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§ 1. GİRİŞ VƏ YA: MULTİKULTURALİZM VƏ
QLOBALLAŞAN DİALOQLAR
Əgər mən özümün təyinatımı müəyyən
etmək istəyirəmsə, mən elan edirəm «Mən
qadınam!»
Cimona de Bobuar
Mən qadınam! Öz sözüm, öz fikrim , öz qə
tiyyətim, öz qürurum, öz prinsiplərim, öz
mövqeyim var və özümə hörmət edirəm!
Mən qadınam! Patriarxal təfəkkürü Gen
der bərabərliyi, Gender mədəniyyətinə in
teqrasiyada qəbul edirəm!
Rəna Mirzəzadə
Qlobal tarixi hadisələr və sosial hərəkətlər sivilizasiya
ları özündə əks etdirən müəyyən ideya daşıyıcıları olan İn
sanlar tərəfindən həyata keçirilir və gerçəkləşir. Klassiklər
İnsanlardan bəhs edərkən əsasən onun təfəkkür və davra
nışına, düşüncə və ağlına, mədəniyyət və mənəviyyatına
nəzərən fikir söyləmişlər. İnsanlığın fikir, düşüncə, idraki
görüşləri ağıldan və bu da müəyyən mənəvi, mədəni stere
otiplərdən ibarətdir. XXI əsrin həyat tərzində qlobal dəyi
şikliklərin fərqini bilmək üçün məcazi mənada dini, siyasi,
iqtisadi, sosio-mədəni, multikultural, informasion, elmi,
hüquqi, gender mədəniyyəti və s. Məkanlar dialoqunda
məsələlərin təhlilinə ehtiyac yaranır. «Heç vaxt inamımızdan,
dinimizdən uzaqlaşmayacaq və mənəvi mənbələrimizdən is
tifadə edərək gələcəyimizi quracağıq». Bu aforizmə çevrilən
kəlmələr Ümummilli Lider Heydər Əliyevə məxsusdur (1,26).
Qlobal dünyanın inkişaf meyllərinə, dinamik ritminə
inteqrasiya edən ölkəmizdə sosio-mədəni reallıqlarda da
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gözgörəsi dəyişmələr gedir. Bu baxımdan Azərbaycan Pre
zidenti İlham Əliyev Bakıda «XXI əsr: ümidlər və çağırış
lar" devizi ilə keçirilən Beynəlxalq Humanitar Forumda de
diyi kimi: «Öz dininə hörmət başqa dinə hörmətdən başlayır.
Multikulturalizm ayrı-seçkiliyə yol vermir, əksinə bütün
xalqları birləşdirir. Eyni zamanda, hər bir ölkənin öz qayda
ları, öz ənənələri vardır» (2). Belə olan surətdə qarşımızda
bir sıra suallar çıxır: həqiqətənmi «gizli» də olsa Şərq-Qərb
«savaşı» gedirmi və bu «savaşın» əsas "nüvə istehsalı", baro
metri mədəniyyət və mənviyyat deyil ki? Qloballaşmanın
vüsət aldığı dünyanın yeni nizamında, hətta demokratiya
nın etalon göstəricisi olduğu müasir zamanda Şərqlə Qərb
fərqlilikləri nədir? Burada fikrimizi ölkənin Birinci Xanımı
Mehriban Əliyevanın sözləri ilə əsaslandıraq: «Öz mədə
niyyətinə, öz tarixinə, öz ənənələrinə, öz əməllərinə hörmət
lə yanaşan xalq, gərək eyni şəkildə fərqli mədəniyyətlərə
də, fərqli tarixə də hörmətlə yanaşsın» (3).
Qlobal sosial-mədəni dinamika barəsində R.Aslanova ya
zır ki, "Şərq sivilizasiyası Qərbə nisbətən texnokratik-praqmatik düşüncə tərzinə daha az «yoluxmuşdur» və bu cəhət
gələcəyin «humanist cəmiyyət» perspektivləri baxımından
böyük əhəmiyyətə malikdir. Yeni dövrün problemlərini həll
edə biləcək mədəni-etik paradiqmanın formalaşmasında bu
müsbət start imkanları kimi qiymətləndirilməlidir» (17,8).
Mədəniyyət və mənəviyyat tarixi fəlsəfi baxış sistemidir.
Hər bir tarixi inkişaf mərhələsində ictimai quruluşun forma
sından asılı olaraq mədəniyyət də, mənəviyyat da yeniləşir
və dəyişir.
Məhz insanlığın davranış tərzi də baş verən bu dəyişik
liklərin təsiri ilə nizamlanır. Elə bu təsirləri təhlil etmədən,
insanların öz davranışlarını belə dəyişməsi səbəbini izah
etmək asan deyildir, əksinə mürəkkəbdir, multikulturallıq
göstəricisidir. "Asan” və "mürəkkəb” anlayışları müəyyən
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təsirlər nəticəsində dəyişən mədəniyyətlərdə, multikultural
cəmiyyətlərdə daha çox istifadə edilən ifadələrdir. Elə bir ha
disə və ya proses yoxdur ki, onun ətrafında "asan" və yaxud
"mürəkkəb” məsələ»kəlmələri işlədilməsin. «Asan» nəyinsə
çox tez, sürətlə və yaxud çətinlik olmadan baş verməsidirsə,
«mürəkkəblik» hər hansı durumun çox çətin əldə olunma
sıdır. Mürəkkəb məsələlərin meydana çıxdığı multikultural
mədəniyyətlərdə mənəviyyatdan tutmuş iqtisadiyyata qə
dər bəzən asan, bəzən də çətin Məkanlar tarixində faktlar
saysız hesabsızdır. Bu baxımdan, hər hadisənin, hər prosesin
asan və mürəkkəb olaylara çevrildiyi Zamanlar mövcuddur.
Bu mövcudluq içində müsəlmançılıq - islam dini dünyagörü
şü, onun tarixi, meydana çıxması zərurəti, çox asan və çətin
yayılması, mürəkkəb dövr və s. kimi məsələlərin də mexa
nizmləri mədəniyyətdən, bu mədəniyyətin müxtəlifliyindən
və insan mənəviyyatından törəmişdir.
«Doğrudanmı Qərb ideyaları bütün bəşəriyyət üçün uni
versaldır və müasir dünya quruculuğu üçün bu qədər zəru
ridir? Hərb dünyasının universalizm iddiasında olan stan
dartlarında siyasi, iqtisadi və mədəni uyğunsuzluğun olması
mümkündürmü?» - kimi sualları təhlilə gətirən akademik R.
Mehdiyevə görə «Demokratiyanın vahid standartı olmadığı
kimi, onun mücərrəd forması da yoxdur. Əgər demokratik
ideyalar xalqın tarixinin, milli mənlik şüurunun, mentalitet
və ənənələrinin xüsusiyyətləri və reallıqları ilə uyğun gəlir
sə, daha uğurla assimilyasiya olur. Çünki yad mühitdə «yetiş
dirilmiş» ideologiya «yad orqanizm»ə həmişə və dərhal
uyğunlaşa bilmir» (5, 90).
Belə olan surətdə biz Şərq-Qərb mənəviyyat, mədəniy
yət fərqlilikləri - müxtəliflikləri Dialoqunda, dünyanın
siyasi və sosio-mədəni gerçəklikləri anlamında aktuallaşan
bəzi - anlayışlarını da, hesab edirik ki, açıqlamalıyıq. Əgər
demokratiya bəlli termindirsə, Transformasion cəmiyyət

- dəyişikliklər prosesində olan keçid cəmiyyətidir və yaxud
«Tranzit» - keçiddir. Bəs qloballaşma nədir?
Qloballaşma - maliyyə bazarlarının və istehsal sahələ
rinin ümumi planetar miqyasda dəyişməsi prossesləridir. Bu
prosesdə coğrafi sərhədlər, milli hökumətlər və sosial dövlət
əslində kütləvi istehsala və əmtəə istehlakına nəzarət edir.
Dünyanın ən iri banklarının bilavasitə iştirakı ilə prinsip
cə yeni siyasi əlaqələr və bunlar dövlət üstü təsisatlarının
köməyi ilə reallaşdırılır. Son dövrlərdə «antiqloballaşma»
hərəkatının kütləvi xarakter alması ilə əlaqədar olaraq trans
milli şirkətlər «qloballaşma» terminindən istifadə edirlər (5,773).
Biz bu kitabda Multikulturallıq - Din - Gender Dia
loqu "dünyasında" olan çarpazlaşma, qarşılaşma, bərabər
ləşmə, tarazlaşma, inteqrasiya və s. bu kimi qloballaşan pro
seslərdə həmin politoloji termin fenomenləri arasında olan
"körpünü" və "savaşı" araşdırmağa cəhd edirik. Çoxrəngli
mədəniliyin Yeni dünya mənzərəsində müxtəlif "çalarlarının" oxşar və fərqliliyi Dövlətlərin Siyasi “palitrasındakı”
olan görünüşü və ya reallığını analiz edirik. Təbii ki, burada
Modernliklə vəhdətdə Keçmiş də izlənilir. Müəllifdən.
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§ 2 . DİN VƏ GENDER ÇARPAZLIĞI
“Mənim kəbinim b ir rübaidir.
Varmı bu kəbinə yol verən bir din?"
Məhsəti Gəncəvi
"Əsl hörmət-insanm mənəvi məziyyətinə
edilən hörmətdir."
Balzak
Müxtəlif mədəniyyətlərdə və multikultural cəmiyyətlər
də, müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif dinlərə etiqad edən asan və

mürəkkəb xarakterli müxtəlif insanlar yaşayırlar. Etiqad
və sitayişlər də müxtəlifliyi ilə fərqlənir: əgər müsəlman
lar məscidlərdə namaz qılırsa, xristianlar kilsədə xaç çəkərək
dua edirlər, yəhudilər də sinaqoqda öz qədim dillərində şü
kürlər edirlər. Bir dünyada yaşayan, Allaha inam və iman
aparanların sitayiş məbədi tək Yaradan Allahdırsa, digər
müxtəliflikləri müqəddəs hesab etdikləri xüsusi günlərdir.
Belə ki, müsəlman - cümə, xristian - bazar, yəhudilər isə
şənbə gününü müqəddəs sayırlar. Bütün bu kimi tərzlər isə
sosial mədəni müxtəlifliyi olan mühitin xüsusiyyətlərindən
asılı olaraq, özünəməxsus spesifik faktiki emosional - hissi
xarakter olub, müxtəlif məzmun kəsb etmişdir.
İnsanlar müxtəlif «niqab» - qrimlərdən istifadə edərək
öz surətlərini sanki dəyişmiş qorxu, zəhm kimi «Dünya» adlı
başqası üçün çətinliklər yaratmışdır. Əxlaqi - mənəvi göstə
rişlər yazılmamış qanunlarla kişi və qadınlar üçün - cinsi
ayrıseçkilik- (gender fərqi) bir tərəfdə Vahid Allah xofu
yaratmışdır (bu kişi göstəricisidir). Bu tip qorxular yarat
maqla, insanlar yenə də başqasına, bəzən özünə də çətinlik
yaratmaq ideyasına qulluq edirdilər. A.Belinskinin məntiqi
ilə yanaşsaq, yəni ki, "İnsan yalnız bilmədiyi şeydən qorxur"
(47 ,1 1 0 ). İslam dünyagörüşünün meydana çıxması ilə də bu
kimi psixi təsirlərin demək olar ki, dəyişilməsinə də şərait
yarandı. Günümüzədək gəlib çatan, hər il bütün müsəlman
dünyasının riayət etdiyi, dəyişilməz Aşura günü kimi ha
disələrin əbədi tarixləşməsi isə döyüşdə qorxu hissini «öldü
rülmüş», ölümü şərəfli sayaraq, şahidliyi və qaziliyi İnsan
lığın ən müqəddəs zirvəsi, toxunulmaz şəxsi elan etmişdir.
İslam dünyagörüşü sistemi, etiqad və davranış tərzi,
iman və inam kimi anlayışlar da mürəkkəb vasitələrin mey
dana çıxdığı. Şərq dünyasında hakimi hökmrana çevrilməsi
nin ixtirası tarixidir, islam dünyagörüşü sistemi Şərqin vahid
bir dini mənəviyyat tarixidir. Gözəgörünməz qüvvə - İlahi

Yaradan tərəfindən (Allah) insanlığın Ən zəkalı və Müqəddəs
Simasına (.Məhəmməd peyğəmbər ə.s) vəhy halında Müsəl
manlığın Mənəviyyat Konstitusiyası - Müqəddəs Qurani
Kərimin çatdırılması dünya mənəviyyat tarixində fenomen
ixtiradır. Böyük M.EAxundovun sözləri ilə desək: "Bəşəriy
yətin qələbəsi və səadəti o zaman mümkün ola biləcəkdir ki,
istər Asiya və istərsə də Avropada insan ağlı tamamilə əbədi
əbədi həbsdən azad edilsin; bütün işlərdə və fikirlərdə əf
sanəvi rəvayətlər deyil, insan ağlı yeganə sənəd, sübut və ha
kim-mütləq kimi tanınsın" (47, 52)
İslamın əsasım təşkil edən baxışlar və görüşlər sistemi,
etiqad və inam iradəsi, eləcə də islamın tərəqqi, cəmiyyətdə
kişi-qadın münasibətləri və ya gender fərqi kimi sosial
fəlsəfi anlayışlarını öyrənmədən. Dinin hər hansı şəxsə (kişi
və ya qadına) münasibətini düzgün qiymətləndirmək müm
kün deyildir. Bu anlayışlar yuxanda qeyd etdik ki, dəyişkən
dir, müxtəlif Məkan və Zaman ölçülərində də müxtəlif
asan və mürəkkəb fikir, təmayül, məzhəb və cərəyanlar
eləcə də multikulturallıq mövqeyindən izah edilməlidir.
Din - Mənəvi dünyagörüşü sistemini mədəniyyət priz
masında öyrənəndə görürük ki, onun:
- obyekti öz həyat tərzi ilə yaşayan, öz xüsusi baxışları
olan, düşüncəli, həm bilikli, həm də cəhalət düşüncəli kişi və
qadınlar, yəni müxtəliflikdir. İdraklı İnsanlarla yanaşı, hədsiz
fanatik olan, «Yaradan»dan qorxan adamlardır;
- məqsəd və məzmunu öz davranışını din pərdəsi və
cəmiyyətin inam və iman durumu ilə eyniləşdirən insan
lardır;
- metodu rəhbər tutulan ənənəvi mənəvi meyarlar və
onlara riayət üsuludur, yəni yenə müxtəliflik, fərqlilikdir;
- mahiyyəti isə sosio-mədəni həyata təsir göstərməklə,
Qərb-Şərq mədəni müxtəlifliyi aşkarlığıdır;
Burada bir məsələyə diqqət edək ki, dinlərin meydana
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çıxdığı və ya yarandığı erkən dövrlə, formalaşdığı və inki
şaf etdiyi sonrakı vaxtlarda və enib-yüksələn xətlə bütün
Zaman və Məkanlar üçün təsir effektləri də müxtəlif ol
muşdur. Məsələn, kişi və qadına münasibət, valideynə qay
ğı, ailə-kəbin və boşanma kimi anlamlar dinlərdə də özünü
müxtəlifliklər ilə aşkar büruzə verir. Belə ki, erkən islam
dövründə başqa aspektdə, müsəlman mədəniyyətinin inti
bah dövründə digər mənada, ondan sonrakı dövrlərdə isə
tamamilə yeni məna kəsb etmişdir.
İ.Məmmədzadənin fikrincə «... bu gün intibah dövrü
nü yaşayan Şərq-Qərb kimi maraqlı problemə diqqət yetirək.
Aydındır ki, bu faktor münaqişələrə baxmayaraq, dünyanı
birləşdirən qloballaşmanın xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Bizlərə
belə bir fikir aşılanmışdır ki, orta əsr səlib müharibələri Qər
bin üstünlüyü, cəngavərliyi və dövrün xristianlığının spesifik
xüsusiyyətlərindən xəbər verir. Əslinə baxanda, «dini müha
ribələrin» dövrün cəhəti və ayrılmaz faktorunu daşıyan orta
əsr Şərqlə Qərbin fəal əlaqələri dövrüdür» (9, 27). Müəllif
haqlı olaraq göstərir ki, «müasirliyin düzgün dərk edilməsi
keçmişin daha dəqiq anlaşılmasına gətirib çıxarır» (9,28).
Təbii ki, biz də mənəviyyat və mədəni müxtəlifliyi siyasi,
ictimai, hüquqi baxışlar sistemində «gender konon»unda
izləyirik. Multikulturallıq və ya Multikuralizm siyasəti mövzunun bu orta xəttidir. Din və Gendersə Zaman və Mə
kan prizmasında Qərb-Şərq fərqliliyi Diololoqunda açıqlanır.
Mürəkkəbliyin ortaya çıxdığı Şərq və Qərb məkanları
mədəni sistemində mənəviyyatdan ta məsuliyyətə, yəni
yazılmayan əxlaqi dəyərlərdən, yazılan qanunlaradək
dində olan irəliləyiş, yüksəlişlə bahəm, mədəniyyətlərin qo
vuşma vaxtınadək savaş, vuruş və m üharibələrədək tarixi
proseslər baş vermişdir. İ.Kantın sözləri ilə yanaşsaq: "Mü
haribə bəşəriyyət qanunlarını alt-üst edən ən böyük bəd
bəxtliklərdən biridir" (4 7 ,1 0 3 ). Məhz belə bədbəxtliklər də
12

fərqlilikdə özünü göstərmişdir.
Ayrı-ayrı dini təfəkkür tərzinin dinamikası ilə fərqlilik və
Şərq - Qərb müxtəlifliyində gender mədəniyyəti daha ay
dın görünür. Yaşadığımız qloballaşma əsrində dində kişi-qa
dın münasibətlərinin sosiomədəni xüsusiyyətləri də spesifik
kəsişmələrdə, oxşar və fərqli cəhətləri ilə ayrılır və aşkar
müxtəliflikləri ilə təzahür edir. Bu da "soyuq müharibədir",
"soyuq savaşdır".
Məqsədimiz uzaq tarixdən gələn mənəviyyat gerçəkliyi
ni göstərərək, mədəni müxtəliflikdə, din və genderi bugünkü
real problemlərilə Şərq-Qərb dəyərləri nöqteyi-nəzərindən
yanaşmada verməkdir.
Vəzifəmiz, multukulturallığı siyasi anlamda təhlil
edərək, mədəni və mənəvi mənbələri bir daha gender «süz
gəcindən» keçirərək, mədəniyyətlərin çarpazlaşma, qo
vuşma və müxtəliflik anlayışlarında, bəzən də modernləş
miş mənəvi dəyərləri ilə də əks etdirməkdir. Belə ki, hər bir
xalqın mənəvi dəyərləri həmin millətin təfəkkür tərzinin, bir
xalq-millət kimi meydana çıxmasının tarixi müqəddəm şərti,
digər xalqlara hörməti, sayğısı isə Tolerant Məkanının tərzidir.
Bu mövzunun seçilməsinə sövq edən amillərdən biri də
Şərq-Qərb mədəniyyətlərinin qovşağında yerləşən Azər
baycanda Multikulturallıq-Din-Gender Dialoqunu məhz
mənəvi, dini-fəlsəfi, siyasi istiqamətdə, Yeni modern me
todla paralelləşdirərək nəzərdən keçirməkdir.
Elmdə Gender siyasəti ən yeni dünyagörüşü istiqaməti
dir və yeni olduğu qədər də cəmiyyətdə kişi-qadın qarşı
lıqlı münasibətləri Yolunda tarixən də qədimdir. Çünki,
Gender-İnsanlığın kişi və qadınların sosiumda siyasi
mədəni, mənəvi və sosial durumunu əks etdirirsə, demə
li o, Bəşər tarixi qədər də qədimdir. Multikulturalizm, Din
və Gender, mənəviyyat və mədəniyyət, bu məzmunda ŞərqQərb mədəni müxtəliflikləri yanaşması obyektində işlədilən
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anlayışlar siyasətin, fəlsəfənin, tarixin, mədəniyyətşünaslıq,
dinşünaslığın, ümumilikdə sosiosiyasi elmlərin işlək termin
ləridir.
Qloballaşma "aynasında" Şərq-Qərb mədəni müxtəlifli
yinə "asan" və "mürəkkəblik" prizmasından yanaşanda Multikulturalizm Din və Gender dəyərlərinin açılması və onun
ictimai-siyasi fikirdə aydınlaşdırılması XXI əsr humanitar
elmi üçün olduqca əhəmiyyətlidir.
"Multikulturalizm" nədir? "Gender” nədir? və ya kim
dir?, "Dialoq" nə deməkdir?, "Din" nədir?, «Dinlər nə vaxt
dan mövcuddur?», «Mənəviyyat və mədəni müxtəliflik»,
«Əxlaqi dəyərlər», «Şərq dünyagörüşündə qadına müna
sibət», «Qərb və Şərq qadını qloballaşma dövründə» və s.
kimi məsələlər hər zaman olduğu kimi bu gün də aktualdır.
Bu kimi suallar tarixi inkişaf mərhələlərində hər xalqın özü
nü aşkarlayan mədəniyyətinin "itməsi", "qalması", "yük
səlm əsi” və "enməsi" kimi səbəb-nəticələri vardır. Qlobal
laşmanın təsiri ilə yaxud milliçiliyin aktuallaşması fonunda
olan problemlər dünyanı “silkələyən" məsələlərdir.
Qloballaşan və sürətlə genişlənən Avropa dünyada
mədəni müxtəliflik, gender və dinlərin dialoqundan bəhs
edilən siyasi Məkandır. Müasir siyasi sosiallaşma, Sosial
mobillik, Multikulturalizm, Modernizm, Gender, Mənə
viyyat-Din (bəzən də mənəviyyatsızlaşdırma və dinsizlik)
prosesləri yolunda qarşılıqlı Dialoqu nəzərdən qaçırmaq
mümkünmü?
Böyük dünyanın bir məkanı olan Azərbaycan ölkələrin
hazırkı inteqrasiya və mədəni-mənəvi Dialoqundan kənar
düşə bilərmi? Müxtəlif konfessiyaların üzvləri olan müxtəlif
əqidəli və etiqadlı insanlar və tək vahid Yaradana - Allaha
iman və inam edənlər də dünyada çoxluq təşkil edir. Bəs bu
insanlar öz həyat, yaşayış və davranış normalarını müəyyən
ləşdirən mənəvi-mədəni hadisələri nəzərə almaya bilərmi?

Və bu kontekstdə ümumilikdə meydana çıxan XXI əsrin ye
niləşən dünyasında İnam, Etiqad, İman, Əqidə adamları da
yeniliyi qəbul edirmi? A.Puşkinin sözləri ilə desək: "Bizim
tərəqqimiz yalnız özgələrinin tərəqqisi ilə həyata keçə bilər"
(47,84).
Qeyd edək ki. Qloballaşan dünyada baş verən siyasi və
sosiomədəni dəyişikliklər, bəzən də çarpazlaşan fikirlər
«müharibəsi» Zamanında bu kimi məsələlərində islahatı
na zərurət yaranır. Yeniləşən baxış və görüşlərin yeni Dia
loq konsepsiyasının meydana çıxmasına da ehtiyac duyulur.
Klassik İdeyaların yenilənən fikirlərə çevrilməsi prosesi
gedir. Zamanın fikir və ideyaları hər Məkanda özünəməx
sus təcrübəyə keçilməsinə bir Yol açır. Belə olan surətdə İn
sanlıq, bu baxımdan cəmiyyətdə Kişi-Qadın münasibətləri,
yəni Gender siyasəti mədəni-mənəvi parametrlərin təyin
edilməsi mövcudluğunda, hər bir Cinsin özünəməxsus steriotiplərində də qarşıdurmaları artırır və Cinslərarası Dia
loqa da ehtiyacı zəruriləşdirir.
Bəs bu kimi "Siyasətlərdə" "Soyuq müharibələrin"
məzmunu nədir? Cinslərarası Dialoqun orientirləri de
yiləndə nə başa düşülür? Cinslərarası Dialoq və mənəvi və
mədəni müxtəliflikdə hansı milli ilə hansı bəşərini bir
ləşdirmək və ya imtina etmək gərəkdir? Bəs Cinslərarası Dialoq ümumilikdə nədir? Dinlərdə Gender aspekti nə
deməkdir? Mənəviyyat və mədəniyyət, Multikulturallıqda
Cinslərarası Dialoq anlayışları necə izah edilir və sair kimi
suallar, mübahisələr prizmasında, bu kimi məsələləri də bu
əsərdə izah etəyə cəhd etmişik. Onu da qeyd edək ki, tərə
fimizdən bu mövzuda səslənən Multikulturallıqda Cinslərarası Dialoq, Multikulturalizm siyasəti və Gender, və s.
bu kimi məhfumlar Azərbaycan siyasətşünaslıq elmi fik
rində ilk dəfə işlədilir. Ümumiyyətlə Multikulturalizm
yaxud Gender özü bir Dialoqdurmu? Ya Siyasətdir? Bura-
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da biz keçmiş sovet sistemindən hazırkı bazar iqtisadiyyatı
na tranzit edən Azərbaycanda İnsanın siyasi mənəvi, mədəni
və sosio-siyasi problemlərində onun dünyagörüşü, düşüncə,
İnam-İman, əqidə, davranış, məfkurəsi həmçinin, mentalitet,
adət-ənənəyə münasibətləri "Qızıl orta”dır.
Din transsental enerjinin güclü mənimsənilmə "kanalı"
rolunu oynayır və açıq cəmiyyət şəraitində, kütləvi mədəniy
yətin eləcə də mədəni müxtəlifliyin yayıldığı vaxtda ona
ehtiyacı artırır. Gender siyasəti, Cinslərarası dialoqun ya
ranması üçün qəbul oluna bilən prinsiplər də bəzən bu hal
da aktuallaşır. Multikulturallıq və ya çoxmədəniyyətlilik,
yaxud da mədəni müxtəliflik Siyasətində bəs nə etməli?
Belə ki,
- «Ali və aşağı», «həqiqi və yalançı» dinlərin tarixindəki
kişi-qadın münasibətlərinə olan paraielliyə nəzər yetirmək
lə;
- Dinlərdə İnam və İman həqiqətinə cinslərarası Dialoq
prizmasından, müxtəlifliyin mədəni yollarını müəyyənləş
dirməklə;
- Bəşəriyyətin həqiqətə, ədalətə, Toleyranlıqa doğru
müxtəlif yolllarını müəyyənləşdirirməklə;
- Siyasət, sosiallıq və mədəni müxtəliflik nədən şərtlənir
və İnsanın, yəni, bu aspektdən kişi və qadının mənəvi-mədə
ni inam zənginliyini və təcrübəsini xarakterizə etməklə;
- Dini Gender, multikultural mədəniyyətdə liberal-demokratik dəyərlərin aşkarlanması, kişi və qadınların müasir
cəmiyyətdə qarşılıqlı "vuruş" və yaxud “savaş müharibə
sinə" səbəb ola bilməyəcəyini izah etməklə və s. öyrənəcəyik
Bəs XXI əsrdə vəziyyət necədir, S.Xəlilovun təbirincə
yazsaq, axı, "XXI əsr sivilizasiyalar arası Dialoq ideyası ilə
başlanmışdır” (48,5).
Bu kimi məsələlər kontekstində unutmayaq ki, "Son dövr
lərdə Qərbdə formalaşan yeni dəyərlər sistemində insan
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haqlarını qorumaq adı altında azlıqların (bax bu mədəni
müxtəlifliyin təmsilçiləridir- R.M) haqları ön plana çıxır"
(48, 139). Nə etməli, istər çoxluq, istərsə də azlığın bütün
hüquqlqarı BMT İnsan Hüquqları Konvensiyasına əsasən
Bərabərdir, belə ki:
- Dövlətlər öz siyasətində, öz milli qanunvericiliyndə
Yeni Normaları-bu paradiqmanı qoruyur.
- Artıq Dünya "Beynəlxalq Dialoq" paradiqmasına is
tiqamət alır,
- Belə ki, Yenilənmə, İnteqrasiya, Multikulturalizm, Mə
dəniyyətlərin Dialoqda qeyri-bərabər vəziyyət ünsürlərinin
aradan qaldırılması yollarını özündə ehtiva edən məhz yeni
sinergetik mədəniyyətdir;
- Bəzən də. Mədəniyyətdə ideologiyaya "söykənir".
- Əgər mənəviyyat (din), multikulturallıq (müxtəlif
mədənilik) və İnsan (gender) bu müstəvidə bütün dözüm
süzlüklərə qarşı Dialoqu önə çıxarırsa, onda ümumbəşəri
dəyərlərin yayılması da ön sıraya keçir.
- Ulu Zərdüştün fikri ilə desək: "Bütün yaradılışa hər
şeydən əvvəl sülh və əmniyyət diləyirəm" (4 7 ,1 0 8 )
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§ 3 . MƏNƏVİYYAT SİYASİ GÜZGÜDƏ

