizi söyləyin. Daha səmərəli təklifi müəy
yən ləş di rə rək müzakirə edin.

İqtisadi səmərəlilik – müxtəlif yeniliklərin istehsalın nə ticəsinə təsirini müəy
yənləşdirməyə imkan verir. Yəni elmitexniki yeni liklərin tətbiqi və əv vəlki şə
raitdə çəkilən xərc müqabilində əldə olunan məhsul müqa yisə edil məklə iq tisadi 
səmərəlilik müəy yənləşdirilir. Bu za man iqtisadi səmərəliliyi xarak terizə edən 
di gər göstə ricilər də – mənfəət, əmək məh suldarlığı və s. hesab lanır.

Depozit –

fiziki və hüquqi 
şəxslərin bankda 
saxlanılan pul vəsaiti

Siz daha çox vəsait toplamaq istəyirsinizsə, aşağı dakı cəd vəldən isti fadə edə 
bilərsiniz.

Alışveriş tarixi Depozit* Çıxarma Yekun 
balans
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Səmərəliliyin yüksək səviyyəyə qalxmasına şərait 
ya ra dan amillərdən biri də keyfiyyətdir. Keyfiyyətin 
əldə olun ması üçün maksimum potensialın istifadə 
edil məsi zə ruridir. İstehsal olu nan məhsulun qiyməti 
onun keyfiyyəti ilə yanaşı, ayrılan xərclərin miqdarı ilə 
də mü əyyənləşir. Az xərclə key fiyyətli məhsul əldə et
mək iqti sadi səmərəlilik üçün va cib amildir. 

Elm və texnikanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq iqti
sadi səmərəlilikdə bir sıra yeniliklər özünü göstərdi. 
Bu sahənin inkişafı üçün yeni standartların tətbiqinə 
im kan lar açıldı. 

Bütün məhsulların qiymətinin müəyyən edilməsi 
üçün standartlardan istifadə edilir.

Beynəlxalq Standart
laşdırma Təşkilatı 
elektrik, elektronika və 
telekommunikasiya istisna 
olmaqla, bütün sahələr 
üzrə standartlaşdırma ilə 
məşğuldur.

İqtisadi səmərəliliyə şərait yaradan amilləri sadalayın.

◄

Elmitexniki tərəqqinin iqtisadi səmərəliliyə təsirinin nədən ibarət olduğunu izah 
edin.

Dövlət standartlaşdırma orqan ları ilə yerli xidmət or qan ları birgə işləməlidir 
ki, yara dılmış standart tətbiq olun duqda iqti sadi səmərə verə bilsin. 

Ölkəmiz resurslarla zəngindir. İqtisadi poten sialın is ti fa dəsi üçün resursların 
istehsal döv riyyəsinə tam cəlb olun ma sı ilə yanaşı, onlardan daha səmə rəli is
tifa də etmək lazım dır. Çünki təbii resursların kəmiyyət və keyfiyyəti iqtisadi artı
mın başlıca amillərin dən biri olub iqtisadiyyatın inkişafı üçün vacibdir. 

Təbii resurslar dedikdə bü tün təbiət kom po nentləri, əsa sən, torpaq, neft, su 
və s. nəzərdə tu tulur.
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Torpaq kənd təsərrüfatı işlərinin apa rılması üçün əsas re sursdur. Tor  pağın 
mün bitliyi yüksək məhsul dar lıq deməkdir. Əlbəttə, əgər torpaq şoran, qumlu və s. 
səbəblərdən ya rar sız dırsa, bura əlavə kapital qo yuluşu tə ləb olunur. Bu zaman hə
min tor paq sahə sindən daha sə mərəli is ti fadə etmək mümkün ola caq. 

Torpaqla yanaşı, ölkə iqtisadiy ya tına gəlir gətirən sahə lər dən biri də neftdir. 
Neftçıxarma iqtisadiyyatımızın inkişa fında əsas rol oynayan sahələr dən dir. 

Ümu miyyətlə, təbii sər vət lə rimiz olan tor paq, neft, su və s. resurslardan sə
mərəli is ti fadə ölkə iq ti sadiyyatına böyük gəlir gətirir. 

Təhsil və peşə hazırlığının iqtisadi artımın sürətinə təsirini faktlarla əsaslandırın.

Təbii resursların iqtisadiyyatımızın inkişafına təsirini şərh edin.

Əmək resurslarının kəmiyyət və keyfiyyəti də iqtisadi artımda xüsusi rola ma
likdir. Əmək resurslarından daha məh suldar istifadə etməklə məhsul artımına nail 
olmaq mümkündür. İşçi qüvvəsinin təhsil və peşə hazırlığı iqtisadi artımın sürətinə 
öz təsirini göstərir.

İqtisadi artıma təsir edən amillərdən biri də resursların səmərəli bölgüsüdür. 
Resurslardan səmərəli istifadənin iqti sadi artım üçün oynadığı rol nə qədər əhə
miyyətlidirsə, onla rın səmərəli bölgüsü də bir o qədər önəmlidir. 

Bank və bankçılıq müasir inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatında önəmli yerlər
dən birini tutur. Banklarda müx təlif bank xidmətləri həyata keçirilir. 

Cəmiyyətdə əhalinin əksər hissəsi bank xidmətlərindən istifadə etməklə öz 
həyat tərzini bu və ya digər formada tənzimləyir. 

Banklar əmanət və kreditlərlə yanaşı, aşağıdakı bank fəaliyyət növləri ilə də 
məşğul olur:

•  Müştəri üçün bank hesabı açır;
•  Bank hesabları vasitəsilə pul köçürmələri edir;
•  Nağdsız ödənişləri həyata keçirir;
•  Sənədləri və qiymətli əşyaları xüsusi otaqlarda və ya seyf qutularda saxlayır və s.
Banklar biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər üçün də müəyyən 

xidməthaqqı qarşılığında maliyyə məsləhəti və ya konsultasiya xidmətləri təklif 
edir. Müasir dövrdə bank sisteminin təşkil etdiyi ən rahat üsullardan biri də ter
minalların quraşdırılmasıdır. Müxtəlif yerlərdə – ticarət mərkəzlərində, ma ğaza və 
obyektlərdə və s. bu terminallar vasitəsilə nağdsız ödənişlər həyata keçirilir. 
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Bank sistemindəki bu kimi yeniliklər iqtisadiyyatın tənzimlənməsində mühüm 
rol oynayır. 

Azərbaycan bank sisteminə ölkə qanunvericiliyinə uyğun fəaliyyət göstərən 
banklar daxildir. 

Mərkəzi Bank dövlətin pul və valyuta siyasətini müəyyənləşdirən, nağd pul 
döv riyyəsini təşkil edən, manatın xarici valyutalara nisbətdə rəsmi məzənnəsini 
for ma laşdıran, ödəniş sistemlərinin təşkilini və fəaliyyətini nizamlayan dövlət təş
kilatıdır. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının qanunlarında maliyyə bazarla
rına nəzarət orqanının müəyyən edilmiş səlahiyyətləri, o cümlədən onun maliyyə 
xidmətləri bazarında lisenziyalaşdırma və nəzarət investorlarının, maliyyə xidmət
ləri istehlakçılarının hüquqlarının qorunması sahəsində vəzifə və hüquqları da 
Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilir.

1. Səmərəli istifadənin iqtisadiyyatın inkişafına təsirini izah edin.

2. “Ailədə səmərəli iqtisadiyyat” mövzusunda təqdimat hazırlayın.

3.  “Məktəb şənliyə hazırlaşır” mövzusunda səmərəli xərclərin təşkil olunması ilə 
bağlı layihə hazırlayın.

4. “Dövlətin gəliri iqtisadi səmərəliliyin nəticəsidir” fikrini izah edin.

5. Həftəlik xərclərinizi hesablayın və cədvəldəki xanaları doldurun.

Tarix
Gəlirin mənbəyi 

və miqdarı Mən nə aldım? Neçəyə idi?
Bu, istək, yaxud 

ehtiyac idi?

6.  “Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində iqtisadi səmərəlilik elm və texnikanın inki
şafından qaynaqlanır” cümləsini təhlil edib dəyərləndirin. 

7.  İnkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatındakı irəliləyişlərlə bağlı təqdimat hazırlayın.

8.  Təsəvvür edin ki, bir şokolad fabriki açmısınız. Rəqabətə davam gətirməyiniz üçün 
müəyyən qabaqlayıcı işlər görməlisiniz. Bu halda daha səmərəli yollar seçməyi
niz zəruridir. Siz hansı addımları atardınız?
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III BÖLMƏ

Mədəniyyət və 
tolerantlıq 
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Amerikalı hindu

TOLERANTLIQ
Dini, milli, irqi, cin si, siyasi və 

ideoloji fərq lə rinə gö rə insan ların 
təqiblərə və zora kılıq lara məruz 
qal ması halları ək sər ölkə lərdə hə
lə qədimdən möv cud ol muş dur. 
Bu kimi ha disələr, nə ha yət ki, XX 
əsrin or talarından eti barən dün ya 
xalq la rını dü şün məyə va dar etmiş 
və bütün xalq lar bir birinə qarşı 
dözüm lü ol maq haq qında qə rar 
ver mə yə məc bur ol muşlar.

Ho lokost –

yunanca “holos” – bü tün, 
“ka us tos” – yanmış de mək
dir. Al ma ni yada na sist ha
ki miy yə tin yə hu di lərə qar şı 
soy qı rı mı

Belə hadi sələr nə üçün baş verir di?  

Dünya çoxsaylı qırğınların şahidi 
ol muşdur. İspa niya katolik olma
yan ları inkvizi si yaya məruz qoyan, 
Ame rika Birləş miş Ştat ları isə bir 
neçə yüz il qaradərililəri və hin
duları mən sub ol duqları irqlə rinə 
görə tə qib edən öl kə kimi tarixə 
düş müş dür. La kin bu ki mi qırğın
ların ən bö yüyü – 1939–1945ci il
lər də baş ver miş İkinci Dün ya mü
haribəsi illə rində yal nız milli mən
su biyyətə gö rə milyon larla yə hu
dinin məhv edil diyi “Ho  lo kost”* 
ha di səsi ötən əsrin tari xinə qan lı 
hərf lər lə yazılmışdır.

◄
12
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“Ümumdünya İnsan Hüquqları Bə yannaməsi”ndə gös tə
rilir: “İnsan ailəsinin bütün üzvlərinə məxsus ləyaqətin eti
ra fı və onların bərabər, ayrılmaz hüquqları azadlıq, əda lət 
və ümumi dünyanın əsa sını təşkil edir. İnsan hü quq la rı na 
qarşı etina sızlıq və nifrət insanın vicdanını hid dət lən di rən 
vəhşi aktlara gətirib çıxarır”. 

Amerikada açılmış 
“Holokost ilə üz-
üzə” sərgisindən 
fotoşəkil

◄
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Dini tolerantlığın rəmzi olan Kazan Kremli UNESKOnun Ümumdünya maddi irs siyahısına 
salınmış abidələrdəndir. Kremlin ərazisində pravoslav kilsəsi və 

KulŞərif məscidi yanbayan yerləşir.

Bu bə yan na mədən sonra dözümlülük ba rə də çoxlu 
sayda qə rarlar qəbul edilir. 1995ci ildə UNESKO Baş 
Kon fransı öz ses siya sında dö züm lülük prin siplərinə dair 
bə yan namə qə bul etmiş dir. Bu sənəddə qeyd olunurdu 
ki, dözüm lülük, ilk növ bədə, insan hüquq və azadlıq la
rının eti rafı əsa sında formalaşan fəal müna si bət dir.

Dözümlülük anlayışı çox hallarda “tolerantlıq” kimi 
də işlədilir. Tolerantlıq – dö zümlülük, başqa sözlə, di
gər inam və əqidələrə olduğu kimi yanaşma, onların 
var lığına dö zümlü olmaq mənasını daşıyır. Dözümlülük 
başqa di nə, millətə, mədə niy yətə, adətənənəyə, ba xış
lara, xü su siyyət lərə qar şı sakit ya naşmaq, onun var lı ğı
na dö züm nümayiş etdirmək deməkdir. 

◄

Dözümsüzlüyə 
qarşı hansı sənəd
lər qə bul edil 
mişdir? Bu sə
nədlərin qəbul 
edilməsinin bə
şəriy yət üçün 
əhəmiyyəti nədir?
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1648ci ildə imzalanmış Vestfal sülhü dini dözümlülüklə bağlı ilk sənəd hesab 
olu nur. Lakin bu sənəd yazıldığı gündən fəaliyyətsiz olaraq qaldı. Belə ki onun 
ar dınca gələn müharibə və dini dö zümsüzlük bu ideya üçün mühitin yetiş mə
diyini sübut etdi.

Bir qrup tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, dözümlülük ide
yası ilk dəfə XVI–XVII əsrlərdə Avropada meydana gəl miş
dir. O zaman dözümlülük yalnız din və insanların vic dan 
azadlığı ilə bağlı olmuşdur. 

Tolerantlıq anlayışının ən aydın tərifi Ümummilli lider Heydər Əliyevə məx sus
dur. O demişdir: “Tolerantlıq, dözümlülük çox geniş anlayışdır. O həm insani mü
na si bətlərin, həm də döv lətlərarası, mil lətlərarası, dinlər ara sı münasibət lərin bir 
çox cəhət lə rinə aid dir... O təkcə dinlərin birbirinə dözümlülüyü deyil, həm də 
birbi ri nin adətlərinə, mənəviyyatına dö züm lülük, mədəniyyətlərə dö züm lülük 
deməkdir”.
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Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə 
digər dinlərin nümayəndələri ilə

Dözümlülük haqqında tam dol ğun fikirlər yalnız 
XX əsrin orta la rın da, İkin ci Dünya müharibəsi bit diyi 
za man for ma laşmağa başladı. Lakin bu zaman si yasi 
liderlər dö züm lülüyü yox, insan hü quq larını və və
təndaş azadlıqlarını önə çə kirdilər.

Bu gün tolerantlıq insan hü quq la rı nın həyata ke
çirilməsi nin, sül hə nail ol ma ğın ayrılmaz hissəsi ki mi 
qə  bul edi lir. Tolerantlıq da ha sıx əmək daş lı ğa yol açır. 
Həmçinin əda vəti və fi kir ayr ı lı ğını  aradan qal dır ma ğa 
kö mək edir, zo rakılığa və hədəqorxuya qa lib gə lir, 
cə miy yətdə təh lükə sizlik his sinin tə minatçısı ki mi çıxış 
edir. 

Tolerantlıq insan hüquqları və vicdanı ilə bağlı 
olub in san və vətəndaş azad lıqları və hüquqlarını de
mokratiya əsa sında for malaş dırır. İnsanların irqçi liyə, 
terrora və eks tre mizmə qarşı olub sadalananları qəti 
şəkildə qəbul et məməsi də to le rant lıq he sab edilir.

◄



89

Həyat bi̇lgi̇si̇

Tolerant insan öz rəqiblərinə və özünə hörmətlə ya na şan şəxsdir. Tolerant insan 
əks baxışlara döz mək, on lara səbirlə yanaşmaq, öz baxışlarını digər lə ri nə təz yiq 
göstərməklə deyil, başa salaraq inan dırmaq, insan hüquq la rına riayət etmək, 
di gərlərinin şərəf və ləyaqə tinə hörmətlə ya naş maq xü su siyyətlərinə ma likdir. 
Çün ki tolerant mü na sibət qar şı lıqlı mü nasi bətdir. Sizin baş qalarını ba ğış la mağa 
gü cünüz ça tırsa, lazım gəl dikdə onlar da sizi ba ğış laya biləcəklər. Tole rant insan 
fikir ayrı lı ğını əmək daşlıq və di aloq prosesində ay dın laş dı rır, mü ba hisəli mü na
si bət lə rə yol vermir, mü na qi şə ləri mü zakirə və inan dırma yolu ilə həll et mə yə 
ça lışır.

Tole rantlıq əda vəti və fikir ayrılığını ara dan qal dırır, 
zo rakılığa qalib gəlir, cə miy yə tin sabit inkişafını və təh
lü kəsizliyini tə min edir. İn sanlar to lerant olmaqla sıx və 
əhatəli əlaqələr yaradır, öz im kan larını və fə aliy yət lərini 
ra hatlıqla tən zimləyir, ma raqlarını da ha asan yollarla re
al laşdıra bilirlər.

Dözümlü dav ranış tərzi azad iq tisadi və siyasi mü
nasibətlərin formalaşmasını tələb edir. Belə cə miyyətdə 
əmək daş lıq və dialoq hamı nın birbirinə bə ra bər hü
quqlu və toxu nulmaz fərd lər kimi yanaşma sına şərait ya
radır. Bu mənada, əsl tolerant müna si bətlərin möv cud luğu 
de mokratik mühitə malik cə miy yətdə müm kündür. De
mok ratik cəmiyyət elə bir cəmiy yətdir ki, bu rada bir nə
fə rin azadlığı baş qasının azad ol ma sına ma neçilik tö rət
mir. O, müxtəlif ba xışların çoxlu ğun dan ibarət olub, 
so sial qrup ların öz maraq və mə na felərini ifadə et mək 
im kanları yaradır.

Necə düşünürsünüz, siz tolerantsınızmı? To lerant in sanla oxşar və fərqli cə hət
lə rinizi müəyyən edin.

Tolerant cəmiy yətin 
yaranması üçün 
tolerant insanın 
forma laşması va
cibdir. Tole rant 
insan kim dir?

Tolerantlıqla demokratik prinsiplər arasında nə kimi əlaqə vardır? Sinif yol daş
larınızla müzakirə edin.
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Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə dünya şöh rətli fotoqraf Reza Deqatinin Parisdə 
keçirilən “Azərbaycan – tole rantlıq ölkəsi” adlı fotosərgisi

Plüralizm şəraitində hər kəs istə diyi baxışlara, dün
ya gö rüşünə malik ola bilir, lakin həm də baş qa larının  
hü quq la rına hörmətlə yanaşır, istənilən fikir müx tə lif
liyinə dözümlü mü na sibət bəsləyir. De mək, tolerant 
cə miyyət plü ralizmin hökm sür düyü mul ti  kultural cə
miyyətdir.

Azərbaycan Res publika sı nın Kons titusiyası ideoloji və siyasi müxtə liflik, çoxpar
ti ya lılıq möv qeyindən çıxış edərək və tən daş la rımızın tole rant lıq və hu manizm ru
hun da tərbiyə olun masına önəm verir. Elə buna görə də Azər baycan dövlətinin 
ümum təhsil müəssisələrinin qarşı sına qoyduğu tə ləb lərdən biri sizin, yəni gələ
cək vətəndaşların arasında bərabər imkan ların və qarşı lıqlı əməkdaşlığın yara
dıl ma sıdır. Çalışın ki, siz də tolerantlığı qoruyasınız.

◄

Multikultural cəmiyyət anlayışını izah edin. Belə cəmiyyətin formalaşmasının 
əhə miyyəti nədir?
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Xocalı soyqırımı

1. Tolerantlıq anlayışını izah edin və ona xas olan əlamətləri sadalayın.

2. Tolerant cəmiyyət necə cəmiyyətdir?  

3.  Münaqişə və tolerantlıq nə üçün təzadlı anlayışlar hesab olunur? Onların fərqli 
tərəfərini müəyyənləşdirin.

4.  Əlavə informasiya mənbələrindən istifadə etməklə multikultural mühitin nə 
olduğunu araşdırın.

5. “Azərbaycan tolerant ölkədir” başlığı altında təqdimat hazırlayın.

6. Tolerantlıq haqqında esse yazın.

Hər bir xalqın dözümlülüyə münasibəti 
müx təlifdir. To le rant lığın əsasını insan şəx
siyyə tinin təməl dəyərləri təşkil edir. To
lerant olmadan cəmiy yətin sa bitliyi, dinc 
yaşaması müm kün deyil. Ermə nis tanda 
ya şa yan azərbaycanlıların ora dan məc
buri çıxarılması, ermənilərin Qara bağ da 
Xo ca lı faciəsini törətməsi bü tün beynəl
xalq müqavilələrə və saziş lə rə imza at ma
sına bax mayaraq, bu ölkədə tole rant də
yərlərin olma dığın dan xəbər verir. Buna 
görə də eks pertlər de yirlər ki, dö züm lülük 
formal və qeyriformal şə kildə ifadə olu
nur. Bə zi ləri onu öz qanun vericilik lərində 
və kons titusi ya la rında qeyd edir lər, di gər
ləri isə, sa dəcə, mil li xa rak terin bir his səsi 
kimi qə bul edir lər.
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Tolerantlıq mədə niy yət lərin 
zən gin müx təlifliyinə, möv cud 
özü nü ifadə for malarına hörmət lə 
yanaş maq, bun ları tanımaq və 
düzgün anlamaqdır. To le rantlığa 
daxil olan sferalardan biri mə
dəni tolerantlıqdır. Mə dəni tole
rant lığın mövcud luğu mə dəni 
fər qin möv cudlu ğundan xə bər 
verir. Dün yada min lərlə mə də niy
yət möv cud dur.

MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI 
TOLERANTLIQ

Siz heç düşün müsü nüzmü ki, nə 
üçün insanlar fərqli tərz də geyi
nir, fərq li həyat tərzi keçirir, 
baş qa la rın dan fərq li dav ranır, 
fərq li mah nılar din ləyir, ki tab
lar oxu yur və s.? Biz in san la rın 
bu cür ol ma ları nı çox vaxt nor
mal qar şı la yır və hör mətlə ya
naş mağa ça lış ı rıq. 

Kiminsə hər hansı bir xü su siy yə
ti olubmu ki, xoşunuza gəl mə
yib? Bu halda nə et mi siniz?

13
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Siz, yəqin ki, mədəniyyətin maddi və mənəvi forma
larda olduğunu bilirsiniz. Əslində, mədəniyyət daha ge niş 
və çox mənalı məfhumdur.

Bu gün mədəniyyət dedikdə biz, adətən, incə sə nət, 
ədə biyyat və s. kimi sahələri nəzərdə tuturuq. La kin mə
dəniyyət daha çox sahəni əhatə edir. O, cəmiyyət üzvlərinin 
həyatını – geyim tərzini, nikah mərasimini, ailə ənə nələrini, 
övladlarına və qohumlarına mü na sibətlərini, əmək fəaliy
yə tlərini, dini baxışlarını, asudə vax tı necə keçi r mə lərini 
və s. ifadə edir.

İnsan fərdi mədəni xüsusiyyətlərə malik olmaqla bə
rabər, həm də böyük bir mədəniyyətin tərkib his sə si dir. 
Hər kəs öz xalqının, millətinin, etnik mənsubiyyətinin 
mə dəni daşıyıcısıdır. Dünyada elə bir məfhum yoxdur ki, 
mə də niyyət qədər çoxmənalı çalarlara malik olsun. Bu 
mənada, mədəniyyət həm də bəşəriyyətin rəngarəngli
yinin və müxtə lifliyinin təza hürüdür. Mədəni müxtəliflik 
müasir dün yanın mədəni sima sıdır.

Tarixdə ilk dəfə “mədəniyyət” anlayışı latın dilində tərcüməsi “tor pa ğın 
becə rilməsi” anlamını verən “kultura” sözü ilə ifadə edil mişdir. Za man öt
dük cə mə dəniyyət insanların intellektual sə viyyəsini, onların təhsil və tər
biyə sini, əxlaq və estetik təfək kü rünü, yaradıcı baxışlarını, adətənənəsini və 
tarixi təc rübəsini ifadə etməyə başladı.

Nə üçün “tor pağın 
be cə ril məsi” 
anlamını ifadə 
edən “mə dəniyyət” 
sözü daha geniş 
mə nanı özündə əks 
etdirə bildi? 

İnsanın mədəni 
çevrəsinə daha 
hansı sahələri əla
və edə bilər siniz? 
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Mədəniyyət yaradıcı təfəkkürün məhsuludur. 
O, in san var lığının dərinliyini və ölçüsüzlüyünü 
göstərir. Bu baxım dan, mədəniyyət həm də in sa
nın kimliyinin ifadəsidir. O, yalnız yara dıcı xarakter 
daşımır, həm də yaradıcılığın nəticələrini qav ra ma
ğın xa rakterini də müəy yən edir. Əmək mə də niy
yəti, davranış mədəniyyəti, qavrama mə də niyyəti 
in sanların inki şaf sə viyyəsini müəyyənləşdirir. Bu 
mə nada, mə dəniyyət daxilin də çoxlu sayda mə
dəniyyətlər mövcuddur. 