Hələ XIX əsrdə kilsə qayda-qanunlarma və ehkamlarına
qarşı çıxan Kyerkeqor Şopen əslində çox dindar adam idi.
0, tələb edirdi ki, başına gələnlərə inanmaq lazımdır, çünki
inamlı olmaq, ölməz olmaq, Allahın şagirdi olmaq deməkdir.
0 yazırdı 'İndiki zamanda hər çey siyasətdir. Dini əqidə isə
bundan yerlə göy qədər uzaqdır., siyasətin son məqsədi də
göy yerdən uzaq olduğu qədər uzaqdır. Siyasət yerdə baş
layır ki, yerdə də qalsın, ilahiyyat isə əsasını göydən aldığına
görə, dünyəviliyi üstələyib, sonra da göyə merac etmək istə
yir" (8, 241).
XX əsrin sonu Əhməd bəy Ağayev yazırdı: "Bu gün, dinlər
emosional münasibət predmeti deyil, mənəviyyatın orijinal
təzahürlərini əks etdirdiyi üçün yalnız intellektual maraqla
rın obyekti olduğu bir dövrdə, heç bir qəsdi-qərəzik və pa
rodiyanın meydana gəlməsi haqda söz gedə bilməz; şərqşü
nasın tədqiqatları kimyaçının apardığı analizlərə bənzəyir,
onun üçün bütün elementlər, bütün hadisələr eyni səviyyədə
mühüm və eyni dərəcədə vacibdir: onu yalnız insan mənə
viyyatı, onun yaradıcı gücü və qüdrəti heyrətləndirir" (42, 3). Bir
qədər sonra isə Ə.Abasov belə deyir: "Hər bir insan, yaxud
hər bir xalq sonsuz həqiqətin sonlu hissəsinin daşıyıcısı ol
duğundan onların ünsiyyəti, qarşılıqlı əlaqəsi bəşər ruhaniy

yətinin ümumi tərəqqisinə xidmət edir” (36, 22). Bəs onda
mənəviyyatla dinin vəhdətində nə var?
"Din - insanın hiss üzvləri ilə qavranılmayan, gözə gö
rünməz gerçəkliyi tanıyıb-bilmək tələbatından irəli gələn
hadisədir; həmin gerçəkliyi tanıyıb-bilmək Yolu olduğu
üçün mövcuddur. Din - insanları hiss üzvləri ilə dərk edilən
dünya gerçəkliyi arxasındakı daha əhəmiyyətli gerçəkliklə
bağlayan Yoldur. Bu yol İnsanlara gözəl əxlaq sahibi olmağı,
yaxşılıq etməyi, pislikdən çəkinməyi öyrədən Allah yoludur,
Allah sevgisinə qovuşduran yoldur (37,4)" Bu yolun inam və
imanında nə var? Y.Rüstəmova görə: "Din cəmiyyətdə sosi
al birlik, həmrəylik, mənəvi əlaqə üçün qüdrətli vasitə kimi
çıxış edir. Din nisbi müstəqilliyə malikdir, bu da ona xüsusi
sabitlik verir" (3 8 ,4 6 7 ).
Təbiət hadisələrini, ayrı-ayrı əşyaları, heyvanları və s. ilahiləşdirən ibtidai dinləri insanların özləri yaradıblar. Dinin
erkən formaları bunlardır: 1) Animizm təbiət hadisələrinin
şəxsləşdirilməsi, onlara insana xas olan əlamət və qabiliy
yətlər verməyə əsaslanan görüşlər sistemidir. Animizm (lat.
«anima» - ruh, can) ruh haqqında dini-mistik təsəvvürlərə
deyilir. 2) Totemizm insan qrupları (tayfa, qovm) ilə totem
lər (heyvan, bitki, bəzən hətta cansız predmet və hadisələr)
arasından fövqəltəbii qohumluğa inanmağa əsaslanan ibti
dai g.rüşlər sistemidir. 3. Fetisizm (frans. «fetiche» - idol,
talisman - tilsim) bəzi predmetlərin (fetislərin) fövqəltəbii,
ilahi xassələrə malik olmasına inanmağa deyilir. Hər şey qeyri-adi forması olan Daş, ağac, heyvan, kiçik heykəlciklər
(idollar) fetis kimi çıxış edir.
Bir sıra milli dinlər də mövcuddur: yəhudilərin iudaizmi,
hindlilərin hinduizmi, yaponların sintoizmi, çinlilərin daosizmi, dinə çevrilən konfusiçilik və s.
Buddizm, xristianlıq, islam isə dünya dinləri hesab
edilir. Çünki onlar bir xalq deyil, çoxları tərəfindən həyata
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"Qurani-Kərim"in bütün kəlamları bu gün
Azərbaycanda Allahın yolu ilə getməyimiz
üçün məşəldir.
H. Əliyev
Mən Şərqəm, mən Allahın ilk yaratdığının
təməl daşıyam
Əmin ər-Reyhani

keçirilib, dünyanın çox yerinə yayılıb (38, 468).
Burada bir maraqlı sual da yaranır ki, bəs bu yuxarı
da adları sadalanan dinlər niyə mövcuddur? Din hər bir
inamlı şəxsin öz şüuru ilə dərk etdiyi gözəgörünməz İlahi
Varlığa olan etiqadı, sitayişidir.
Bu gerçəklikdən yaranan tələbatın təmini mərkəzi isə
adları sadalanan dinlərdir. İnsanın müxtəlif hadisələr, ağ
rılar və sevinclərində gözə görünməyən Mövcudiyyətə
ehtiyacı yaranır. Bəşər - dünya - aləm və bu çevrədə nə
varsa, o cümlədən də canlı və şüurlu varlıq olan İnsan da
əbədi deyil, müəyyən zamanda mövcuddur. Bu baxım
dan da dinlər insanın «əzəli», - bu dünya və «əbədi» o dün
ya kimi hallara da hazırlaşdırır, öyrədir. Yoxsa, bir insan
gücü, iradəsi ən yaxınlarının yoxluğuna - itkisinə dözə
bilməzdi. Dünyanın faniliyi, əbədi olmaması məhz dinlərin
mövcudluğu ilə şüurlara aşılanır və Allaha sevgi yaradılır,
gözəgörünməzə bir dərin etiqad istəyi aşılayır. İnsanın daxili
«mən»ində bir fitrət yaranır, mənəviyyatı kamilləşir, yaxşılıq
və xeyirxahlıq üçün nizamlanır. İnsanda xoşbəxtlik - şəxsi
bədbəxtlik, qəm-qüssə və sevinc onun psixologiyasında də
rin iz salaraq dini baxış və təsəlli üçün əlverişli şərait yaradır.
Bu baxımdan da L.Feyerbaxın söylədiyi kimi, «bədbəxtlik
gələndə insan allaha pənah aparır» (47,11).
Əlbəttə, dini etiqadın - inamın yaranmasının obyektiv
şərtləri ilə yanaşı, bir sıra subyektiv məqamları da var
dır. Din «buxov» da ola bilər, din yeniliyin və müasirliyin
vəhdətində bir inam baxışı da ola bilər. İctimai şüurun bir
forması olmaq etibarı ilə dini dünyagörüşü ictimai varlığın
dəyişilməsi ilə bağlı dəyişilir, modernləşir, dəyişən şaraitə
adaptasiya olunur.
İslam ilahiyyatçılarının islahatçılıq və modernləşmə
baxışları XIX əsrdən güclənməyə başlamışdı. Onlar patri
arxal münasibətləri ilə çulğalaşmış ortodoksal islamı inki
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şafda olan yeni siyasi və ictimai-iqtisadi münasibətlərə adap
tasiya etmək məqsədində idilər. İslahatçı və Modernistlər
ilkin dinlərin əsaslarının getdikcə zəiflədiyi və yeniləşən
dünyanın tələblərinə cavab verə bilmədiyini dərk edir, onu
«müasirləşdirməyə» çalışırdı, Qurani Kərimin bəzi ehkam
larında müəyyən dəyişikliklər aparmaq, islam ayinlərinin
həyata keçirilməsində fanatizm əlamətlərini nisbətən yum
şaltmağa meyillənirdilər. İlahiyyatçıların bəziləri Avropada
kı mədəni tərəqqinin müsəlman ölkələrinə sirayət etdiyini,
Şərqdə də yeni münasibətlərin yarandığını görürdülər.
Müasir dövrdə digər dünyəvi dinlərdə olduğu kimi, islam
dinində də Modernizm - dini etiqadın müasirləşdirilməsi,
dövrün ruhuna, dindarların mənəvi tələbatına uyğunlaşdırılması,ruhanilərin iş üsulları və taktikasının yeni şəraitə uy
ğun surətdə qurulması prosesi nəzərə çarpır.
Qeyd edək ki, dində gender problemləri də tədqiq edil
məmiş, az yazılmış, az öyrənilmiş bir sahədir. Bu baxımdan
Dinin modernləşdirilməsi, onun ideologiyası və mərasimlər
də yaranan müasir tendensiyaların izahını Gender ölçüləri
nəzərindən izah etmək də aktualdır. Dinlərdə, əsasən də İs
lamda və Xristianlıqda Modernləşmənin əsas meyllərində
kişi və qadınlara olan münasibəti işıqlandırmaq da zəruri
dir. İdeologiya, etiqad-inam, dini mərasimlərin icrası, ruha
ni və din adamlarının qloballaşan dünyaya münasibəti və s.
məsələlər üzrə Dinlər arasında gedən Dialoq və Çarpaz
laşma ilə yanaşı, Modernistlər və Konservatorlar arasında da
kəskin mübahisələr olur.
Bu gün - Qloballaşma dövründə islama meyl güclənmiş,
Dünyanın Təzələnməsi mərhələsində bu meyli, İslamın özü
nü təsdiqi və özünüifadəyə xidmət edir. İctimai şüur mənə
viyyatın dirçəldilməsi ümidlərini milli-mədəni ənənələrə,
dini dəyərlərə qayıdışla bağlayır. Artıq insanlar arasında
münasibətlərdə halal-haram, insaf-mürvət, ianə-yardım,
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kömək-xeyriyyəçilik missiyaları kimi hallar çoxalmışdır.
Hər bir Adam, istər kişi, istərsə qadın qarşılaşdığı çətin
liklərdən xilas olmaq nicatında ilkin olaraq Allaha üz tu
tur, ondan qaibanə kömək diləyir. Nədir bu vəhy...!
İslam dininin əsas ayinləri və mərasimlərinin dindar
ların həyatına olan təsirini izah edərkən, bıinların tarixi
təkamülünü təhlil edərək, əsrlərlə dəyişikliyə uğrayıb bu
günkü şəklə düşdüyünü göstərməyin elmi əhəmiyyəti var
dır. Namaz, oruc, zəkat və xüms, qurban, kəbin və talaq,
məhərrəmlik matəmi, «müqəddəslərə» pərəstiş ayini,
dini dəfn m ərasim ləri və başqa dini tədbirlərin icrasında
baş verən yenilikləri təhlil etməyin özü dini modernləşdirməni araşdırmaq deməkdir. Müasir dövrdə yer kürəsində
yaşayanların yarıdan çoxunun dünya dinlərinə (buddizm,
xristianlıq və islam) inanıb riayət etməsi faktının özü də
yeni həyat normaları çərçivəsində təzahür edən dindarlığı,
dini modernizmi şərtləndirir. Cəmiyyət həyatının sekulyarlaşmasının davam etməsinə baxmayaraq, din həm uzun
müddət qalacaqdır, özü də həyatın tələbi kimi dəyişikliklərə
uğrayıb təzələnəcəkdir, yəni mütəmadi olaraq modernize
olunacaqdır" (39, 5).
Bütpərəstliyə, habelə özündən əvvəlki səma dinləri olan
yəhudilikdə və xristianlıqda baş vermiş təhriflərə müxalifət
dini kimi meydana çıxan və Vəhyin nazil olmağa başlama
sından Peyğəmbərin vida həccinə qədər davam edən 23 illik
bir dövr (610-632) ərzində bütpərstliyi büsbütün sarsıda
raq aradan qaldıran, yəhudiliyin və xristianlığın təhriflərini
təshih edən islam Vəhyin hərəkətinə və peyğəmbərliyə son
qoydu. Bildirdi ki. Qurandan sonra Kitab nazil edilməyə
cək, Mühəmməd axırıncı peyğəmbərdir, Peyğəmbərlə
rin möhürüdür, islam həmin o son məqsəd, yaxud son
qayədir ki, Allah nəsil-nəsil insanları ona doğru yönəlt
mək istəmiş və bunun üçün onlara Vəhy nazil etmişdir,

bəşər nəsli islamın gəlişi ilə öz son məqsədinə yetişmiş
dir (40, 8).
İslam tarixinin bu dövrünün əhəmiyyəti olduqca böyük
dür. Fəcrül-islam dövrü ənənə məfhumu ilə əlaqədar yaranan
təsəvvürlər və anlayışlar çərçivəsindən çox-çox kənara çıxır.
Hər bir ənənədə, hətta görkəmli şəxsiyyətlərin və əlamətdar
hadisələrin adı ilə təqdis edilmiş lap qədim ənənələrdə belə,
hökmən müəyyən az-çox nəzərə çarpan köhnəlik ünsürü
olur; köklərin qədimlik haləsi ənənəni ancaq möhkəmlədir,
onun həyatiliyini artırır, bu da təbiidir. Fəsrül-islam dövrü
nün irsində isə zərrə qədər də köhnəlik nişanəsi yoxdur, elə
bir nişanə ki, ona ənənə, yaxud adət üzrə pərəstiş edən bu
irs başdan ayağa müasirliyə həyatın ən mühüm, ən vacib
məsələlərinə yönəldilmişdir. Bu dövrün yaratmış olduğu
yüksək qayələrin sönməz nuru əsrlərin qalın qatlarını ya
rıb keçərək bizim gələcəyə yolumuzu işıqlandırır, bugünkü
fikirlərimizin və əməllərimizin düzgünlüyünü biz bu dövrlə
yoxlayırıq (41, 27).
1
Qeyd edək ki. Şərq - Qərb müxtəlifliyində gender mə
dəniyyəti daha çox ideal islam dini dəyərlərində müqəddəs
Qurani-Kərimdə daha aydın göstərilmişdir. Bu baxımdan
Akademik R.Mehdiyevin fikirləri mühüm nəzəri əhəmiy
yət daşıyır və o yazır ki: «Hər bir xalqın mentalitetindən da
nışanda biz, əslində onun xarakterik milli xüsusiyyətlərini,
həmin etnosun yaratdığı inancları, inamları, ümumi əhval
- ruhiyyəni, torpağa, zəhmətə, halal - haram anlayışlarına
münasibəti və digər amilləri önə çəkirik».
Bir daha göstərək ki, tarixi inkişaf mərhələləri boyunca
mövcud olmuş h ər hansı mədəni monoliti, adəti, ənənə
ni və o cümlədən dini təsəvvürləri, əqidəni ləğv etmək və
yaxud «onun sekulyarlaşmış miqyasına» daxil olmaq müm
künsüz bir işdir. Həm də bu kimi təbirləri «könüllərdən",
"düşüncələrdən" "pozmaqla» və yalnız onda bu boşalmış
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«məkana» daxil olmaq cəhdi nisbətən mümkündür. Buradan
belə nəticə hasil olur ki, eyni zamanda bu və ya digər miqyas
lı məkana daxil olmaqla, onu özününküləşdirməkdən bəhs
etmək olar.
Mövcud tarixi dini komplekslərin istənilən «qnoseoloji»
yanaşma tərzi müstəvisində nəzərdən keçirilməsi nə cəmiy
yətin təfəkküründə, nə idrakında, nə də Din-Gender feno
meni anlamında nəsə təzə olan bir yenilik yaratmayacaq.
- Çünki tarixən mövcud Dinlər var, onların öz «millə
ti», öz məkanı, təşkilolma Zamanı var və öz qanunu, öz
«Kitabı», öz tabeçiləri - missionerləri, şaxələri, cərəyanları
olub və olacaq. Bu üsulla Gender də onun monolitliyinə heç
bir nöqtədən toxuna bilməz. Çünki, bununla Gender kon
teksti hətta predmetin dərki çərçivəsində belə özü üçün dər
hal o «özünü təşkili» qapamış olur. Çünki əgər bu monolit
miqyasın qarşısında yuxarıda qeyd olunan «Kişi tarixi»nin
antikvar - qadın hökmdara da «vəzifə vermək» missiyası
durarsa, onda genderin dinə müdaxiləsi və bu səpkidə
onun həllinə tamamilə başqa cür yanaşılması halı yaranır.
Yəni lap əvvəldən, bəlkə də matriarxatdan başlayaraq, bu
problem tamamilə başqa üsulla tədqiq-analiz olunmalı, cin
si vəzifələr dairəsinin miqyasını müəyyənləşdirilməlidir.
Təxminən bu isə müəyyən ölçüləri nəzərdə tutur. Arxetipləşmiş kompleksdə bu və ya digər dərəcədə immanent olan
diskursiv-prosessual dominasiyaların müəyyənləşdirilməsi,
onun strukturunun ayrılmasıdır. Bu ona daxil olan element
lərin təşkili, artisirkulyasiyası və ierarxik sıraları yaratma
mexanizminin anlanması və onların yol verilən hədlərdə
cinslər arasında dominantlığını gözləyərək, paylanmasının
izlənməsidir. O cümlədən:
- burada adət-ənənələrin indiyədək yaşanan tərzi,
derivasiyaların ritmləri, şərtləri və sərhədlərinin tanınması:
- tabuların, qadağaların, qorxu kimi «cənnət və

İnsan - kişi və qadın olmaqla özü tarixdir, ictimai şüu
run rasional kompleksidir, əlaqə və fəaliyyətdə olan məcmu
sudur və s. Məhz bu kimi reallıqlar cinslərin sosiumda ilkin
mövcudluğu, vəziyyətini, onların qarşılıqlı münasibətlərinin
tarixi inkişafını öyrənməklə, müasir gender mədəniyyə
ti üçün də qlobal və lokal olan təzahürləri işıqlandırmağa
yardımçı olar. Bu fəslin araşdırma obyektinin geniş olduğu
qədər də seçilən mövzunun açıqlanması zəruriliyini nəzərə
alaraq, bütövlükdə hər iki cinsin müxtəlif dövrlərdə münasi
bəti ətrafında şərh edəcəyik. Problemin şərhinə də ona görə
qədim yazılı-mədəni tarixdən başlayaq.
Kişi və qadın, gender mədəniyyəti baxımından, bir individ-şəxs olaraq, gender statusu da daxil edilməklə, bəşər
tarixinin bütün mərhələlərini keçərək formalaşmışdır. Bu
mənada XX əsrin sonunda elmə də özünü sosial cins sta-
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cəhənnəm» nağılının nə vaxt və harda pozulmasının anla
dılması:
- bütövlükdə isə Din konstruksiyasının digər mətnlərdə
necə göstərilməsini müşahidə etməklə deyil, reallığa söy
kənən dini əqidə, inam, məslək kontekstində sərfi nəzər
edilməsidir.

§ 4 CİNSLƏRİN YARADILIŞI HAQQINDA
Qadınla kişini bağlayır kəbin
Məhsəti
Nigahın qarşısına qoyduğu ideal-cismani
yaxınlıqdan başlayıb, mənəvi birliyə çat
maqdır.
M.Qandi

tuşuna malik anlamda daxil etmiş kişi və qadın cəmiyyətdə
(ailədə), siyasətdə, hüquqda, dində, dildə özünü təsdiq etmə
sini də bizə məhz mədəni, tarixi, yazılı və simvolları işarədən
ibarət olan rəsm abidələri istiqamətləndirir.
Təsdiq olunmuş erkən tarixi məlumatlara görə, cəmiy
yətdə m atriarxat (ana hakimiyyəti) və p atriarxat (ata
hakimiyyəti) ilə paralel olaraq matrilokal və patrilokal
nigah mərhələləri də olmuşdur. Matrilokal niğahda kişi ya
şamaq üçün qadının icmasına, patrilokalda isə əksinə, qadın
ərin icmasına köçür. M atriarxatda nəsil ana xətti, patriarxatda isə ata xətti ilə müəyyənləşirdi. Burada çox ri
torik bir sual tədqiqatçıları daim düşündürüb ki, patriarxat
əgər sonradan yaranıbsa, tarixi dövrün çox hissəsini də mat
riarxat tutubsa, bəlkə elə həqiqətən «qadın» «kişi»ni ya
radıb? Bəs onda necə olub ki, kişi cinsi dominant olub?
«Qadın yalnız Adəmin qabırğasıdır» fikri uzun müd
dətdir şüurlara yeridilib. Bu isə o deməkdir ki, qadının
cəmiyyətdə yeri yalnız ailəyə xidmətdən, ev işlərindən
və ailədə kişiyə qulluq etməkdən ibarətdir. Adətən, dini
dünyagörüşü qadını diskriminasiya edir, onu kişidən sonra
ikinci dərəcəli hesab edir. Maraqlı bir cəhəti də diqqətə
çatdıraq ki, qadının cəmiyyətdə yeri, reproduktiv funk
siyası olmaqdan savayı, həm də insan fenomeni olaraq
mövcudiyyəti və yuxarıda göstərdiyimiz kimi, tarixin
erkən dövründə ana-qadın hakimiyyəti - matriarxatın bi
rinciliyidir. Təbii ki, sualdan sual doğur və görək dünya
dinləri bu haqda nə xəb ər verir? Xristianlığın müqəddəs
kitabı Bibliyanın «Əhdi-Cədid» hissəsində, üçüncü fəsil
də bu belə əsaslandırılmışdır ki, «...Və içinizdə: Atamız
İbrahimdir, - deyə düşünməyin: çünki sizə deyirəm ki,
Allah İbrahimə bu daşlardan övladlar yaratm ağa qadir
dir» ( 6 ,1 5 ) .
Bibliyadakı məntiqə əsaslansaq, ümumilikdə görürük ki,

Yaradanın, yəni Allahın, istədiyi canlı və cansızdan, istədiyi
ni yaratmaq qüdrəti vardır. Belə olan surətdə isə, «qabırğa»
məsələsi «daş», «ağac» və s. ola bilər dəlilini də bir variant
hesab edir və güman edirik ki, miflərdə olduğu kimi, kişi və
qadın bəlkə elə eyni vaxtda, eyni saatda, qoşa mələk kimi
yaranmışdır. Burada bir məntiq də sual doğurur ki, axı İsa
peyğəmbər də Məryəmin qolunun altından doğulmuşdur.
Belə olan surətdə kim kimdən yaranmışdır, qəlizliyində, ab
surd bir həqiqətdə insanın torpaq, su, od və s. Yaranması eh
kamları, torpağın Ana, göyün Ata vəs. Adlanması fikirləri də
cinslərin mövcudiyyətində dixotomik aşkarlığın göstəricisi
dir. Artıq ideoloji mübarizə məlum dinlərin öz içində, onların
müxtəlif məzhəbləri arasında da gedir, baxışlar toqquşurdu.
Həmin məzhəblərdən nəstorilik və yaqubilik Yaxın və Orta
Şərq ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda yayılmışdı. Hər
iki məzhəb ortodoksaf xristianlıqla bir araya sığmayan müd
dəalarla çıxış etmiş, bidət kimi rəsmən tanınmışlar. Bidətçilərin nəzərində: «İsada iki təbiət, iki sima vardır. Müqəddəs
Məryəm Allahı deyil, yalnız bizə oxşayan bir insanı doğmuş
dur». İlahi və insanın iki substansiya, iki postas, iki təbiət ol
duğunu israrla söyləyən Nəstor təlimi, tam ilahi ilə insanın
birləşərək, çevrilib vahid Məsih, vahid təbiət olmuşdur (23,17).
Burada «Müasir təbiətşünaslığa konseptual yanaşma»
əsərinə istinad etmək yerində olardı. Əsərdə yazılır: «İnsa
nın mövcudluğu baxımından həyat yalnız idrak obyekti ola
bilməz, belə ki, həyat toxumalarına hopan bu mövcudluğun
özü həyatın davamı və onun təzahürüdür. İnsanın mövcudlu
ğunu, onun fəaliyyətini və idrakını nəzərə alan fəlsəfəni, hər
şeydən əvvəl, insan ilə bütöv bir sistem halında götürülən
canlının qarşılıqlı münasibəti maraqlandırır» (7, 33).
Qeyd etdiyimiz kimi, insanın cinsinə görə hansının ilk,
hansının sonra yaranması, niyə «kişi», niyə «qadın» olması
onların öz aralarında mübahisə predmeti deyildir. Lakin, in
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san cansız və canlını bir-birindən ayıran sərhədi müəyyən
ləşdirərkən, rastlaşdığı başlıca məsələlərdən biri həyatın
mənşəyi məsələsidir. Bax elə bu mənşə məsələsi də, yuxa
rıda dediyimiz kimi, müzakirə obyektidir. Mühüm təbii-elmi
məzmuna malik olan bu məsələnin həlli bəşəriyyəti lap qə
dim zamandan maraqlandırmaqdadır.
Bəşəriyyət tarixində bu məsələ uzun müddət dinin, mif
lərin və natur fəlsəfənin dili ilə müzakirə edilmiş və dini dün
yagörüşü Yer üzərində həyatın əmələ gəlməsini, dünyanın
ilahi varlıq tərəfindən yaradılmasına ən yaxşı sübut hesab
etmişdir. Lakin, dindən fərqli olaraq təbiətşünaslıq Yer həya
tının yaranmasını planetimizin həyata qədərki bütün əvvəlki
təkamülünün qanunauyğun nəticəsi saymışdır. "Müasir elmi
təsəvvürlərə görə. Yerdə həyatın ilk əlamətləri 3,8 milyard il
bundan əvvəl meydana gəlmişdir" (11 ,1 0 3 ].
Alman-amerikan psixoloq filosof E.Fromun dediyi kimi,
«Dünyanın yaranması barədə Bibliya mifi o yerdə başlayır ki,
həmin yerdə Vavilon (şumer) mifi qurtarır. Qəribə bir tərz
də qadın kişini yox, kişi qadını doğur». E.From biologizmdən uzaqlaşıb ekzistensializmə yaxınlaşmışdır. Onun fikrin
cə «əslində insanlıq təbiətin qurtardığı yerdə başlayır» (8,
311). Təbii ki, bu da mücərrəd müddəadır.
Dini kitablarda insanın yaranması, onun ikicinsli, qadı
nın maddi cinsli. Adəmin ideal ruh olması göstərilir və iddia
edilir ki, ancaq iki əks cinsin iştirakı ilə yeni həyatın yaran
ması və inkişafı labüddür. Buradan belə yəqinlik hasil olur.
Əgər Həvva ana cənnət bağından alma dərib yeməsə idi,
İnsan varlığı «diskriminasiyada» qalacaq, «hüququ pozula
caq», iki müxtəlif cins də yaranmayacaq, nə kişi, nə də qadın
olacaqdı. Allah qəzəbi və etdiyi günah İnsanın «hüququnu»
bərpa etmiş və o, «müstəqil» cins olmuşdur. Lakin bu allah
qəzəbi. Həvva ana haqqında həmin rəvayət, bütün qadın
cinsinə qarşı yönələn, tarixin dərin qatlarından gələn səhv
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yanaşma, ilahiyyatçıların isə qadını damğalamaqla, aşağılamaq, ikinciləşdirməkyönündə «alma ağacı» mövzusu «çörək
ağacına» çevrildi. Bu isə ananın hakimiyyətindən atanın ha
kimiyyətinə doğru başlanğıc oldu desək, müəyyən dərəcədə
yanılmarıq.
- Kişi və qadın, gender mədəniyyəti baxımından, bir individ - şəxs olaraq, gender statusu da daxil edilməklə, bəşər
tarixinin bütün mərhələlərini keçərək formalaşmışdır.
- Bu mənada XX əsrin sonunda elmə də özünü sosial cins
statusuna malik anlamda daxil etmiş kişi və qadın cəmiyyət
də (ailədə), siyasətdə, hüquqda, dində, dildə özünü təsdiq et
məsini də bizə məhz mədəni, tarixi, yazılı və simvolları işarə
dən ibarət olan rəsm abidələri istiqamətləndirir.

§ 5. Qədim m əd ən i-m ən əv i irsd ə G ender fərqi
Əlimdən aldırlar ixtiyarmı...
Heyran xanım
Hələ çox şeyləri bilməyirəm mən
N.Tusi
E.ə. 1 əsr məhşur çin alim-tarixçisi Ban Qu (32-92 e.ə)
«İn və Yanın uyğunlaşdırılınası» adlı traktatında belə fərziy
yələr irəli sürür ki, «Yerlə göy qarşılıqlı fəaliyyətdə olur», on
minlərlə şeylər yaranır, kişi ilə qadın birliyindən yaranan bu
şeylər həyata çevrilir (84, 52). O da birinciliyi kişiyə verir və
göstərir ki, «Yan (kişi) başlayır, İn (qadın) təkrarlayır, kişi tə
sir edir, qadın da onu izləyir» (84, 53). Onun təliminə görə
kişi müstəqil, qadınsa məhdudiyyətlidir. Traktatda diqqəti
çəkən bir məqam da ondan ibarətdir ki, çin ailəsində sağ
lamlıq və nəsli artırmaq ideyası açıqlanıb. Burada nıəzərə
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yetirək ki, Şərq fəlsəfəsinin «in» və «yan» dixotomik yanaş
masına «kişilər həmişə və hər şeydə sərhəd, hədd, ölçü bi
lir..., kişilik zəif olanda qadınlıq güclü ola bilməz» (85, 113}
münasibəti müasir gender dünyagörüşü baxımından müba
hisə yaradan haldır.
Məşhur traktatlardan biri də qədim hind «Kamasutra»sıdır. Bu həkim Vatsyayana Mallanaqa (b.e. Ill əsri] tərəfindən
yaranmışdır, quru, didaktik stildə olan etik, siyasi əsərdir. O,
insan «konstitutsiyasının» fiziki tiplərini kişidə («dovşan»,
«öküz», «dayça») və qadında («madyan», «xallı maral», «dişi
fil») ən uyğun stereotiplərini uyğunlaşdırmağa cəhd etmiş,
cinslərin hissi, psixoloj münasibətlərini göstərmişdir.
Çin mütəfəkkirləri ahəngdarlığı gözəlliyin təcəssümün
də görürdülər. E.ə. VI əsrdə Konfusi və onun tərəfdarlarının
etik-siyasi təlimində insanlar arasında münasibətin əsasını
əxlaq prinsipləri təşkil edir. Konfutsinin «gözəllik dünyanı xi
las edəcəkdir» kəlamı psixoloji-mənəvi, fiziki cəhətdən dağı
lan, münaqişəli hər şeyi gözəlliyin bərpa edəcəyinə yəqinlik
kimi səslənir. Konfusi ontoloji problemlərə az fikir vermiş, bu
məsələdə «in» və «yan» fəlsəfi məktəbinə istinad etmişdir.
Konfusinin fikrincə, qədim adətlərə hörmət edilməsə, dövlət
də, ailə də dağılar; əgər nigah qaydaları olmasa, əxlaqsızlıq
aləmi bürüyər. Qədim Çində geniş yayılmış «daosizm» etnik
dinində «dao» insanın «həyat yolu», «əxlaqi norma» anlayı
şına çevrilmişdir. Daosizm təlimində təkcə qadınlarla əlaqəli
olan doqquz ilahə vardır (51 ,1 9 5 ).
Araşdırdığımız mənbələrdə bir hal xüsusilə daha çox
sezilir ki, mövcud mədəniyyətlərin əksəriyyətində bərabər
sizlik sindromu «gizlədilmiş», sanki «qadın gözəgörünməz»,
«qadın yox kimi» bir xilqət olaraq «dəmir» pərdə arxasında
verilmişdir. Bu mənada fransız psixoanalitiki J.Lakanın məş
hur «Əsərlər» və «Seminarlar» əsərlərində iddia edildiyi
kimi, maskulinlik və feminlik - subyektivliyin rəmzi eyniliyi