XX yüzillikdə planetimizdə iki dünya müha ri
bəsinin baş verməsi, inqilablar və totalitar rejim
lərin uzun illər milyon larla insanın ölümünə səbəb 
ol ması, vandalizmin aman sız nümunələri dünya 
xalq larını mədəniyyətə fərqli ba xışdan yanaşmağa 
va dar etdi. Dünya cəmiyyətinin dilinə “tole rant
lıq” kimi anla yı şın gətirilməsi mədəni müx təlifliyi 
ön plana keçirdi.

Sivilizasiya –

latın dilində “sivis” 
sözündən götürü lüb, 
“mül ki” de mək dir. 
Si vi li  zasiya cəmiy
yə tin özü nə məx sus 
siyasi, sosialiqtisadi 
və mə dəni inki şa fını 
əhatə edir.

Daha böyük mədəniyyətlər sivilizasiya* adlanır. Məsələn, Qədim sivilizasiya, 
Qərb sivilizasiyası, İslam sivilizasiyası, Türk sivilizasiyası və s.

Qədim sivil i za
siya lara dair 
nü mu nələr 
gös tərin. 

Təzəpir məscidinin iç görünüşü

◄
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Hər bir xalqın mədəniyyəti onun mədəni təcrübəsində 
yer alır. Lakin bu mədəni təcrübəni müxtəlif xarici təsirlə
rin altında yaşatmaq və sonrakı nəsillərə ötürmək müasir 
döv rün çox çətin bir probleminə çevrilmişdir. Mə sələn, 
mü asir infor ma siya tex nologiyaları sayəsində bü tün pla
ne ti əhatə edən bəşəri – qlobal mədəniyyət formalaşır. Bu 
zaman mə dəniyyət lər qarşılıqlı əlaqədə inkişaf etsə də, in
sanların böyük əksə riyyəti ixtiyarsız halda yad mə dəniy
yətə də cəlb olunur. Bu, kütləvi mədəniyyətdir. Onun 
xü su siy yətləri odur ki, eyni zamanda dünyanın hər bir böl
gəsin də eyni xə bərlər yayım lanır, eyni filmlərə baxılır, eyni 
musiqilər dinlənilir, in sanlara eyni həyat tərzi aşı lanır və s. 
Mə  dəniy yətin təbliğatçısı olan sosial şə bəkələr, in for ma
siya nın sü rətlə yayılması, tex nolo gi yaların teztez yenilən
məsi in san ları birbirinə ya xın laşdırsa da, əs lində, də yişkən 
mə dəni at mosfer olaraq on ların arasında mə nəvi əlaqəni 
teztez də yişdirir.

Nə üçün müasir dövrdə dilimizdə “tolerantlıq” anlayışından daha çox istifadə edilir?
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İnformasiya cəmiyyətinin dəyişkən mədəni atmosferin
dən heç də hamı razı deyildir. Çünki bu mədəniyyətlə bə ra
bər, insanların vərdiş etdiyi həyat tərzi də dəyişir. Pro seslər 
göstərir ki, belə bir mədəni münaqişə yalnız mə dəni tole
rantlıq və dialoq vasitəsilə həll oluna bilər.

Mədəniyyət insanları birbirindən ayırmağa deyil, on ları 
yaxınlaşdırmağa xidmət edir. Mədəni təcrübələr tari xən 
birbirindən qidalanmışdır. Məsələn, Avropa da mə də niy yə
tin inkişafına islam alimlərinin əsərləri bö yük təsir gös tər
mişdir. Müasir dövrümüzdə mədəniyyətlərin bu kimi tə ması 
və ya dialoqu daha sürətlə baş verir. Sadə misallar çəkək. 
Bu gün dünyada hamının istifadə etdiyi çay Çin mə dəniyyə
tinin, qəhvə ərəb, şalvar və hün dürdaban ayaq qa bılar qə dim 
türk mə dəniy yətinin nümunələridir. Bu kimi fakt ları daha da 
artır maq olar.

Mədəniyyətlərarası münasibətlərin for malaşmasında müasir texnolo gi ya lar dan 
istifadə etməklə informasiyaların dün ya nın hər yerinə eyni vaxtda ötü rülməsinin 
nə kimi əhəmiyyəti vardır?
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Bu mənada, dünyada müxtəlif mədəniyyətlərin bir
biri ilə əlaqədə olması təbii ha disə dir. Dün yada mədəni 
ənənələr nə qədər zəngin və genişdirsə, bütöv lükdə 
mə nəvi həyat da bir o qədər zən gindir. Onu da deyək ki, 
mədəni sər vətlər mə dəniyyətin yalnız xarici formasıdır, 
onun əsl məz munu isə insanın özünün inkişafıdır. 

Müxtəlif  mə   də niy
yət lərlə bağlı veril
miş nümu nələrə 
da ha nələri əlavə 
edərdiniz?

Mədəniyyətlərarası dialoqun əhəmiy yətini təhlil edin.
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Tolerantlıq öz mahiyyətinə görə geniş fəaliyyət istiqa
mə tinə malikdir. Belə ki bu anlayış passiv dözüm deyil, ək sinə, 
aktiv əxlaqi yanaşmadır. İnsan digərlərinin mə dəniy yətinə 
dö zümlə, hörmətlə yanaşır və öz mədəniyyətini baş qa la
rı na zorla yeritmir, əksinə, onun təbliğatçısına çevrilir, fərqli 
özü nüinkişaf modelini yaradır. 

Bu gün Azərbaycan da dünyanın mədəni həyatında 
ya xın dan iştirak edir. Son illər ölkəmizin mədəni həyatında 
baş ve rən hadisələr, o cümlədən “Avroviziya–2012” mahnı 
mü sa bi qəsi və mu ğam müsabiqələrinin keçirilməsi, I Av ropa 
Oyunları nın və “Formula–1” yarışlarının təşkili kimi böyük 
mədəni tədbirlər, müxtəlif festivallar, konfranslar bunu 
de məyə əsas verir. Prezidentimiz İlham Əliyev və Birinci 
vitseprezident Mehriban Əliyeva da Azərbaycanın qlobal 
dünyada çoxmə dəniyyətli liyin və mədəni tolerantlığın nü
munəsinə çevril məsi üçün əllərindən gə ləni edirlər.
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Mədəniyyətlərə to le rant ya naşmanı dini tole rant lıqla mü qa yi sə edin.

Mədəni tolerantlıq mənəvi xüsusiyyətdir. O, baş qa la rının ma raqlarına, əqidəsinə, 
inamına, vərdişlərinə dözümlü müna si bətlə xarakterizə olunur. Mə dəni tole rantlıq 
di gər insana hörmət, onun şəxsi əqidə sinin var lığını qəbul etmək deməkdir. Tole
rantlıq həm də özümüzdən fərqli insanların olduğu kimi qəbul edilməsidir. O, özü
nəinamın təzahürü olub insanın digər fikir və əqidə qarşısında dözüm lü lü yünü, 
mənəvi rəqabətdən çəkin mə mə sini və şəxsi möv qe yinin dayanıqlılığını ifadə edir.

1.  Xalqımızın hansı maddi və mənəvi mədəniyyət nümunələrini tanıyırsınız?  
Sistemləşdirilmiş cədvəldə qeydlərinizi aparın.

2. “Mədəni müxtəlifik” anlayışını necə başa düşürsünüz? Fikrinizi əsaslandırın.

3.  Həyatımıza digər xalqların hansı mədəni nümunələri daxil olmuşdur? Onlar
dan millimənəvi keyfiyyətlərimizə xələl gətirməyənləri seçə bilərsinizmi?

4. “Planetin mədəni xəritəsi” adlı  təqdimat hazırlayın.

5.  I Avropa Oyunlarının ölkəmizdə keçirilməsinin mədəniyyətlərarası tolerantlı
ğın nümunəsi olduğunu faktlarla sübut edin.

6.  Təşkil edilən müxtəlif yarışmaların, eləcə də “Avroviziya” musiqi yarışmasının 
ölkələr üçün əhəmiyyəti nədir? İzah edin.
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Demokratik cəmiyyət digər lə rin
dən onunla fərqlənir ki, bu cə miy
yətdə insanların şərəf və lə yaqəti 
qo runur.  

AZƏRBAYCANDA 
DİNİ TOLERANTLIQ

Ümummilli lider Hey dər Əliyev 
2001ci il yanvarın 5də Rus pra
voslav icmasının nüma yən dələri ilə 
görüşündə demişdir: “Azər bay can 
dün yanın bütün səmavi din lə rinin 
yüksək mənəvi dəyər lərini özündə 
əks etdirən zəngin mə nəvi irsə 
ma likdir. Məhz buna görə də dia
loqa səs ləyən çağırışlar, dini və et
nik mənsubiyyətdən asılı ol ma ya
raq, hər bir azərbaycanlı tərə fin
dən tam dəstək lənir. Dost luq və 
əmək daşlıq abhavasının hə mi şə 
hökm sürdüyü ölkəmizdə di ni dö
züm lü lük və tolerantlıq artıq xal
qımı zın … həyat tərzinə çev ril
mək də dir”.

Ulu öndərin fikrinə münasibət bil
dirin. Azərbayca nın dini tole rant
lıqda mövqeyi nədən iba rət dir? 

Bakıda Baş kafedral kilsənin açılışı 2003cü ildə Bakıda Rus pravoslav 
kilsəsinin açılışı 

◄ ◄

Belə cəmiyyətdə etnik mən su
biyyətindən, di nin dən, ir qin dən, cin
sindən, ya şın dan, sosial sta tu sundan 
asılı ol ma ya raq, insan hü quq larına 
və azad lıq larına riayət edilir. Bü tün 
mü na qişələr və mü ba hisələr optimal 
yol ların ax ta rıl ma sına isti qa mət lə nən 
dialoq və qar şılıqlı əmək daşlıq mü
hitində, qa nun və də yər lərin aliliyi 
çər çivə sində həll olu nur. Bu na görə 
də dö züm lülük bəşəri məna kəsb 
edir. To le rant o lmaq bu gün hərbi və 
dini mü na qi şələrlə çal xalanan pla
neti mi zin, si vili za siyanın təh lü kə siz li
yinə xid mət edən başlıca amil lərdən 
biri dir.

14
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Bəşəriyyət, cəmiyyət qarşısında öz missiyasını və ro lu nu 
dərk etmiş xalq tolerantlığın təmin olunmasına öz töh fəsini 
verməyə çalışır. Çünki ağıllı insanlar anlayırlar ki, to lerantlıq 
öz vətənlərinin, mənsub olduqları xalqın, yaşa dıqları ölkə
nin, millətin və dövlətin təhlükəsizliyinə xid mət edir.

Bu gün bəşəriyyəti daha çox narahat edən prob lem
lərdən biri hələ də dünyada dini tolerantlığın bərqərar ol ma
masıdır. Bir çox ölkələrdən fərqli olaraq, Azərbaycan dini 
tolerantlığa gözəl nümunə olan ölkədir. Ulu ön dər Heydər 
Əliyevin bu sahədə əsasını qoyduğu uğurlu si yasəti ha zırda 
ölkə Pre zidenti İlham Əliyev davam etdirir.

Azərbaycanın dinlərarası dialoq və əməkdaşlıq sahəsində nadir təcrübəsinin bariz 
nümunəsi kimi Prezident Heydər Əliyevin 1996cı il sentyabrın 26da Vati kanda 
Roma Katolik Kilsəsinin başçısı II İohann Pavellə görüşünü göstərə bi lərik. 
Azərbaycanda Katolik icma 1999cu ildə təsis edilmişdir. İcmanın ilk toplan tıları 
evlərdə keçirilirdi.

22–24 may 2002ci ildə Roma Papasının ölkəmizə tarixi səfəri baş tut muş və o, 
Bakıda olarkən Azərbaycandakı tarixi dözümlülük ənənələrini xüsusi qeyd 
etmişdir. Bu görüşdən sonra Bakıda Katolik kilsəsi inşa edildi. Həmin kilsədə 
xidmət göstərən keşişlər Vatikan tərəfindən təyin olunur.

Nə üçün de mok 
ratik cəmiy yətdə 
tolerant lığın ol
ması başlıca 
amil hesab 
edilir?
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Dünyada çoxlu sayda dinlər və inanclar mövcuddur. 
Hər bir dindar insan inandığı dinin digər dinlərdən 
daha mü kəm məl olduğuna əmindir. Ona görə də bə
zən bu gün din insan ların həyat tərzinə, davranış qay
dalarına, ba xış la rına, hərəkət lərinə qanunlardan daha 
güclü təsir edir. 