mərhələsində yaranan simvolluq parametrlərindən savayı
heç nə deyil. Onun fikrincə, «qadınlıq fenomeninin spesifik
liyi o faktdan ibarətdir ki, qadın özünün nə olduğunu özgə
sində tapa bilir: onun ismi daima «Rəmzi ata»smın adıdır və
«bu adsızdır, ad verilməmişdir, yersiz, öz eyniliyini tapma
mış qalır». Məhz bu yanaşma J. Lakanın bir ifadəsini - «qadın
yoxdur» deyimini məşhurlaşdırmışdır. Diqqətimizi J.Lakana
yönəltməklə onun da cinsin bir tərəfini «görmək istəməmə
si», görməməzliyi aydın olur. Lakin «qadın «özgə» kimi, bir
mistik obyekt olaraq Allahın da mövcud olmadığı dərəcədə
mövcud deyil, qadın kişinin özünüdərk mücərrədliyidir» (86,9).
Qadın bütün hallarda qədim dövrdə ana, kişinin arvadı,
qul, kəniz kimi statuslara malik olsa da patriarxal cəmiyyət
də bu statusu da «itirir» və daha çox təzyiqlərə məruz qa
lırdı. Bu mənada J.Lakanın təbirincə, «qadın yoxdur» yanaş
masım və cinsin birinin diskriminasiyasını atalar sözlərimiz,
hikimətli kəlamlarımızda, nağıl, dastan, əfsanə və sairlərdə
nəzərdən keçirək. Məsələn, bütün dünyanın oxuduğu «Min
bir gecə» nağıllarında, habelə «Dekameronwda cəmiyyətdə
ayrı-ayrı təbəqəli insanlar üçün müəyyən tələblər mövcud
olmuşdur. Bu əsərlərdə ideal kənizlər kimi verilən qadınlar
tək zahiri gözəllikləri ilə deyil, həmçinin mənəvi keyfiyyətlə
ri ilə də seçilir. Onlara müəyyən biliklər verilir, şerlər, mahnı,
rəqs öyrədilir, xüsusi təlim keçilirdi. Beləliklə nağıl və das
tanlarda «satılan», «alver malı» kimi istifadə olunan, bəzən
də selə, suya, ildırıma, tufana və s. təbiət hadisələrinə «qur
ban» verilən «qadın» cinsinin həm də cəmiyyətdə müəyyən
yerlərdə «gərəkliyi» gizlədilmirdi. «Min bir gecə» nağılları
artıq XVIII əsrdə Qərbdə müxtəlif dillərdə tərcümə ilə nəşr
olundu. Nağıllardaki romantika və təsvirlər, qadın mübariz
liyi qərb aləmi üçün yeni və diqqət çəkən.
Azərbaycanın nağıl, bayatı, layla, holavar, tapmaca, kə
lam, lətifə və dastanlarının hər biri gender stereotipləri ilə
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zəngin mənbədir. İnsan təxəyyülündən yaranmış bu mənəvi
irsdə yüksək əxlaqi dəyərlər əks olunur və həm də şərə, zül
mə, istismara qarşı bir çağırış kimi səslənir. İstənilən nağıl
və dastanda «küpəgirən qarı» ilə paralel xeyirxah qız-qadın
surətləri var. İstənilən kalam və atalar sözündə cinsin hər iki
qütbünə şamil edilən öyüd, nəsihət, tövsiyyələrə rast gəlinir
və cinslər arasındakı ciddi tabeçilik göstərilir. Kişi - cəngavər,
qorxmaz, rəhbər, mükəmməl, güclü cinsə aid olan subyektdir.
Qadın gözəl, kifir, tənbəl işgüzar, zirək, sirr verməyən, xəbər
gəzdirən və s. müsbət və mənfi epitetlərlə bəzədilən, igidin
sadiq və ya vəfasız yarı, kişinin sədaqətli və ya xəyanətkar
qadınıdır, bir sözlə obyektdir. Göründüyü kimi, əsatirlər
də dualizm prinsipi əsas yer tutur, yəni iki zidd xüsusiyyət,
özünü xeyir və şər kimi əks etdirir. Xeyirlə şərin mübarizə
si nağıllar üçün daha xarakterikdir. Əsasən xeyir daha çox,
maraqlı faktor kimi qadın cinsinə şamil edilir, şər qismində
isə daha çox kişi cinsi xarakterizə olunur. Burada belə sual
yaranır ki, ilkin başlanğıc kişidirsə, o nəyə əsasən şərdir, cən
nətdən qovulan qadın isə niyə daha çox xeyirxahdır. Ənənəvi
türk məfkurəsi, patriarxal düşüncədə ana ocağın qoruyucu
su, Ana haqqı, qadın-namus rəmzidir və s. kimi xüsusiyyət
lər aparıcı prinsip olaraq mifik obrazları da müsbət meyldə
formalaşdırır.
Yeri gəlmişkən, qeyd etdiyimiz «Ana Haqqı» soy birləş
məsi, bəşər tarixinin öyrənilməsi, dünya elmi üçün dəyərli bir
anlayışdır. Belə ki, 1961-də Bazel Universitetinin professoru
t.Baxofenin ana xaqanlığı (matriarxat, bəzən madərşahlıq da
deyilir) tarixi üzrə yazmış olduğu əsəri məhz «Ana haqqı»
adlanır. Bu isə təsadüfü deyildi. f.Baxofen Esxilin «Oresteya»
faciəsində əri Aqamemnona xəyanət etmiş və onu öldürmüş,
ana isə öz oğlu tərəfindən öldürülməsi haqda tarixi rəvayətə
nəzər yetirmişdir. Lakin, o zaman ananın öldürülməsi ba
ğışlanmaz və ən ağır bir cinayət sayıldığından, həmin oğlan
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da mifoloji «intiqam pəri»lərinin təqibinə məruz qalmışdır
(1 1 ,1 0 6 ). İ.Baxofenin araşdırmasını yüksək qiymətləndirən
F.Engels «Ailənin xüsusi mülkmyyətin və dövlətin mənşəyi»
əsərində bu yarımmifoloji hekayəti «ölüb getməkdə olan ana
hüququ ilə qəhrəmanlıq dövründə yaranan və qələbə çalan
ata hüququ arasındakı mübarizənin dramatik təsviri» adlan
dırmışdır (8 7 ,1 7 2 ).
Musa Kalankatuklu, «Albaniya tarixi» əsərində göstərir
ki, «Hun hökmdarı Kür-Araz qovşağında yerləşən knyazlığa hücum edib «12000 baş davar, 7000 at və 1200-dən az
olmayan kişini» əsir aparmış (88, 153), «Hunların qeysəri»
knyaz Cavanşiri «qarşılıqlı narazılıqları aradan götürmək və
mehriban dostluq» barədə sülh bağlamağa vadar edib, bü
tün aldıqlarını geri qaytarıb, üstəlik o, qızını Cavanşirə ərə
vermiş, bununla onu öz vassalına çevirmişdir (88, 259). Bu
tarixi xatırlamaqla nə demək istəyirik? Əgər ilkin başlanğıc
da kişi qabırğasından yaranan qadın təsəvvürlərdə tabe-qul
vəziyyətində idisə, sonradan bütün dünya xalqlarına şamil
ediləcək bir fakt «Kəbin diplomatiyası»nda bunun əksini
görürük. Qadına görə vassal olan Cavanşir və s. saysız-he
sabsız hökmdarlar məhz qadın amili səbəbindən başqasına
tabe idi. «Kəbin diplomatiyası» ilə bərabər, cinslərin bəşər
tarixində bərabərlik hüququndan danışanda daha çox cinsin
qadın qisminin alınıb-satıldığını, hədiyyə - ənam verildiyini,
müharibələrin «sülh sazişində» əsas bənd olduğu halları da
unutmamalıyıq. Belə olan surətdə yazılı tarixin qəsdən yaz
madığı cinsin qadın hissəsi eynilə kişi hissəsi kimi həm tabe
olan, həm də tabe edən funksiyası da daşımışdır.
Dünya xalqlarının və Azərbaycanın bir sıra mədəni abi
dələrində qadın - «huri mələk», «pəri», xeyirxahlıq obrazla
rı ilə paralel «ifritə», «cadugər», «küpəgirən» kimi təqdim
olunduğu halda, kişi cinsi qəhrəman, sərkərdə, igid, qorx
maz, mərd və bəzi hallarda, bic keçəl, xəbərçi, satqın kimi ve
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rilməsinə baxmayaraq, yenə də kişi obrazı əksərən müsbət
təmayüllüdür. Niyə mədəni abidələrdə belədir? Dövr zaman
və ümumi münasibətdə nihilizm təsəvvürləri daha çox kişi
cinsinin üstünlüyünə, qadının aşağılanmasına yönəlmişdi.
Bəs görək mənsub olduğumuz türk abidələri nə deyir. Qə
dim türklərin və əcdadlarının əsas mifoloji fiqurlarının ye
rinin müəyyənləşdirilməsi bir daha həm əcdadların, həm də
türklərin kosmoqonik miflərinin yaxınlığını göstərir (vahid
səma Allahı iki hissəyə, kişi və qadına bölünür). Bütün hal
larda Allahlar cütünün birgə fəaliyyəti sayəsində insanların
taleyi həll olunur. Bundan əlavə, Altay ənənələrində ər-arvad
Ülgen-Humay cütü haqqında istənilən qədər məlumat var-,
dır. İlahi Tanrı Ülgenin analoqu olub, xalqın atası - hakimiy
yətin hakimi - xaqanın allah tərəfindən seçilməsi, onun oğlu
olması haqda əski türk abidələrində deyilir: «Türk xalqının
adı, şöhrəti yox olmasın deyə, atam Xaqanı, anam Xatunu
yüksəltmiş tanrı, el verən tanrı, türk xalqının adı, şöhrəti yox
olmasın deyə, özümü o tanrı xaqan oturtdu» (89, 26).
Biz eynilə qədim «Manas» dastanında oxşar süjetləri gö
rürük. Dastanda cinsin kişi qismi «dağlar ata ruhu məskəni»
adlanırsa, qadın isə «ağılsız xatın» adlandırılır. Digər bir nü
munə kimi şifahi xalq mədəniyyətini yazıda əks etdirən Fəzlallah Rəşid əd-Din tərəfindən yazılmış «Oğuznamə»də kişi
cinsi qüvvət, tabe edən, qadın zəif, tabe olan şəxs kimi təsvir
edilmişdir. «Oğuz» məfhumu özü də məhz «kişi» kimi qəbul
edilirdi. Əsərdə qızın dili ilə verilən mükaliməyə diqqət edək:
«Mən-sənin hissənəm və sən nə əmr etsən, sənə tabeyəm və
boyun əyib, itaətindəyəm» və yaxud «sənin sırğan olan yer
də, mənim qulağım durur», kimi ifadə olunmuşdur (90, 27).
A.Şükürov «Mifologiya» silsiləsindən olan VI kitabında
insan başlanğıcı haqqında olan əski türk yazılı abidələrini
araşdırırkən göstərir ki, «... kişi başlanğıcı ilə əlaqə funk
siyası abidələrdə ətraflı göstərilmişdir. Burada Tanrıxan,

xaqan-tanrı sinonimləri işlədilir. «Tanrı tək tanrı yaratmış
türk müdrik xaqanı» sözü tanrıya antromorf simasını verir
(14, 26). Əski türklərin Göyə qurban vermək adətində bay
rama yalnız kişilər gedirdilər, şamanlar və qadınlar bu məra
simə buraxılmırdılar. Şamanların mərasimə buraxılmaması
belə təhlil edilir ki, bu qurban mərasimi «işığın» xeyir dua
sını qazanmaq idi. Biz əlavə olaraq müəllifin bilərəkdənmi
və ya qəsdən toxunmadığı qadınların mərasimə buraxılmamasını da «qadın yoxdur» təbiri kimi yanaşsaq səhv etmərik.
Bu araşdırmada tarixin unudulmuş, bəzən də qəsdən
unutdurulmuş həqiqətlərini də öyrənmək mümkündür. Belə
ki, müəllif orijinalı 822-ci ildə türkcə yazılmış «Şah qızı das
tanı» və ya «Şah qızı haqqında rəvayət» haqqında məlumat
verir: «Bu da maraqlıdır ki. Qədim rus rəvayətlərinin simvo
luna çevrilmiş bir rəvayət IX əsrdə Kiyevdə yaşamış Şəmsi
Baştu tərəfindən yazılmışdır» (14, 11). Burada bizi maraq
landıran əsərin qadın cinsinin qəbul edilmədiyi dövrdə qa
dın cinsinə həsr olunması faktıdır.
Yazılı abidələrə müraciət etsək, türk mifiologiyası pan
teonunda ikinci qüdrətli allah «Humay» adlanır. Kitabələrdə
«Humay tək anam xatunun bəxtinə» kimi ifadələr dediklə
rimizə sübut ola bilər. Kişi tanrıların yanındakı qadın tanrı
«Humay», cox vaxt «məhsuldarlıq allahı», «doğan qadın»
başlanğıcı kimi verilir. Müqayisədə xaqan - ata səmaya bən
zər, xatun - ana humaya bənzər kimi verilir. Qədim türk
mənbələrində «Humay»ın cəzalandırıcı funksiyası aşağıda
kı cümlə ilə ifadə olunur: «Səma... Humay bizi cəzalandırır»
(1 4 ,1 1 ). Digər bir eposda olan ifadə isə ana xaqanlığının ata
xaqanlığına keçməsi ilə bağlı yaranmış əski söz birləşməsidir.
Uyğur «Oğuznamə»sində Oğuz xanın anası «Ay xaqan», yəni
düzgün tarixi çalar verə bilən «Ay qadın» əvəzinə hökmdar
kişi titulu ilə calanmışdır. Beləliklə, «qız kişi», «gəlin kişi»
kimi söz birləşmələri, qrammatika baxımından əski rum ya
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zılarında işlənən «dişi kişi»lər tərkibinə tam uyğundur (14,11).
Bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, qədim türk mif
lərində ər-arvadlıq dahiləşir, səmalara qaldırılır. Ana-ilahə
obrazının inkişaf hüdudları onun əsas həyatverici funksiyası
ilə səsləşir. Qadın hüquqlarının bərabərliyi dedikdə Qərbin
müxtəlif yönümlü feminist hərakatlrının tələbləri, irəli sür
dükləri demokratik tezislərinin müqayisəli təhlili xatırla
narkən, keçmişimiz, adət-ənənəmiz, həyat tərzimiz kəskinli
yi ilə ön plana keçir. Fikrimizcə, qadın tərənnümü qadın adı
gərək sözdə deyil, real həqiqətdə də öz real mahiyyətini əks
etdirsin.
XI əsrin yazılı mənbə olan feodal-quldar hakim tərəfin
dən yazılmış, tarixi baxımdan dəyərli bir abidə olan «Qabusnamə» kitabında dövrün müxtəlif məsələləri öz əksini
tapmışdır. Təbii ki araşdırmamızda gender münasibətləri
diqqət mərkəzində olduğu üçün «Qabusnamə»nin məhz bu
problemlə bağlı fəsillərinə nəzər salaq. Abidənin daha çox
5-ci, 26-cı və 27-ci fəsillərində bizi maraqlandıran detallara
rast gələ bilirik. Belə ki, «Amir ona deyərlər ki, həm ixtiyarı
olsun, həm iqtidarı. Ata və anada isə həm iqtidar var, həm
ixtiyar» (21, 33). Dövr, zaman və məkan şəraitini nəzərə al
saq, bu ata və ana şəxsində ümumilikdə gender rolunun ta
razlığına səsləyən bir nəsihət, öyüddür. «Amir» məfhumu isə
bilavasitə məcazi mənada gender siyasətinə uyğundur. Yenə
26-cı fəsildə açıq-aydın gender asimmetriyasına uyğun «ar
vadın başıaşağı, üzüyola» (21, 113) olması fikrinə rast gə
lirik. «Övlad tərbiyə etmək və onların qaydaları haqqında»
adlanan 27-ci fəsildə «övladın qız olsa, onu həyalı bir dayəyə
tapşır, böyüyəndə ona bir müəllimə tut... Qız yazıq olar, hər
nəyin varsa, əvvəlcə qıza xərclə, onun işlərini düzəlt və onü
birinin boğazına keçirib, onun qəmindən xilas ol... Qız satan
olma...» (21 ,1 1 9 ).
«Qabusnamə» sanki bu fəsillərdə «gender ideyalarını» aç

maqla, həm dünənin, həm də bu günün çox aktual məsələlə
rinə toxunur. Kitab nəinki oğlanın, həm də qızın oxumasını,
elm-tərbiyə almasını göstərməklə gender balansını tənzim
ləyirsə, «qız yazıq olar» deyimində insan hüquqları baxı
mından onun ayrı-seçkilik fikri açıq-aşkar görünür. Digər
«birinin boğazına keçirmək» ifadəsi gender zorakılığının
əlamətləridir, «qız satan olma» öyüdü insan hüququna hör
mət, cinsi diskriminasiyaya qarşı etirazdır. «Əgər oğlun olsa,
mehriban dayəyə tapşır, vuruş qaydalarını öyrət», «at çap
maq, silah oynatmaq, üzmək öyrət» (2 1 ,1 1 6 ) nəsihətlərin
də təbii ki, kişi cinsini güclü görmək olsa da, «kürəkən ağıllı,
təsərrüfatdan başı çıxan olmalı, bilməlisən ki, qızının xərcini
haradan və hansı yolla gətirir» öyüdü əsasən daha çox cə
miyyətdə düzlüyə, paklığa çağırışdır. Əsərdə gender müna
sibətinin bir təzahürünü də sosial-mədəni bəla olan, insan
lığın hər iki qismini «məhv edən» qısqanclığa qarşı yönələn
nəsihətdir: «Çalış qısqanma, qısqanacaqsansa evlənmə, çün
ki qısqanclığın zorla onu əyri yola getməyə məcbur edər»
(21, 114). Gender zorakılığının çoxşaxəli tərəflərindən biri
də «məcburən əyri yola getmə» məsələsidir ki, bu da əsərdə
açıq mətnlə verilmişdir. Digər bir məqam isə, kişi və qadın
münasibətlərindəki «sən ondan yaxşı dost tapa bilməzsən»
öyüdüdür. Təbii ki, əsərdə qadına ikincilik verilsə də, müəy
yən mənada onun hüquqları da qorunur. Əsərdə misal gə
tirilən bir rəvayətdə artıq oğlanın yox, qızın özünün oğlanı
seçməsi bildirilib və bu hal əsərdə belə əks olunub «əri gör
məyincə onun arvadı olmayacağam» (2 1,120).
«Qabusnamə» həm ideal kəniz, həm də ideal nəim paralelliyi vardır. Onlar hər ikisi bacarıqlı və bilikli olmalıdır.
Onlar öz bacarığını feodalın və ya padşahın əylənməsi üçün
sərf etməlidirlər. Ümumiyyətlə, istər «Qabusnamə»də, istər
sə də digər Şərq mənbələrində və fəlsəfəsində şərqə mənsub
ədəb təliminə, əxlaq məsələlərinə çox geniş önəm verilmiş
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dir. Müəyyən biliklərə yiyələnməklə yanaşı, davranış qayda
ları, qarşısındakı ilə özünü necə aparmaq, ona necə müna
sibət göstərmək məsələsinə diqqət yetirilmişdir. Qeyd edək
ki, əsərin müəllifi olan Əmir Keykavusun oğluna xitabən
söylədiyi öyüd və nəsihətlər kişi və qadının (oğlan və qızın)
bir insan - şəxsiyyət olaraq cəmiyyətdə rolunu, fəaliyyətini
və qarşılıqlı anlaşmasını, ünsiyyətini, eləcə də seçim imkan
larını müəyyənləşdirir. Əgər müsəlman Şərqində qadının
hüquqsuzluğu Qərb təsəvvüründə «kölə-hərəm» kimi for
malaşmışdısa, bu fikirləri «Qabusnamə» müəyyən dərəcədə
aydınlaşdırır. Əsər gender tədqiqatçıları üçün geniş, lazımlı
məxəz olduğu üçün onun geniş araşdırılması məqsədəuy
ğundur.
Göstərilən nümunələr bir neçə baxış nöqtəsini özündə
əks etdirir. Bir qisim alim-tədqiqatçılar hesab edir ki, genderşunaslığın təyinatında əsas olan tarixi-mədəni mənbələr
nisbidir, çünki həm tarix, həm də mədəniyyət dəyişkən və di
namikdir. Bu nöqteyi-nəzərdən çıxış edən müasir gender tə
dqiqatçıları sırasına N.Puşkaryova, İ.Jerebkina, İ.Kon, B.Belgin, Cəlal Erbay və digərlərini aid etmək olar. Başqa bir qisim
isə A.Adams, M.Uolstounkraft, C.S.Mill və s. insan azadlığı və
hüquqları mətnində qadının vəziyyətinin naqisliyini bütün
lüklə «tarixin günahı - patriarxat tarixdə» görürlər. Digər bir
tərəf isə bütün baş verənləri reallıq, ilahi qanunların tətbiqi,
«Allah yazısı», «Tanrı göstəricisi», «Yaradanın əmri» hesab
edir. Onlar eposlardan, yazılı tarixi abidələrdən, miflərdən
və s-dən həmişə bir «ideologiya vasitəsi» olaraq öz maraq və
mənafeləri baxımından istifadə edən dinşünas ideoloqlardır.
Məlum həqiqətdir ki, həm Qərb, həm Şərq ölkələrinin keçmiş
və bu günkü sosio-mədəni tarixində olan reallıqlar heç də
hər zaman Allah Qanunlarına (İncil, Tövrat, Qurani Kərim)
uyğun olmur, zamanla müəyyən dəyişikliklərdən keçərək,
dövrə müvafiq nizamlanır.

V əsrin sonunda yayılmış Məzdəkilər hərəkatı ailəməişət məsələrində patriarxal qaydalara qayıtmağı üstün
tuturdular. Ba haqda «Etnik dinlər və dünya dinləri» kitabın
da yazırlar: «Məzdəkilik... İcma üzvləri arasında azad nigah
əlaqələri yaratmağı təmin edirdilər... Qadınların ümumiliyi,
ata-qız, bacı-qardaş nigahlarına rəvac verirdilər. Məlumdur
ki. Sasani padşahı... məzdəkliyi məcburi surətdə öyrənməyi,
«atanın öz qızlarma, qardaşların bacılara evlənməsini» əmr
etmişdir» (51; 40). Hesab edirik ki, bu kimi mürtəce cəhət
lər də bu təlimin yayılmasının qarşısını almışdır. Xalqımızın
ən qədim mədəni abidələrindən olan «Kitabi-Dədə Qorqud»un hər boyu anaya, bacıya, qadına ülvi məhəbbətin canlı
salnaməsidir. Əcdadlarımızın zəngin idrak və təxəyyülünün
məhsulu olan möhtəşəm «Kitabi-Dədə Qorqud» abidəsin
də həyat-qadın, insan-qadın, varlıq-qadın, yaradılış-qadın,
namus-qeyrət-qadın anlayışları mənəvi dəyərlər, əxlaqi key
fiyyətlər kimi əks etdirilir. «Ana haqqı - Tanrı haqqıdır»,
«Ana südü dağ çiçəyi ilə məlhəmdir», «Evlənənlər atılan ox
ların düşdüyü yerdə gəlin otağı qururlar» (12, 16). Dastan
da oğuzların həyat tərzi, adət-ənənələri ilə yanaşı, qadınlara
münasibəti, ana övlad ünsiyyəti barəsində geniş məlumatla
ra rast gəlinir. Ana haqqı Tanrı haqqı - eposda Burla Xatuna
oğlunun əl qaldırmasını yasaqlayan sözlərdir. Humay və Tan
rı kimi uca, ilahi və başbilən kimi qiymətləndirilən Anadırsa,
onun sosial nüfuzu belə deyək, gender indentifikasiyası
«Tanrı haqqı» ilə tarazlaşdırılan toxunulmaz şəxsiyyətdir.
Eposda olan bu sözbirləşməsi gender elmində mədəniyyəti
araşdıracaq tədqiqatçılar üçün, o cümlədən qlobal gender
məsələsi üçün əhəmiyyətli bir termindir.
«Kitabi-Dədə Qorqud»da Uruz bəyin suçlu saydığı anası
Burla Xatuna sözlərini bütövlükdə götürək: «Ana haqqı Tan
rı haqqı degilmişsə, qara polad, uz qılığım dartaydım, qəfillicə görklü başın kəsəydim». Gördüyümüz kimi, burada da
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ana haqqı, Tanrı'haqqı bərabər tutulması, etdiyi günahın
böyüklüyündən asılı olmayaraq, onun öldürülməsinə yasaq
qoyulur, ona bir növ «demonik toxunulmazlıq» immuniteti
verilmiş olur (12, 258). Dilimizdə bu gün artıq özünə kök
salmış «xanım», «banu», «bəyim», «kişi kimi qadın», «min
kişiyə dəyən qadın», «qadın deyil, kişidir» və s. kimi ifadələ
rin, qadın cinsinin kişiyə xas olan sosial-siyasi, silki, adlar ilə
çağrılmasının ancaq izi qalmışdır. Bu baxımdan diqqət edən
də «Kitabi Dədə Qorqud»da «Xanım ey...» səsləməsi çox mü
bahisəlidir. Bu ifadəni kişiyə aid edib «xan» kimi, qadına isə
«xanım» kimi qəbul edənlərdən kimin haqlı olub-olmama
sında miflər özü həqiqəti açır. Biz hesab edirik ki, müraciət
«xan»a, yəni boylarda çox işlənən «ər, ərənə» ünvanlanıbdır.
Eposdakı bir ifadə də «Qadınım ana» kəlməsidir. Qeyd edək
ki, bu həqiqətən də ana adma deyilən rəmzilikdən uzaq, siya
si-hüququ, gender ideologiyasına uyğun bir tituldur. Deyilən
lərə diqqət edək: «bəy babamın, qadın anamın», «sovqatı arğış», «xan babamın göygüsü», «qadın anamın sevgisi» kimi
ifadələr o dövrdə kişi ilə qadının da hörmətinin uca tutuldu
ğuna bir işıqdır, onun sosial nüfuzudur.
«Kitabi-Dədə Qorqud» - tarixi keçmişimizin hərtərəfli
təsvirini verməklə yanaşı, həm də yadda qalan, rəğbət oya
dıcı obrazları ilə fərqlənir. Eposda kişi-qadın surətləri məhz
keçmiş türk həyat tərzində qadınların kişilərlə bərabər yer
tutmalarının əyani sübutudur. Oğuzların davranışında, əx
laqında ata və anaya hörmət müqəddəs sayılır. Ana ilə birlik
də ana südü də müqəddəs, min dərdə məlhəmdir. Qazan xan
düşməni ilə döyüşəndə anasının da hədəf olacağını nəzərə
alaraq, döyüşü saxlayır və anasını öz düşmənindən geri tələb
edir. Ana haqqı üçün əyilməz igid çox şeydən imtina etməli
olur.
Qədim oğuzlar cinsi ayrı-seçkiliyə qarşı çıxaraq, nəsil ar
tımında qız və oğul övladına fərq qoymurlar. Oğuz xanları

nın iqamətgahına dəvət olunan qız atası qızılı çadırda, oğul
atası ağ çadırda yerləşdirilirdi. Hər xanın 40 igidi (oğlan
lardan ibarət) olduğu kimi, sərkərdə xanımın da qızlardan
ibarət dəstəsi olmuşdur. Eposda qadınların öz yeri olsa da,
bu qadınların öz şərəfi-ləyaqəti xüsusi çalarları ilə diqqə
ti cəlb edir. Kitabənin «Dəli Domrul» boyu hissəsində belə
təsvir olunur ki, əzrayıl qəhrəmanın əvəzində ata-anasından
can istəyəndə, məhz onun yarı, həyat yoldaşı ərinə öz canı
nı qıyır. Elə bu boydakı təsvirə baxaq: igidin həyat yoldaşı o
yerindən durmamış durmalı, atını minməmiş o minməlidir,
düşmən üzərində cəsarətini, igidlik göstərməli, yoldaşından
qabaq o gedib baş gətirməlidir.
Məhz bu türk-oğuz qızlarının cəsarətinin, igidliyinin, cins
fərqinin olmadığının, hər ikisinin cəmiyyətdə eyni hüquqlu
olduğunun bariz nümunəsidir. Lakin Türk-oğuz həyat tər
zinin tarixin sonrakı mərhələlərində unudulmasını etiraf
etməliyik. Keçmişimizi unutmaqla həyatımızın müxtəlif is
tiqamətlərində öz rollarımızı, kişi-qadın bərabərliyindəki
yerləri də itirmişik. «Qadın azadlığı» hərəkatı müasir dün
ya qanunlarının tələb etdiyi əsaslarla tənzimlənməlidir. Bu
baxımdan mənəvi mədəniyyətimizin örnəyi olan «Kitabi-Də
də Qorqud» eposu keçmişimizin əksi, həyat tərzi, düşüncə və
milli mentalitetimizin mənbəyidir.
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§ 6 . D iıilər və G end er m üxtəlifliyi

Mifioloji əsatirlərə görə, ilk insan Allah tərəfindən ya
radılmışdır, yəni doğulmamışdır. «Allah kişiləri və qadınları
yaradaraq dedi: «artın, çoxalın, yer üzündəki heyvanlar, sə
madakı quşlar üzərində hakimlik edin» kəlamı Bibliyada əks
olunmuşdur. Məhz bu nöqteyi-nəzərdən gender problemlə
rinə baxış, cəmiyyətdə qadın mövqeyi və rolunun araşdırıl
ması labüddür.
Mübaliğəsiz demək olar ki, insan cəmiyyəti yaranıb for
malaşdıqca, adamların birgəyaşayışı, ailə və məişət qayğıları
bilavasitə cinsin hər ikisi ilə bağlı olmuşdur. Qadın da əmək
və məişət fəaliyyətinin daşıyıcısı olmaqla yanaşı, həyatın
başlıca qayğılarını əsasən öz «zərif» çiyinlərində daşımaqla
bərabər, mənəvi tərəqqidə də mühüm rol oynamışdır.
Şərq dünyasının mədəni və ictimai həyatına təsir göstər
miş cərəyanlardan biri - Spitman Zərdüştün yeni dini məzdyəsna dini olmuşdur. Bu dinin müqəddəs kitablar külliyatı sayılan, «Avesta»mn bir hissəsi olan Qatalar (Qat - kitab
deməkdir) insanları xeyir işlərə, yaxşılığa çağıraraq onları
«Ey insanlar» ifadəsi ilə səsləyir. Zərdüşt çoxaliahlığı rədd
edərək, Əhura Mazdanı yeganə yaradan bilmişdir (15, 4).
Qadınlar da kişilərlə bərabər Ahuranın Zərdüşt peyğəmbər
vasitəsi ilə «göndərdiyi müqəddəs elmi» öyrənib etiqad et
məyə və cəmiyyətdə öz uğurlu fikir, söz və əməlləri ilə xeyir

verməyə borcludurlar. Zərdüştilik ənənələrinə görə ilk qa
dın və kişi vahid bir candan ayrıldıqları üçün onların vəhdəti
ailənin, cəmiyyətin, dövlətin yaranmasına səbəb olur.
Zərdüşt peyğəmbər cəmiyyətdə sabitliyi, ədaləti bər
pa edən bu qanunları məhz Qatalarda izhar etmişdir. Onun
cəmiyyəti mütləq bir əqidəyə malik olan saf bir quruluş
dur. Orada qadınlar və kişilər arasında heç bir ayrıseçkilik
yoxdur. Bu cəmiyyətdə insanlar yalnız öz imanlarına görə
bir-birindən ayrılırlar. Qadın-kişi bərabərliyi Qatalar və ya
Yasnada aydın görünür. Zərdüşt peyğəmbər İnsanlara cinsi,
irqi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, «ey insanlar» şək
lində müraciət edir. Bu isə gender bərabərliyidir. İnsanların
Hüquqlarını cinsindən asılı olmayaraq pozan imansız kişi
və qadınlardır. Yasnarçın 32-ci bölmə 11-ci bəndində deyilir:
«Məhz bu adamlar həyatı puça çıxarırlar. O yalan tərəfdar
ları ki, hamıdan çox ev-ailə sahibi olan qadınlar və kişilərin
(ilahi) bəxşişə çatmalarının qarşısını almaq üçün fikirləşironlar doğruluq dalınca gedənləri uğurlu davranışdan uzaq
laşdırırlar» (1 5,48).
Zərdüşt peyğəmbər insanların vicdan azadlıqlarını mü
dafiə edir. Avestanın Qatalarından birində Zərdüşt peyğəm
bər öz qızı Pouruçistanı Camasbaya ərə verəndə, ona öz ata
məsləhətini bildirir: « Ey Zərdüştün ən gənc qızı Pouriçista!
Bu adamı, bu təcrübəli şəxsi Zərdüşt sənə verdi. Uğurlu dav
ranış və doğruluqla ona yanaş, öz ağlınla Məzdadan öyüd al,
ən pak dindar və uğurlu düşüncə sahibi ol» (15,68). Zərdüşt
peyğəmbər cəmiyyətdə və onun inkişafında əxlaq və əqidə
ni ön plana çəkir. Onun, öz həyat yoldaşı Fraşaoştra Hovaqva haqqında «Əziz Fraşaoştra Hovaqva mənə Onun (Ahura)
istəyindən doğan öz pak vicdanının timsalı kimi aşikar oldu.
Qüdrətli və Müdrik Ahura, ona Ədalətlə qovuşub, Əda-lətlə
ucalmaq imkanı yaratdı» və yaxud «Ey Fraşaoştra Ho-vaqva, sən də mənim kimi Ahuranın iradəsinə müvafiq olaraq.
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Din və məhəbbətə qəlbin b ir hissəsi lazım
deyil, onlara bütün ruh lazımdır.
A. Gertsen
Qadın hətta hər şeyi görən Allahı da alda
da bilər
Dostoyevski