Ölkəmizdə əhalinin əksəriyyəti islam dininə etiqad 
edir . İslam dini mil li təfəkkürümüzün for malaşmasında 
bö yük rol oy na yıb. 

“Tolerantlıq 
Azərbay canın 
vizit kartıdır”.

İlham Əliyev
Azərbaycan 

Respublikasının 
Prezidenti 

Bu siyasətin davamı olaraq 2010cu ildə “Qloballaşma, din, ənənəvi dəyər lər” 
mövzusunda dünyanın dini liderlərinin Bakıda keçirilən Zirvə Görüşündə  
33 ölkədən ənənəvi dinləri təmsil edən 200dən çox nümayəndə iştirak etmiş dir.

Prezident İlham Əliyevin tolerantlıq sahəsində uğurlu siyasət aparmasına dair 
nü mu nələr göstərin. 
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İslam dini xalqımızı müsəlman dünyası ilə birləşdirən 
əsas amildir. Tə sadüfi deyil ki, islam dini meydana gəldiyi 
gündən de mok ratik və tolerant bir din kimi özünü gös tərə 
bil miş, özündən əv vəlki bütün təkallahlı dinlərlə to lerant ol
du ğunu sübut etmişdir. Bunu QuraniKərimin “əlBəqərə” 
surəsinin 62ci ayə sində oxuya bilərik. 

QuraniKərim cəmiyyəti birliyə və əminamanlıq şə
raitində yaşamağa çağırır. Həmçinin insanları ədalətə və 
bə ra bərliyə, qardaşlığa, birbirlərinə mehriban mü na si bət  
göstərməyə səsləyir. İslam dini müsəl manları daha təm kinli 
və səbirli olmağa səfərbər edir. Bu müqəd dəs kita bın “əl
Hucurat” surəsinin 13cü ayəsində deyilir: “Son ra birbi ri
nizi tanıya sı nız deyə sizi xalqlara və qəbi lə lərə ayır dıq”.

Göründüyü kimi, Allah millətlərin birbirini tanı masını 
ay rıca bir şərt kimi qo yur, onları ədavətə deyil, barı şığa və 
əminamanlığa çağırır. Hətta Məhəm məd pey ğəmbər bu
yur muşdur: “Dini başa salarkən xalqa inan dırma yo lu ilə 
təsir göstərin, zor işlətməyin”. Bu mə nada, is lam dini bu 
gün dünyada barış və əminamanlıq dini kimi tanınır.

C.Lokk

Sovet hakimiyyətinin dini boğmaqda məqsədi nə idi? Din nümayəndələrinin 
təqib olunma sına bax mayaraq, dinə olan inancın daha da artmasının səbəb
lərini araşdırın. Belə idarə çiliyin mənfi tərəfərini müəyyənləşdirin.

Verilmiş ayələri şərh edin. Fikirlərinizi əsaslandırarkən faktlara istinad edin.

Təsadüfi deyil ki, dini dözümlülüyün ilk tədqiqat çıların
dan olan Con Lokk deyirdi ki, əgər dində mə həbbət, il
tifat və mərhəmət yoxdursa, o, hə qiqi sayıla bilməz. Yal
nız səmimi və vicdanlı insanlar dini müxtəlifiyə dö züm
lü lük, cə miy yətə sülh bəxş edə bilərlər.

C.Lokkun fikirlərinə münasibət bildirin. Siz dini dö
züm lülüyə aid hansı fikri söyləyərdiniz?

Sizcə, cəmiy yətdə 
islamın ba rış və 
tolerantlıq çağı rış
larının daha geniş 
yayılması üçün nə 
etmək lazımdır?
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Kiş kəndində (Şəki) qədim Alban kilsəsi

Bu gün islamda dini tolerantlığın olmasını heç də hamı müt ləq şəkildə qəbul 
etmir. Bəzən islam şüar ları ilə terror və ekst re mizm tö rə dərək, ümumilikdə, bə
şəriy yətə qarşı təhlükə ya radanlar da vardır. Buna görə də hazırda dini to le
rant lığın bər qərar olması döv lətlər qar şı sında duran əsas siyasi istiqa mət lərdən 
bi ridir.

Ölkəmiz müsəlman dünyasının ayrılmaz hissəsi olub, İslam mədəniyyətinin 
in kişafına tarixən öz töhfələrini ver mişdir. İslam dininin Azərbaycanda ya yıl ma
sından sonra əhali arasında dözümlülük, birgəyaşayış mühiti daha da güc lən
mişdir. Bunun nəticəsidir ki, əsrlər boyu müsəlmanlarla bərabər, digər dinlərə 
mən sub insanlar da ölkəmizdə dinc, yanaşı yaşamışlar. 

◄

İslam dinində ibadət növündən biri namaz, digər iba dət növü isə orucdur. 
Oruc insanı həm cismən, həm də ruhən paklaşdırır. Ra mazan ayında bir ay bo
yunca tu tulan oruc islam di nin də ən mü hüm iba dətlərdən sayılır. 



Mal və sərvət vasitəsilə yerinə ye tirilən ibadətlərə zə kat, sədəqə və s. daxildir. 
“Zəkat” sözü ərəb dilində “artma”, ”çoxalma”, ”tə miz lə mə” deməkdir. İs lama gö rə, 
hər bir im kanlı mü səlman ildə bir dəfə zəkat, yəni öz sər və tinin müəyyən his səsini 
ehtiyacı olana ver məlidir. 

Zəkatdan fərqli olaraq, sədəqə ver mək kö nül lüdür. “Sə dəqə” kəl məsi ərəb 
di lin də “doğ ru luq”, “düz günlük” mə nasındadır. İs lamda sə dəqənin ve ril mə miq
darı, şərti və vaxtı gös tərilməyib. Bu isə o de mək dir ki, hər bir mü səlman kasıba 
əl uzat maq məq sə dilə istədiyi vaxtda və miq darda sə dəqə ve rə bilər.  

Müsəlmanların mərasimlərindən biri Aşura mə ra simidir. Hicriqəməri təq
vimlə məhərrəm ayının 10da Mə həm məd peyğəmbərin nəvəsi İmam Hü seyn 
qo humları və si lahdaşları ilə birlikdə Kərbəla səh ra sında Yezid ibn Mü aviyənin 
or dusu tə rə findən qətlə yetirilərək şəhid ol muşdur. Həmin ha di sədən 1400 ilə 
yaxın vaxt keç məsinə bax ma yaraq, dünyanın bir çox müsəlman ölkə sində ol
duğu kimi, Azər bay can da da həmin gün yad edilir. Minlərlə insan bu faciəli, la
kin şərəfli günü anmaq üçün məs cidlərə ge dir, Allah naminə nəzir verir və ehsan 
paylayır. Həm çinin həmin gün xeyriyyə məqsədilə qan ver mə ak si ya sı da ke çirilir. 

Həyat bı̇lgı̇sı̇

Heydər məscidi
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◄

Araşdırma aparın. Yaşadığınız və ya təhsil aldığınız yerə yaxın hansı ibadət ocaq
ları yerləşir? Orada hansı dini bayramlar və mərasimlər həyata keçirilir?

Azərbaycanda çoxlu sayda millətlər və din
lər möv cud dur. Ölkə mizin müx tə lif böl gə lə rində 
məs cidlər, kilsə lər, sina qoqlar, məbədlər yanaşı 
fə aliyyət gös tərir. Müxtəlif dini ayinlər həyata ke
çi rilir, dini bayramlar qeyd edilir. Bü tün bunlar 
döv lətimizin tolerant lığının sü bu tudur. 

XX əsrin sonlarında yenidən öz müs təqil
liyini bərpa edən Azərbaycan Res publikası dini 
tolerantlığın forma laş dı rıl ma sını və vətəndaş
ların bu ruhda yaşamasını qarşısına ən vacib 
məq səd kimi qoyur. Təsadüfi deyil ki, 1995ci il
də qəbul edilən Konstitusiyamızda di nin dövlət
dən ayrılması, bütün dinlə rin eyni hü quqlara ma
lik olması və hər kə sin sərbəst şəkildə etiqadına 
imkan ya radılması tolerant lığın hü quqi bazasını 
formalaşdırmaq üçün başlıca şərt olmuşdur.
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Bibiheybət məscidi Təzəpir məscidi

Ulu öndər Heydər Əliyevin müsəlman dünyası üçün böyük maraq kəsb edən bir 
çox din xadimlərini – Papa II İohann Paveli, ÜmumRusiya Patriarxı II Aleksini Ba
kıya də vət etməsi onun tole rantlıq və dini yönümdə apardığı uğurlu siyasətin da
vamı idi. Onun prezidentliyi dövründə neçəneçə məscid, kilsə və ziyarət gahlarda 
bərpa və tə mir işləri aparılmışdı. Ən böyük əmək sərf olunanlardan Ba kıdakı Tə
zəpir məsci dinin bərpasını və Bibiheybət məscidinin yenidən tikil məsini, mü asir 
arxi tekturaya malik Katolik kilsəsinin ti kintisini misal gös tərmək olar.

Bu gün Azərbaycanda Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, həmçinin xalqın 
dini ma ariflənməsinə xidmət edən müxtəlif fəaliyyət növləri vardır. Bu sahədə düz
gün təb liğata istiqamətlənmiş elmi və dini araş dırmalar aparılır. Azərbaycanda Rus 
Pra vos lav kil səsinin, Kato lik kilsəsinin nümayəndəlikləri, Yəhudi sina qoqu fəaliy yət 
gös tərir.

Azərbaycan həmişə dini dözümsüzlüyü pisləmiş, cəmiy yətdə sabitliyi poz
ma ğa çalışan, dini və sosial vəziyyəti kəs kinləşdirən terrorizmə və ekstremizmə 
qar şı mübarizədə digər ölkələrlə və təşkilatlarla yaxından əməkdaşlıq etmişdir. 

◄ ◄
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Xa rici ölkələrdən gələn zərərli 
di ni ədəbiyyatın və informasiyanın 
təb liği nin, xal qı mızın milli təfək kü
rünə yad olan dini radikal çağırışla
rın qarşısı vaxtında alı nır. Dövlə timiz 
xarici ölkələrdə yerləşən nə in ki ter
ror təşkilatlarının fəaliy yətini, hət ta 
əksər dini qurumların işini belə 
daim izləyir. Onların öl kəmizə si ra
yət et məsinə imkan ver mir. İc timai 
asayişin pozul ma sına, şəx siy yə tin 
şə rəf və ləya qə ti nin al çal dıl masına 
is ti qamətlənən qanuna zidd fəaliy
yət ye rin dəcə dəf edilir.

2002ci ildə keçirilmiş ATƏTin Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bü ro
sunun Bakı konfransında deyilmişdir: “Azərbaycan yüz illər boyunca müxtəlif mə
dəniyyətlərin ya naşı yaşamasına, dözümlülüyə bariz nümunə ola bilər”. 

◄

Bakı. Sinaqoq

1.  Azərbaycanda tarixən hansı dinlər mövcud olmuşdur? Onlardan hansıları indi
yə dək yaşamaqdadır? Azərbaycan tarixi fənnindən qazandı ğınız biliklərə mü
raciət edərək sadalayın.

2.  İslam, xristianlıq və yəhudilik dinlərinin xüsusiyyətlərini müqayisə edin. Hansı 
ümumi cəhətlərə rast gəldiniz? Fikirlərinizi əsaslandırın.

3.  Azərbaycanda keçirilmiş dini görüşlər və ya konfranslara aid araşdırma apa
rın. Ölkəmizin tole rant olduğuna dair esse yazın.

4.  Son illərdə Prezident İlham Əliyevin dini tolerantlıqla bağlı gördüyü təd  birləri 
araş dırın. Siz bu sahədə hansı tədbirlərin görülməsini təklif edərdiniz? 

5.  “Dini etiqad azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu araş dı
rıb tole rant ölkə olduğumuzu əsaslandırın. 

ATƏTin Bakı konfransında deyilmiş bu fikrin kimə məxsus olduğunu müəy yən
ləşdirin. Söylənmiş fikrin əsaslı olduğunu sübut edin. 
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Bildiyiniz kimi, insanlar çox 
müx təlifdirlər. Onların əmək fəa
liy yəti, mü nasibətləri, yaşam tərz
lə ri fərq lidir. Bu fərqlərin ifadəsi 
olan əqi də lərinə, maraq la rına, 
inam  la rına görə insanlar müx təlif 
qrup lar da bir lə şirlər. Onları bir
bi rinə ya xın laş dıran ən böyük 
bir lik dindir. Bu mə nada, din cə
miyyətdə sosial bir lik, həm rəy lik, 
mənəvi əlaqə üçün va si tə dir.

DÜNYADA 
MÜXTƏLİF DİNLƏRƏ 

MÜNASİBƏT. 
MULTİKULTURALİZM

İnsanların həyata baxışları və 

inanc ları müxtəlifdir. Bu müx tə lif

lik mə dəniyyətlərdə və dini eti

qad larda öz ək sini tapmışdır. Qə

dim Çin mü təfəkkiri Konfutsi de

yib: “Dün yada çox yollar var, lakin 

on ların hamısı bir məq sədə doğru 

apa rır. Yüz üsul var, lakin nəticə 

həmişə bir dir” . 

Konfutsi bu fikri söyləyərkən nə de
mək istə mişdir? Müx təlif dinlərə mü
na sibətdə dö zümlü olmağın əhə miy
yəti nə dir?  

15
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Məlumdur ki, dinlər müxtəlifdir. İnsan heyvan və büt lə rə sitayişdən baş la
yaraq tək, vahid Allaha inama qədər dini təfəkkürün intibah yolunu keçmişdir. 
Ha zırda insan ların əksə riyyəti tək Allaha inama üstünlük verir. Ən qədim tək
allahlı din e. ə. I minillikdə Fələstində meydana gəlmiş yəhudilik dini dir. Bu dinə 
yə hudilər etiqad edirlər. Yəhudilik onların milli dini hesab olunur. Milli dinlərə ya
pon ların sintoizm, çinlilərin dao sizm dinlərini də misal göstərmək olar. 

Din xalqın mənəvi mədəniyyətinin bir sahəsidir. O, insan la rın dünyanı dərk 
etmək istəyindən yaranmış dün yagörüşü formasıdır. İnsanlar di nin vasitəsilə 
təbiət və cəmiyyət hadisələrinin baş verməsini, inki şa fını, bütün dəyişiklikləri 
fövqəladə qüvvə lərin təsiri ilə əlaqələndirir, onların fəaliyyətinin nəti cəsi kimi 
izah edirlər.

İslam, xristianlıq, yəhudilik və buddizm dünyada ən geniş yayılmış din lər dir. 
Yəhudilik, xristianlıq və islam dinləri səmavi dinlər hesab edilir.
Bu dinlərə məxsus kitablardakı nəsihətlər, rəva yətlər və hökmlərin Allahın kə
lam la rı olduğu bildirilir.

Siz dünyada mövcud olan dinlər haqqında əvvəlki sinifərdə oxuyarkən məlumat 
al mısınız. Yadınıza salın, dünyada hansı dinlər mövcuddur?
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Dini etiqadın mərkəzində Allah da ya nır. İnsanlar onu fərqli dillərdə fərqli 
adlarla adlandırırlar. O, dünyanın tək və qüd rətli ilahi varlığıdır. Din insanı öz 
hissləri vasitəsilə Allaha birləşdirir. İnsan ona yaxın olmaq üçün pis əməllərdən 
çəki nir, əxlaqlı ol mağa çalışır, mənəvi kamil liyə istiqamətlənir. Dinlərə görə, Allaha 
yaxınlaş manın yolları çoxdur. Din lərin öz müqəddəs kitabları, peyğəmbər ləri, 
əsrlərlə formalaşan adət və ənənələri, duaları, ayinləri möv cuddur. 

Səmavi dinlərin fərqli cəhətləri hansılardır? 

“Din insanın təbiət qarşısında acizliyinin nümunəsi deyil, onun sirlərini axtar maq 
cəhdidir” ifadəsini öz fikirlərinizlə, eləcə də nümunələrlə əsaslandırın.

Mütəfəkkirlər dinin insan həyatındakı ro luna 
müxtəlif aspektlərdən yanaşmışlar. Bəziləri 
onu müsbət, digərləri isə mənfi qiymət lən dir
mişlər. Bir çox alimlər hesab edirlər ki, din 
insan ruhu nun inama olan tələbatıdır. Onlar 
qeyd edirlər ki, elm in sanların suallarına tam 
cavab verə bilmir, dinin isə bütün suallara 
cavabı vardır. Bu mənada, din insanın tə biət 
qarşısında acizliyinin nümunəsi de yil, onun 
sir lərini axtarmaq cəhdidir.
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İsa Məsih kilsəsi

Sinaqoq. Quba. Qırmızı Qəsəbə

Əslində, hər bir kəsin dinə olan 
mü nasibəti iki for mada: biri doğulduğu 
ailənin, mənsub olduğu xalqın və mil
lətin tari xən si tayiş et diyi dini qeyd
şərt siz qəbul et məsi ilə, ikincisi isə 
müstəqil şəkil də, şəxsiyyətin öz əqi də
sinə və mə nəviy yatına uy ğun olaraq 
seç məsi ilə müəy yənləşir. Birincidə o, 
mən sub olduğu dini adətənə nənin 
ay rılmaz hissəsi kimi qəbul edərək va
lideyn lərinin mü na  si bətinə əsa sən di
nə inanır. İkin cidə isə kö nüllü şə kil də, 
dini ayinlərin tələb lərini və va cib liyini 
dərk edir, ya xud da təb liğat nəti cə
sində digər dini qə bul edir. 

Bəşər sivilizasiyasının müxtəlif mə
də niy yətlərinin qorun ması üçün dinlər 
və mədə niyyətlər arasında dialoqun 
inkişaf etdiril mə si böyük əhəmiyyət 
kəsb edir.

Demokratik ölkələrdə dini seçim sər bəstdir.  İn sanlar dini etiqa dında, iba dət lə
rində, di ni ayin və məra simlərin icrasında işti rak etmək də, dini öyrən məkdə və 
təb liğ etməkdə sər bəst dirlər.

◄

◄

Dini təbliğat de
dikdə nə nəzərdə 
tutulur? Buna dair 
misallar göstərin. 
Bu gün dini təbli ğat 
hansı vasitə lərlə 
həyata ke çirilir?
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2001ci ildə Böyük Bri ta ni ya
nın Lordlar pala tasın da “Dün
yəvi döv lətdə din lərin bir gə 
ya şayışı: Azər bay ca nın po zi
tiv təcrü bəsi” adlı se mi narın 
keçi ril məsi gös tər di ki, ölkə
miz müs təqil in ki şaf döv rün
də dini tole rant lıq və dö züm
lülük nü mu nəsi imi cini qa
zan mış dır.

Müasir dövrdə insanlar arasında meh ri
ban lıq və qar şılıqlı anlaşma mü hitinin ya ran
ması dünyada mövcud olan nisbi sabitliyi və 
müs təqilliyi qoruyub saxlamağa imkan verir. 
Tari xin inkişaf prosesi artıq sübut etmişdir ki, 
mə də niy yətlərin müxtəlifli yi qəbul edilməyən, 
di gər dinlərə etiqad edən insan ların adət 
ənə nə lə rinə, həyat tərzinə, əqidə və dü şün cə
lərinə hör mətlə yana şılmayan, to lerantlıq prin
sipinə əməl olun ma yan cəmiy yətlərdə sabit
liyə və inkişafa nail olmaq qeyrimüm kündür.

Dini təcrübə həm də həyat, yaşamaq, 
dövrün tə ləb lərinə uyğunlaşmaq təc rübə si
dir. Bu mənada o, sosial münasibət lərin in
kişaf nü munələrindən biridir. Miqra siyanın 

Dinin sərbəst şəkildə seçilməsinin əhəmiyyətini şərh edərək müza kirə aparın.
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Multikulturalizm ölkə əhalisinin etnik, irqi və dini müx təlifiyindən asılı ol ma
yaraq, onların hamısının hüquq və azadlıqlarına hörmətlə əlaqədardır. Multi
kultural cəmiy yətdə hər bir vətəndaş öz mədəniy yətini, dilini, ənənə sini, etnik və 
dini dəyərlərini inkişaf etdirmək, ana dilində məktəb açmaq, qəzet və jurnal 
dərc etdirmək sahə lərində bərabər hüquqlara malikdir. 

genişlən məsi ilə əla qədar olaraq, hər bir din öz coğrafiyasını və mü nasibət lərini 
də genişləndirir. İnsan lar dinlə bərabər, onlara xas olmayan mühitə yeni həyat 
tərzi, yeni təcrübə, yeni mə də niy yət gə tirirlər ki, bu da yerli mə dəniyyətlə tə
masda müəy yən problemlərə gətirib çıxarır. Yerli əhali isə əsrlərlə öyrəş diyi mü
hitə yad ünsürlərin gəl məsini yaxşı qarşılamır.

Müxtəlif dinlərə və mədəniyyətlərə hörmətlə yanaşmaq multikulturalizm ide
yalarında öz əksini tapır.

“Multikulturalizm” termini ilk dəfə 1957ci ildə İsveçrədə istifadə olun muşdur. 
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XX əsrin 70ci illərindən etibarən Avropaya miqra si
yanın kütləvi xa rakter alması multi kultu ralizm termininin 
öz ərazisində çoxlu sayda miq rant qəbul edən bütün ölkələrə 
şamil edil məsinə səbəb oldu. Mə sələn, Kanadada multi kultu
ralizm siyasəti, yerli mə də niyyətlə gəlmə mədəniyyətlərin bir
biri ilə müna si bət lərini yarada bilməsi zəminində reallaş
mağa başladı. Ka nadanın ardınca bir çox ölkələrdə, xüsusən 
Avropa öl kə lərində də multikulturalizm siyasəti aparıl mağa 
baş lan dı.

Multikultural mədəniyyəti özündə birləşdirən Azər bay
can Respublikası bu ənənəyə sadiq qalır. Ölkə Pre zidenti 
İlham Əliyev məhz bu baxımdan 2016cı ili ölkə mizdə “Mul
tikul tu ra lizm İli” elan etmişdir.

Prezident İlham Əliyev tarixi təcrübəyə söykənərək mul tikultura lizmlə bağlı 
demişdir: “Azərbaycanın tarixi və keç mişi göstərir ki, bunu etmək mümkündür. 
Bu gün Azər bay can müstəqil ölkə kimi həm Avropa Şurasının, həm də İslam 
Əmək daşlıq Təşkilatının üzvüdür. Azərbaycan nadir ölkə lər dəndir ki, hər iki 
təşkilatın üzvüdür və eyni zamanda fəal üzvdür. Sivilizasiyaları, dünya dinlərini 
birləşdirmək, əmək daşlığı dərinləşdirmək üçün, hesab edirəm ki, bizim ölkə 
kifayət qədər böyük səylər göstərir”.

Azərbaycanda 
dini icmalara və 
digər dinlərə qay
ğıkeş mü na si bəti 
nü mu nə lərlə 
əsas lan dı rın.
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Şvetsvigen məscidi. Almaniya

2001ci ilin aprel ayında Azər bay can 
Milli Elmlər Akademiyasında “Qaf qazın 
dağ yəhudiləri” mövzusunda beynəlxalq 
seminar keçirilmişdir.

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komi
təsinin məlumatına görə, Azərbaycan 
əra zisində minlərlə məscid, 10dan çox 
kilsə, bir neçə sinaqoq və digər ibadət 
yerləri fəaliyyət göstərir.

Cəmiyyətin dini to le rantlıq nümayiş et dirə bil məsi üçün onun fərd ləri tərə fin dən 
qəl bən di gər din lərin var lığına inam və dözüm xa rak teri for ma laş ma lı dır. Çün ki əks 
hal da ölkə nin sa bit liyi, cə miy yətin nor mal fə aliy yəti qeyrimümkün olacaq.

1. Səmavi dinlərin ümumi cəhətlərinə aid cədvəl tərtib edin.
2. Dini tolerantlığın mədəni tolerantlığa təsirini müəyyənləşdirin.
3.  Dini tolerantlığın qorunmasını müəyyən etmək üçün sorğu vərəqi hazır layın.

4.  Göstərilən nü mu nə lərə 
əsa sən Azər baycanda 
to le rantlığın yük sək sə
viy yədə qorun ma sını 
daha hansı fakt larla 
sübut edə bilərsi niz?