Ədalətin ilahi vəhdətlə müşayiət olunduğu, Ali Fikrin hakim
lik etdiyi və Müdrik Ahuranm zənginlikdə olduğu yerə sə
daqətlə addımlayırsan» kimi fikirlərinə rast gəlirik [15, 60).
«Avesta»da Yatular (cadular) xatırlanır. Onlar ruh de
yildir, pis ruha qulluq edən insanlar, cadugərlərdir. Cadugər
sözü də «Avesta»nın bir çox başqa sözü kimi canlı danışıqda
indiyə kimi qalmış və Azərbaycan dastan və məsəllərində
də işlənir. Məsələn, «pəri», «pəri cadu», «Pəri nənə», «ipək
nənə» kimi mifoloji obrazlar qadın mislində verilib: əsasən
xeyirxah, kömək göstərən, qayğıkeş kimi əlamətləri özündə
cəmləşdirsə də «cadugər», «küpəgirən qarı» sözləri yenə qa
dına şamil edilir. Yenə də «Avesta»da qeyd edilir ki, ailəyə
bağlılıq, xüsusən də ailədə qız uşağına xüsusi diqqət olmuş
dur. Zərdüşt ailədəki ən kiçik qızının toyunda nə qədər narahtlıq keçirir, ona vəd edilən bir dəvə və on atın ailəsinə
verilməsi üçün dua edir. «Avesta»nın ikinci Qatı ailə və ov
laq məsələlərinə, insanların mənəvi təmizliyinə aid müha
kimələr, həmçinin qadının xarakterindən, mənəvi keyfiy
yətlərindən söhbət açılır.
Görkəmli Avestaşünas Keldnerin yazdığı kimi, görünür
ki, həqiqətən də «Avesta» başdan ayağa əxlaq məcmuəsidir.
«Qata»lardakı əxlaq ancaq nəsihətlərdən ibarət deyil, əs
lində dövrün siyasi, ictimai, fəlsəfi, dini əxlaqıdır. «Bu əxlaq
məcmuəsi təxminən 3 min il bundan əvvəl Azərbaycan və
Yaxın Şərqin həyatında baş verən böyük ideoloji dəyişikli
yin, böyük ideya vuruşlarının əks sədasıdır». Göstərilənlər
təsdiqləyir ki, Avestada ailəyə, qız uşağına, övlad məsələlə
rinə, insanların mənəvi təmizliyinə xüsusi diqqət yetirilmiş
dir. Ümumiyyətlə, belə nəticəyə gəlmək olar ki, Zərdüştliyin
gender problemlərində insan amili əsas götürülmüşdür. Bəs
din, qanunlar, mentalitet XX əsrə qədər cinslərə hansı hüquq
və azadlıqları verirdi? Azərbaycanda qadından, onun hansı
sosial təbəqəyə və dinə mənsub olmasından asılı olmayaraq,
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mənəvi təmizlik tələb edilirdi, nigahdan əvvəl və ya kənar
seksual münasibətlər ictimai fikir tərəfindən kəskin məzəm
mətlə qarşılanır, qanunlar tərəfindən isə cinayət kimi cəza
landırılırdı. Nigahda qadın ərinin əxlaqından (onun arvad
və kənizlərinin və s. sayından asılı olmayaraq) ərinə sözsüz
sadiq və itaətdə idi. Qadın taleyində ən dəhşətlisi bu idi ki,
əsrdən-əsrə qadın kişiyə tabe olmasını təbii hal kimi qəbul
edir, etiraz belə etmirdi.
Bu dövrdə mövcud olan dinlər yalnız qadın cinsinin
adı üstündən «cin», «qaranlıq», «mənfi tip», «pis ruhlarla
əlaqəçi» və s. kimi oxşatmaları götürdülər. «Xristian antro
pologiyasında insanın təbiəti üç tərkibdə anlaşılır» ifadəsini
İ.Tsyakova «Provoslavlıqda qadın təlimi» adlı tədqiqatında
işlətmişdir (91, 328). Belə ki, xristianlıqda olan Üçlük Rəm
zində Ata (Tanrı) ilə Ruh (Müqəddəs) və Ana isə insan nəsi
lini dünyaya gətirəndir. İnsanın (daha çox qadın Həvvanın)
etdiyi günahlardan təmizlənməsi üçün Allah Ata ilə Müqəd
dəs Ruh və Ana Məryəmdən oğul İsus Xristosu yaratdı. Ana
- Müqəddəs Məryəm (Mariya) isə yeni, toxunulmaz qadın
rəmzi kimi ucaldı. Belə ki, Adəm Atanı (kişini) əbədi cənnətə
düşməyə qoymayan Həvva Ana (qadın) surəti təsəvvürlərdə
qoşalaşdı. «Günahkar qadın» Həvva Ananın surəti ilə yanaşı
Müqəddəs Mariya «saflıq» təcəssümü yarandı. (Bəli, bütün
zamanlar üçün MƏRYƏM ANA paklıq rəmzidir. R.M.) İstə
nilən yanaşma tərzində bir mövcudluq var: Ata-Allah gözə
görünməz Ruh-Müqəddəs vasitəsi ilə Ana-Mariyanı oğul-İsusla
birləşdirir, mifik təsəvvürlərdən fərqli olaraq «görünən qa
dın» meydana çıxır.
Bəlli Xristian mənbələrində artıq Mariya Ana, Mariya
Maqdalina, Marfa qadın surətlərini görürük. Məqsədimiz
qadın surətlərini göstərməklə, istər-istəməz təsəvvürlərdə
artıq kişi ilə bərabər qadının «var olmasını», ilkin başlanğıc
da dayanmasını, bu nümunələrin timsalında təsdiq etməklə
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xristian ideyalarında cinslərin münasibətini izləyib tapmaq,
izləməkdir. Ortodoksal müsəlman fəlsəfəsinin nümayən
dələri isə göstərirlər ki, Allahla insan mahiyyətində heç nə
tapmaq olmaz. Orta əsr sxolastiki və ilahiyyatçısı Avreliy
Avqustinin və Foma Akvinskinin «qadınsevməzlik» baxışları
dini ideologiyaya ağır zərbə vurmuşdur. Foma Akvinski qa
dını «formalaşmamış kişi, törəmə varlıq» adlandırmışdır. Bu
göstərir ki, «qadının kişi qabırğasından» yaranması doktri
nası orta əsrlərdə də qalmaqda idi. E.Fromma görə isə «qə
ribə bir tərzdə qadın kişini yox, kişi qadını doğur» deyimi
gender displeyidir. E. Blinova «Katolisizm və qadın məsələ
si» araşdırmasında bu kimi məsələlərin qadın cinsinə inam
sızlıq təlqin etməsini göstərərək yazır: «Ona görə də kilsə
nin mürtəce xristian ideoloqları kəbinə də şər işi, bədbəxtlik
törədən hal kimi baxır və onu insan nəslini davam etdirmə
yin yeganə yolu qəbul edirdilər. Vatikanın qadın məsələsi
üzrə xüsusi doktrina və rəsmi sənədləri qadının cəmiyyətdə
olmasını, onun ailə ocağını qoruması məqsədilə əlaqələndi
rirdi» (91, 336). L.Şaydullina «İslam sosial doktrinaları qa
dın haqqında və müasirlik» yazısında Quran və şəriətin orta
əsrlərdə qadın üçün müəyyən vəzifə və sosial hüquqlar təyin
etməsini çox əhəmiyyətli sayır. Müəllif bu postulatın islam
dünyasına böyük üstünlük gətirdiyini, kənar fikirləri öyrən
mək məqsədilə, vurğulasa da, onun yanaşmasında müəyyən
qüsurlar var (91, 345). Tarixçi F. Məmmədova müsəlman
qadınının vəziyyətini Qərbi Avropa qadınının vəziyyəti ilə
müqayisə edərək yazır: «Merovinqlər və Karolinqlər döv
ründə (VI əsr) qüvvədə olan məşhur frank «Salik həqiqə
tində» qadınlar mülküyyət hüququndan tamamilə məhrum
idi - miras yalnız qanuni və qanunsuz doğulmuş oğullar
arasında bölüşdürülürdü (92, 25). Quranda isə varislər ara
sında mülkiyyətin bölünməsinə həsr olunan xüsusi ayələr
vardır, düzdür, oğulun payı qızın iki payının cəminə bərabər

olsa da bu gender tarazlığı baxımından natamamlıqdır. La
kin yenə qismən də olsa qadına münasibət ölçüsü gözlənil
mişdir. Demək, bir sıra ideoloqların Quranın mütərəqqiliyini
göstərməsi fikrində ədalət var və L.Şaydullinanm (91, 345)
bu səbəbdən fikirləri ilə razılaşmaq olar, bəzi cəhətləri isə
mübahisəlidir. Bundan əvvəlki bənddə göstərdik ki, Azər
baycan müəlliflərinin əsərlərində bu məsələlər müəyyən
izahını tapdığı üçün, biz yalnız məlumat xarakteri ilə prob
lemə toxunduq. Lakin, hesab edirik ki, tədqiqatlarda əsasən
ailə, nigah və qadın məsələsi araşdırılmışdır. Gender məsələ
sinin dini konsepsiyalarda tədqiq olunmasına ehtiyac vardır.
«Bəs xristanlığın banisi. Allah-atanın oğlu sayılan İsa
peyğəmbərin bu məsələdə mövqeyi necə olmuşdur» sualı
na Bibliyada belə cavab alırıq ki, Əhdi-Ətiqədə qadına qarşı
olan nifrət hissinin dərəcəsi Əhdi-cədiddə yumşalmışdır. Bir
sıra qadın kişilərlə birgə İsa peyğəmbərin ardıcılı olub, onun
şagirdi sayılır və onu müşayiət edirdi. Onlardan biri Mari
ya Maqdalina idi. Beləliklə, gender tərkibinin hələ o vaxtkı
cücərtilərini təməl saymaq olar. İsa peyğəmbər üçün kişi ilə
qadının nigahı yalnız «Mən»dən yeni birinin doğuluşu, Ya
radan Allahın təyinatına əsasən «artmaq və çoxalmaq idi».
Həqiqətdə dini ideallarla reallıqlar arasında dərin bir uçu
rum var. Yaradan Allahın «qadım kişiyə köməkçi yaratdığı»
buyruğunda da düzgün yanaşma yoxdur. Axı əks variantda
kişi də köməkçi funksiyanı yerinə yetirir.
Cinslərin sosiumda vəziyyəti müxtəlif ictimai inkişaf
mərhələlərində dövlətin ideologiyasından, yəni dinindən də
asılı olmuşdur. «Tarixi Azərbaycan - Qafqaz kimi dini sistem
lərin, konversiyaların (Zərdüştlük, İudaizm, Xiristianlıq və
nəhayət İslam) mərkəzi idi (9 2 ,1 7 ). Bütpərəstlik dövründə
də cəmiyyətdə qadm kişidən asılı olmuşdur. 1 əsrdə Şərqdə
yeni din kimi yaranan xiristianlıq ilk növbədə qadınların
qəlbinə girdi. Öz ərlərini xristian edə bilməyən ilk xristian
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qadınlar evini-ailəsini atıb gedir və İsusun sözü ilə «göylər
səltənətinə çatmaq üçün onun ardınca yola çıxırdılar» (92,18).
Apokriftik Misir İncilində İusus deyir: «Mən gəldim ki,
qadınlığın qiymətini ləğv edim». Fomanın yazdığı digər
apokriftik İncildə deyilir: Mariya bizdən aralanmalıdır, çünki
qadın həyata layiq deyil». İusus etiraz edərək: «Bax mən onu
elə aparacağam ki, o kişilərlə və sizi kimi edən canlı ruhu ilə
də bərabər olacaq. Çünki kişi ilə bərabərləşən hər bir qadın
göylər səltənətinə daxil olacaqdır» - deyir. Beləliklə, İususa
görə qadın kişi ilə bərabər ola bilər (9 2 ,1 8 ). Belə ki, əw əla,
ilkin fikirdə qadın həyata layiq bilinmirsə, sonradan peyğəm
bər ona bərabərlik istəsə də, onun bərabərlik arzusu dünən
də, bəlkə müəyyən dərəcədə bu gün də elə peyğəmbər deyi
mi, ya da qanunlar üzərində qalan standart sözdür.
Bəs müsəlman aləminin dini Konstitusiyası olan müqəd
dəs Qurani Kərimdə gender ideyaları necədir? Uzun illər
Qərbdə müsəlman aləminə münasibətdə yanlış bir fikir for
malaşmışdı. Kişi cinsinin qadına «əmtəə malı» kimi baxış
tərzi fonunda müsəlman qadını ailə-məişət və hərəmxana
vəsaiti idi. İslam dininin ali Qanunnaməsi olan Quran, onun
surə və ayələri bütün fikirləri alt-üst edib, cinslərin yeri və
rolu baxımından münasibətlərə bir dəyişiklik verdi.
Biz isə bu məsələnin səbəblərinə məhz müqəddəs Qura
ni Kərimdə nəzəryetirək. Əwəla qeyd edək ki, Qurani Kərim
insan hüququnun mükəmməl qoruyucusu, müsəlmançılığın
əxlaq kodeksidir, digər tərəfdən bütün zamanlar üçün Saf İn
tizam siyasətidir.
Qurani Kərimdə bir sıra və ayələr bütövlükdə kişi və qa
dın münasibətlərinə dairdir, o cümlədən, qadın hissəsi üçün
xüsusi bir «Nisə» və «Məryəm» surəsi vardır. Heç bir din əx
laqda, yanaşmada islam dini kimi qadına xüsusi hörmət qoy
mamış, yüksək bir yer verməmişdi. Məhəmməd peyğəmbər
«Cənnət Anaların ayağı altındadır» kəlamı bütövlükdə isə

insan, insanlıq üçün bir bayraqdır.
Uzun illər İslamın ən çox kişi hüquqları qoruyucusu ol
ması, qadın isə bir mal, atası və ya ərinin əşyası kimi baxma
sı fikri bəzi tədqiqatçılar tərəfindən təbliğ olunmuşdur. Sual
olunur, «İslamda qadına daha çox yüksək qiymət verilir, yox
sa digər dinlərdə?» Bibliyanın Əhdi-Cədid bölümündə Pavelin Timoteyə I məktubunda deyilir: «Qadına təlim verməyi
və kişi üzərində hakim olmağı qadağan edirəm. Qadın din
məz olsun» (6; 520). Bu fikir cinsin birinin diskriminasiya
elementləri açıq-aydın özünü göstərir və bərabər hüquqluluq məsələsi pozulur.
Yəhudilikdən dönüb məsihiliyi qəbul edən Pavel korinflilərə məktubunda yazır: «...hər ərin başçısı Məsih, arvadın
başçısı ər, Məsihin başçısı isə Allahdır» (6; 434). Müraciət
etdiyimiz ehkam qadını hüquqi, dini və sosial status nöqteyi
nəzərindən tamamilə kişidən asılı, ona tabe edir və burada
göstərildiyi kimi, kişi birinci, qadın ikincidir, tudaizmin «Tal
mud» adlı dini kitabında «qadına münasibət çox mənfidir,
qadın kişinin müti qulu olmalıdır. Hər bir dindar yəhudi Al
laha şükür etməlidir ki, onu qadın yaratmayıb, qadın da dua
edərək özünün kişiyə qulluq etmək üçün yaradıldığına görə
Allaha minnətdarlığını izhar etməlidir» (10,149). Hindistan
da meydana gələn şaktilər təriqətində "kişinin yaradıcı qüv
vəsini əsas götürən təriqətlərdən fərqli olaraq, qadını həya
tın əsas enerji mənbəyi sayırdılar" (51,149). İudaizmdə dəfn
və ehsan mərasimlərində yalnız kişilər iştirak edirdilər, çün
ki yalnız kişilərin duası və qurbanı ilahi qüwəyə yetişə bilər.
Qurani Kərimdəki ehkamlar isə qadın cinsini də kişi ilə
birgə Allah bəndəsi sayır ki, elə bunun özü gender ideologi
yası adlandırıla bilər. Quranın «Əzhab» surəsinin 35-ci ayə
sində bütövlükdə ilahi öhdəliklərin hər iki cinsə aid olması
bildirilərək, kişi və qadın kimi onlara qoşa müraciət edilir.
Bu isə artıq gender displeyidir. «Əli İmran» surəsində deyi
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lir: «İstər kişi, istərsə də qadın olsun, mən heç birinİ2 İn əmə
lini puça çıxarmıram...» (16, 35). Bu ifadədə əməl və imana
görə veriləcək cəza və mükafat nöqteyi-nəzərindən cinsi diskriminasiyanı göstərən heç bir gender fərqi yoxdur.
Göründüyü kimi, Quranda hər iki cins Allah məxluqu
kimi eyni qəbul edilir. Burada Allahla əlaqəsində, inamda
insan cinsinə görə ayrılmasa da, ictimai statusu, sosial nüfu
zuna görə qadın qisminin bir sıra əlavə vəzifə və öhdəlikləri
barədə göstərişlər verilib. «Nisə» surəsinin, 11-ci ayəsində
deyilir: «...kişiyə iki qadına düşən qədər pay ayırmağı tövsiyə
edər Allah» (16, 36). Qadının mülkiyyət hüququ qorunsa da,
kişiyə «iki pay» məsələsi onun ailə başçısı olması ilə bağlıdır.
«Nisə» surəsinin digər bir 32-ci ayəsində deyilir: «kişilərin
öz qazancından, qadınların da öz qazancından payı var» (16,
38). Bu isə gender stereotipinin nümunəsi kimi qiymətlən
dirilməli, cinslərin - istər kişi, istər qadın olsun özünə xas
xüsusiyyətləri daşıması tövsiyə edilir.
Qurandakı cinslərin mövqe məsələsi də gender siyasəti
baxımından çox maraqlıdır. Qadının da kişi kimi cəmiyyətin
istənilən fəaliyyət sahəsində məşğul kəlamını olması «Nəmi»
surəsinin 22-ci ayəsində görürük. «Orada bir qadın gördüm,
məlikədir, hər şey verilmiş ona, böyük bir taxt yiyəsidir» (16,
188). Quranda hakim qadın surəti, idarəetmə taxtında əy
ləşən qadın hökmdar obrazı və onun idarəetmə üsuluna bu
ayə dəyərli sübutdur. Həmin surənin 43-cü ayəsində isə qa
dın idarəsi, hakimiyyət texnologiyasını bilmə metodları belə
təsvir olunub: «Ey əyanlar! Söyləyin, nə eləyim? Hər hansı
iş barədə sizsiz hökm vermərəm» (16, 189). Gətirdiyimiz
Quran surə-sindən olan dəlil açıq göstərir ki, əgər qadının
hakimliyi, rəhbərliyi, liderliyi qadağan edilsə idi, Allah bunu
vəhy etdiyi ayələrdə buyurardı. Bu mənada gender rolu baxı
mından gender təbəqələnməsi cinslərin öz seçimidir. Kişinin
öz statusu, qadının öz vəzifələri uyğun olaraq bölüşdürül

müş, kəbindən əvvəl və sonra tərəflərin öhdəlikləri, kəbi
ni qorumaq üçün cinslərarası hər bir hal nəzərdə tutulub,
müəyyən ayələrlə təsdiqlənmişdir.
Maraq doğuran fakt kimi, Qərb aləmində Şərqi daha çox
«döyəclcyən», tez-tez səslənən «çoxarvadlılıq» məsə-ləsinə
də nəzər yetirək. Belə halı yaradan səbəblər nə idi? Bu hal
dövrün çətin iqtisadi şəraitinin, müharibələrin törətdiyi qır
ğınlar nəticəsində kişi nəsilinin azalmasının, tüğyan edən
müxtəlif xəstəliklərin, həmçinin sosial «vəba» olan əxlaqsız
lıq sindromunun nəticəsi idi. F.Qasımzadəyə görə «Müsəl
manlıq heç də təkarvadlılıq, eşqdə sabit qədəm olmağı in
kar etmir» (53, 34). Qurani-Kərim müəyyən şərtlərə əməl
etməklə çoxarvadlılığı təsdiqləyir. Quranın əksər surə və
ayələri gender münasibətlərinin təhlili üçün geniş xammal
olduğu halda bu sahədə aparılan tədqiqatların əksəriyyə
tində yalnız cinsin bir hissəsinin, qadın qisminin yeri, rolu
araşdırılıb, gender fərqi ilə gender rolu, ümumilikdə gender
ideologiyası geniş və sistemli öyrənilməyib. Qurandan bir
misalla fikrimizi əsaslandıraq: «Kişilərin qadınlar üzərində
şəriətə görə hüquqları olduğu kimi, qadınların da (kişilər)
üzərində hüquqları vardır. Ancaq kişilər onlardan bir dərəcə
üstündürlər» (1 6 ,2 2 8 ).
«İslamda ailə və nigah məsələləri» əsərində ailə-nigah
müstəvisində dini adət-ənənələr dirçəldikcə, ailədə ənənə
vi əxlaq dəyərlərinin itməsinə, bunun isə münasibətlərdə
ki gərginliklə müşahidə olunmasına diqqət yetirir. Belə ki,
«Şəriət»də ər-arvad münasibətlərinin xarakterinə müdaxilə
etmək onun məqsədləri sırasına daxil deyildir (11, 118).
Deməli, İslamda hüquq kişi ilə qadın arasında münasibətlə
rin həqiqi tənzimləyicisi olmaq iddiasından uzaqdır. Bu və
zifənin öhdəsindən yalnız əxlaq gələ bilər.
Müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimin təhlili və təsviri qə
dərincə olmasa da, post-sovet məkanında (ateist mövqe, ta
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rixi-mədəni cəhətdən) analiz edilibdir, bəs müasir vəziyyət
necədir? Bu suala cavab verməzdən öncə İslam araşdırıcısı
Anri Massenin bir fikrinə diqqət edək. A.Masse deyir ki, «Qu
ran qadınlara nəvaziş göstərmir» (18,145). Qeyd etdik ki.
Quranda qadınlar üçün xüsusi surə var, əksər surədə qadın
cinsi xatırlanır, onun vəziyyəti, yeri, rolu, iqtisadi vəziyyəti,
ərə gedənədək və hətta boşanmaya qədər təminatı nəzərdə
tutulur və s. Quran qız uşaqlarına qarşı zorakılıq aktını pislə
yir ki, bu da artıq insanın yaşamaq hüququnun müdaifəsidir.
Məhz bu aspektdən Azərbaycanın müasir reallığında görü
rük ki. Quranda qadına olan nəvazişdən bu gün sui-istifadə
olunur. «Din belə buyurur», «Dinimiz belə deyir» adı altında
az yaşlı qızların erkən ərə verilməsi faktı, erkən təhsildən
yayınması, «mollabacıların» və «mollahacıların» artması da
dinimizin mükəmməl təbliğinin olmamasıdır.
Bu problem öz aktuallığını Azərbaycan Qadınlarının III
qurultayında göstərdi. Belə ki, H.Əliyev Fondunun Preziden
ti, millət vəkili, ölkənin birinci Xanımı Mehriban Əliyeva bu
qurultaydakı çıxışında söylədiyi kimi «bir sıra bölgələdə bəzi
ailələr qızlarına hətta orta məktəbi bitirməyə belə icazə ver
mirlər» (19).
Savadsız, bir-iki surə əzbərləyən, «gur səsi olan» «Hacıxanım» və «Hacı ağa» mollaları tərəfindən istənilən xeyir-şər
məclisində Qurandan götürülən özünəməxsus sitatlar gəti
rilməsidir. «Sinənizi örtün, ehtirasdan uzaq olun» kimi təq
ribən örtük məsələsinə toxunulan hədisin bu gü n əksinə bir
qisminin daha da açıq-saçıqhğı fonunda, bir qisminin örtük
lü olmasıdır. Hər ikisinin insan hüququ dilemmasından çıxış
etməsi faktı və bu faktda unudulan din-mədəniyyət-mənə
viyyat, adətlər hazırda konkret sosioloji sorğuya, tədqiqata
ehtiyacı olan aktual problemlərdəndir. Sual oluna bilər ki,
genderə bunun nə dəxli var? Gender də, dində kifayət qədər
öyrənilməyə ehtiyacı olan ən vacib məsələlərdəndir. Yenə
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F.Qasımzadəyə müraciət edək. O yazır: «Bu həqiqətləri söy
ləməklə bərabər qadının yenə də kişiyə nisbətən az hüquq
lara malik olması, əvəlki dövrlərin qalıqları, mövhumat və
cəhalət, feodal quruluşu şəraitində kişinin həlledici mövqe
tutması, müəyyən ətalət üzündən şərq qadının vəziyyəti bü
tövlükdə yaxşı deyildi» (53, 67). Bu gün din amili (müxtə
lif cərəyanlar, tədqiqatlar və s.) adı altında formalaşan gənc
nəsli qeyri-sağlam fikirlərdən ayıltmaq, dinlərə hörmət və
tolerantlıqla tərbiyə olunması zəruridir.
İslamın məşhur qadınlarına «xanım» deyə xitabən mü
raciət olunub, A.Masse özü də «İslamda iki qadının mükəm
məl olduğunu qəbul edirlir. Bunlardan biri Fironun arvadı
Asya, biri də İsanın anası Məryəmdir. Məhəmməd Peyğəm
bər bu iki qadının adına öz arvadı Xədicə ilə öz qızı Fatimə
nin də adını əlavə etmişdir» (1 8 ,1 4 5 ). Əhməd bəy Ağaoğlu
göstərir ki, Rennan yazırdı: "Əli və Ömərin əzəmətli simala
rından sonra iki qadının siması- Ayişə və Fatimənin simaları
özünə layiq yer tutmuşlar. Ümumiyyətlə isə müsəlman qa
dının evolyusiyasını (tərəqqi-R.M) dörd mərhələyə bölmək
olar: 1) Məhəmmədin vaxtından Əməvilər dövründəki; 2)
Əməvilərdən türklərə qədərki dövr; 3) Türklərin hakimiyyə
ti dövrü; 4) Qadının tamamilə nüfuzdan düşməsi dövrüdür
(42, 40) Din və gender məsələləri ilə əlaqədar fikirlərimizi
yekunlaşdıraraq belə qənaətə gəlmək olar:
- istər xristianlıqda, istər iudaizmdə (yəhudi dini), istər
sə də islamda ümumilikdə insanın yaradıcısı Allah, onun
yerdə təmsilçisi isə peyğəmbərdir. Təbii ki, gender fərqi da
nılmazdır və cinsi diskriminasiyada özünü müxtəlif cəhət
lərdən büruzə verir;
- xristianlıqdan bir qədər fərqli olaraq İslam dini qadına
hüquq və vəzifələrə malik tam bir şəxs kimi baxır;
- dinlərdə cinslərin hər biri üçün müəyyən norma, hədd
lər müəyyənləşdirilib;
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- ailədə, məişətdə, cəmiyyətdə cinslərin yerləri haqqın
da ehkam, surə və s. mövcuddur;
- insanlıq vəzifə və məqsədləri cəhətdən bəzi fitri fərq
liliklər daxilində verməklə, bu fərqliliklərin də toqquşması,
belə deyək, gender simmetriyası baxımından onun qarşısı
nın alınması yolları göstərilib.
Bu mənada «Şəriət və onun sosial mahiyyəti» əsərində
müsəlman qanunlarının sistemləşdirilmiş toplusu olaraq
hüquqi normaların bu və ya digər təlimlə əlaqələndirilmə
si, ailə və nigah, şəriətdə cəza üsulları və s. kimi məsələlər
haqqında geniş məlumat tapırıq. Əsərdə göstərilir ki, «Ailə
nin nigah məsələlərində şəriətin qadağanlarının qadınlara
aid hissəsi xüsusən ciddidir"» (20, 122). Təbii ki, məqsəd
aydın idi. Bu, bir tərəfdən İslam dininin nüfuzunu qoru
maq, digər tərəfdən isə ailədə kişinin hökmranlığını təmin
etməkdir. Ailədən sonra isə cəmiyyət gəlir və şəriətin, cin
sin bir qisminə aid xüsusi qadağalar onun insan hüququnu
məhdudlaşdırmasıdır. Daha sonra bir tutarlı yanaşma da
dövr üçün xarakterikdir: "Əgər hamilə qadın kiminsə təqsiri
üzündən vaxtından qabaq doğarsa, müqəssirdən oğlan üçün
1000 misqal qızıl, qız üçün 500 misqal qızıl cərimə alınır,
yəni şəriət hətta ana bətnində cinslərin qeyri-bərabərliyini
təsdiq edir" (2 0 ,1 4 3 ). Əslində müsəlman şəriətində gender
fərqi var. Lakin burada belə bir incə sual da yaranır ki, axı
bütün hallarda şəriətdə kişi cinsinə nisbətən yarıbayarı da
olsa, qadın hüququ da insan hüququ prinsipləri çərçivəsində
müəyyən dərəcədə qorunur. Digər tərəfdən isə bu da tarixi
faktdır ki, İslama qədər qız uşaqları məhv edilir, (diri-diri öl
dürülür, yandırılır, torpağa basdırılır, çaya atılır) və s. zorakı
lıq aktlarına məruz qalırdı.
Türkiyəli professor Beyze Bilgin «İslamda Kadının rolu,
Türkiyədə Kadın» əsərində yerində olan sualla çıxış edir
«Quranda qız uşaqlarının hansı günahdan diri-diri torpa
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ğa basdırılaraq öldürüldüyünün Allah qarşısında soruşulacağı bildirildiyi halda. Həzrət Peyğəmbər qız uşaqlarının
yerə basdırılmasının xeyirli işlərdən olduğunu söyləmiş ola
bilərmi? Həzrət Peyğəmbərə inanan möminlər, belə etmək
lə cəhənnəmdəki yerlərinin hazır olduğunu göz önünə ala
raq, ona öz yalan hərəkətlərini söyləmirlərmi?"» (1 1 ,1 2 1 ).
Müəllif bir incə məqamı da təhlil etməyə çalışır: qadının yeri
evidir, ya kişinin. Qadınlar kimdən qorunmaq üçün evdə sax
lanmışdır? Beyz Bilgin özü belə cavablandırır: «təbii ki, ki
şilərdən, həm də müsəlman kişilərdən! Belə çıxır ki, kişilər
qadınlara deyil, öz həmcinslərinə, yəni kişilərə güvənmə
mişdir"» (1 1 ,1 2 2 ).
Müsəlman şəriəti, dinlər və gender münasibətləri çər
çivəsində araşdırdığımız çoxsaylı ədəbiyyatlardan belə qə
naətə gəlirik:
- bu gün dinlər necə varsa elə də izah olunmalıdır;
- şübhəsiz, dövr və məkan mütləq nəzərə alınmalıdır,
dini abidələrimizə ehkam kimi deyil, müasir baxış, yeni ya
naşma aşılanmalıdır;
- həqiqətən də cinsin bərabərlik hüququna əməl olun
ması şərti ilə inanc təbliğ olunmalıdır.