◄
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Əxlaq cəmiyyətə və başqa in
sanlara münasibətdə insanın və zi
fələrini müəyyən edən nor malar 
sistemi, mənəvi davra nış qayda la
rı dır. O, cəmiyyətin xeyir və şər, 
ədalət və ədalət sizlik, borc, vicdan 
və s. haqqında təsəvvürlərini real 
hə yatda əks etdirən ümumi qəbul 
edilmiş adətlərin məc musudur. Əx
laq həyatın bütün sahələrində – iş
də, siyasətdə, ailədə, təhsildə, mə
dəniyyətdə insanın davranış tər zini 
nizam layır.

ƏXLAQ VƏ 
DAVRANIŞ 

NORMALARININ 
ÜMUMBƏŞƏRİ 
ƏHƏMİYYƏTİ

Adə tən, böyüklər danışarkən biz 
on ları sona qədər dinləyir, söz lə
rini kəsməyi mədəniyyətsizlik he
sab edirik. Avto busa yaşlı insan və 
ya qayğıya ehtiyacı olan biri daxil 
olarkən yerimizi ona ve ri rik. Sev
diklərimizin hey siy yə ti nə toxu na
caq hərəkət lər et mək is tə mirik. 
Ko bud davranmaq, böyüyə hörmət 
et məmək və s. hərəkətlər əxlaqa 
ziddir.

Əxlaq nədir? Əxlaqın həyatımızda və 
yaşayış tər zi mizdə rolu nədən iba rət
dir? Əxlaqın əhə miyyəti nə dir?

Aris totel əxlaq elminin ya ra
dıcısı hesab olunur. O, əxlaqla 
bağlı belə bir fikir söyləmişdir: 
“Əs lində, əx laq bir elmdir”.

Aristotel əxlaq elmini “etika” 
adlandırırdı. 

16
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Sosial məfhum hesab edilən əxlaq cəmiyyətlə əlaqəlidir. 
Əx laqi hərəkətlərə münasibət onun baş verdiyi cə miy yətin qu
ruluşu ilə sıx bağlıdır. Bir cəmiyyətdə qəbul olunmuş elə əxlaq 
normaları var ki, digərində qətiyyətlə rədd edilə bilər.

Cəmiyyət insan hərəkətlərinin mühitə uyğunlaşmasına is
ti qa mət lənmiş bəzi yad normaları da əxlaqi dəyər kimi qə bul 
edə bi lər. Bu mənada, əxlaq həm də cəmiyyətin inki şa fının 
məh sulu olub konkret tarixi xarakter daşıyır. Məsələn, XX əsrin 
əv vəllərində Azərbaycanın bir çox regionlarında qadınların ba
şı açıq gəz məsi, təh sil alması əxlaq normalarının ciddi şəkil də 
po zulması sa yılır dısa, müasir dövrümüzdə bu, hə yatın adi bir 
normasıdır. 

İnsanlar birbiri ilə ümumi dil tapmaq üçün əxlaqın nə ol
duğu sualına cavab vermək məqsədilə ağıla müraciət edir lər. 
Be lə ki məhz insanın ağlı ictimai münasibətlər arasında əla qəni 
tapmağa və öz hərəkətləri vasitəsilə özözünü “kəşf” et mə yə, 
öz kimliyini təsdiqləməyə çalışır. Çünki məhz bu hə rə kətlər hər 
hansı bir insan haqqında ümumi fikrin for ma laşmasına gəti rib 
çıxarır. Əxlaq hər bir fərdin şəxsi mə nəvi key fiy yətlərinin da şı
yı cısı olub vicdanının səsi dir.  

Alimlər deyirlər ki, əxlaq insanların könüllü surətdə öz azadlıqlarını məhdud laş
dır masıdır. Siz necə düşünürsünüz, həqiqətən də, bu belədirmi? Fikrinizi bildirin.
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Hər bir xalq özünəməxsus əxlaq tərzi ilə digərlə rin dən 
fərqlənir. Hər bir insan əxlaqı ilə digərlərindən seçilir. Belə ki 
əx laq mənəvi dəyərdir. O hər bir insanın mə nəvi key fiy yət
lərindən ibarət dir. İnsanın mənəvi key fiyyətləri isə cə miy
yətdə formalaşır. Demək, əxlaq insanla cəmiyyətin qar şılıqlı 
münasibətləri nəticəsində formalaşır və birbirinə tə sir edir. 

Aristotelin şagirdi olmuş Makеdoniyalı İsgən
dər öz müəllimi barədə söyləyirdi: “Vali deyn
lərim məni göydən yerə endirmiş, müəl limim 
isə məni göylərə qaldırmış dır”.

İsgəndər bununla nə demək istəyirdi? Münasibətinizi bildirin.
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Buna görə də insanlar kimi cəmiyyətlərin də əxlaqı fərqli olur. 
Lakin cəmiyyətin əxlaqı bir neçə il ərzində formalaş mır. O, 
uzun sürən tarixi, etnik, mədəni, dini, so sial, iqtisadi mü na si
bət lərin təcrübəsindən süzülən ümu mi məhsul, so sial yad
daş dır. Bizim çox vaxt tərbiyə adlan dır dığımız məf hum əxla
qın gənc nəsillərə ötürülmə vasitələrindən biridir.

Azərbaycan xalqının əsrlər boyu formalaşmış nü mu nəvi 
əx laqi keyfiyyətləri vardır. Bö yük lərə ehti ram, qa dınlara hör
mət, valideynlərə qayğı, uşaq lara mər hə mət, və tənə sevgi və s. 
göstərmək olar.

“KitabiDədə Qorqud” dasta nına mü ra  ciət edin. 
Das tandakı və tənə, bö yüklərə, anaya, öv lada 
mü na si bətlərə dair fikirləri toplayıb sis tem ləş
dirin. Hə min fikir lərə münasi bət bil di rin. 
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İnsanlar ona görə başqalarının xoşbəxtliyinə çalışırlar ki, bu 
zaman onların özləri də xoşbəxt olurlar. Lakin bu hamıda be
lədirmi? Əlbəttə ki, yox. İnsanların davranış qay daları müx təlif əx
laqi prinsiplərdə öz əksini tapır. İnsanlar eqoizm*, al truizm*, ni
hilizm* və sair əxlaqi keyfiyyətlərə ma lik ola bilərlər.

Yunan filo sofu Platon deyirdi: “Əgər in sanlar 
nəyin pis olduğunu bilsələr, heç vaxt pis iş 
görməzlər”. Onun fikrincə, düzgün lüyü dərk et
mək intellektual vəzifədir. De mək, əxlaqlı ol
maq üçün insanların xeyir və şər anlayış larını 
birbirindən ayırması əsas məsələdir. Bunun 
üçün onlar oxu malı, elm və təhsilə xüsusi diqqət 
yetirməlidirlər.

Eqoist –

 öz davranışında yalnız 
özünün mənafeyini əsas 
tutan, cəmiyyətin və 
ətraf dakıların mənafeyi 
ilə he sablaşmayan insan 

Altruist –

başqasının naminə, 
tə  mənnasız ola raq öz 
məna fe yini qurban 
ver məkdən çəkin
məyən insan 

Nihilist –

hamının qəbul etdiyi 
norma, qay da və qa
nunlara, prin siplərə 
laqeyd müna sibət 
bəs ləyən insan 

Platonun fikirlərini şərh edin.
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Alimlər deyirlər ki, ümumbəşəri əxlaqın formalaşma sın
da əxlaqın məqsədləri əsas kimi çıxış edir. Ümumbəşəri 
əx laqi dəyərləri formalaşdıran həyat üçün faydalı, zəruri, 
mü hüm olan ümum bəşəri məqsədlərdir. İn sanların ri fah və 
xoşbəxt liyinə yönəldilən bu məqsədlər Yer üzündə ya şa
yan hər kəsə xas olan arzudur.

Müharibələr, aclıq, sosial və hüquqi əda lət sizlik insan la
rın bu arzularının həyata keçməsinə imkan ver mir. Bu mə
na da, ümumi məqsədlər insanları ümumi fəa liy yətə cəlb 
edir. Bunun üçün onların arasında ümumi dav ranış qayda
la rının, hamı tərəfindən qəbul edilmiş nor ma ların forma laş
ma sı tələbatı da yaranır. Onlardan bir ne çə sini sada layaq:

1) insanpərvərlik;    5) sadəlik və təvazökarlıq;
2) həmrəylik;     6) etibar və inam;
3) bərabərlik və dözüm lülük;   7) ədalətlilik.
4) əməkdaşlıq və dostluq;

Altrust, nihilist və eqoist insanları müqayisə edin.

Ümumbəşəri 
əxlaqi dəyərlər 
deyəndə nə 
başa düşür sü
nüz? Bu əx laqi 
dəyərlər sıra sı
na nələri əlavə 
edər diniz?
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Həmrəylik insanları fikirdə və əməldə bir olmağa səs ləyir. Dünyanın prob
lemləri onun özü qədər bö yük dür. Bu gün heç bir dövlət bu problemlərin həllini 
boy nuna götürə bilməz. Onların həlli yalnız bə şəriyyətin ali məq səd lər ət ra
fındakı həmrəyliyi ilə müm kündür. Həm rəylik insan ların əmək daşlıq keyfi  y yət lə
rinə stimul verir. Onlar arasında etibar və inam ya radır.

Tarixən insanlar yalançılığı və fırıldaqçılığı pislə miş lər. Yalançı insanla iş bir 
dəfə görülür, ikinci dəfə heç kim onunla qarşılaşmaq istəmir. Buna görə də birgə 
fə a liy yətin əsas prin siplərindən biri də etibar və inamın ol masıdır. Bu gün təkcə 
insanlar deyil, dövlətlər də xal qının rifahı naminə müxtəlif layihələrin həyata ke
çiril məsində etibar və inam prinsiplə rinə sadiq olduq larını nümayiş etdirirlər. 

Dünyada insanların və millətlərin, ölkələrin birbi rin dən fərqli olması heç də 
onların yaxınlaşmasına ma ne olmur. Əsas odur ki, hər bir kəs, hər bir cəmiyyət 
Yer kü rəsində bərabər hüquqlara və azadlıqlara malik ol duğuna inan sın. Bu ba
xımdan, insanların əxlaqlarında bə ra bər lik prin siplərinin mövcudluğu dözüm və 
tole rant lığa gəti rib çıxarır.

İnsanpərvərlik insanların ən başlıca mənəvi keyfiy yə tidir. İnsan pərvərlik olmasa, 
müha ribələr dayandırılmaz, düşmənçiliyin sonu ol maz, sülh və əminamanlıq 
ya ranmaz. Bu keyfiyyət insanları birbi rinə əl tutmağa, yardım etməyə, ev siz
lərə sı ğı na caq verməyə sövq edir, həmçinin insan həyatına ən böyük nemət ki
mi ya naşmağa çağırır.

Ətrafınızda, yəqin 
ki, yalan danışan 
in san lar olub. Siz 
on ların bu vərdiş
lərdən uzaq ol
ması üçün nə 
edərdiniz?
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Dünya cəmiyyətinin əxlaqi prinsiplərindən biri də sadə lik və təvazökarlıqdır. 
İnsanlar birbirinə qarşı nə zakətli, mə ri fətli, xeyirxah, səxavətli, sadiq olmağa ça
lışırlar. Mü a sir dövrü müzdə dün yada yayılan müxtəlif mədəniy yət və incə sənət 
nümunələri də insanlar arasında məhz bu keyfiyyətlərin təbliğatçısına çev ril
mişdir.

1.  Əxlaq və davranış normalarının ümumbəşəri əhəmiyyəti nədən iba rətdir?  
Mü zakirə aparın.

2.  Milli əxlaqi dəyərlərlə ümumbəşəri əxlaqi dəyərləri müqayisə edin. Hansı milli 
dəyərlər ümumbəşəri hesab oluna bilər?

3.  “Dinin əsas məqsədi əxlaqdır” deyən M.F.Axundzadənin fikri ilə ra zısınızmı? 
Mü za kirə aparın.

4.  Əxlaq normalarının pozulmasına aid müxtəlif faktlar toplayıb təqdim edin.

5.  Ümumbəşəri əxlaqi dəyərlərin qorunması naminə hansı tədbirlər planını ha
zır layardınız? Tədbirlər planını elektron şəkildə hazır layıb təqdim edin.