§ 7 . Şərq -Q ərb g e n d e r m ədəniliyi Antik dövrdə
Xalqımız zəngin mədəniyyətə malikdir
H.Əliyev
Dünyada kim hansı nizamı istəsə yox,
yalnız mümkün olan nizamı yaratmaq
mümkündür
Platon
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Tarixinin bütün inkişaf mərhələlərində cəmiyyətdə kişi-qadın
qarşılıqlı münasibətlərinə dair müəyyən baxışlar mövcud
olmuşdur. Müasir cəmiyyətdə gender tarixi nöqteyi nəzə
rindən cinslərin bir sosial varlıq kimi yeri və rolu hər bir
mütəfəkkirin keçmişdə mişdə yaşadığı dövrün tələbini də
unutmamaqla, bu problemə öz subyektiv münasibətlərindən
yanaşıblar. Buna görə tarixən keçilmiş yolun qiymətləndiril
məsini, ictimai inkişaf proseslərinin hər dövründə onun xa
rakterinə uyğun baxışları öyrənməyə ehtiyac duyduq.
Problem məhz ilk növbədə, onun dövr və şəraitlə, xalqla
rın mədəniyyət tarixində mərhələlərilə əlaqələndirilməsini
tələb edir. Müəyyən dövrdə baxışların oxşar və fərqliliyi təh
lili problemin əsas xüsusiyyətlərinin günümüzədək eynilə
qalmasında açıqlayır.
Bütün keçmiş dövrlərdə «kişi» cinsi İlahi ilə tən tutul
muşdur. «Qadın»ın şəxsiyyət kimi şərhi zamanı isə ona
daha çox bioloji varlıq baxımından yanaşılmışdır. Qadı
nın bir şəxs, biososial varlıq kimi mahiyyəti, əslində ikinci
yerə keçirilmiş, onun analıq, övlad böyütmək funksiyası isə
ön planda olmuşdur. Bəşəriyyətə böyük şəxsiyyətlər bəxş
etmiş qadına tarixi yanaşmanı şərh etmədən ictimai-siyasi
və tarixdə gender ideyasını aydınlaşdırmaq istərkən bir-sıra
faktlar da meydana çıxır.
Əvvəla, hər bir mədəniyyətdə kişi-qadın münasibətləri
həmin dövrün ictimai-siyasi şəraiti ilə, cəmiyyətin həyat və
fəaliyəti, təfəkkür tərzi, fəlsəfi, əxlaqi, dini, etik və s. baxışlar
sistemi ilə qarşılıqlı əlaqədə təzahür etmişdir. İkincisi, həmin
prinsipə əsasən də müxtəlif xalqların mədəni dünyagörü
şündə, nəzəri və adi şüurunda bir-birindən fərqli, hətta biri
digərinə zidd olan baxışlar, cərəyanlar, təmayüllər və onlara
istinad edən ictimai hərəkatlar meydana gəlmişdir. Üçüncü
sü, ictimai-siyasi tarixin gender aspektində konstruksiyası
çox əhəmiyyətli olsa da, yeni bir mövzudur. Dördüncüsü,
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Azərbaycan Şərqlə Qərb mədəniyyətinin kəsişmə və qo
vuşma nöqtəsidir və bu mövzu Şərq-Qərb mütəfəkkir və
dahilərinin fikirlərində müxtəlif yöndə öz əksini tapmışdır.
Bu fikirlərdən belə suallar yaranır: İctimai-siyasi fikir
və sosio-mədəni tarixdə cinslərin hər birinə hansı yer ay
rılmışdır? Bəşər tarixinin müxtəlif mərhələlərində bu necə
dərk edilib? Cinslərarası münasibətin qarşılıqlı diaiektikası cəmiyyətə, dünyanın elmi dərkinə necə təsir edib? Kişi
- qadın münasibətlərinin polifoniyası (çoxsəsliliyi) nə kimi
vəziyyətdə olub və hansı preventiv (qabaqlayıcı) ölçülər gö
türülüb? Cinslərin sosial münasibətlərdə mövqeyi hansı me
yarla tənzimlənibvə s. Görkəmli Filosof Z.Quluzadə haqlı
olaraq özünün «VII-XVI əsrlər Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi»
əsərində göstərir ki, «...yarıpatriarxial icma ilə yarıfeodal xa
rakterli quruluşda... insanların qul halına salınması mövcud
idi» (2 2 ,3 3 ). Fikir artıq hər iki cinsin eyni vəziyyətə düşdü
yünü nəzərdə tutur, yəni kişi və ya qadın, insan qul idi. Həm
əməkdə həm həyatda həm düşüncələrində..Bəşər tarixi
boyu filosoflar, mütəfəkkirlər, şair, yazıçı və tədqiqat
çılar insanlığın mahiyyətinin ən çox «görünən», müxtə
lif sosio-mədəni tərəflərini öyrənib xarakterizə etmişlər.
«Görünməyən» biogenetik, biososial stereotiplərə ayrı
lan cinsi fərqlənməni izah etməyə etinasız yanaşmış və
yalnız «kişi Al!ah»ın oğlu olan «kişi»ni təsvir etmişlər. Bu
münasibət, yanaşma məhz cinsin birinin ağalığına, ideal
yüksəkliyinə, hakimliyinə, patriarxal həyat tərzinə gətirib
çıxarmışdır. İnsanlıqda kişi cinsinin üstün xüsusiyyətlər
lə ideallaşdırılması, digərinin nəinki hüquqlarının po
zulması, «qadın yoxdur» tarixi yanaşmaya səbəb olmuş
və onun mahiyyəti, sosial statusu haqqında olan elmi
təfəkkürü bir metodoloji dairədə haiqalamışdır.
Tarixiləşən baxışlarda izlədiyimiz - hər iki cinsin cəmiy
yətdə sosial rolunun bütün cəhətlərinin necə qiymətləndi
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rilməsi, onların fərdi fəaliyyətinin, şəxsi keyfiyyətlərinin
bərabərlik prinsipi əsasında harada necə qəbul olunması
və gender ideyaları cizgilərini axtarmaqdır. Məhz bu kimi
cəhətlərin nəzərə alınması cinslərin cəmiyyətdə münasibə
tinin gender tarixi məsələsini vacib edir.
İnsan, niyə ya oğlan, ya qız doğulur? İnsan cins olaraq
bütövlükdə anlaşılandırmı? Hansı ilk yaranıb və s. suallar əs
rlər boyu mütəfikkirləri, müdrik insanları da düşündürmüş
dür. İnsanın necə yaranmasının axtarışı cəhdi son variant
da mütləqlə məhdudlaşır. Belə ki. Filosof İ.Rüstəmov yazır:
«İstər fəlsəfədə, istərsə də ümumiyyətlə bioloji fikir tarixin
də ciddi mübahisələrə səbəb olan məsələlərdən biri də həya
tın mənşəyidir» (1 1 ,1 2 6 ). Buna görə də insan dünən də, bu
gün də keçmiş sovet alimi M.Qolubetsin dediyi kimi, «bioloji
ilə sosialın hazırkı münasibətlərinin tam aydın olmayan ma
hiyyətini» (11, 126) aydınlaşdırmağa çalışır. Tarixçi S.Kaydaş bu mənada «Zəiflərin gücü. Qadın Rus tarixində» əsə
rində bu məsələlərə münasibətini belə açıqlayır: «insanlığın
əkinçilik, toxuculuq, dulusçuluq sənətlərinə yiyələnməsinin
mənbəyində qadın durmuşdur. Afrika mifologiyasına görə,
məhz qadın ilk göydən tullanan buğdanı görmüş, əkmişdir,
yumşaq gildən yemək üçün qab düzəltmişdir, lifi toxumuş
dur. Od yerə məhz qadın əlində gəlmişdir. Kişi iş görməyi
onun əlindən öyrənmişdir» (11 ,1 2 6 ).
Təxminən 3-7 min il əvvəl, patriarxatın meydana gəldiyi
vaxtda cinslər arasında qanuniləşmiş bir münasibət siste
mi formalaşmışdı. Burada maraq doğuran bir sual meydana
çıxdı: «Niyə tarixdə çox yer tutan matriarxat belə asanlıqla
yerini patriarxata verdi?» və ya «Əgər qadın hakimiyyəti kişi
hakimiyyətinə uduzmasa idi insanlıq, qadın-kişi tarixi necə
vəziyyətdə görünərdi?» Bu suala orta əsr fransız filosofu və
riyaziyyatçısı Paskal Blezin sözü ilə cavab verək: «Kleopatranın burnu bir az gödək olsaydı, dünya bu gün başqa cür

olardı» (8, 335).
Genderşünaslar matriarxat və patriarxatı əsasən mədə
ni təsirlərin, xüsusi tiplərinin formalaşmaması kimi xarakte
rizə edirlər. Bu mərhələlər paralel olaraq feminlik və maskulinilik tiplərini, qadın-kişi düşüncə və təfəkkür normalarının
yaranmasını əks etdirir. Patriarxat kişilərin məxsusi bir sə
lahiyyət, hakimliyi ilə, matriarxatda da qadının bu statusa
malik olması ilə fərqləndirilir.
Dünyagörüşü sistemində mühüm yer tutan antik fəl
səfənin təşəkkülü: əwəla, qədim Şərq mədəniyyətinin tər
kib hissəsi olan ictimai (tarix, fəlsəfə, mədəniyyət və s.) və
texniki (astronomiya, riyaziyyat, fizika və s.) biliklərin elmi
məcmusuna, dövrün siyasi-hüquqi, sosio-mədəni, iqtisadi və
mənəvi strukturuna uyğun olan praktiki anlayışlar zəmini,
ikincisi, bəşəriyyət və insanlıq haqqında - tarixinin mifoloji
- antoqonist təsəvvürlərdən uzaqlaşaraq, məntiqli yanaşma
nəticəsi istiqamətlərində getmişdir.
Məhz antik dövrdən başlayaraq filosoflar, «dünyanı izah
etməyə çalışmış», ümumi fəlsəfi məsələlər kontekstində bi
zim tədqiq obyektimiz olan kişi-qadın münasibətlərini də
açıqlamağa səy göstərmişlər. Bir məktəb kimi yetişən ictimai
fikrin nümayəndələrinin öz müsahibə, dialoq, söhbət, tezis,
kəlam və əsərlərində insanlığın mənşəyi haqqında, onun
cins növləri, «kimin kimdən» (kişi və qadın nəzərdə tutulur
- R.M.) törəməsi kimi mivoloji təsəvvürlərdən başlayaraq,
ilk başlanğıcın təyin edilməsi cəhdlərinədək baxışlarına rast
cəlirik.
«Qədim filosoflar öz təlimlərində təbiəti antromorfik
(insana bənzəyən) və sosiomorfik (cəmiyyətə bənzəyən)
nöqteyi nəzərdən izah etməyə səy göstərirdilər. Bu baxışlara
görə təbiətdə hər bir ilk başlanğıca, cəmiyyətdə olduğu kimi,
ali hakimiyyət mənsubdur. Təbii şeylərin qarşılıqlı münasi
bəti, şəhər əhalisinin üzvləri arasındakı qarşılıqlı münasi
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bətə uyğun olaraq baş verdiyi göstərilirdi və bununla bağlı
mənəvi kateqoriyalar, çox vaxt isə «ədalət» anlayışı işlədi
lirdi. Digər baxışlara görə, ideyalar (ruhlar) sudan, Anaksimenə görə havadan buxarlanır. Canlı və cansız, psixi və fiziki
bu dövrdə hələ vahid bir şey kimi davranılırdı» (1 1 ,1 2 7 ).
Qədim Çin filosofu Lao Tszıya görə dünyada şərti olaraq
«dao» (mənası yol deməkdir) adlanan ümumi bir başlanğıc,
bir əsas var, «Daosizm» termini də buradan yaranmışdır. Dad
bir növ təbiət və cəmiyyəin insan davranışı və düşüncəsini
tənzim və idarə edən qanundur. Çin fəlsəfəsində «Səma»-«Yan» adlanıb rasional hesab olunaraq, insanlığın «kişi» cinsi
kimi qəbul edilirsə, «Yer»-«İn» adlanıb hissiyyat kimi «qa
dın» cinsini nəzərdə tutur. Lakin burada başlanğıcda «kişi»
olduğu kimi «qadın»ın da olması vəhdətini görürük. Çin fi
losoflarının «yan-in» dixotomiyası Səma «Yan» daosu kimi
«kişiliyi», yer «İn» daosu olaraq «qadınlığı» göstərməsi hər
halda başlanğıcların dialektikasının bir hissəciyidir. Konfıısinin diqqət mərkəzində isə «pis-yaxşı» vəhdətində yalnız
«kişi» təbiəti durur: «yaxşı oğul - pis oğul, yaxşı ata - pis ata»,
yaxşı təbə - pis təbəə» və s. onun etik norma kimi həll etmək
istədiyi məsələlərdir (8,6).
Hind müdriki. Buddizmin banisi Qautama Sakiya Muninin öz şagirdlərinə müraciətlə dediyi sözlər indi də məna gü
cünü, emosional qüvvəsini saxlamışdır. Qautamanın kəlamla
rında gender ideyası nöqteyi nəzərindən daha çox müstəqil,
rasional olan bir fikrə diqqət yetirək: «Qadın təbiətən bilikli
olur, kişi kitablardan öyrənir». Qadın təbiətən, yaradılışdan
əqilli, kişinin sonradan inkişaf prosesi «kitab öyrənməklə»
xarakterizə edilir. Bu fikir, əsrlər uzunu patriarxal təsəvvür
də aşkarlıq tapan maskuniliyin feminlik üzərində hökmran
lıq dialektikasının eyni bərabərlik, asılılıq və «qadın yoxdur»
kimi, «qadın düşüncəsiz məxluqdur» ideyasına ziddir. İlkin
Hind mentalitetində «dünya fanidir» düşüncəsi ilə hər şeyin

oğula - kişiyə həvalə edilməklə, tənhalığı insan nicatı hesab
edən təlim isə «Maytri-Upanişadda» öz əksini tapmışdır.
Qədim yunan filosoflarının rasionallıq-irrasionalıqla,
ziddiyyətli və məntiqli yanaşmaları İnsanlığı: - kişiliyi və qa
dınlığı izah etməkdə elmdə gender sahəsi üçün geniş mənbə,
zəngin materialdır. Danılmaz həqiqətdir ki, qədim yunanla
rın böyüklüyü düşüncələrini, kəlam və söhbətlərini, mənəvi
sərvətlərini yazıya köçürmələrindədir.
İnsanın mənşəyi, mövcudluğu konsepsiyası, həmçinin
mühüm psixoloji - ideyaları da özündə cəmləşdirir, insan-tə
biət, insan-cəmiyyət əlaqələri Demokrit iddiasında «qaran
lıq - bilik mənbəyi olan duyğulardır, dünyanı isə «insanlar
müəllimi» adlandırmışdır. Epikürə görə: "Allahların yeganə
funksiyası insanlar üçün nümunə olmaqdan ibarətdir." İn
sanlığa münasibət, insan haqqında təlim, etik normalar, öz
dövrünün siyasi təsisatlarının nisbi olduğunu «insan bütün
şeylərin meyarıdır» olduğunu deyən Protoqor isə birmənalı
olaraq «hamı üçün məcburi olan həqiqətlərin, davranış nor
malarının olmadığım və ola bilmədiyini» əsaslandırmağa ça
lışmışdır (1 1 ,2 9 ).
Bu mənada iki fikrə nəzəryetirək. Əgər yeddi müdrikdən
biri olan Xilon açıq-aşkar «hədə gəlmə arvad işidir» (8, 71)
deyimində etik ölçülərdə qadını mənfi xüsusiyyətdə verirsə,
Empedokl bunun əksi olaraq «Haçansa bir zaman mən-ye
niyetmə, Sonra qız olmuşam” (8, 94) söyləyib, özünü digər
cinsin nümayəndəsi saymaqla, həm də öz «ruh ölməzdir, bir
canlıdan digərinə keçir» iddiasını da təsdiqləyir.
Cəmiyyətdə cinslərin qarşılıqlı münasibəti məsələsin
də antik dövr mütəfəkkirlərinin baxışları necə olmuşdur?
Əgər cinslər bir-birini tamamlayırsa, qarşılıqlı tamamlama
özünü ilk növbədə onda göstərir ki, qadın nəinki kişini tək
cə doğum aktı ilə həyata gətirir, eyni zamanda, yaradılışı ilə
bərabər ona can verir, həmçinin onda ruh da yaradır. Həm
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Demokritin, həm də Epikürün təlimlərində tanrılar təbiətə,
həmçinin insanın həyatına təsir etməsələr də, onların varlığı
əsla inkar edilməmişdir. Bu mənada qədim yunan fəlsəfə
sində «Sofistlər» (müdriklər) fəlsəfi problemlərin diqqət
mərkəzini antropologiya-insan yəni həm kişi, həm də qadın
haqqında, təlimə doğru istiqamətləndirmişdilər.
Antik dünyanın elə bir problemi olmamışdır ki, dahi
Plutarx ona toxunmasın. 0, üç böyük cilddə toplanmış «Pa-ralel tərcümeyi hallar» əsərində tarixi çox real və obyektiv
əks etdirmişdir. Tarixin «kvint esensiyası» sayılan «İsgəndər
Zülqərneyn» haqqında əsərində yazır: «İsgəndərin anası
Olimpiada təntənəli yürüşlərdə kişilərlə iştirak etmişdir»
(1 1 ,1 3 0 ). Çox uzaqdan gələn bu nəticədə bir gerçəklik görü
rük: Qadın cəmiyyətdədir. Digər bir amil isə Plutarxın tarixi
həqiqətlər məcmusunda münaqişədə, müharibədə qadına
münasibət məsələsi də böyük maraq doğurur. O göstərirdi:
«İsgəndərin əsirlərə qarşı ən böyük və şahanə alicənablığı
bu oldu ki, həmin (əsir...R.M.) qadınlar bircə dənə təhqiramiz
söz eşitmədilər, onlardan istifadə etməyə heç kimə icazə ve
rilmədi» (1 1 ,1 3 0 ); «...hər hansı muzdlu əsgərinsə arvadının
zorlandtğmı eşidən çar... əmr etmişdi ki, ... həmin əsgərlər
daş-qalaq edilsin» və yaxud «ananın bir damla göz yaşı min
dənə belə məktubu unutmağa məcbur edir». Amma bu da
vardı ki, cinsin qadın qisminin xarakteristikası ictimai-siya
si fikir tarixində «ərinə tabe», «qul», «itaətkar» və s. epitetlərlə verildiyi üçün, qadın mənfiliklər daşıyıcısı kimi təqdim
olunurdu. Plutarx isə qadını da insan sayır, hüquqlarını tanı
yır, əsirlikdə belə ona qarşı zorakılıq aktını pisləyir. Bu gün
bütün dünyada gedən müharibələr, münaqişə ocaqlarında
qadın üçün «zorakılıqsız həyat» tezisində belə ibrət dərslə
ri nümunə hesab olunmalıdır. Plutarxdan misal verdiyimiz
«ananın göz yaşına hər şey qurbandır» tarixin bütün dönəm
ləri üçün möhtəşəm Abidə, ümumiyyətlə ideya kimi gender

mətnində qadına verilən antik dövrün ən böyük qiymətidir.
Əsərdə diqqət çəkən bir məqam da amazonkalar haqqında
gedən söhbətlərdir. Plutarx qeyd edir: «Klitarx, Antiqen və s.
yazır ki, üç yerdə İsgəndərin yanma amazonkalar gəldi». Bəs
Plutarxın da adını çəkdiyi ama-zonkalar kimdir?
«Amazonka» ifadəsi öz mənşəyini qədim yunan dilin
dən götürür və bu dildə o, «döşsüz» mənasını verir. Bu da,
öz növbəsində, amazonkaların sağ döşünün uşaqlıqdan sıxıb
bağlamaqla, inkişafdan dayandırılması ilə əlaqədardır. Çün
ki, sağ döş onlara yaydan ox atarkən mane olurdu. Amerika
hindliləri isə onları «Konyapuyara» adlandırırdılar. Bu söylə
nilən yalnız Amerika amazonkalarına aid idi. Əslində «Ama
zonkalar məmləkəti», «qadın səltənəti» müxtəlif vaxtlarda
dünyanın müxtəlif bölgələrində mövcud olub. Amazonkalar,
yəni amazon qadınları - qədim yunan mifiologiyasına görə
Kiçik Asiyada və Meotida (Azov dənizi sahilində) yaşayan
cəngavər qadınlardır. Bu barədə rəvayətlər matriarxat döv
rünə xarakterikdir. Qafqaz amazonkaları haqqında bir çox
əfsanələr mövcuddur. Onların romalılara qarşı mübarizədə
Qafqaz albanlarına kömək etməsi haqqında rəvayətlər də
vardır (25, 285). Belə döyüşkən qadınlar Azərbaycanda da
olmuşdur. E.ə. 65-ci ildə Romalı Pompey öz qoşunu ilə Azər
baycana hücum edən zaman qadınlar da kişilərlə bərabər
vuruşmuşdur. Qədim Roma tarixçisi Appian yazırdı: «Yaralı
döyüşçülər arasında çoxlu qadın da vardı» (11,131).
«Mənəviyyat fəlsəfəsi» - etika elminin əsasını qoyan
Sokratm insanın «ikiləşməsi barədə fikirləşməmişdi» ya
zan V.Sipovski böyük dahini belə qiymətləndirir: «Sokrat
çox tərs və qızğın xasiyyətə malik Ksiantinna kimi qadınla
niyə ömür sürdüyünü soruşduqda «əgər onunla uyuşa bil
səm, onda başqa adamlarla da toqquşmalara rahatca dözə
bilərəm» (1 1 ,1 3 1 ). cavabını vermişdi. Sokratın mənəviyyat
elmində böyüklüyü onun ən qeyri-müəyyən və dolaşıq anla-
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yışları mənəviyyat sahəsi ilə bağlı olan, məsələn «xeyirxah
lıq», «ədalət», «şərəf» və s. kimi anlayışlarla bərabər işlət
məsidir. İnsanların (kişi və qadınların - R.M.) isə əxlaqi və
düzgün ictimai davranışı, həyatı bu məfhum və anlayışların
dəqiqliyi və aydınlığından asılıdır. Sokrat təlimində cəmiyyyətin inkişafı və ictimai həyatda insanın əxlaqi keyfiyyətləri
anadangəlmə xüsusiyyətləri, bunlar, sonradan təlim, təhsil
və tərbiyə nəticəsində daha da kamilləşmişdir. Bu xüsusiy
yətlər öz-özünə yaranmır, fəaliyyət və müəyyən tapşırıqların
yerinə yetirilməsi fövqündə tənzimlənir. Bu yöndə antik de
mokratiyanın nümayəndəsi Heredot «azadlığı və bərabərli
yi» hər şeydən üstün tuturdu.
Qeyd etdiyimiz kimi, kişi və qadınların mədəniyyətlər
də rolunun cəmiyyətdə düzgün izah edilməsi - onun həm
də konkret tarixilik əsasında şərh olunmasıdır. Bu baxım
dan bəşəriyyətin ilkin yaranış dövrlərində təşəkkül tapan
tipik dövlət formalarından biri olan «hərbi» demokratiya
nın müəyyən əlamətlərini ayıran zaman belə məlum olur
ki, hətta o zaman da «müəyyən vəzifə və məqsədlərlə» gizli
cəmiyyətlər, kişi və qadın ittifaqları yaradılmışdır. «Demok
ratiya» anlayışını ilk olaraq elmə gətirən antik dövr yunan
alimi Fukidid «Tarix» əsərində yazırdı: «Xüsusi mənafelərə
münasibətdə bizim qanunlar hamı üçün bərabər hüquqlar
müəyyən edir» (1 1 ,1 3 2 ). Fukidid «kişi və qadın ittifaqının»
mövcudluğunu göstərməklə, cinslər arası münasibətlərdə
"bərabərlik hüququnu dövrün demokratiyası” adlandırmış
dır. Tamamilə aydındır ki, cinslərarası qarşıdurmadan yan
keçməyin ən yaxşı üsulu ənənəvi legitimliyi saxlamaqla de
mokratik təsisatlarda əsas struktur dəyişikliklərini leqallaş
dırmaqdan - tarazlaşdırmaqdan ibarətdir.
Antik yunan fəlsəfəsinin dahisi Platonun «Dövlət» əsə
rində gender siyasəti üçün zəngin fikir və ideya vardır. Əsə
rin «İdeal dövlətdə qadınların rolu» adlı bəndində göstəri
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lir: «qadınlara kişilərlə birlikdə eyni bir işi görməyi nəzərdə
tutur, qadınlara da musiqi və gimnastik məşğələlər keçməli,
bu sənətlərin hər ikisini mənimsəməli, eləcə də hərbi işi mə
nimsəməlidirlər» (1 1 ,1 3 2 ). Platona görə, bu hazırlığı uğurla
keçən qadınlar kişilərdən də yararlı olur. Buradan bir mən
tiqi nəticə alınır. Həqiqətən Platona «genderşünaslığın bani
si» də demək mümkündür. Onun Məkan və Zaman məsələ
sini də nəzərə alsaq,bu uzaqgörənliyi, zənnimizcə, cinslərin
bərabər sosial rolu, gender siyasətində politologiya üçün
qiymətli mənbədir. Bu nəzəri əsər həm də inkişaf edən gen
der siyasətinin dərk olunmasında böyük faydaya malikdir.
Düzdür, Platonun sonrakı fikirlərində özü təsdiqləyir
ki, «bir yerdə təlim məşqlər keçən kişi və qadınlar təbii ki,
bir-birilə təmasda olacaqlar. Onların bu təmasları da özlü
yündə «kəbin» kimi bir şey olacaqdır. Amma bu təmas ailə
qurmaq məqsədilə deyil, uşaq doğub törətmək və nəsli ar
tırmaq məqsədilə edilir» (2 6 ,2 6 ). Platona görə «ən yaxşı qa
dınların və kişilərin varlığı dövlət üçün ən yaxşı əlamətdir».
Platonun «ümumi ana və ümumi ata» kimi ideyasını sonra
dan onun şagirdi olmuş Aristotel özünün «Siyasət» əsərində
kəskin tənqid etmişdir. Platonun dövlət haqqında təlimində
irəli sürülən «qadınların və uşaqların ümumiliyi» fikri Aris
totelə görə tamam əks: «dövlət bir ailə kimi birləşdirilsə
məhvə aparıb çıxarar» verilmişdir.
Platonun «Dövlət» əsərində ictimai-siyasi ideyalarının
hamısı onun birinci yerə qoyduğu əxlaqi-mənəvi prinsipin
dən asılıdır. Çünki onun dövləti, hər şeydən əvvəl, vətəndaş
ların tərbiyəlilik səviyyəsilə qiymətləndirilir və ölçülür. Ona
görə də dövlətdə baş verə biləcək bütün narazılıqlar məhz
tərbiyə işinin pis qurulmasından irəli gəlir. Platonun müəy
yən fikirlərindən demokratiya, insan azadlığı və hüquqla
rının pozulması məsələləri istifadəyə səy edilibsə də, heç
nəyə məhəl qoyulmadan Platon bəşər tarixinin fəlsəfi, siyasi,
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ictimai fikir tarixinin ən böyük nəhənglərindən biri olaraq,
«Korifey» qiyməti almışdırsa, o, «ideal dövlətdə qad-ınların
rolu» məntiqinə, tək bu ideyasına görə dünənin və bu günün
Gender bərabərliyini tələb edən uzaqgörən Dühasıdır.
Bir maraqlı cəhəti qeyd edək ki, XX əsrin aşçıq fikirlisi
sayılan K.Popper Platonu açıq cəmiyyətin «düşmənlərin
dən» biri hesab etmişdir. K.Popper onu və bir sıra digərlərini
ona görə tənqid edir ki, onlar cəmiyyəti müəyyən çərçivəyə
salaraq, cəmiyyət üzvlərinin inkişafının qarşısını almışlar.
Belə olan surətdə də «Platonçular» «qapalı cəmiyyət» ide
yalarını təbliğ etmiş və ya onu əməli olaraq təcrübədə hə
yata keçirməyə cəhd göstərmir. «Qapalı cəmiyyətin başlıca
ideya müəlliflərindən olan Platonu ciddi tənqid atəşinə tu
tan K.Popper özünün «Açıq cəmiyyət və onun düşmənləri»
əsərində yazırdı: «Burada ən başlıcası budur: heç vaxt heç
kim - nə kişilər, nə də qadınlar rəissiz qalmamalıdırlar...
Daim rəisə tabe olaraq və onun göstərişlərinə riayət edərək
yaşamaq gərəkdir» (1 1 ,1 1 ). Bu fikirlərin açıqlanması özü də
həm nəzəri, həm də praktiki baxımdan gender siyasəti üçün,
əhəmiyyət kəsb edir.
Bəşəriyyətin siyasi, ictimai fikir tarixinin ən böyük
nəhənglərindən biri olan Aristotel «insanı siyasi heyvan»
adlandıraraq, müəllimi Platonun «ideyalar» aləmini tənqid
etmişdir. Qeyd etdik ki, Aristotel həmçinin məşhur «Siyasət»
əsərində Platonun «qadınların və uşaqların ümumiliyi» tə
limini qəbul etməmişdir. Aristotelə görə, "dövlətin bir ailə
kimi birləşdirilməsi, ümumi ata və ümumi ana «platonsayağı» yanaşma onu məhvə gətirib çıxarar.”
Aristotel «Metofizika» əsərində kateqoriyaların on nö
vünü - mahiyyət, kəmiyyət, keyfiyyət, nisbət, zaman, mə
kan, münasibət, sahib olmaq, təsiri araşdırır. Diqqət etsək,
görərik ki, bu kateqoriyalar sisteminin hər birinin əvvəlinə
«gender» ifadəsini əlavə etməklə, cinslərin sosiumda müna

sibətlərini, belə deyək ki, məcazi mənada Aristotelə istinad
edərək, gender siyasətində yeni anlayışlar sistemi qururuq.
Aristotel siyasi məntiqində "cəmiyyətin və dövlətin
ailədən yarandığı, kəndin ailədən dövlətə keçid pilləsindən
ibarət olduğu" göstərilmişdir. Bununla bərabər Aristotel də
Platon kimi "döyüşçüləri birinci dərəcəli vətəndaş, kəndlilə
ri və bütün zəhmətkeşləri (o cümlədən qadınlar və uşaqları
- R.M.) isə ikinci dərəcəli vətəndaşlar sayırdı” (26, 55). Aris
totelin siyasi görüşləri əxlaqi görüşlərdə birlikdə vəhdət təş
kil edir: «İnsan təbiətən dövlət, ailə, icma tərkibində mövcud
olmaq üçün yaranmış, ayrı-ayrılıqda yaşayan insan özünü
təlqin edə bilməz, ayrıca ailədə bir neçə ailənin birləşməsi
olan kənd icması da özünü saxlaya bilməz» (1 1 ,1 3 3 ). Aris
totel "insanı bütöv, hər iki cinsi qarşılıqlı ünsiyyətdə" qəbul
edir, onların birinə üstünlük versə də, hər ikisini, həm kişini,
həm də qadını cəmiyyətin əsası hesab edir.
Aristotelin «Siyasət» əsərinin birinci kitabında belə ifa
dəyə rast gəlirik: «Hər bir canlı məxluqda ilk növbədə ağa
lıq və siyasi hakimiyyət görmək olar... Kişi də arvada mü
nasibətdə belədir: öz təbiətinə görə birinci daha yüksəkdir,
ikinci aşağıdır, özü də budur, birinci hökmranlıq edir, ikinci
itaətkarlıqdadır. Elə bu prinsip də bütün bəşəriyyətdə hökm
sürməlidir» (8 ,1 6 1 ). Göründüyü kimi, Aristotel dərin fəhmlə
cəmiyyətdəki bütün zamanlar üçün mövcud olan "bərabər
lik sindromunu" görür və bunu bütün bəşəriyyətə şamil edir.
Əslində Aristotel, Platonda olduğu kimi, "kişiliyin qadınlıq
üzərində ağalığı daha çoxdur," yəni kişi və qadın başlanğı
cının dialektikası ədalətli deyil məntiqində idi. Məsələ bun
dadır ki, Aristotel də zəmanəsinin fikirlərindən çıxış edirdi
və böyük dahinin sözləri elə bu gün də, müəyyən mənada,
gender disbalansında öz mənasını saxlayır. Həqiqətən, açıq
doktrinadır: bütün hüquqlar müasir qanunlarda bərabərləşdirilib, təcrübədə isə, antik dövrlə adaptasiya daha real
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dır. Demək, Aristotellin də fikirlərində gender ideyasının bu
və ya digər dərəcədə elementləri vardır: «dövlətin məqsədi
vətəndaşların səadətini təşkil etməkdir». Belə mülahizələrə
fikir verdikdə, Aristotel etikasının fərdiyyətçi xarakteri arxa
plana keçir. Həyatın mənasını hakimiyyətdə görən Aristote
lin etik baxışlarına "bərabərlik" məsələlərini də əlavə etdik
də, o ictimai-siyasi məzmun almağa başlayır.
Məlum bir həqiqət «Fəlsəfə tarixi» dərsliyində belə şərh
edilir: «Filosoflar klassik etik nəzəriyyələr tarixində iki suala
cavab verməyə çalışırdılar. İnsanların düzgün, məziyyətli və
yaxşı həyatı nədən ibarətdir? və İnsanlar özlərini necə apar
malıdırlar?» Aristotel hər iki sualla bağlı klassik əxlaq nəzə
riyyəçisi kimi çıxış edir. Birinci suala cavab verərkən deyir:
«Məziyyətli, yaxşı insan həyatı - xoşbəxt həyatdır». İkinci su
ala verilən cavab da birinci kimi sadədir: «İnsanlar özlərini
elə aparmalıdırlar ki, xoşbəxt olsunlar». Lakin görünür, bu
cavab da bir o qədər aydın deyil. Əgər siz - «Xoşbəxt olmaq
üçün özümüzü konkret olaraq necə aparmalıyıq?» - sualını
versəniz, yaxşı məlum olan orta, yaxud qeyri mütəxəssislə
rin bəzən dedikləri kimi, «qızıl orta» doktrinasından ibarət
olacaqdır (1 1 ,1 3 5 ).
Məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, Aristotel feminin passivliyi müqabilində maskulinin aktivliyi xarakteris
tikasına bioloji traktovka vermişdir. Filosofa görə, qadının
təfəkkürü, orqanizminin sağlamlığı və iradəsi kişiyə nisbətən
zəifdir, deməli qadın «natamam kişi»dir, «kişinin qulu»dur,
ona da "qul kimi" yanaşılmalıdır. Aristotelin görüşlərindəki
bu kimi fikirlərini açıqlamaqla bir daha qeyd etmək istəyirik
ki, filosofun «natamam kişi» - «natamam varlıq» kimi yanaş
ma konsepsiyası bütünlükdə ictimai-siyasi fikir tarixinə təsir
göstərmişdir. Unutmayaq ki, ictimai-siyasi quruluş, dövr elə
vaxt idi ki, qadın «insan» sayılmır, onun cəmiyyətdə iştirakı
labüd hesab olunmurdu.