6. “Məktəb – əxlaqın qoruyucusudur” devizi altında təqdimat hazırlayın.
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İnsanın mənəvi aləminə bir çox 
amillər təsir edir. Bun lara ideoloji, 
elmi və mənəvi dəyərlərin saxlanıl
ma sını və ötürül məsini təmin edən 
tərbiyə və təhsil daxildir. Mənəvi 
aləmin formalaşmasında dinin rolu 
əvəzsizdir. Din və digər mənəvi tə
lə bat larımız cəmiyyətin mənəvi hə
yatını təşkil edir. Cəmiy yətin mə
nəvi həyatını ayrıayrı fərdlərin mə
nəvi dün yasının özünəməxsus xü
su siy yətləri ilə seçilən, eləcə də bu 
xüsusiy yətləri özündə birləşdirən an
lam kimi başa düşmək olar.

Mənəviyyat insanı başqa can lı
lardan fərqləndirən cəhət lərdən bi
ri dir və insa nın ruhu onun tələbi ilə 
for malaşır. Mə nə viy yat in sanı əhatə 
edən sosial mü hitin tə siri altında for
ma laş mış əqi də, iradə və ide ya lardır. 
O, əx laqla sıx bağlı ol du ğun dan çox 

BƏŞƏRİYYƏT 
QARŞISINDA 

MƏNƏVİ BORC

Bəzən kimisə ağlayan görəndə onu 
sakitləş dirməyə, ovun dur ma ğa can 
atırıq. Sizcə, buna səbəb nə dir? 

Mənəvi keyfiyyət deyəndə nə başa 
düşürsünüz? Mənəviyyatın xalqın, 
ümu miyyətlə, bəşəriyyətin hə ya tın da 
rolu nədən ibarətdir? 

Rus filosofu Nikolay Çernışevski 
demişdir: “Millə tin ən mühüm 
ka pitalı xalqın mənəvi keyfiy
yət ləridir”.

17
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vaxt onları ey ni ləşdirirlər. Lakin mə nəviy yat daha geniş məf humdur, çünki əxlaq 
mənəvi keyfiy yətlərin nəticəsində formalaşır.

İnsanın xüsusiyyətlərindən biri də onun xeyirə və şərə meyilli olma sıdır. Bu iki 
məfhumun cazibəsi insanın mə nəvi xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Bu mənada, 
mə nəviy yatın tə şəkkül tapma sında əsas rol oynayan mənəvi şüurdur. Mə nəvi 
şüur isə mənəvi adətlər və vərdişlərdən irəli gəlir. Bu baxımdan, mənə viyyat in
sanlarda tərbiyə vasi təsilə forma laş dırılır. Onun gündəlik həyatın bir parçası ol ması 
insa nın ağlından və iradəsindən asılıdır. Mənəvi tərbiyə insanın dü şüncəsinə və 
əmə linə qürur, səmimiyyət, məsuliyyət və s. hissləri aşı layaraq onu tər biyələn di rir. 

Mənəvi şüur, mənəvi hisslər, adət və vərdişlər ümumi likdə mənəvi əqidənin 
və amalın bir hissəsidir. Bu mənada, mənə viy yat insanın kamillik xüsusiyyətidir. 
Lakin insanda qəlb, ağıl, nəfs, iradə, insaf, sevgi, mərhəmət, şəfqət, kin, qə zəb, nifrət 
kimi ruhi hiss və duyğuların mövcud olması onun insan olaraq kamilləşməsi 
üçün kifayət deyildir. İnsan yalnız müs bət keyfiyyətləri vərdişə çevirdiyi zaman 
ka millik zir vəsinə yük səlmiş olur.

İnsanlar fərqlidirlər. Onları birbirindən fərqləndirən cəhətlər hansılardır? Siz 
baş qalarının ehtiyaclarını görə və ya duya bilirsinizmi? Bu ehtiyacların, qismən də 
olsa, ödə nil mə sində öz iştirakınızı necə təmin edə bilərsiniz? Bu haqda fikirlə
rinizi yol daş larınızla mü zakirə edin.

Ölkəmizin Birinci vitseprezidenti Mehriban Əli ye va nın xeyirxah əməllərindən 
xəbərdarsınız. O, kimsə siz lərə, xəs tələrə əl tutmaqla bərabər, işsizləri işlə təmin 
edir və maddi tələbatlarını ödəməyə səy göstərir. Xalqının maarifl ənməsinə çalı
şır, uşaqların gələcəyini düşünür. Onu bu fəaliy yətə sövq edən qüvvənin kökündə 
daxili müsbət mənəvi keyfiy yətləri da yanır. Çünki o öz işində insanpərvər və milli 
tə əssübkeş dir.

Mehriban Əliyeva 
Psixonevroloji
Uşaq Mərkəzində◄
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Xeyirxahlıq və mərhəmət bütün dinlərin təməlini təş kil edir. İn sanlar eyni 
zamanda Allah naminə xeyir xah lıq edir, mər həmət göstərir, pis əməllərdən çəki
nir lər. Buna görə də din və mər həmət eyni məzmunlu məf hum lardır. Heç bir din 
insan ları ölümə, müharibəyə, vəh şiliyə və münaqişələrə səsləmir. Bu mənada, in
san ları xeyir iş lərə cəlb edən huma nist dinlərdən biri də islamdır. Ra ma zan və 
Qur ban bay ramları müsəlmanların əziz bay ra mıdır. Nəzir ver mək, sədəqə pay
lamaq, imkansızlara əl tut maq, yeti min ma lına toxunmamaq kimi xüsusiyyətlər bu 
dinin əsa sında əxlaq prinsiplərinin də olduğunun ba riz nü mu nə sidir.

Ramazan və Qurban bayramlarının mənəviyyata təsirini izah edin.

Vətənə sevgi ən böyük mənəvi keyfiy yətlər
dəndir. Və tənpərvərlik, vətən təəssüb keş liyi in
san  da ən ali mə nəvi keyfiyyətlərin məcmu su
dur. Bu xüsusiyyət insanda mərdlik, doğ ruluq, 
dürüstlük kimi əxlaqi keyfiy yətləri for ma
laşdırır. Vətənpərvər insan mənəviyyatı olan 
in san dır. Əlif Hacıyev, Salatın Əsgərova, Gül
tə kin Əsgə rova, Çingiz Musta fayev, Mü ba riz 
İb ra hi mov, Şövqiyar Ab dul layev kimi igidlər 
Azər bay can uğ runda mübarizə apar mış, can
la rın dan be lə keç mişlər.

Şövqiyar Ab dul layev
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Bu gün bəşəriyyətin qarşısında duran prob lem
lərin həllində insan başlıca amildir. Çünki bu prob
lemləri ya ra dan da, onları həll etməyə çalışan da in
sandır. Bə zən insan ların daha çox sərvət topla maq 
arzusu on lar da mə nəvi keyfiy yətləri arxa pla na 
keçirir. M. Ə. Sa birin de diyi kimi, “Mən salim olum, 
cümləcahan batsa da, bat sın” şüarı ilə yaşa yanların 
sayı az deyil. Əks halda, pla netimiz bu qə dər ge
nişmiqyaslı prob lemlərlə üz ləş məz di.

M.Ə.Sabirin bu misrasını həyatla əlaqəli təhlil edin.

Konfutsi söyləmişdir ki, pis fikirlərin olmasa, pis əməlin də olmaz. İnsan daha 
yaxşı əməllərə malik olmaqla bə şəri dəyərlərin, mənəviəxlaqi keyfiyyətlərin 
forma laş ma  sına yardım etmiş olur. Bu baxımdan, bəşə riyyətin qarşısında du
ran əsas mə sə lə lərdən biri yeni nəslin – mənəvi keyfiyyətlərlə zəngin nəs lin 
yetişdiril məsidir.

Yer kürəsinin, bizi əhatə edən ətraf mühitin, insanların mərhəmətə və xe
yirxah işlərə ehtiyacı vardır. Meşələrin qırıl ması, təbii sərvətlərin tükənməsi dün
yanın müxtəlif böl gələ rində susuzluq, aclıq və səfalətə gətirib çıxarmışdır. Təbii 
fəla kətlər, müharibələr minlərlə insanın həlak olma sına, öz atababa yurd la rın
dan didərgin düşməsinə səbəb olur. Bütün bunlar isə həlli çətin olan problemləri 
daha da artırır.

26 aprel 1986cı ildə Ukraynada yerləşən Çer nobıl Atom Elektrik Stan si ya
sının nüvə reaktorunda güclü partlayış baş ver di. Bu hadisə insanların mənəvi 
dəyər lərini bəşəri dəyərlərlə birləşdirdi. Part la yış dan zərər çəkənlərə yardım et
mək, dəstək olmaq üçün minlərlə insan ha disə ye rinə köməyə tələsdi. Yardım 
edənlərin içərisində azərbaycanlıların sayı da az de yildi. 

Sadalanan problemlərə aid faktlar göstərin. Baş vermiş problemin həllini nədə 
görürsünüz? Mənəvi dəyərlərlə bağlı yaranmış problemlərin bəşəriyyətin qarşı
laşdığı qlobal problemlərlə əlaqəsini izah edin.
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26 aprel Çernobıl faciəsi günüdür. 
Çernobıl qəzası haqqında filmdən 

◄

Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi xüsusi xeyriyyə təşkilatıdır. 
Təşkilat 1863cü ildə İsveçrədə yaradılmışdır. Bu xey riyyə cə
miyyətinin yaradılmasının maraqlı tarixi vardır. Solferino 
kən dində Fransa imperatoru III Napoleonun ordusu ilə avstri
yalı lar ara sındakı qanlı döyüşdə avstriyalılar məğlub olur lar. 
Minlərlə yaralı əsgər döyüş meydanında can verərkən “Ya ra
lılara yar dım edilsin” müra ciətlərinə cavab gəlmir. İsveçrə li 
Henri Du nant təsa düfən bu ha disənin şahidi olur. Dəh şətə 
gəlmiş Hen ri qərara gəlir ki, könüllü insan larla birlikdə hər 
iki düşər gənin yaralılarına kömək etsin. Onun bu döyüş dəki 
hər iki cəb hənin yaralı əsgər lərinə köməyi tarixdə öz izini 
qoyur. Hen ri mü ha ribə qurbanlarına yardım etmək üçün bir 
təşkilat yaradır. Təş kilatın emb lemi İsveçrə bayrağının tərsi 
olan ağ fon da qır mızı xaç seçilir. Onun ya rat dığı xey riyyə 
cəmiyyəti öz ətrafına bir çox dövlətləri toplaya bilir. Hazırda 
bu cə miy yət dünya ölkələrində keçirdiyi həmrəylik və yardım 
aksiya ları ilə bütün xalqlar adından bərabər şəkildə sülhü 
dəs tək ləyir.

Henri Dunant

Dünyada xeyirxahlıqla məşğul olan müxtəlif cəmiyyətlər vardır ki, bunlardan 
biri də Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qır mızı Aypara Hərəkatı – beynəlxalq yardım 
cəmiyyətidir. Bu cəmiyyət öz yardımını insanlardan əsirgəmir.
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Henri Dunantın bu işini mənəviəxlaqi keyfiyyət kimi dəyər ləndirin. Hazırda 
onun yarat dığı təşkilatın dünyanın hər yerində göstərdiyi fəaliyyət haqqında 
məlumat toplayın. Bu təşkilatın bəşəriyyət qarşısında öz mənəvi borcunu yerinə 
yetirdiyini fakt larla əsas landırın.

Hazırda Afrikada aclıq və susuzluqdan əziyyət çəkən in sanlara dünyanın hər 
yerindən yardımlar olunur. Bu cür yar dımların edilməsi bəşəriyyətin mənəvi də
yərlərinin nümunə sidir.

Təbiətin mühafizəsi, insanlara yardım, tolerant yanaşma, sülh və əmin
aman lığın qorunması bəşəriyyətin mənəvi vəzifəsidir. Hazırda baş qaldırmış qlo
bal ekoloji problemlər, müharibələr və onların fəsadlarının aradan qaldırılması 
naminə görülən hər bir iş mənəvi dəyərlərdən qaynaqlanır.

Qaçqın düşərgəsi. 
Keniya, Afrika◄

1. “Mənəvi borc” anlayışını izah edin.

2. Mənəviyyatın formalaşmasında dinlərin rolunu əsaslandırın.

3. Bəşəriyyət qarşısında mənəvi borcumuz nədən ibarətdir? Sadalayın.

4.  Mənəviyyata aid gözəl kəlamlar söyləmiş dahilərin fikirlərindən ibarət təqdi
mat hazırlayın.

5.  “Ulu öndər Heydər Əliyev bəşəriyyət qarşısında mənəvi borcunu real laşdıran 
tarixi şəx siyyətlərdəndir” adlı esse yazın.