Hələ Aristotelə qədər Pifaqor da belə müddəa ilə çıxış
edirdi ki, «bütün canlı varlıqları öz aralarında bircinsli hesab
etmək lazımdır» (1 1 ,1 3 5 ). Pifaqor bütün mənfilikləri qadı
na, müsbəti kişiyə aid etmişdi: «Mövcud olan müsbət prinsip
qayda, qanunu, işığı - yəni kişini; mənfi prinsip isə qarışıq
lığı, qaranlığı - yəni qadını yaradıb». Sonradan isə Aristotel
bu fikrin bir qədər başqa məzmunda şərhini belə vermişdir:
«qadın - müəyyən keyfiyyətlərin çatışmazlığı üzündən dişi
sayılır... qadın xarakteri təbiətən alçaldılmışdır... qadın yal
nız materialdır... başqa, daha yaxşı, ilahi kişi başlanğıcı isə
hərəkət prinsipini təmin edir». Burada ritorik bir sual mey
dana çıxır ki, əgər insanı dünyaya gətirən «mənfi» prinsipli
qadmdırsa, onda kişi necə «müsbət» ola bilər? Əgər yarat
maq (doğmaq) qadın cinsinə şamil edilirsə, insanın yaratdı
ğı hər şey qadına mənsub deyilmi? Təbii ki, bu suallar «boş
cəfəngiyyat» kimi görünə bilər. Lakin, yuxarıda qeyd etdi
yimiz kimi, insan bir-birini tamamlayan iki komponentdir.
Məhz bu komponentlərin qarşılıqlı surətdə bir-birini ta
mamlama məntiqi qoyulan sualları absurd variantdan çıxa
rır. Yəni «mənfi»- qadın «müsbət»-kişini yaradırsa, deməli
qadın yarımmənfi və üstəgəl yarımmüsbət komponentdir.
Ondan yaranan kişi də yarım mənfi üstəgəl yarım müsbət
keyfiyyətlidir. Çünki, hər iki cinsin stereotipləri digərinin
mövcudluğu və bir-birini qarşılıqlı tamamlamasıdır. Belə nə
ticə alınır ki, kişi - «müsbət» və qadın - «mənfinin», başqa
sözlə «kimin kimi yaratması» ideyası kimi təsəvvür, ideya
lar siyasi mədəniyyətdə yeni dünyagörüşü-gender dairəsi
yaradır. Yəni, əgər fəlsəfə hər bir var olandır, hər var olanın
müxtəlif cisimləri var. Beləliklə, insan var olandır, onun ay
rı-ayrı cisimləri qarşılıqlı təsirdədir. Bu isə səbəb («qadın»
və «kişi») nəticəsinin («müsbət» üstəgəl «mənfi») yekunu və
obyekt olaraq kişi və subyekt kimi qadın mövcudluğudur
Qərb-Şərq və Antik dövr mədəniyyəti siyasi və ictimai fi

68

69

kir tarixindən verdiyimiz nümunələrə əsaslanıb belə nəticə verək:
- birinci, müxtəlif feminist tədqiqatçıların Aristotelin
ilk qadın xarakteristikasını verən filosof kimi qəbul etmək
məsələsində fikirlər haçalanır;
- ikinci, Aristoteldən öncə müəllimi Platon bu fikirləri
qabartmışdı;
- üçüncü, daha dərinə nüfuz edəndə araşdırmalar yeni
variantlar meydana çıxarır və bu mənada biz hətta Pifaqordan da nümunə verməyə cəhd etdik;
- dördüncü, bütün hallarda məhz Platon siyasi ideyasın
da "cinslərin bərabərlik" məsələsinə izah verilmiş, "qadın və
kişinin sosial rolları"na siyasi baxış olmuşdur. Platonda da
kişi hökmrandır, lakin onun baxışında ilahilik xüsusiləşibdir;
- beşinci, məhz Aristotelin idrak nəzəriyyəsindən iki
cəhət: dialektik idrak və apodiktik idrak gender siyasətində
istifadə edilə bilər;
- altıncı, bütün deyilənlər bəlli edir ki, gender tarixdə də
bir kişi-qadın cəmiyyətdə ideyası kimi rüşeymləri olmuş və
bu gender siyasətinin özülü hesab edilməlidir.

§ 8 . O rta ə s r m əd ən i m üxtəlifliyində
kişi-q ad ın b ərab ərliy i
O(Allah) yaratdığı hər şeyi gözəl yaratdı.
Hər b ir cifti erkək və dişi yaradan Odur.
Qurani-Kərim
İnsan azad doğulur, lakin mən onu hər
yerdə zəncirdə gördüm.
J.J.Russo
Bəşəri dəyərləri, adət-ənənələrini əsrlərin təlatümlə
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rindən qoruyan Şərq dünyaya özünün məşhur müdrikləri
ni, dahiləri, siyasətçi və filosofları bəxş etdi. Qərbə müsbət
instinkti diqtə etdi. Bu müqayisə ilə biz, təbii ki, iki Dünyanı
qarşı-qarşıya qoymaq fikrində deyilik. Kişi-qadın münasibəıtləri istər ailədə, istər cəmiyyətdə, Şərqlə Qərbdə biri-bi
rindən köklü surətdə fərqlənir. Etiraf edək ki, bu hər millə
tin, xalqın genetik kodlarından doğan mədəniyyətidə, eləcə
dinidə fərqlənir. İslam və Xristianlıqda bircə ailə məsələsini
götürsək, evlənənə qədər, ailə qurulanda və hətta boşanma
zamanı kişi-qadın üçün olan bir-birinə münasibət qanunları
fərqli özəlliyi ilə seçilir. İnsanın yaranmasının, doğuluşunun,
qurluşunun, özünü təsdiqinin, özünüdərkinin, fəaliyyəti
nin, ölməsinin nə müdriklər, nə tədqiqatçılar, nə dinlər hələ
dəqiq, son elmi qənaətlə təsdiq etmirlər. Bu müəmmalar qə
dimdən bu günədək araşdırılmaqda öyrənilməkdədir.
Orta əsr müəllifləri əsərlərində cinslərin cəmiyyətdə
münasibəti probleminə birbaşa toxunmamışdır. Əlbət
tə, bunun səbəbi qadının fəal fərd kimi cəmiyyətdə «qəbul
edilməməsi» idi. Orta əsr siyasi və ictimai fikrində dinin
təsiri həm Şərqdə, həm də Qərbdə özünü çox büruzə ve
rirdi. Qadının bir şəxsiyyət kimi deyil, ana-qadın, gözəl
lik obrazı müxtəlif bədii ədəbiyyatların aparıcı xəttini
təşkil etsə də, belə ikili standartlardan yanaşma gender
elmində qəbul edilmir. Fikrimizi dəqiqləşdirək. «İkili
standart» deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bütün hallarda
«əzilən», «döyülən», «ikinci hesab olunan varlıq» da qadın
dır, şəninə saysız təriflər, bəlağətli sözlərlə mədh edilən də,
cinsin zərif-gözəl tərəfi sayılan da qadındır. Gender proble
minin təhlilində başlıca məsələ - qlobal dünyada bir-birini
tamamlayan və arayan bu iki cinsin mahiyyəti-mənşəyinə və
formalaşmasına yeni dəyərlərdən, cinslərin hər birinin öz
baxış meyarından baxılması ölçüsüdür. Bu ölçü çox mürək
kəb gender asimmetriyası kimi Azərbaycanın ictimai-si
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yasi fikir və sosio-mədəni tarixi zəminində açıqlanm a
lıdır.
Şərq-Qərb qovuşuq mədəniyyətini özündə əks etdirən
Azərbaycanın tarixi təşəkkülü və müxtəlif mədəni təsirlərin
gözlənilməz çalarlarının olması da ölkəmizdə gender mədə
niyyəti münasibətlərinin istiqamətlərini müəyyənləşdirir.
Burada, bir tərəfdən, dünya təcrübəsi, digər tərəfdən cinslə
rin sosial rolları çoxplanlı, müxtəlifliyii ilə seçilir. Bu şərtlər
dən irəli gəlməklə, mövzuda öncə, vacib olan tarixi silsiləyə
ardıcıllıqla yanaşmaq zərurəti yaranır. Qərb və Şərq mədəni
müxtəlifliyinin cinslərə aid ictimai status və fərqli rolları kişi
və qadının qarşılıqlı münasibətlərinin anlaşmasında müəy
yən sədd yaradır. Bu mənada kişi cinsi sərt, dözümlü, rasi
onal, müstəqil praqmatizmi, fiziki qətiyyət və bacarığı, qa
dınsa daha çox mülayim, həssas, intiutiv fədakarlığı, yumşaq
və əksəri də qətiyyətsizliyi ilə, aralarında ziddiyyət olsa da,
qarşılıqlı əlaqəni kompromis əsasında qururlar.
Siyasi quruluşlar, dəyişən müxtəlifmədəniyyətlər, inkişaf
mərhələləri, cəmiyyətdəki müəyyən baxışlara tədricən təsir
edir, sosiumda tələblər də dəyişirdi. Əlbəttə, cinslər arasında
münasibətlər sistemi heç də bu proseslərdən kənarda qala
bilməzdi. Bu prosesdə kişi və qadın arasında münasibətlərə
yeni baxış tərzi formalaşırdı.
Məlumdur ki, dünyanın tarixi, siyasi, ictimai, fəlsəfi ir
sində aparıcı yerdə olan müdriklərin baxışlarını biz, işin
çərçivəsində, yalnız müəyyən dərəcədə açıqlaya bilirik. Bu
baxımdan isə həm region, həm milli düşüncə sahiblərinin
təsəvvürlərini, onların fikirlərini araşdırmağı zərurət hesab
edirik. Qısa dövrlər istisna olmaqla mərhələlərlə Şərqin, o
cümlədən Azərbaycanın qüdrətli zəkalarının fikirlərində
gender ideyalarını tapmağa cəhd edək.
IX əsrdə yaşayan türk-oğuz əsilli filosof Əbu Nəsr
Məhəmməd Fərabinin (870-950) ontoloji dünyagörüşün

də Platonun varlıq haqqında fikirləri əsas yer tuturdu. Dün
yanın doqquz qat olub, canlı varlıqlara mənsub olması və ilk
təkanla aldıqları enerji nəticəsində Yer kürəsi ətrafında fır
lanması güman edilir. Bu qatların hərəkəti və qarşılıqlı təsir
ləri nəticəsində varlığın dörd əsas elementi - su, torpaq, od
və hava və onlardan da canlı varlıqlar əmələ gəlir (8, 175).
Fərabi «canlı varlıqlar» ifadəsində şüurlu insanı da nəzərdə
tuturdu. Bu baxımdan «varlıqlar - insanlar» ifadəsi gender
bölümündə kişilər və qadınlara ayrılır, bu isə yenə Pla
tonun «cəmiyyətin əsası kişilər və qadınlardın ibarət
dir» fikrilə üst-üstə düşür.
Fərabi «ilk səbəbi zəruri varlıq, qalan şeyləri isə
mümkün varlıq» adlandırmışdı. «Mümkün» varlıq mahiy
yətcə «zəruri» varlıqdan-allahdan sonra götürülsə də, za
manca onunla birgə, əzəli və əbədi hesab edilir. Onun «Fə
zilətli şəhər əhlinin baxışları traktatı»nda utopik bir dünya
təsvir edilib. Ən maraqlısı isə bu şəhərin kişilər və qadınla
rın dostluğu və qarşılıqlı köməyinə əsaslanan fəzilətli hökm
dar tərəfindən idarə olunması ideyasıdır. Bu kimi ideyalara
sonradan böyük Nizamidə, çox sonralar utopik sosialistlərin
fikirlərində rast gəlinir. Bu ideyanı daha yaxın dövrdə - XX
əsrdə feminist utopiyanın ifadəçisi Ş.Gilmanın «Xyerlend
ölkəsi» əsərində də görürük (11, 321).
Şərq dünyasının məşhur filosofu Əbu Reyhan Biruni (973-1048) sübut edirdi ki, canlılar, o cümlədən insan
və onun psixikası təbiətin inkişafının nəticəsidir. 0, elmi
həqiqətləri dini ehkamdan ayırmağı tələb etmişdir. Belə ki,
onun baxışlarında da bərabərlik ideyasına rast gəlirik (27).
Artıq X əsrdə Biruni yaradılışı dini təsəvvürlərdə əks olunan
formada qəbul etmir, o cümlədən insanın bərabərlik məsələ
sinə toxunurdu. Bu bizə əsas verir ki, Birunidə cinslərin bə
rabərlik məsələsi ideyasının müəyyən çalarları olduğunu
söyləyək.
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Şərq aristotelizminin nümayəndəsi Əbu Əli İbn Sina
elmlərin orijnal təsnifatını vermiş, onları «əməli və nəzəri
hissə»yə bölmüşdür. Bu bölgüdə maraqlısı onun mövzu ilə
bağlı «əməli elmlər»inin diqqət çəkməsi məqamıdır. İbn
Sina «əməli elmlər»ə şəhərləri idarə etmək, öz evinə, ailə
sinə, əmlakına münasibət məsələsini və insanın özü haqqın
da elmləri aid edir. İbn Sina yazır: «Allah... insanları ağılla
rında və fikirlərində fəzilətli, mülklərində, mənzillərində
və rütbələrində isə təfavütlü etmişdir. Bu onların - fənası
na səbəb, fəsada uğramaqda, hallarının, bərabər talelərinin
yaxın olmasındadır, öz aralarında rəqabət bir-birini həsəd
aparmaları, bir-birin sıxışdırmaları, incitmələri üzündən
dir» (27). İnsan məfhumu tək halda, yalnız «kişi» cinsi kimi
deyildiyi bir dövrdə, hesab edirik ki, İbn Sina «insanlar» ifa
dəsi işlətməklə, onları tam, bölmədən götürmüş, hər iki cin
si nəzərə almışdır.
Şərq Aristotelizmin digər bir nümayəndəsi İbn Rüşd
isə əxlaq sahəsində asketizmi rədd etmiş, insanın kamilləş
məsində elmi fəlsəfi idraka üstünlük vermişdir. İbn Rüşd
ədalətli cəmiyyət arzu etmiş, qadınların qul edilməsinə qarşı
çıxmış, onların dövlət işlərində tam hüquqlu iştirakı fikrini
irəli sürmüşdür. Onun «İki həqiqət haqqında» əsəri orta əsr
Avropasında böyük şöhrət tapmışdı. Təbii ki, biz ərəb filo
soflarından danışarkən İbn Xəldunu unutmamalıyıq. İbn
Xəlduna görə insanlar əvvəlcə vəhşi kimi olurlar, sonra təd
ricən təbiət aləmindən ayrılır, sosial qrup halını alır. Məhz
İbn Xəldunun «sosial qrup» ifadəsi gender ideyası, cins
lərin sosiallaşmasıdır. 0, həmçinin dövləti idarə edənləri
də qruplara bölür, onlar arasında münasibətlərin uzun tarixi
proseslərini aydınlaşdırır.
Orta əsr filosofları cərgəsində Şərq peripatetizminin
nümayəndəsi, Azərbaycan filosofu Əbülhəsən Bəhmənyarın baxışlarında da müəyən dərəcədə cinslərə münasibət

məsələsinin cücərtiləri özünü göstərir. Bəhmənyarın bizim
mövzu ilə əlaqədar daha çox maraq doğuran əsəri «Gözəllik
və səadət traktatındır. Burada o, həyata yaxınlaşır, mücər
rəd deyil, konkret məsələlərdən bəhs edir, "insanın mənəvi
dünyasına nüfiız edir» (23,153).
Feodalizm dövründə Qərb ölkələrində xristian dini icti
mai şüurun digər formaları üzərində hakim kəsilmişdi. Ora
da yalnız mistika və sxolastikadan ibarət, «teologiyanm kə
nizi» olan dini fəlsəfə mövcud idi. Həmin dövrdə müsəlman
Şərqi ölkələrində üstəlik qeyri dini fəlsəfə də vardı. Onun
mühüm komponentləri peripatetizm, panteizm və işraqilik təlimləri idi. Bu baxımdan dövrün Eynəlqüzat Miyanəci,
Siracəddin Urməvi, Şihabəddin Sührəvərdi kimi qüdrətli
zəka sahiblərinin də istər ictimai-siyasi görüşlərində, istərsə
də etik-əxlaqi təlimlərində cinslərə münasibət məsələsində
çərçivəsində mövcud olan müəyyən fikirləri çox əhəmiyyət
lidir. Bu mənada E.Miyanəci «öz cinslərinin və növlərinin
müxtəlifliyi üzrə olan varlığın» bir sıra qisimlərə bölündüyü
nü yazmışdır (23, 143). S.Urməvi «etik normaların huquqi
normalarla yaxınlığının adət-ənənələrlə, digəri isə rəsmi
qayda-qanunlarla tənzim edildiyini» göstərmişdir (23, 230).
S.Urməvi cəmiyyətdə və insan xarakterində mövcud halların
nizamına mötədillik prinsipindən qiymət vermişdir. Mötədilik əks cəhətləri, qütbləri bərabərləşdirmə, tənləşdirmə yolu
ilə müəyyən edilir (23, 231). Ş.Sührəvərdi isə «nəfs aləmi
insan növü üçün olana bölünür» (24, 222) yazmışdır. Bu
üç dahi öz rasionalist baxışlarında məsələləri həm dialektik
yanaşma, həm də əxlaqi-etik cəhətdən xarakterizə etmişlər.
Gətirilən iqtibaslar da onların qnoseoloji və psixoloji baxış
larının gender müstəvisində uyğunluğunu əks etdirir.
Şərqin böyük dühası Nizamülmülk və onun «Siyasətnamə»sindən danışarkən yalnız tarixi şəraitdən çıxış et
mək, baş verən hadisələri yalnız o dövrün süzgəcindən
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keçirmək lazımdır. V.İ.Lenin o dövrü xarakterizə edərək
yazmışdır: «Ya sən qul sahibisən, ya özün qulsan...Yalnız özü
nün malı olması qayğısına qalan, başqası ilə işi olmayan bir
adam olmaq psixologiyasına, adət və anlayışlarına, demək
olar, anadan doğulan gündən alışmağa başlayır» (27). Nizamülmülk məhz belə bir dövrün övladı idi, doğulan gündən
öldürülənədək yalnız bu psixologiyaya sadiq olmuş, döv
rünün yaşayış normalarının tələbinə uyğun hərəkət etmiş
dir. Nizamülmülk hələ lap qədimdən dövlət məsələlərinə
dəxaiət edən, hətta xüsusi orduları olan, ərlərinə, oğullarına
- şah və sultanlara böyük təsir göstərən Səlcuq qadınlarma
verilən hüquqları məhdudlaşdırır, ümumiyyətlə, qadınların
şəriətə görə, kişi işlərinə qarışmağa haqqı olmadıqları kimi
bəhanələrlə onları nüfuzdan salır və hərəmxantn da böyük
narazılığına səbəb olurdu (28,10). Ümumiyyətlə, bütün səl
cuq sultanları, xanları kimi Məlikşahın arvadı Türkan
xatun da hökmlü, yalnız əri üzərində deyil, dövlət adam 
ları, saray xadimləri üzərində də böyük nüfuza malik,
özünün xüsusi divanı, 12 mindən yuxarı seçm ə ordusu,
vəziri, öz tayfa və qəbilələri içərisində çoxlu tərəfdarı
olan, zahirən gözəl, daxilən kinli və qəddar bir qadın idi.
Türkan xatun, məxəzlərin verdiyi məlumata görə başladığı
işi yarımçıq qoymayan, qarşıya qoyduğu məqsədə çatmaq
üçün heç bir şeyi müzayiqə etməyən, bütün tədbirlərə, onun
yaxşı və pisliyindən asılı olmayaraq olduqca mətin, iradəli və
qorxmaz bir qadın idi (28,18). Məhz Türkan xatunla Niza
mülmülk arasında baş tutmayan anlaşma Nizamülmülkün
məhvinə aparıb çıxartdı. Bu tarixin yazdığı «görünən qa
dın» həqiqətidir. Burada səbəb cinsin hər iki nümayəndə
sinin «mənəm»lik hökmü, nəticə isə cinsin zərif, «ictimailəşməyən» qadın cinsinin «qələbə»sidir.
Təbii ki, Türkan xatun Nizamülmülk kimi bacarıqlı
vəzirə məhz onun özünün etdiyi üsullarla qalib gəldi. Bura

da diqqət çəkən məqam, Nizamülmülkün «qadın hakimli
y in i qəbul etməməsi deyil, məhz müasir dövrdə də özünü
göstərən kişi-məmur «qısqanclığıdır». Nizamülmülkün «Siyasətnamə»sinin 43-cü fəsli «Hicab əhli, ordu başçılarının
və sərkərdələrin rütbələri haqqında» adlanır və qadın diskriminasiyasını göstərməklə gender mənsubiuğunu özündə
əks etdirən feminizmə bəlkə də təkan verəcək təlimdir. Nizamülmülkə görə «Qadının ağlı kamil olmaz. Bunlar nəsli da
vam etdirmək üçündür, nə qədər əsl-nəsəbli olsalar, o qədər
dəyərli, nə qədər həyalı, ismətli olsalar, o qədər tərifəlayiq
hesab edilərlər... Kişilər hadisələrin xaricdə necə cərəyan et
diklərini öz gözləri ilə görə bildikləri halda, qadınlar «görə
bilməz, yanındakıların sözlərinə əsasən əmr verərlər, bun
dan fəsad törəyər» (28,146). Nizamülmülkün qadına olan
həqarəti həyatda da, hətta böyük «Siyasətnamə»sində də
öz əksini tapmışdır.
Orta əsrlər Azərbaycan müdriklərinin fikirləri sonrakı
tədqiqatçıları da mənəviyyat, insan və ona təsir edən icti
mai mühit problemləri üzərində düşünməyə sövq etmişdir.
O dövrlərdə Xaqani, Nizami, Xətai, Fizuli kimi dahilər öz
yaradıcılıqlarında kişi-qadın münasibətlərinin təsvirinə ge
niş yer vermişlər.
Humanist ideyalar carçısı, öz liberal baxışları ilə dünya
klassikləri cərgəsində yer tutan böyük Nizami siyasi fəlsəfə
sində gender ideyası əlli-əlliyə öz yerini tapıb desək, səhv
etmərik. Onun əsərlərinin son nəticəsi haqq, ədalət prinsip
ləri, insanların bərabərliyi, cinslərin qarşılıqlı hörməti, qa
dının da yüksəkliyi kimi humanist məzmundur. Onun «nə
üçün ikiyə bölünmüş cahan» gender siyasətinə bir açardır.
Xaqani kişini insan kimi kamil, qadını itaətkar gördüyü
halda, Nizami Şərqdə ilk dəfə kişi-qadın konsepsiyasım ya
ratmış, onu siyasi fəlsəfi mənada şərh etmişdir. Xaqani ma
arifçi hökmdar xülyasını, Nizami hakim qadın utopiyasını
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yaratmışdı. Nizaminin «Xosrov və Şirin»i m üasir qiymət
ləndirmə baxımından gender m üntəxabatı üçün əhəmiy
yətli vasitədir. Şirin ideal bir qadın hökmdar kimi bütün in
zibati keyfiyyətlərə malikdir. Şərq ədəbiyyatında ilk müsbət
qadın surətini yaradan Nizami, Şirinlə paralel Xosrovu da
ədalətli hökmdar kimi qələmə almışdır. Bu isə məhz gender
dünyagörüşü siyasətidir.
Nizami kişi və qadının humanizmə, azadlığa və bərabər
liyə nail olmasının beş əsas prinsipini göstərmişdir: 1) heç
kəs başqasını istismar etmək hüququna malik olmamalıdır;
2) heç kəs başqasının əməyini mənimsəməməlidir; 3) heç
kəs başqasının taleyinə təsir göstərməməlidir; 4) hamının
və eləcə də hər bir adamın şərəfi toxunulmazdır; 5} heç kəs
başqasının hüququna toxunmamalıdır.
Ümumiyyətlə, sosial bərabərlik, Nizami siyasi fəlsəfə
sinin aparıcı xəttini təşkil edir. Nizami ilə eyni dövrdə ya
şamış Məhsəti Gəncəvinin «biz bu fani dünyada kimik?»
sorğusuna alman mütəfəkkiri H.Heynenin «tarixi qadın
lar yaradır, kişilər yazır» fikrini dahiyanə əsas götürüb,
Məhsəti Gəncəvinin öz sualını özünə ünvanlayaq: Məhsəti
bu dünyada kimdir? Məhsəti bu dünyada bu gün də ta
rixin çox nadir yazdığı qadın şəxsiyyət, «görünən qadın»,
Şərqdə ilk qadın şairə, ictimayətçi, yəni həm də ilk azər
baycanlı islahatçı qadın, bəstəçi, xalqın ağır güzəranın
dan çıxış edən, hökmdarı ədalətə səsləyən insan hüquq
çusu idi. Məhsətini Azərbaycan fəlsəfəelmində tədqiq
edən, onun ilk araşdırıcısı da tarixin az yazdığı qadın
lardan biri filosof Solmaz Rzaquluzadədir. S.Rzaquluzadənin araşdırmalarından irəli gələn nəticə belədir: Məhsəti
Şərqin etik poeziyasında dərin fəlsəfi görüşləri olan tarixi
qadındır. Məhsəti fəlsəfəsində hər şeyin əsası «tale», «qis
məkdir, «hər şeyi hərlədən və özü hərlənən tale»dir.
R.Hüseynov «Məhsəti necə varsa» əsərində yazır:

«kimi onu namuslu, ismətli qadın - deyə təqdim edib, kimi
də onu Şərqin «madam Sanjeni» sayıb. Hətta iş o yerə gəlib
çatıb ki, Məhsətinin kişi olması fərziyyəsi də meydana çıxıb»
(29, 14). R. Hüseynov məhşur şairə Məhsəti ilə Elladadan
çıxmış şairə Sapfo arasında bənzərliklər axtarır. 0 yazır:
«Məhsəti fenomenini bir renessans hadisəsi kimi Sapfonun
yeni biçimdə təkrarı, antik fenomenin Azərbaycan renesansı elementi kimi təzahürü saymaq... bu iki sirli şairəni oxşar
edən bir para dəlilləri göstərmək olar» (29, 41). Məhsəti
irsində əvvəldən sona qədər qadın danışır, qadın görü
nür, qadın səsi eşidilir. Başqa şairlərin şerlərində qadın
obrazları olmamış deyildi, onların da dili - ağzı vardı.
Əsaslı fərq var idi: o əsərlərdə qadın haqqında «kişi» da
nışırsa, burada qadın özü danışır. «İncə duyğunun, coşan
nifrətin də mənası vardı: Mən qadınam və mən də duyma
ğa, sevməyə, nifrət etməyə, öz sözümü deməyə layiqəm.
Və həm də qadirəm» (29, 215). Məhsətini «bir az köməksiz»
adlandıran R.Hüseynovun özünün də gender baxımından
fərqli yanaşmasını görürük. Onun «mütləq qadın» ifadəsi
ilə «köməksiz qadın» məfhumu əks mütənasibdir. Lakin, bu
açıqlamada dövr, zaman məsələsi var və XX əsrin gender ya
naşmasına hələ çox var.
Məhsəti mücərrədçiliyi konkretçiliklə əvəz edirdi: «Mən
kiməm? Bir divanə ki, candan qəm xəridarıdır. Rahatlığı
özü üçün ölüm sanır» (29, 219). İfadə tərzindəki ənənəvilik, romantiklik nə qədər bariz olsa belə, bu ömrün mənasını
yanmaqda arayan - rahatlığı, asudəçiliyi özü üçün ölüm sa
yan üsyankar və tarixin yazdığı tarixi Qadın! Onun özünün
verdiyi sualın cavabı belədir. Məhsəti iradə azadlığını hər
şeydən üstün tutur. Demək, 0 siyasiləşir və Qadım alan-satan
mühitə üsyan edir- «mənim kəbinim bircə rübaidir» de
yir. Məhsəti dövrün qanunlarına qarşı belə çıxır, onun azad
insan, azad qadın çağırışı, qadın və cəmiyyət, gender elmi
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üçün bir devizdir. Cins problemlərinin əhatəli, daha məz
munlu təsviri Məhsətinin etik-əxlaqi görüşlərinin əsası
dır. Məhsəti öz dövrü üçün böyük Nizami ilə bu gün tarixdə
cinslərin bərabərliyini təcəssüm etdirən real rəmzdirlər və
tək yaşadıqları dövrün deyil, özlərindən sonrakı zaman üçün
də bərabərhüquqluluq ideyasına təkan vermişlər. Məhsə
ti-Nizami gender simmetrik tərəzisində hər ikisinin bir təh
lil obyekti aydınlaşır: dünya, zaman və kişi-qadın münasibəti
anlayışı. Dünya mücərrəd və daimi, zaman sonsuzdursa, kişi
və qadın nisbi və bəllidir. Qadın Məhsətidə görünən, da
nışan, ictimai bəlalara üsyan edən insanlığın zirvəsidir,
Nizamidə isə bərabərhüquqlu insandır.
«Mən kiməm» sorğulayan Məhsəti cəmiyyətdə öz kimli
yini təsdiq edən, tarixə adını yazdıran qadın cinsinin parlaq,
mübariz simvoludur. Bu mənada C.Lorverin «Gender mənsubluğu, səriştəlik səviyyəsi, liderlik bacarığı, lider potensia
lı və insanın hakimiyyət iyerarxiyasında yüksək statusa
malik olmaq haqqı, liderlik iddiasında olan namizədin kişi
və qadınlığından asılı olaraq qiymətləndirilir» (2 8 ,1 3 0 ) fikri
yerinə düşür.
Məhsəti dünyagörüşündəki nikbin ruh, rübailərində
olan siyasi baxış məqamları, qələmə aldığı sosial prob
lemlər, qadın azadfikirliyi, qadın mübarizliyi Azərbay
canın və Şərqin mədəni elmi mühitinin, o cümlədən bu
uzaqgörənlik gələcək gender ideyasının formalaşması
idi.
Zaman, dövr elə idi ki, gender siyasəti haqqında heç bir
fərman və sərəncam nəinki yox idi, gender haqqında söhbət
belə gedə bilməzdi. Məhz Məhsəti Şərq siyasi mədəniyyə
tinə «qadın sözçüsü, ifadəçisi kimi, iradəli və cəsarətli
Şəxs olaraq daxil oldu. Nizami öz «Xəmsə»silə «fərman»lar yaratdı. Bir qədər irəli getsək Şərqin zəngin siyasi tarixi
Məhsəti-Nizami dixotomik aşkarlığında digər bir qütbləşmə

yazır: Tomris və Kir. İdarə edən və hakim. Biri qadın, digə
ri kişi. Onların qarşılıqlı münasibətində sülhdən, müharibə
dən, nifaqdan, qəddarlıqdan tutmuş hər nə desən münaqişə
və zorakılıq tapılar. Cinslərin ziddiyətli vəhdətini göstərən
bu dixotomik açıqlamalar Azərbaycanın ictimai-siyasi fi
kir tarixinin qədimdən gələn gender ideyası dünyagörüşü
tərzini ifadə edir. Eyni bir dövrdə, eyni bir üsulla sosiumda
əks cinslərin fəaliyyətini aşkarlayan bu iki dahi Nizami və
Məshəti Azərbaycan və Şərq siyasi- ictimai fikrinin sər
vətidir. Zamanın etik əxlaqi dəyərlərini həm pozitiv, həm
neqativ təzahürləri ilə qiymətləndirmək Məhsəti-Nizami
dixotomiyasınm ictimai fikir tarixində fəlsəfi poeziya tərzi,
müasir yanaşmada isə rəmzi gender bərabərliyidir.
İctimai-siyasi fikir tarixində Nəsirəddin Tusinin «Əx
laqi Nasir» əsəri, belə demək mümkündürsə, yeni gender
elmi sahəsində xüsusi bir mövzudur. N.Tusiyə görə «hər şey
öz cinsindən qüvvət alıb, öz ziddindən zəifləyir» (8, 53),
«birinci nəbati nəfs heyvan növləri və insan şəxsləridir...
üçüncü, insani nəfs»dir (8, 56). Nəsrəddin Tusi, öz əsərlə
rində kişi obrazları ilə bahəm qadınların da təsvirinə xüsusi
yer vermiş, qadının mövqeyini ümumiləşdirərək qeyd etmiş
dir ki, yaxşı qadın ana, dost və kənizdir. Qadının yaradıcı
rolunu - analıqda, bərabərhüquqluluğunu-dostluqda və
əməkçi mövqeyini-kənizlikdə göstərmiş, bununla qadına bö
yük qiymət vermişdir. 0 yazırdı: «Yaxşı qadın var dövlətdə,
böyüklükdə, ev dolandırmaqda kişiyə şərikdir, ər bir yerə
getdikdə onun yerini tutur». Nəsrəddin Tusi kişi və qa
dının vəzifələri məsələsinə də özünəməxsus tərzlə yana
şaraq, belə qeyd etmişdir: «Ata hüququ daha çox ruhanidir
(mənəvidir), bu səbəbə görə də övlad ata tənbehi gördükdə
ağıllaşır: ana hüququ nisbətən cismanidir, bu səbəbə görə
də övladlar bunu daha tez hiss edir və analarına daha artıq
meyl göstərirlər». Məhz bu fikirlər türk qadınına, ümumiy
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yətlə qadınlığın böyüklüyünə mütəfəkkirin verdiyi yüksək
qiymətdir. Tusinin fikirlərində daha çox gender stereotipləri
özünü büruzə verir: məsələn, «mələk nəfsi», «törəmə», «nə
sil artırma», «müştərək duyğu» (qarşılıqlı anlaşma...R.M.) və
s.
Mədəniyyət və ictimai-siyasi fikir tarixi nümayəndələri
nin fikirlərini öyrəndikcə müəyyənləşdirdik ki, gender mə
dəniyyəti və stereotipləri baxımından fərdi xüsusiyyətlər
ayrı-ayrılıqda açılır:
- cinsin biri, daha doğrusu «qadın» görünmür, lakin
«qoşa», «cüt», «tən», «bərabərləşm ə» məfhumları onu əks
etdirir;
- diqqət edəndə isə artıq orta əsrlərdə getdikcə «kişi gö
rünmür», «görünən hakim, şah, sultan, xatundır». Orada
isə İsgəndərlə paralel Nüşabə kimi ideya varsa, Nizamülmülklə Türkan xatun tarixi həqiqəti vardır;
- orta əsrlərdə fikir və baxışlar, dövrün etik-əxlaqi dokt
rinaları ilə vəhdət təşkil edir, dövrün psixoloji mühitinə
adaptasiya olunur;
- orta əsrlərdə cinsi stereotiplər, bərabərlik ideyaları və
cinslərarası qarşılıqlı fəaliyyət yenə də formalaşma mərhələ
si hesab olunmur;
- rasionalist mövqe ilə yanaşı, dini qayda-qanunların ic
timai şüurda möhkəm təsiri də qalmaqda idi.
Biz bu təhlilimizdə Qərb gender tədqiqatçılarına da
faktik olaraq bildirmək istəyirik ki,
- Gender mədəniyyəti Şərqə Qərbdən gəlməmişdir.
- Şərq özü zəngin mədəniyyəti içərisində gender dün
yagörüşünü cücərtmiş, müəyyən dərcədə dünyaya sintez et
mişdir.
- Son iki əsrdə Qərbdə cəmiyyət-ailə ənənələri müəyyən
dərəcədə zəiflədiyi üçün də cinslərin bərabərliyi məsələsi
qabardıldı, hətta elmi status aldı.
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- Zənnimizcə cəmiyyət-ailə ənənəvikiyi Şərq ölkələrin
də bütün zamanlarda apancı və dinamik xətt olmuşdur.
- Məhz bu siyasi və sosial-psixoloji nüanslar da, mövzu
nun tədqiqatı üçün əhəmiyyətli bir orientirdir.
- Dərk edilmiş formada biz bərabərlik ideyasını Niza
midə və o "siyasəti" təsdiq edən Məhsəti «mübarizliyin
də» tapırıq.
- Bütün bu hallar çox dərin, uzaqgörənliklə söylənmiş
gümanlardır.
- Bu ideyalar sonradan cinslərin bərabərhüquqluluq
faktında püxtələşib və cəmiyyətdə vətəndaşlıq statusu qaza
nıbdır.

§ 9 . Yeni zam an : M ultikulturallıq və Şərq-Q ərb
paralelliyində gen d er
Rafiqim, həmdəmim, ömrüm, rəvanım,
dərdə dərmanım...
Xudavəndim, cahandarım, əmirim, bəyimü-xanım.
İ.Nəsimi
Kişi evin beyni, qadın isə ürəyidir.
F. Volter
XVI əsr Qərb esseçiləri XII əsr Şərqində Məhsəti adlı bir
şairənin «Ey şah, sənə mədhü - sənalar dediyim yetər»,
"siyasi" fikir üsyanından yaxud «Mən öküz deyiləm, mənə
buynuz yaramaz» epitetindən xəbərdar deyildi. Bürada isə
XX əsrin ortalarında M.Dilbazi - arasında digər bir paralel
lik axtaraq. M. Dilbazi yaşadığı dövrünə. Məhsətiyə xitabən
yazır ki, «Yaman bir əyyamda qız doğulmuşam; Susdurmaq
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istəyir zəmanə məni». M.Dilbazi Məhsətiyə ünvanladığı di
gər «Sən kimsən?» sualına özü «Əsir düşən quşam»
deyə, onun dili ilə cavab verir.
XIX əsr Azərbaycan siyasi- ictimai mühitində müxtəlif
isimlər içərisində Xan qızı adı ilə tanınan Xurşud Banu
Natəvanın müstəsna yerini unutmaq qeyri-mümkündür.
Kim olub Natəvan? Dövrünün ziyalısı, əsilzadə, çox məhşur,
ictimai siyasi fəallığı ilə seçilən bir qadın. Rza Əlləddin İbn
Fəxrəddin qızı Zeynəbə həsr etdiyi, 1904-cü ildə çap olu
nan, «Məşhur xatunlar» əsərində Natəvan haqqında yazır:
«Zirək, aqilə olub, türki və farsı, həm ərəbi bilir və əksər öm
rünü mütaliə ilə keçirirdi. Füqarəyə mərhəmətli olub, ümum
faidəsi üçün mal sərf etməkdən ləzzətlənir olmuşdur. Yüz bin
rüblə rus ağcası fəda edərək Şuşa (Qarabağ) şəhərinə çeşmə,
şirin su gətirmişdi» (30, 34) (İfadələr eyni ilə verilmişdir R.M.). «Ömrünü xeyirxah işlərə, mədəniyyət və maarifin ya
yılmasına sərf edən bu həssas qəlbli şair, rəssam qadın 1867ci il Paris Dünya sərgisinin, 1869-cu il Moskva və 1882-ci il
Tiflis bədii kənd təsərrüfatı sərgisinin iştirakçısı olmuşdur.
Sərgidə Nətəvanın saxladığı məhşur Qarabağ atları, əl işləri,
Qarabağda yetişdirilən taxıl növləri nümayiş etdirilmişdir.
0, birinci yeri qazanmış, qızıl medala layiq görülmüşdür. Bu
haqda Rusiyada çap olunan «Konnozavodstvo» jurnalının 2
və 11-ci saylarında məlumatlara rast gəlirik (29).
XIX əsr siyasi-ictimai mühitindən bəhs edərkən niyə
məhz Natəvanı anmağı zəruri hesab etdik? Əzizə Cəfərza
dənin göstərdiyi kimi, Natəvan Şuşa şəhərində ədəbi qüv
vələri birləşdirmək məqsədilə 1872-ci ildə «Mədisi-üns»
adlı bir ədəbi məclis təşkil edir və uzun müddət onun rəhbə
ri olur. 0 zamankı Azərbaycanda heç bir nəşriyyat yox idi la
kin, Natəvanın əsərləri tezliklə yayılır, müzakirə edilir (29).
«Nə şah olaydı, nə zindan, nə karivan güzari» söyləyən Natə
van «Ərəstu ilə həm Loğman, Fəlatuni - zaman ağlar»

ifadəsində bir loğman - alim kimi Aristotelə müraciətində
zəmanəsinin ağlar vəziyyətinə etiraz etmiş, «bəla sər mən
zilində gör nə qəfil aşiyan eylər?» sorğusuna özü cavab
verir. «Çünki bu gülşəndə sərgərdən gəzənlər çoxdu, çox» və
yaxud da «dövrü dönmüş dövr dövran etmədi kamımca ah!»
söyləyir. Nətəvan haqqında fransız yazıçısı ata A.Düma da
yaxşı fikirlər söyləmişdir. Adətən cəhalət, mövhumatçı kimi
təsvir edilən Şərq mühüti haqqında A.Düma yazır: «Mə
nim dəvət olunduğum evdə iki knyaz qadını məclisdə
iştirak edirdi» (29). Onlardan biri şairə, abadlıq və mədə
niyyət yayan, ictimai siyasi və mədəni fəaliyyəti nəinki Şərq,
həm də Qərb üçün örnək olan. Qarabağlı Xan qızı Natəvan
idi. Azad fikirli, cəsarətli bir qadın olan Natəvan üçün təbii ki,
hüquq tələb etmək gərək deyildi. 0 qadın olaraq vətəndaş,
ziyalı, ictimaiyyətçi kimi, cəmiyyətdə fəaliyyət göstərmişdir.
XX əsrin Azərbaycan şairəsi Nigar Rəfibəyli haqlı ola
raq göstərir ki, «Azərbaycanlı şairələr xalqın ümumi mü
sibətlərinə - zəlzələlərə, talanlara, müharibə qırğınlarına,
ölənlərə, itənlərə yas tuturlar. Şairələr Şərq qadınının ümu
mi acı taleyinə - hüquqsuzluğa, bərabərsizliyə, mütiliyə
ağlayırlar. Bir də hər şairənin, hər qadının öz şəxsi yara
ları, şəxsi dərdi, itkisi var» (1 1 ,1 9 9 ). Şərq şairəsinin, islam
ölkələrində yaşayıb yaradan qadın sənətkarın işi isə libe
ral feministlər təbirincə iki qat zəhmətdən başqa, həm də
beşqat, onqat cəsarət, hünər idi. «Arvadla kişini bağlayır
kəbin» deyən Məhsəti, bu iki cinsin arasında bərabərlik
işarəsi qoymaqla, «Mənimsə kəbinim bir rübaidir» ifa
dəsidə Şərq qadınının azad fikirliliyini təcəssüm etdirir. Bu
sualın cavabını Məhsəti də bilirdi, ondan çox sonra yaşamış
Nətəvan və onlarla başqa Azərbaycanlı şairə qadınlar da.
Onlar bilirdilər ki, belə bir kəbinə yol verən din yoxdur
və bilə-bilə də yenə etiraz edirdilər. Bu etiraz isə XVIII əsr
Qərbdə formalaşan qadın hərəkatının, feminizmin də ilkin
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«rüşeymləri» idi. Onlar qadının hüquqsuzluğuna şerlə, baya
tı ilə. Məhsəti nəzmi ilə, M.Uolstounkraft esse ilə. Natə
van ictimai-mədəni fəaliyyəti ilə, Olimpiya de Quj edam
olunması ilə cavab verirdilər. Bu paralelikdə bir maraqlı
cəhət diqqəti çəkir. Bir-birindən xəbərsiz olan, hətta ayrı-ay
rı dövrlərdə yaşayan, müxtəlif millətlərin, dinlərin, m ə
dəniyyətlərin nümayəndəsi olmuş bu qadınların mövzu,
fikir və baxışlarınınoxşarlığı, bir-birilə adaptasiyanı gö
rürük. Müəyyən mənada bu hər yerdə eyni olan qadın tale
yinin real əksi idi. Yaxud, XVII əsrdə birinci yarısında yaşa
mış «Təsnifi Gülşad» adlı yeganə əsərindən başqa əldə heç
bir yazısı mövcud olmayan Gülşad Xanımın «Bizi apardılar
Tatar xanına, fitva verdilər yesirin qanına, bir namə göndər
dim Məşhəd Kanına» kəlmələri qadın cəsarətinin, qadın ka
milliyinin, cəmiyyətin haqqsızlığına qarşı şerlə üsyanında
da ədalətə bir çağırış var. Digər bir nümunə isə Ağabəyim
ağa Ağabacını göstərə bilərik. 1811-ci ildə İngiltərə səfiri
ni İran hökmdarı Fətəli şah qəbul edərkən, Böyük Britaniya
Kraliçasının etimadnamə və hədiyyələrini məhz o, Ağabə
yim ağaya təqdim etmişdir. Ağıllı, hazırcavab, geniş məlu
mat, dərin bilik, yüksək tərbiyəyə malik olmuş Ağabəyim
ağa sarayda «Banuyi-hərəm»i olmuş, İranda «Ağabacı» adı
ilə tanınmış, həmin dövrdə Rusiya-İran münasibətlərinin
normal keçməsinə çalışmışdır (1 1 ,2 0 0 ). Bu məşhur xanımın
«Tehran cənnətə dönsə, yaddan çıxmır Qarabağ» ifadəsi
özü bir qadın vətənpərvərliyi fonunda həm də bu gün üçün
aktual olan bir "beynəlxalq diplomatik" yanaşma tərzidir.
Qadının ikinciliyini belə qəbul etməyən bir zamanda bu
qadın cəmiyyətin fəal fərdi kimi həm səfirlər qəbul edir,
həm də münaqişə deyil, sılh istəyir, Qarabağ adlı torpaq
dan olduğunu bəyan edir və «Ey naseh, nəsihətin mənə
əbəsdir, əbəs» söyləyir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan siyasi və ictimai elmi ədəbiy

yatında feminizm adlanmasa da, qadın məsələsinə - qadın
probleminə həmişə mütərəqqi nöqteyi nəzərdən yanaşılmış,
qadın azadlığı, onun təlim-tərbiyədəki rolu müsbət qiymət
ləndirilmişdir. Düzdür, cəmiyyət zlrakılıqdan da xali deyildi.
Döyülmə, söyülmə, haqqı tapdanma, istismar olunma
hər iki cins üçün adi hal idi, belə deyək ki, gender zorakı
lığına məruz idilər. Bununla belə,esse və ədəbi-rublisistik
əsərlərin çoxu məhz qadın məsələsinə həsr edilmişdi. Qadın
bacarığını qiymətləndirən, bu zəkanı əsərlərində baş obraz
edən M.FAxundovun yaratdığı qadın surətləri haqqında XX
əsr qadının ən böyük müdafiəçisi dahi C.MəmmədquIuzadə
belə demişdir ki: «Qara pərdə dalından dünyanın işığına
bunları çıxarıb göstərməkdə - Mirzə Fətəli bunu kişilərə
demək istəyir: « Bax bu qoçaq və gözəl qadınlar - indi avam
və nadan bir insandırlar. Görürəm ki, indi siz bunlara dərs və
tərbiyə verməkdən ehtiyat edirsiniz. Çünki bilirsiniz ki, bu
zəkalı və qeyrətli qadınlar gələcəkdəki inqilabın sayə
sində almış olduqları tərbiyə və elmin təsiri altında - öz
azadlıqlarım əldə edib və ondan sonra dəxi sizin ailə içəri
sində ağalığınıza və səfalətinizə imkan qalmayacaqdır, zira
ki, dəxi insanlıq hüququndan agah olan bu qadınlar, şəriətin
çomağını dəxi siz kişilərin əlindən alıb, həmişəlik tullayacaqlar».
Göründüyü kimi, böyük C.Məmmədquluzadənin M.F.
Axundova istinadən söylədiyi fikirlər dövrə qarşı özünün
tələbi, öz münasibətinin əksidir. Və bu Dialoq deyilmi...? Bö
yük dahi insanlıq hüququndan danışanda hələ Ünıumdünya
İnsan Hüquqları haqqında Deklarasiyanın qəbul edil
diyi vaxta yarım əsrədək müddət var idi. Yeri gəlmişkən,
Azərbaycan ziyalı mühitində qadın məsələsi həmişə aktual
olmuşdur. Burada bir incə məqamı qeyd edək ki, mühütün
«diqtəsi» ilə «qadın» ifadəsi daha çox «arvad» yəni «ev qa
dını» anlayışı kimi istifadə olunurdu. Digər məşhur Azər
baycanlı ziyalısı, XIX əsrdə yaşamış Rəşid bəy Əfəndiyev də
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problemə ehtinasız qalmamışdır. Onun avamlıq və tənbəlliyi
tənqid edən əsərləri içərisində «Qonşu qonşu olsa, kor qız
ərə gedər» və «Arvad məsələsi» adlı xüsusi esseləri aktuallı
ğı ilə seçilir. R.Əfəndiyev yazırdı ki, «qadınları heyvan kimi,
qul kimi tərbiyə və elmdən bibəhrə saxlamaq, gələcək
nəsli də fəlakətə sürükləyir: ... təcrübə ilə isbata yetiş
mişdir ki, h ər bir millətin və hər bir tayfanın səadəti və
xoşbəxtliyi arvadların dərəceyi elmiyyəsindən asılıdır»
(11, 201). Çox haqlı tələbdir.
Yeri gəlmişkən, islam dininin mütərəqqiliyindən, saflı
ğından danışarkən, unutmayaq ki, onu yayan, təbliğ edən,
«molla» və «molla bacılar»ın böyük qismi üçün din bir
«çörək ağacı» vasitəsi olmuşdur. Başqa dinlərdə olduğu kimi,
onlar da islam dinindən də insanın mənliyini aşağı salma va
sitəsi kimi istifadə etmişlər. Bu nöqteyi-nəzərdən şəriət qa
nunları qadınlara qarşı daha amansızlığı ilə seçilibdir. Lakin,
cəsarət və mübarizlik kimi psixoloji keyfiyyətlər nəinki ta
rixin təsdiqlədiyi kişilərdə, həm də qadınlarda özünü göstə
rib. Qeyd etdiyimiz kimi. Qərbin Olimpiya de Quju, Janna
Darkı kimi Şərqin də öz «üsyankar» qadınları olmuşdur.
Əzizə Cəfərzadənin təbirincə desək, bəzən «üsyan» sözün
müstəqil mənasında qiyam, vuruş olub, qurbanlar aparıb.
İnsanın böyüklüyü, barışmazlığı və qüdrəti ondadır ki, o
həmişə öz mənliyi, qururunun, haqlarının müdafiəsi uğrunda mübarizəyə qalxıb, üsyan edib. Bu insanlıq üsyanın
da qadınlığın da öz payı var. Amma insan ləyaqəti uğrunda
döyüşmənin zahirən görünməz, səssiz, sakit formaları da
var" (11, 202). İslamın, müsəlman dünyasının bir sıra cəhət
ləri «haram» elədiyi bir zəmanədə «yəni, qadın lal-kar-kor
olmalıdır» ehkamında belə sakit, səssiz formadan Məhsəti,
Natəvan, Aşıq Pəri və s. eləcə də Platon demişkən, «öz ya
rısının» müdafiəsinə qalxan böyük Nizamidən başlayaraq
kişi şəxsiyyətləridə istifadə etmişlər.

İstər bədii-estetik, istərsə də siyasi-ictimai əsərlərlə
azadlıq, bərabərlik haqqında söz demək özü fədakarlıqla
bahəm, eyni zamanda, ictimai şüurda, təsəvvürlərdə yara
nan dəyişikliyə bir təkandır. Qərbdə sufrajist hərəkatından
bəhs edərkən, 1848-52-ci illərdə Azərbaycanda və İranın bir
sıra yerlərində baş verən xalq üsyanından, xalq hərəkatının
avanqardı olan, Qürrətüleyn Cənabi Tahirənin də adını
xüsusi çəkməliyik. Onun əsl adı Zərrintacdır. Kim olub bu
vətəndaş? Niyə adı tarixləşib? Rza Ələddin İbn Fəxrəddin
onun haqqında yazır: «İranda babi məzhəbinin müəssisi olan
Seyid Əli Məhəmməd Şirazinin xəlifə davasında olan Fatimə
dir. Qürrətüleyn fəsahətlə (aydın) danışan, elmə, tərəqqiyə
meylli bir xatun olub, ərindən ayrılaraq İranda uzun bir sə
yahət etdi, minbərlərə çıxıb, məclislər tərtib edib, xəlqləri
babi məzhəbinə dəvət eylədi» (54,56).
M.F.Axundov Qürrətüleyni «zəmanəsinin əcəbəsi»
adlandırmış, «Kəmalüd-dövlə məktubları» fəlsəfi trak
tatında «Babilik əqidələri məsələsində» Qürrətüleynin adını
çəkmişdir. O yazırdı: «Nəql edirlər ki, Tehranda babilərin cəzalanması üçün növbənöv və cürbəcür tərzlər ixtira etmiş
dilər ki, adam eşidəndə mat qalır» (55, 218).
Anri Masse «İslam» əsərində göstərir: «Babilik bir növ
puritan üsyanı idi, lüteranlığa bənzəyirdi... Onların arasında
Zərrintac adlı bir qadm da vardı. Qürrətüleyn («Gözləri
oxşayan») adlandırılan bu qadm gözəl olduğu qədər də ağıl
lı idi: 0, İranda Qadın Hərəkatının müjdəçisi sayılır. 1852ci ildə başqaları ilə birlikdə Qürrətüleyni də boğub tonqalda
yandırdılar» (18, 224). Maraqlı paraleldir. Fransada Konventin qərarı ilə Olimpiya de Quj da tonqalda yandırıl
mışdı. Səbəb də eynidir, nəticə də, fərq yalnız çox qısa zaman
kəsiyində və Qürrətüleynin qadın hərəkatının deyil, xalq
hərəkatının rəhbərlərindən biri olmasıdır. Bu fakt ondar
xəbər verir ki, Şərqdə qadın ictimai həyata şüurlu şəkildə,
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mübariz, bacarıqlı və s. keyfiyyətlərlə daxil olur. Digər belə
bir fakt XIX əsr babi üsyanlarında minlərlə qadının iştira
kı idi. Belə qadınlardan biri, Zəncanda üsyançı dəstəsinə
rəhbərlik edən Rüstəmə olmuşdur. Rüstəmə xaincəsinə,
qəfildən öldürülsə də, öz qəhrəmanlığı ilə Qərbin janna
Darkmdan geri qalmayıb (56, 26).
Bu baxımdan azərbaycanlı A.A.Bakıxanovun bərab ər
lik ideyaları prinsipindən yazılmış «Kitabi - Əsgəriyyə»sində qaldırılan məsələ öz dövrünə görə diqqəti cəlb edir.
XIX əsrdə feodal-patiriarxal münasibətlərin hökm sürdüyü
bir vaxtda, dini ideologiyanın məişətdə geniş yayılmasına
baxmayaraq, A.A.Bakıxanov həmn əsərində cəsarətlə ailə
həyatının qarşılıqlı razılaşma, qarşılıqlı anlaşma əsasında
qurulmasını vəsf edir. O, islam dininin, şəriətin qoyduğu adət
və ənənəni bilsə də, öz qadın qəhrəmanlarının xoşbəxtliyinə
əngəl törədən ictimai mühiti mühakimə edir, belə halları qü
surlu hesab edirdi. Qadının hüquqsuz olduğu bir cəmiyyətdə
mübarizə üsulu çox primitiv səviyyədədir, yəni əsərdə həm
oğlan, həm qız allaha yalvarıb, göz yaşı axıtmaqla, ümidlə ya
şamaqla kifayətlənirlər. A.A. Bakıxanov «Təhzibi-əxlaq» əxlaqi-fəlsəfi əsərində təkcə əxlaq məsələlərini deyil, həm də
cəmiyyət haqqında biliklərini şərh edir. 0, realist bir sənət
kar kimi insan əxlaqı ilə cəmiyyət əxlaqı arasında bir yaxın
lıq görür. Onun fikrincə «h ər kəs h ər hansı bir cəmiyyət
içərisində yaşarsa, o cəmiyyətin əxlaqını mənimsəyər»
(5 7 ,2 8 1 ).
Başqa sözlə, A.A.Bakıxanov belə bir ideyanı təlqin edir ki,
cəmiyyətdə yaşayıb, onun əxlaqından, siyasətindən kənarda
dayanmaq olmaz. Bu mənada o, qadının azadlığı məsələsi
ni qəbul edir, ona bir əxlaq norması kimi yanaşırdı. XX əs
rin rus maarifçi ziyalılarından biri olan N.Q.Çernışevski
isə sanki A.A.Bakıxanovla eyni mövqedən çıxış edərək, ya
zırdı: «...Qadın təbiətən nə qədər sadiq, güclü, zəkalı olmuş
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dur; lakin cəmiyyət bu zəkadan istifadə etmir, onu rədd edir,
onu sıxışdırır, onu boğur, halbuki bu zəka rədd edilməsəydi,
əzilməsəydi, fəaliyyət göstərsəydi, bəşər tarixi on qat artıq
surətlə inkişaf edərdi». N.Q.Çernışevski «Nə etməli?» əsərin
də qadının əsarətdən, təhkimçilikdən azad olunması ideyası
nı irəli sürürdü (11; 204).
N.Kurqanov tərəfindən tərtib edilmiş «Məktubnamə»
kitabı ilk rus ensiklopediyası hesab olunur. Kitabın «qa
dın və nigah haqqında» şərhində deyilir: «Almanların
arvadı - ağa, ingilislərinki - qulluqçu, fransızlannkı yoldaş, italyanlarınkı - türmə məhbusu, ispanlarınkı əzabkeş, ruslannkı - orta, babatdır». Müəllif rus kişisinin
öz qadınına münasibətini həzz almaqdan savayı heç nə ilə
bağlamır. XVIII əsrin sonunda Moskvada «Aylıq Moda nəş
ri və ya qadının özünü qaydaya salma kitabxanası» adlı
jurnal nəşr edildi. Jurnalda qadın davranışı daha çox yer
tutur, nəinki moda, tərcümə əsərləri də nəşr olurdu. 1791-ci
ildə Moskvada «İngilis, Fransız və Alman modası» adlı digər
jurnalda qadın və kişilərin geyimi haqda məlumatla yanaşı,
London, Paris və Berlin haqqında yazılarda Qərbi Avropanın
siyasi hadisələri haqqında dəqiq təsəvvürlər yaradırdı. Bu
kitab-jurnallar əsasən gələcək qadın mövzusunda nəşrlərin
yolu üçün cığır açdı (58, 159). Azərbaycanda isə ilk qadın
jurnalı XX əsrin əwəllində nəşr olunan «İşıq» adlı dərgisidir. jurnalın üz vərəqində günəş şəkli çəkilib. Qara çadraya
bürünmüş qadın uşağının əlindən tutub, yeni doğan günə
şi göstərir. İrtica və mövhumatın hökm sürdüyü bir vaxtda
maarifçi qadınların jurnal çıxarması, öz tərəqqipərvər fikir
lərini mətbu sözlə ifadə etməsi, böyük ictimai-siyasi əhə
miyyətə malik idi. Qeyd edək ki, XXI əsrdə "İşıq" jurnalının
yenidən nəşri ictimaiətçi Qadın Sadəqət Qəhrəmanovanın
təşəbbüsüdür.
Burada məqsədimiz, iki fərqli dövrdə fərqli mədəni
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müxtəliflikdə olsa da, «qabardılan» qadın məsələsinin get
dikcə genişlənməsini, ictimai fikirdə qadının irəliləməsini
göstərməkdir. Təsadüfü deyil ki, həm Şərqin, həm də Qər
bin qabaqcıl ictimai fikir nüm ayəndələri qadın istisma
rına qarşı çıxır, qadının gerilikdən və mədəniyyətsizlikdən
azad olunması uğrunda mübarizə edənləri cinsindən asılı
olmayaraq müdafiə edirdilər. Qeyd edək ki, N.Çernışevskinin
«Nə etməli?» romanı, qadın emansipasiyası məsələsi son
radan Rusiyada qadın hərəkatının inkişafına zəmin yaratdı.
XIX əsr rus qabaqcıl zəka sahiblərindən N. Dobrolyubov,
T.Şevçenko, N.Nekrasov, A.Panayeva, N.Kostomarov çox
ciddi və əsaslı tənqidlərlə emansipasiya problemini diqqət
nöqtəsinə gətirdilər. Onlar qadının azadlığı üçün məhz onun
özünü də mübarizəyə səsləyirdi. Qadının emansipasiya
məsələsi tək rus ziyalılarının deyil, rus alimlərinin də diqqə
tində idi. Məhz onların əməyi sayəsində qadınlar təhsilə yol
aça bildilər. Lakin, 1863-cü ildə Universitet Nizamnaməsi qa
dının universitetə yolunu bağladı. Təhsil alanlar isə 1864-cü
ildə tələbə hərəkatında iştiraka və təşəbbüskarlığa görə ali
təhsil ocağından qovuldular. Xoşbəxtlikdən ilk təcrübə hədər
getmədi. 1878-ci ildə Rusiyada ilk Ali Qadın Universiteti
yarandı. Təbii ki, bu təhsil ocağının xidmətləri danılmazdır
(5 8 ,1 7 ).
Azərbaycanda realist nəsrin ilk nümunəsi olan İs
mayıl bəy Qutqaşınlının «Rəşid bəy və Səadət xanım» əsəri
(1835) Varşavada fransız dilində nəşr olunmuş, çox geniş
yayılmışdı. 0 zaman, feminizmin «birinci dalğası» dövrün
də azərbaycanlı ictimai xadim məhəbbət azadlığından bəhs
edirdi, əsərdə zadəgan davranışı ilə yanaşı xalq məişəti,
adət-ənənələri də qarşılaşdırılırdı. Onun həməsri Mirzə Şəfi
Vazehinsə demokratik fikirli əsərləri Almaniyada F.Bodenştedt tərəfindən çap edilir və Avropaya yayılırdı. Bu dövr Şərq
qadını, onun vəziyyəti haqqında bu müəlliflərin əsərindən

müəyyən bilgi alırıq. Dini normalar, illərlə formalaşan adətənənələr - Şərq qadınını «buxovlasa» da azad fikirli ziyalı,
ictimai xadim, yazıçı təsəvvüründə o «azad məhəbbətinin»
«azad sahibi» idi.
Bəs Rusiyada vəziyyət necə idi? Rusiyada XVIII əsrdə
qadın və dövlətçilik mövzusu çox geniş bir tədqiqata ehtiya
cı olan sahədir. Belə ki, XVIII əsrdə Rusiya dövlətini, demək
olar ki, məhz qadınlar idarə etmişlər: 1 Yekaterina, Anna
Yelizaveta, II Yekaterina 1725-ci ildən 1796-ci ilədək ardı
cıl olaraq imperiyanın başçısı olmuşlar. II Yekaterina ölkədə
qadın təhsilinin əsasını qoymuşdur. Diqqət edək, bu dövrdə
Avropa qadının maariflənməsi uğrunda feminizm dalğasına
bürünmüşdü. XVIII əsrdə yaranan Rusiya Elmlər Akademi
yasının isə prezidenti Yekaterina Daşkova təyin olundu.
Qadın «üstün» olmağa, yeni qadın obrazı,yeni qadın tipi kimi
formalaşmağa başladı. Maariflənmə, savad isə artıq sonrakı
dövrün «azad, müstəqil» qadın nümunəsinin yaranmasına
təkan verdi. İlkin təhsildən sonra dayə, mürəbiyyə, uşağa
baxan kimi formalaşan, öz qazancı və əməyi ilə «müstəqilləşən» qadının cəmiyyətdə yeni tipi idi.
Əlbəttə, dövrün bədii ədəbiyyatında qadın surətləri ki
fayət qədər əks olunurdu. Elə II Yekaterina öz sağlığında özü
nü «bədiiləşdirmişdi». Təbii ki, hər dövrün öz ideal qadını
olmuşdur. Rus alimi M. Liborakina «Qadın tarixin kölgəsin
də» məqaləsində göstərir ki, II Yekaterina Rusiya pedaqogi
kasının əsas vəzifəsini, yeni cinsli insanların az müddətə tər
biyə edilib, hazırlanmasında görürdü, təhsil islahatını vacib
sayırdı. O, ictimai tərbiyənin təməli üçün əsasını uşaqların
körpə yaşından tərbiyə almalarını, bunun üçün müəssisələr
də yaranmasını əsas bilirdi. Qızlar burada xarici dillər öy
rənəcək, altı yaşında bu tərbiyə ocağına daxil olub, 12 il il
orada təlim-təhsil almalı idilər (59, 78).
Görkəmli maarifçi, demokratik fikirli ziyalı, jurna-
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list Əhməd bəy Ağayevin də təhsilə olan münasibətinə
toxunmağı zəruri hesab edirik. Ə.Ağayev Bakıda Tağıyev qız
məktəbinin açılışı barəsində yazırdı: «İndən belə müsəlman
qadınları ailəyə maarifin canlandırıcı şüasını səpmək imkanı
qazanacaqlar... Onlar gələcək nəsillərə, inkişafa, yaxınlarına,
xeyirxah insanlara və işlərə sevgi təlqin edəcəklər ki, bun
suz hər hansı cəmiyyət ölümə məhkumdur». Bu baxımdan
Ə. Ağayevin XX əsrin əvvəlində Azərbaycanda qadın prob
leminin nəzəri əsasını qoyduğunu qeyd etsək, yanılmarıq.
Onun yaradıcılığında mühüm yer tutan «İslama görə və İslamçılıqda qadın» əsəri bu qəbildəndir. Ə.Ağayevin qarşı
sında duran vəzifə milli keçmişi, milli irsin iki komponentini
- İslamı və türklüyü geniş fəlsəfi, siyasi, etnoqrafik, teoloji,
etik-estetik düşüncələrin obyektinə çevirmək idi. Yalnız bu
zaman keçmişlə münasibətə, keçmişlə fəxrə ləyaqətli bir
samballılıq gələ bilərdi. Ə.Ağayevin «İslama görə və İslam
lıqda qadın» əsərinin milli natamamlıq kompleksinin qarşı
sını almaq baxımından bir əhəmiyyəti də o oldu ki, görkəmli
mütəfəkkirimiz «Şərqdə qadın» problemi ilə bağlı zəruri bir
ideyanı sübut etdi: «İlkin İslamda, eləcə də İslam dövrün
dəki türk mədəniyyətlərində qadının kişilərlə geniş haqq
bərabərliyi olub. Bu bərabərliyin pozulması orta əsrlərin
tənəzzül dövrlərində başlayır. İslam ilahi bir din kimi Şərqdə
qadının vəziyyətinin pisləşməsinə görə məsuliyyət daşımır»
(6 0 ,6 3 ). Ə.Ağayevin bu tapıntısı təkcə dövrü üçün əhəmiyyət
daşımır. Şərq qadını problemini öyrənənlər üçün görkəmli
mütəfəkkirin adı çəkilən əsəri hələ də dəyərli mənbədir. Bax,
bu Qərb elmi üçün Şərq baxışıdır.
XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan Rusiyanın tərki
bində idi. Tariximizdə faciəli bir səhifə olan Gülüstan və
Türkmənçay müqavilələri Azərbaycanı Çar Rusiyasının
müstəmləkəsi etdisə də, xalqımızın gələcək özünüdərki,
milli şüurunun formalaşması, dirçəlişi üçün oyanış yaratdı.