6.  Müxtəlif xeyriyyə cəmiyyətlərinin fəaliyyətinə aid araşdırma aparın və bununla 
bağlı buklet hazırlayın.

7.  Bəşəriyyət qarşısında olan mənəvi borclarımızın kö nüllülük prinsipi ilə da
vamlı şəkildə həyata keçirilməsi üçün hansı təklifəri irəli sürərdiniz? 
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Təbiət insanların şüurundan, ira
dəsindən, istək və arzu la rından ası lı 
olmayaraq mövcuddur. Hələ in san
lar yox ikən təbiət var idi. Bu cə həti 
ona görə xü susi qeyd et mək lazım 
gəlir ki, deyilənlərin əksini id dia 
edən fəlsəfi cə rəyan lar da möv
cud dur.

“Təbiət” anlayışı tarix boyu tə
ka mülə, ciddi dəyişikliklərə mə ruz 
qal mışdır. Müxtəlif dövrlərdə bu 
an layışa birbirindən əsaslı su rət
d ə fərqlənən məzmunlar veril miş, 
bu haqda müx təlif fikirlər irəli sü
rülmüşdür. 

Dünyanın dərk olunması ilə bağ
lı ən qədim düşüncələr mifo lo gi ya
dır. Mifologiyanın əsasını fan tas tik 
varlıqlar haq qındakı müх təlif mifl ər, 
əsatirlər təşkil edir. Mifl ərlə bağlı 
fər ziyyələrdə isə təbiət hadi sə ləri 
və cansız pred metlər canlı var   lıq
lar şəklində təsvir olu nurdu.

DÜNYANIN DƏRK 
OLUNMASI

Yəqin, sizi maraqlandıran mə sə lə
lərdən biri də dünya nın necə, nə 
vaxt yaranması və kim tə rə findən 
yaradıl ması kimi suallar olub. İn
sanlar lap qədim za man lardan bu 
barədə fikirləşib və on ları dü şün
dü rən suallara cavab axtar mağa 
ça lışıblar.

Tarix və ədəbiyyat dərslərindən 
si zə məlum olan rəvayət və 
mif ə ri sa da la yın. Onları bir
ləş dirən or taq cə hətləri müəy
yən edin.

18
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Dünyagörüşün digər tarixi forması dindir. Dün
yanın yaranışı və mahiyyəti, insan həya tının mə
nası və dünyada yeri Allahın kəlamları ilə təq dim 
olu nur. 

Dünyanın dərk olunması haqqında söylənmiş 
müx təlif fərziyyələrdən biri Çin filosofu Kon futsiyə 
məx susdur. Konfutsi nəzəriyyəsinə görə, baş tanrı 
Göy tanrı hesab olunur. Ölkənin Göylə qar şılıqlı 
münasibətlərində imperator – Göy oğlu xüsusi yer 
tutur. O, ölkəni Göyün adından idarə edir.

Filosof Konfutsinin davamçılarından olan MenTszı 
belə bir nəzəriyyə irəli sürürdü ki, insanın hə yatı 
ilahi ira dəyə tabedir, biliyi isə ana dan gəl mədir. İn
san anadan olanda bilik ona ilahi, “hü dudsuz ruh” 
tərə findən verilir. İnsan həmin bi lik lərin kö məyi ilə 
həyatın bütün suallarına cavab ver məli dir. Men
Tszı insanları bü tün uğur suz luqların və bəd bəхtlik
lərin sə bə bini mü əy yən ləşdirməyə, dö zümlü və 
mər hə mətli olmağa çağırırdı.

MenTszı

Qədim yunanlar müxtəlif nəzəriyyələrin yaradıcılarını “müdriklik aşiq ləri”, “hik
mətsevərlər”, onların bu yeni məşğuliyyətini isə “hikmətə sevgi” (fəlsəfə) ad lan
dırırdılar.

Materialistlər eynilə Qədim Misirdəki fironlar, 
ra hiblər və digər zümrələr kimi maddənin əzəli 
və əbədi oldu ğuna, sonsuzluğuna, yaradıl ma
dığına və canlı la rın təsadüfər nəticəsində cansız 
maddədən törədi yinə inanırlar. Materialist fəlsə
fədə belə deyilir: fəza, atmosfer, ulduzlar, təbiət, 
canlı və cansız nə varsa, hamısı atom lardan 
əmələ gəlib. İnsan da tə biətdəki müxtəlif atom
la rın cəmindən başqa bir şey deyil. Can lıların 
həyatı atomlar arasında elektrik cərə yanının mü
əyyən tarazlığı nəticəsində mümkün olur. Bu ta
raz lıq pozulanda canlılar ölüb torpa ğa dönür, 
yenidən atomlara parçalanır.

◄

Konfutsi davam çı
la rının nəzə riyyə
lə rini müqayisəli 
təh lil edin. Onların 
müx təlif nə zə riy
yələr irəli sür mə
sinə səbəb nədir?
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Digər nümayəndə SyunTszının fikrincə, insanın 
ta leyi ila hidən deyil, onun özündən asılıdır. Bundan 
əla və, insan aləmi dərk etmək və ondan öz хeyrinə 
istifadə etmək qabiliyyətinə malikdir. 

Milet məktəbinin banisi Fales isə suyu bütün var
lı ğın əsası hesab edirdi. Falesə görə, dünyada hər şey 
suyun qatılaşması və par çalan ması nəti cəsində mey
dana gəlir.

Atom nəzəriyyəsinin tərəfdarları isə dünyanın 
atom lar dan yaranması mövqe yindən çıxış edir di lər. 
De mok rit atom ların bölünməz, müxtəlif uzun luğa, 
for maya malik oldu ğunu təs diqləyirdi. 

Fales

◄

Nizami Gəncəvi

◄

İslam və xristianlıqdan başqa daha hansı dində hər şeyin Allah tərə fin dən ya ra
dıl ması öz əksini tapmışdır? Hər şeyin Allah tərəfindən yaradıl ması nəzəriy yə sini 
dün yanın atomlardan ibarət olması nəzəriyyəsi ilə müqayisə edin.

Azərbaycanda dinifəlsəfi fikirlər eramızdan əv
vəl ki dövrdən meydana çıxmağa başlamışdır. Orta 
əsr lərdə təbiət və dün ya haq qında müxtəlif ba xışlar 
sistemi for ma laş mışdır. Bu dövr də mövcud olan dini 
dün yagörüşü təbiət haq qın dakı təsəv vürlərə də ciddi 
təsir gös tər mişdir. Hər şeyin Allah tərə findən yara dıl
ması və idarə olunması fikirləri həm xris tian lıqda, həm 
də islam di nində öz əksini tap mışdır.

Orta əsrlərdə təbiət haqqındakı təsəvvürləri sə
ciy yə lən dirən cəhətlərdən biri də bu idi ki, bu rada 
qədim döv rün fəlsəfəsindən gələn vahidlik, yara dıl
maz lıq və ol maz lıq kimi ideyalar tə biətə deyil, onun 
yaradılmasına aid edilirdi. 

Qə dim yunan fəlsəfəsində dünyanın dörd ünsür
dən: su, od, tor paq və havadan yaranması ideyası da
hi Ni zami Gən cəviyə qədər gəlib çıxmışdır.

Nizami qədim yunan filosoflarından fərqli olaraq, 
dün ya nın əsasında duran dörd ünsürün Allah tərəfin
dən ya radıl dığını göstərirdi.

Bununla yanaşı, ateist fikirli, yəni Allahın varlığını 
qəbul etməyən şəxslər də olmuşdur ki, onlar dinləri 
və onların mü qəd dəs kitablarını qəbul etməmişlər. 
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Dahi mütəxəssislərin bir çoxu təbiəti əsas götürmüş 
və insanın iradəsinin gücünə inanmışlar. Lakin buna bax
ma ya raq, bu dahilərdən nə Eynəlqüzat Miyanəçi, nə 
Fəzlullah Nəimi, nə İmadəddin Nəsimi, nə də Cordano 
Bruno ateist olmamış, Allahın varlığını in kar etmə mişlər. 
Onlar belə hesab edirdilər ki, Allah tə biətdən kənarda, 
onun fövqündə deyil, onun daxilin də dir. Onlar inanırdılar 
ki, insan təbiəti, ora dakı cisimləri, pro ses və hadisələri 
dərk etməklə həm də onların da xi lindəki Allahı dərk 
etmiş olur.

Əbu Reyhan əlBiruniyə (973–1048) görə, materiya 
və təbiəti Allah yaradıb. O, Yerin Günəş ətrafında dövr 
et di yi ni qeyd edirdi. Canlı aləmin yaranma sında əsas su
yu, son ra digərlərini qiymətləndirirdi. 

Şərq alimi İbn Rüşd Allahı ilk əql kimi qəbul edirdi. O 
dü şü nürdü ki, Allah insan və təbiətdən kənar dır, dərk 
edil mir. 

ХIV əsrdə meydana çıхmış hürufilik fəlsəfidini hə rə
kat idi. Onun banisi Nəimidir (1339–1394). Hürufiliyə 
görə, in san qəlbini daim saflaşdırmaq qay ğısına qal ma
lıdır. Hürufilərin fikrincə, insan müqəddəsdir, ka mil insan 
Tanrı səviyyəsinə qədər yüksələ bilər. Nəimi məhz belə 
dü şüncəyə sahib olduğuna görə zəmanəsinin ən kamil 
insanı hesab edilib. İctimai haqsızlığa, şərə, zülmə son 
qoy maq gücünə malik olmasında söz, kəlam və hərf hü
ru fi likdə хüsusi məna daşıyıb. Onlara görə, kamil insanın 
üzündə ilk yaradıcıya məх sus cizgilər vardır. Hürufilik işa
rələri və bu işarələrin daşı yı cısı olan insanı ila hiləş dirib.

Orta əsrlərdə deyilirdi ki, müqəddəs yazılar Allahın 
kə lamlarıdır; Allah özü və yaratdıqları haqqında əsl hə qi
qət ləri peyğəmbərlər vasitəsilə insan lara bə yan edir. Belə 
insanları teist adlandırmışlar.

İbn Sina (980–1037) “Tibb qanunu”, “Danış namə” və s. 
əsərləri yazmasına baxmayaraq, onun fikrincə, “Allahın 
iradəsi bilikdən qay naq lanır. Vacib varlığın iradəsi hə
qi qətin dər ki dir”.

Bu dahilərin Allahı 
inkar etməməsinin 
səbəbini nədə 
görürsünüz?
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Həyat bi̇lgi̇si̇

Nikolay Kopernik

Hürufilik təlimi haqqında tarixdən bildiklərinizi xatırlayın. Bu təlimin yaran ması 
zəruriliyini dövr baxımından şərh edin.

1.  Materialist dünyagörüşü haqqında fərziyyələrə əsasən materiallar toplayıb 
təqdim edin.

2. Materializmi idealizmlə müqayisə edin.

3.  Ateist dünyagörüşünün materialist dünyagörüşündən fərqli cəhətləri nədir? 
İzah edin.

4.  Nikolay Kopernikin kəşf etdiyi Heliosentrik nəzəriyyə nə üçün dini dünyagörüşə 
zərbə vurdu?

5. Dünyanın dərk olunması və ya dünyagörüşü arasındakı əlaqəni şərh edin.

6.  Nizami Gəncəvinin “İsgəndərnamə” poemasını oxuyun. Dünyanın dörd ünsür
dən təşkil olunması haqqındakı fikirləri təhlil edin.

◄

Polşa alimi Nikolay Koper nikin kəşf etdiyi Helio sen
t rik sistem təbiət haqqındakı elmlərdə, təbiətə olan ba
xış larda böyük bir çev riliş ya ratdı və dini dün yagörüşə 
sarsıdıcı zərbə endirdi. O öz nəzəriyyəsində deyirdi ki, 
Yer də bir planetdir və o, Günəş ətrafında fır lanır. 

Dünyanın dərk olunması dini və elmi əsaslarla sü
buta yeti rilməyə çalışılsa da, hələ də bu nəzəriy yə
lərdə müxtəlif ziddiyyətlər qalmaqdadır. Bəşər cə miy
yəti inki şaf etdikcə bu barədə mülahizələrin da vam 
etməsi la büddür. Bu ya naşma və nəzəriyyələrlə fəlsəfə 
elmi məş ğul olur. 
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