Böyük ictimai-siyasi xadim M.Ə. Rəsulzadə dövrü səciy
yələndirərək göstərirdi ki, «Rus istilasının yaxşılığı bu oldu
ki, azərbaycanlılar özlərini ictimai bir vücud, xüsusi mədəni
qurumlarını daşıyan bir cəmiyyət, yəni farslardan ayrı bir
millət olduqlarını hiss etməyə başladılar. Rus süzgəcindən
keçsə də, özlərinə keçən Avropa elmi və texnikasının təsiri
ilə Azərbaycan Şərqə şübhə və xülyalarından silkinərək yax
şı bir həyat əsəri göstərir, doğru yol tapır, böyüyür, inkişaf
edirdi» (61, 25).
Rusiyada qəbul edilən bütün qərarlar əyalətlərə də şa
mil edildiyi üçün, təhkimçilik hüququnun ləğvi ilə XIX əsrin
II yarısından qadın məsələsi, qadının savadlanması proble
mi cəmiyyətdə aktuallaşır. Bu dövrün ən əlamətdar xüsusiy
yətlərindən biri maarifçilik hərəkatının genişlənməsidir.
Dövr xaricdə təhsil alıb gəlmiş maarifçi ziyalıların məktəb
açm aq təşəbbüsü, liberal ideyaların yayılması, millətin
maariflənməsi üçün səy göstərməsi ilə səciyyələnir və o
cümlədən də bu qadın məsələsində də özünü göstərirdi.
XIX əsrin II yarısında İsveçrədə qadınlar kişilərlə bə
rab ər təhsil almağa başladı. Getdikcə güclənən maarifçilik
hərəkatı Azərbaycan ziyalı, maarifpərvər mühitinə də təsir
edirdi. XIX əsrin son qərinəsində böyük ziyalı H.Zərdabi in
san ömrünü azaldan, insanı mənəvi və maddi cəhətdən əzən,
şikəst edən mühiti nifrətlə damğalayır və bildirir ki, insan
hansı bürc altında doğulmağından asılı olmayaraq, Ulu Tanrı
tərəfindən «...yer üzündə yaşayan bütün canlılar üçün ümu
mi qanun müəyyənləşdirmişdir ki, dünyaya göz açan istə
nilən canlı məxluqun xoşbəxt ola biləcəyindən asılı olmaya
raq, yaşamaq hüququ vardır» (62, 315).
Bu baxışları təsdiqləyən A.Rzayev H.Zərdabinin insan
hüquqları, xalqın maarif-lənməsi yolunda mübarizəsindən
bəhs edərək göstərir ki, «Maarifçilik zəruridir, qanunauy
ğundur. Elə buna görə də H.Zərdabi Azərbaycanın o zaman95
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kı şəraitində cəhalətə qarşı xalqın maariflənməsi uğrunda
başlıca maneə olan mürtəce ruhanilər ilə mübarizəni birinci
dərəcəli vəzifə kimi qarşıya qoymuşdu» (6 3 ,1 7 2 ).
H.Zərdabidən danışarkən onun həyat yoldaşı Hənifə
Abayeva-Məlikovanın adını xüsusi çəkmək vacibdir. Bu
maarifpərvər qadın həyatını Azərbaycan qızlarının savad
lanması, təlim-tərbiyəsi kimi çox mühüm bir işə sərf etmiş
di. Hənifə xanım Azərbaycanda dünyəvi qadın təhsilinin
əsasını qoyanlardan biri olmuş, hətta öz evində kiçik bir
ədəbi cəmiyyət də düzəltmişdi. Burada onlar əsasən qadı
nın savadlanması məsələlərini müzakirə edirdilər. İlk qadın
xeyriyyə cəmiyyəti də H.Məlikovanın sədrliyi ilə (2 6 okt
yabr 1 9 0 8 ) yaranmışdı. Artıq XX əsr Azərbaycan ictimai-si
yasi mühitində qadın açıq-aşkar «görünürdü». Qadın nəinki
ailədə, həm də cəmiyyətdə «üstün» mövqedə nəzərə çarpacaq dərəcədə fəallaşırdı. Nəzərə çatdıraq ki, XX əsr minillik
lər içərisində inqilabi təlatümlər, dəyişikliklərin xüsusiliyi ilə
seçilir. XX əsrin xarakteristikasını akadem ik A.Daşdəmirov
belə səciyyələndirir: «Azərbaycan tarixi üçün XX əsr - Azər
baycan millətinin möhkəmlənmiş, birləşmiş dövrüdür. Milli
özünüdərk siyasi və mədəni həyatın inkişafında güclü amilə
çevrildi. Bu dövr eyni zamanda ictimai-siyasi kataklizmlər,
sosial və milli münaqişələr, qan tökən müharibələr dövrü
idi» (1 1 ,2 0 9 ).
Belə bir vaxtda azərbaycanlı şair, inqilabçı satirik, icti
mai xadim M.Ə.Sabir birbaşa cəmiyyətə, əxlaqa, davranışa
ünvanlanan kəskin, tənqidi fikirləri ilə xüsusi seçilir. Böyük
dahinin insanlığı oyatmağa çalışan «Oxutmuram, əl çə
kin!» kəlamı, qadın hüquqsuzluğunu, onun aşağılanmasını
əks etdirən «Xandostu, amandı, qoyma gəldi» ibarəsi ilə
eyni sistemli, eyni məzmunlu, eyni formalı təzadlara qarşı
«üsyan» etmişdir. Şair-mütəfəkkir zorakılığı, ədalətsizliyi,
cəhaləti, bərabərsizliyi amansız tənqid atəşinə tutmuşdu.

M.Ə.Sabirin yaratdığı kişi və qadın tipləri müasir gen
d er stereotipləri kateqoriyasına tam uyğundur. M.Ə.Sa
bir əsərlərində «boynu yoğun» və «şişqarın» ağa-bəy fonun
da «dilsiz-ağızsız» «körpə qızlar» inandırıcılıqla, təbiiliklə
təsvir olunmuşdur. Qadın azadlığı, uşaq tərbiyəsi, maarif və
məktəb məsələləri, məişətdəki meşşanlıq, bayağılıq, azyaş
lı qızların ərə verilməsi, vaizlərin, mollaların, rəzalətlə dolu
həyatının ifşası və s. böyük M.Ə.Sabir dühasının əsas mo
tivləridir. M.Ə.Sabir cəmiyyətin inkişafında insan hüquqla
rı uğrunda mübarizədə mənəvi amilə, adət-ənənəyə böyük
əhəmiyyət verirdi. O, «lağ» etməklə, müəyyən «təşbeh» və
«bənzətmə» ilə, çox dərin yanğı ilə zamana-dövrə qarşı «giz
li» və açıq çıxış edirdi: «Qıza lazımdır əgər bilmək o da ev
işi, paltar tikişi, köhnə yamaq, yun daramaq, don yama
maq... və s... Biri həm axırı, ən ümdəsi damda bacanın,
həm xoxunun, xortdanın adlarını bilməkdə gərək səy
edə övrət.... Onda başı çəkməz də məlamət. Budur, aləmi-nisvan; Budur hali-müsəlman; Gərəkdir edə məh
dud; Öz övladını insan» (6 4,351). M.Ə.Sabir satirasında qə
rarlaşmış təsəvvürlərə qarşı bir etiraz açıq-aşkar əks olunur.
Bir spesifik cəhəti qeyd edək ki, Şərqlə Qərb arasında feminizm məsələsində müəyyən fərqlər olmuşdur. Bu baxım
dan Azərbaycanın mənəvi fikir tarixində xarici təsirlərə qar
şı güclü mübarizə meylləri diqqəti cəlb edir. Qədim dövrdən
başlanan bu meyllər X1X-XX əsrlərədək davam edib gəlmiş,
H.Zərdabinin, C.Məmmədquluzadənin, M.Ə.Sabirin, F.B.
Köçərlinin yaradıcılığında daha geniş şəkil almış, öz inkişa
fının növbəti mərhələsinə keçmişdir. Bu mənada C.Cabbarlı
əsərləri xüsusilə seçilir. İlk əvvəl onu qeyd edək ki, görkəmli
Azərbaycan dramaturqu, yazıçı-tədqiqatçı qadın məsələ
sinin tərənnümçüsü, məhz qadınlar üçün yeni ad qoyma
sahəsində tam bir dövr açdı. O, yaradıcılığının məzmunu və
qəhrəmanlarına seçdiyi gözəl milli adlarla güclü təsiredici
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və nümunəvi iş gördü. Ədib-dramaturq tarixi mövzuya mü
raciət edərkən təkcə «Od gəlini» pyesində V1I-VIH əsrləri və
ümumiyyətlə Azərbaycan ruhunu, mənəvi fikir tarixini, dili
ni təmsil edən gözəl adlar seçmiş, qəhrəmanlarına vermişdi:
Elxan, Solmaz, Qorxmaz, Dönməz, Sönməz, Toğrul, Gülgün,
Altay, İldırım, Sevil, Yaşar, Gültəkin, Gülər, Gülüş, Sevər, Al
maz, Gülsabah və s. (6 5 ,4 9 2 ).
Burada biz filosof S.XəIilovun «Cavid və Cabbarlı.
Müxtəlifliyin vəhdəti» təhlilindən bəhs etməyi məqbul
hesab edirik. Hər iki dahinin fəlsəfi-mənəvi psixologiyasını
açan S.XəIilovun haqlı iradı ilə fikirlərimiz üst-üstə düşür. 0
yazır ki, «əsrin əvvəllərində qadınları gözləyən bədbəxtliyin,
faciənin timsalı kimi yaradılmış Gültəkinlər əsrin sonunda...
az qala qadınlarımızın idealı kimi təqdim edilir» (32, 37).
C.Cabbarlıda kişi-qadın münasibətlərində Almazın inqilabçı
ruhu, Sevilin isə yeniliyə çağırışı, bərabərlik tələbi vardır. Bu
baxımdan S.Xəlilov C.Cabbarh fəlsəfəsini araşdırarkən
göstərir ki, hər hansı bir həyat tərzi, hər hansı bir əqidə,
hətta hər hansı bir geyim insana kənardan, icbari yolla qə
bul etdirilməməlidir. C.Cabbarlının əsrin əvvəlində qoyduğu
bu tələblər Avropada, Amerikada hələ indi-indi gah «insanın
hüquq və azadlıqları», gah «qadın hüquqları», gah «gender»
problemləri adı ilə gündəmə çıxarılır və Qərb dəyərləri kimi
təqdim edilir. C.Cabbarh isə əsrin əvvəlində bir addım da
qabağa getmiş və ...qadağaları könüllüklə, könlün ucalığı illə
əvəz etmək mövqeyindən çıxış etmişdir» (3 2 ,1 0 2 ).
Bu yerdə lord C.Bayronun «Qadınlar? Onlarsız ya
şam aq da mümkün deyil, onlarla yaşamaq da» ibarə
si bilavasitə niyə məhz qadına ünvanlanmışdır sualı özü
geniş bir diskussiyanın mövzusudur. Əgər Şərqin qadını
Qərb düşüncəsində yalnız «məzlum», «avam», cəhalət
içində boğulurdusa, Qərbin qadını Şərq təsəvvüründə
«kef», «əyləncə» üçün idi. Bu mənada XX əsrin böyük ədibi,

mütəfəkkiri C.Məmmədquluzadə və onun redaktoru oldu
ğu «Molla Nəsrəddin» dərgisi yaranandan bu günə kimi də
öz geniş aktuallığı, mövzu genişliyi ilə dünən üçün necə va
cib idisə, bu gün üçün də o qədər yetərlidir. Bu dövrdə «Mol
la Nəsrəddinçilər» adı ilə məşhurlaşan bir məktəb yaranır.
C.Məmmədquluzadənin təbliğ etdiyi dərin demokratizm,
azadlıq ideyaları jurnalı beynəlxalq aləmdə də tanıtdı. «Mol
la Nəsrəddin» jurnalının səhifələrində «Övrət məsələsi»
yazısında hüquqsuzluğa qarşı «Ay çalağanlar, məni qorxuz
mayın» (64;334). «Uzundərya»da «Sən amma hələ qanma»
(yəni, qadın-R.M.), (64, 351) deyə azyaşlı qızların halını təs
vir edirdi.. «Qızların tərbiyəsi və rus-yapon davası» məqalə
sində yazdığı: «Lazımdımı, qızlara tərbiyə vermək? Əgər
biz üzümüzü keçmiş əsrlərə çöndərsək, əgər bizim müsəl
manların keçmiş tarixinə nəzər eləsək, baxıb görərik ki, dün
yaya çox müctəhidlər, çox mollalar gəliblər,... amma qızların
tərbiyəsi barədə bir söz buyurmayıblar. Budur ki, indiyədək
müsəlman qızları səkkiz yaşa çatana kimi evdə milçək tut
mağa məşğul olublar və doqquz yaşında mollalar kəbinlərini
kəsib veriblər ərə... Amma indi Nuxada mollalar özləri qız
məktəbi açırlar. Və yaxud «Müsəlmançılıq aləmi bina olu
nandan indiyə kimi mollalarımız hər yanda və həmişə deyib
lər ki, qızlara yazı-pozu öyrətmək haramdır...» (64, 386)
fikirləri ilə ümumilikdə cəmiyyətə ünvanladığı satirasına
özü də cavab verir.«... Ay cənab molla, Allah-taala bə niyə
buyurubdur ki, elm vacibdir həmi oğlana, həmi qıza». Bu
artıq C.Məmmədquluzadə ideyasında bərabərlik baxımın
dan gender simmetriyasıdır.
C.Məmmədquluzadəni bütün yaradıcılığı boyu narahat
edən problemləri - qadın azadlığı. Şərqdə qadınqa müna
sibət, qadının taleyi və həyatı, ona patriarxal feodal-burjua
əxlaqi nöqteyi nəzərindən yanaşmaq, qadının insanlıq lə
yaqətinə, arzu və istəklərinə, hisslərinə etinasızlıq, onu qul
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vəziyyətində saxlamaq hallarını güclü satira atəşinə tutmuş,
kəskin tənqid etmişdi: «Bəzən bir kilo yağh ət gənc bir qı
zın taleyini həll edirdi («Qəssab»), yaxud da xanın özü yox,
kəhrəba təsbehi belə qadın hüququnu tapdalamağa qadirdi»
(«Xanın təsbehi») (6 6 ,1 1 7 ) kimi fikirləri dövrün vəziyyətini
açıqlayır.
XX əsrin əvvəllərində, çarizmin imperialist siyasətinin
tüğyan etdiyi bir dövrdə C. Məmmədquluzadə ideyaları cə
miyyətdə təbədülat yaradır, özü söylədiyi kimi, «mollalar da
dəyişirdi», yaxud onun «Ölülər» dramında hüquqsuz Nazlı
- «dəli» İskəndər də özlərini bərabərlik və azadlıq axtarı
şının tipik nümunələri kimi göstərirdilər. «Bu işlərin çarəsi
balaca qızlarımızı oxutmaqdır» deyən C.Məmmədquluzadə
o zamankı Azərbaycanda hökm sürən feodal-patriarxal mü
nasibətləri, çar hakimləri və din xadimlərinin özbaşınalığı
nı, şüurlarda və məişətdəki geriliyi, mövhumat və xurafatı
tənqid edir, qadınların acınacaqlı taleyinə acıyır, tənqid edir,
qadın azadlığı məsələlərini inadla təbliğ və təqdir edirdi. Bu
işdə ona həyat yoldaşı Həmidə xanım Cavanşir də yaxın
dan kömək edirdi. «Elə ki, qızlarımız elm və tərbiyəli olub,
öz qədrlərini bildilər, onda özləri bilərlər ki, necə rəftar et
sinlər», (65, 483) yazan C.Məmmədquluzadə həqiqətən
də Nehrəmdə qızları da m əktəbə cəlb edir, Həmidə xa
nımın da ictimai həyatda iştirakına təkan verirdi. Böyük
mütəfəkkir «Hicab məsələsi və cavabımız»da «üz örtüyü»
probleminə, «Qız uşağı»nda azyaşlı qadının erkən ərə veril
məsinə toxunurdusa, «Xanımlara» məqaləsində isə daha irə
li gedərək, üsyankar bir mövqedən yazırdı: «Əgər xanım qız
lar kişi kimi meydana çıxmasalar, vətən övladının gələcəyə
arxayın olmağı çətindir» (65, 574). Bu fikirlər XX əsr üçün
çevriliş xarakteri daşıyan parlaq baxış idi.
C. Məmmədquluzadə baxışlarını təhlil edəndə görürük
ki, böyük ədib cinslərarası məsələ bir tərəfli deyil, həqiq

surətdə gender yanaşma tərzindən qiymət vermişdir. Belə
ki, «Uşaqbazlıq» (6 5 ,6 1 8 ) məqaləsini bilavasitə seksuallıq
məsələsinə yönəldərək o yazırdı: «Məgər müsəlman içində
arvad azdır ki, müsəlmanlar evlənmək istəyəndə arvad
tapa bilməyib, gedib oğlan uşağı alırlar». Digər bir yazı
da «Oğlanlarınızı oxutmayın» ibarəsini kinayə ilə söyləyən
bu vətənpərvər ziyalı, əgər oğlanlarınızı axırda evləndir
mək fikrinə düşəcəksinizsə, «əgər onu ev, əyal, övlad sahibi
eləmək istəyəcəksinzsə, məndən sizə əmanət məbadə
oxudasınız» (65,635) fikrində hər iki cinsin savadlılığını va
cib şərt kimi irəli sürür. Çünki, «Oğlanlarınızı oxutmayın»
tezisini səbəb kimi arqumentləndirən C.Məmməquluzadə
nəticəni «qızın da təhsil alması» ilə əlaqələndirirdi. Belə ki,
«oxumuş oğlan oxumuş qızla evlənmək istəyəcək» fikri ilə o,
cəmiyyətin başdan-başa maariflənməsini təbliğ edirdi. Bu
baxımdan gender rolları nöqteyi nəzərindən cinslərarası
qarşılıqlı münasibətdə bərabərliyi təsdiqləyərək söyləyirdi:
«Əgər biz oğlanlarımızı oxutsaq gərək qızlarımızı da oxudub,
onlar üçün əyal hazır edək... Ya da ki, əks halda oğlanlarınızı
da oxutmayın». Burada böyük maarifçi Firudin bəy Küçə
linin də fikirləri öz məzmunu ilə seçilir. Onun ailə cinslərarası münasibətə aid baxışlarında belə bir yanaşma tərzinə rast
gəlirik: «Kişini arvad özünə məhz bir cismi və zahir camalı
ilə bənd edə bilməz. Bunun üçün ağıl və kamalda lazımdır
əsil gözəllik surətdə deyil, ağıl və kamalda, əxlaq və surətdə
dir» (11, 213).
Unutmaq olmaz ki, ən böyük şəxsiyyətlər, dahilərdə qar
şılıqlı davranışa ciddi əhəmiyyət vermiş, əql və kamalı üstün
saymışlar. Cəhalət və mövhumatın təsdiqi kimi, nəinki az yaş
lı qızların erkən ərə verilməsi, həmçinin çoxarvadlılıq prob
lemi də Şərq dünyasını Qərbdən fərqləndirirdi. Şərq mənə
viyyatında ensiklopedik xarakter daşıyan. Ziya Göyalının
«Türkçülüyün əsasları» kitabında belə bir baxış verilir: «...
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əski türklərdə kişinin bir arvadı ola bilərdi. Çox, çox sonralar xaqanların, bəylərin həqiqi arvadından savayı «kuma»
adlanan, başqa ellərə məxsus kənizləri də olarmış. Ancaq
bu «kuma»lar törəyə görə rəsmən «arvad» kimi qəbul edil
məzmiş. Bunlar necə deyərlər, hiyləni qanun şəklinə salmaq,
yolu ilə ailənin içinə alınmışdılar» (67, 122). «Türkiyədə
qadın olmaq» əsərində professor Necla Arat bu məsələni
bir qədər yeni baxış çərçivəsinə salmağa çalışır. Necla Arat
modernləşdirmə və qadın məsələrini «qadının yüzillər boyu
toplumdakı yeri və işləri ilə» əlaqələndirir, qadını insan ola
raq dəyərləndirəməyi məsləhət görürdü. Modernləşmə ilə
əlaqədar Necla Aratın fikirləri daha böyük maraq kəsb edir.
0 yazır: «Öncəliklə modern bir toplumun hansı özəllikləri
yaşadığını bilmək gərəkdir. Siyasi yönüm nə olursa olsun, si
vil toplumların kökündə oxumaq, öyrənmək, ictimai həyatın
bütün sahələrinə də aid olmalıdır. Önəmlə bildiririk ki, siyasi
çağdaşlamanın təməli din, ailə, ənənəvi və mühafizəkar tipin
yerinə layiqli, dünyəvi bir avtoritetin olmasıdır» (6 8 ,1 0 ).
Necla Aratın fikirlərindən görünür ki, cəmiyyətin
mənəvi-mədəni həyat səviyyəsi illərlə qərarlaşmış dü
şüncələrə təsir etməklə dəyişməlidir, yəni «m odernləş
məlidir». Modernləşmədən danışarkən artıq XX əsrin
əvvəlində formalaşmış milli burjuaziyanın, maarifi de
m okratların qadın məsələsində tutduqları mövqe çox
diqqətəlayiqdir. Öz xalqını vətənini sevən, dilinə-dininə
kökü ilə bağlı olan belə şəxslər öz millətinin qadınım savadlı,
bilikli, Necla Aratın sözləri ilə desək, «modernləşmiş, çağdaşlaşmış, ədalətli» görmək istəyirdilər. Bu məqsədlə onlar
xüsusi qız məktəbləri qadın gimnaziyaları yaradılmasında
təşəbbüskar idilər. Belə şəxslərin özünəməxsus xidmətləri
olmuşdur. XX əsrin əvvəli «Dirilik» jurnalının (1914, №3)
səhifələrində bu münasibətlə gedən yazı fikirlərimizi təsdiq
edir: «Qadınlıq yüksəlmədikcə millət tənəzzül edir. Hər

qadının dirilik və varlığın həqiqətinə vaqif olmaq lazımdır...»
Diriliyin əsası qadınlar ilədir. İlk maarifçi - publisist azər
baycanlı qadınlardan olan Şəfiqə Əfəndizadə həm də gözəl
pedaqoq idi. Onun gənc nəslin, xüsusilə qızların təhsilində
əvəzsiz xidməti olmuş, dövrün xüsusiyyətlərini «İki yetim,
yaxud Kərimin hümməti» əsərində açıqlığı ilə göstərmişdir.
Şəfiqə Əfəndizadə «Şərqi-rus» qəzetində (1903) yazırdı: «...
hər bir rəzalətin başlıca səbəbi cəhalətdir. Cəhalətdən çıx
manın dərmanı isə elmidir, maarifdir...» (56,82).
Yuxanda göstərildiyi kimi, milli demokratların, ziyalıla
rın nəinki təkcə özləri deyil, onların ailə üzvləri də cəmiyyə
tin saflaşmasını, «modernləşməsini» maarifdə görür və bu
yolda öz köməklərini əsirgəmirdilər. Belə ziyalılar içərisində
Nəriman Nərimanov və onun ailəsi - Nabat, Qumru, Asya,
Nərimanovlar var idi. Geniş mədəni-maarif, ədəbi-siyasi fəa
liyyəti ilə seçilən N.Nərimanovun fikri deyilənləri təsdiqlə
yir. O yazırdı: «Müsəlman kütlələrinin müstəsna avamlığı və
geriliyi, öz ədəbi və ictimai işimizdə bu kütlələri oyadıb inqi
laba hazırlamaq vəzifəsini mənim qarşıma qoyur» (69,226).
N.Nərimanovun ictimai problemləri kəskinliklə açıqladığı
«nadanlıq», «Bahadır və Sona» kimi ədəbi əsərlərində kişi
və qadın münasibətlərinin qeyri-normal vəziyyəti tənqid
olunmuş, cəhalət, avamlığın zərəri göstərilmişdir. N.Nərima
nov, ümumiyyətlə qadın məsələsində mütərəqqi mövqe tut
muş ziyalı olmuşdur. Bunu onun hətta oğluna yazdığı mək
tubda da görürük: «... mənim həyatım qayğılarla dolu olub.
İyirmi yaşımdan bəri qardaşımın və bacılarımın yükünü da
şımağa başlamışam». Bu 30 il ərzində on bir adam böyüdüb
tərbiyələndirmişəm, bunlardan 8 qızı ərə vermişəm, 3 oğlanı
öz cüzi donluğumla dolandırmışam...» (56,100).
N.Nərimanovun da daxil olduğu, «Hümmət» kimi Siya
si qruplar hələ 1904-1905-ci illərdə qadın probleminə aid
«qadınlar üçün analıq məzuniyyəti, südəmər uşaqları
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olan an alar üçün iş vaxtının azaldılması, neftçi qadın
lar üçün tibbi yardım» kimi spesifik tələblər irəli sü rü r
dülər» (7 0 ,4 ).
Artıq, ziyalılar tərəfindən yaranmış siyasi ictimai mühit
öz təsirini göstərir, «qadın məsələsi», «qadın azadlığı» artıq
«evdən kənarda» gedən müzakirələrin obyektinə çevrilmək
də idi. Qadınların ictimai həyata daxil olmaları məsələsinə,
geniş diapazona malik, bir neçə Şərq və Avropa dillərini
bilən Yusif Vəzir Çəmənzəminli öz elmi-nəzəri baxışları ilə
seçilir. Bu baxımdan onun «Qızlar bulağı» romanı nə qədər
fərqlənirsə, onun elmi-publisistik məqalələri o dərəcədə də
böyük önəm daşıyır. Y.V.Çəmənzəminlinin əsas diqqət etdi
yi məsələlərdən biri, bəlkə də ən mühümü şübhəsiz, qadın
məsələsi olmuşdur. «Arvadlarımızın halı» kitabı vaxtında
yazılmış, inqilabi və demokratik mətbuatın, qabaqcıl fikirli
şəxslərin «qadın azad yaşamalıdır» çağırışma səs vermişdi.
Azərbaycan qadınının acınacaqlı halı «Qanlı göz yaşla
rı» məcmuəsində xüsusi toxunulmuşdu. Yeri gəlmişkən qeyd
etməliyik ki, N.Nərimanov «Qanlı göz yaşları»ndakı ideyanı
yüksək qiymətləndirir, qadın məsələsini zamanın gedişinə
görə deyil. Qurana əsasən həll etməyə çağıran «İqbal» qə
zetinin mürtəce çıxışını pisləyir. Y.V.Çəmənzəminliyə gön
dərdiyi məktubunda: «tərəqqi zəncir sevməz. Çarşab bizim
arvadların zənciridir...», - söyləyir və sonra da yazırdı: «...
Zənnimcə «İqbal» kimi elmsiz, yalançı pəhləvanların min
məqalələrindən üç-dörd «Qanlı göz yaşları» kimi kitabların
meydana gəlməsi əfzəldir» (71, 112). «Arvadlarımızın halı»
kitabında qadın azadlığı problemindən geniş bəhs edən
Y.V.Çəmənzəminli qadınlara zülmü rəva bilənləri, ilk növbə
də mollanümaları gələcəyi, gündəlik inkişafı görməyən qara
fikirliləri, «ağıl dairəsi dar olanları» nəzərdə tutaraq xəbər
darlıq edirdi: «...həyat hər an, hər dəqiqə qabağa getməkdir
və bu gedişdə də bir xeyli tələbat irəli gəlir». Y.V.Çəmənzə

minli öz böyük müasirləri ƏAğayev, M.Ə.Sabir, N.Narimanov, C.Məmmədquluzadə kimi hərəkət edir, qol çırmayıb
iş görməyə, mübarizə aparmağa çağırardı: «...Camaatımızın
cəhalətdə qalmağına baxıb ah çəkincə, yaxşı deyilmi onun
səbəbini axtarıb mübarizə edək. Bu səbəb, əlbəttə, arvad
məsələsi ilə mərbutdur. Bu məsələ arvadlırımızm mənfəətinə
həll olunsa, millətimizin qabağa getməyinə şəkk olmayacaq.
Bəs, hər kəs öz millətini sevir, onun gələcəyinin parlaqlığını
arzu edirsə - arvadların tərbiyə və təliminə çalışmalıdır, on
ların hüququnu qaytarıb, sərbəstliyini qaytarıb, ağıl və zə
kasına meydan verməlidir» (73, 36). Öz dərin psixologizmi
ilə fərqlənən Y.V.Çəmənzəminli qadının faciəvi halını köhnə
ictimai quruluşun təbiəti ilə bağlayır, azad cəmiyyət yarat
maq, iki dünyanın - köhnə və yeninin müqayisəsində insanın
ləyaqətini qiymətləndirməyi əsas bilirdi.
Onun «Ana və analıq» əsərində qadının ailədə, cəmiy
yətdə vəziyyəti, övlad tərbiyəsindəki rolu və s. kimi düşün
dürücü, öz dövrü üçün günün vacib məsələləri verilmişdir.
Bu əsərlərdə biz görürürük ki Yusif Vəzir əsasən ana və ana
lıq probleminə dair mütaliə etdiyi kitablardan çıxardığı nəti
cələri, həyati müşahidələrdən gələn fikirlərini cəmləşdirmiş
dir. Burada ananın övlad tərbiyəsində boynuna düşən böyük
vəzifələrdən danışılır, hətta yaxşı evdar qadını dövlət başçısı
na bənzədir. O, ailədə qarşılıqlı hörmət məsələsindən söhbət
açır. Mümkündür ki, onun fikirlərində bəzi məhdud yerlər də
vardır. «Arvada hörmət etməlidir», hissəsində bəzən bəsitlik də nəzərə çarpır. Lakin yaddan çıxarmaq olmaz ki, əsər
XX əsrin əvvəllərində, müəllifin tələbə olduğu gənc yaşların
da yazılmışdı. İnkar etmək olaz ki, qadının mövcud vəziyyəti
ilə maraqlanmaq, keçmişinə nəzər salmaq, onun gələcəyi,
həm də xoşbəxt, yaxşı aqibəti haqqında düşünmək, əməli
təkliflər vermək, iş görmək Yusif Vəziri ömrü boyu məşğul
edən mühüm işlər olmuşdur. O yazırdı: «Qadın tarixinin
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hər bir səhifəsi göz yaşı ilə yazılmışdır... Cavan qızlar!.. Siz
bu dünyanın fəal qurucusu, şərəfli nəslimizin şərəfli mürəbiyyələri olunuz» (72, 6). Yusif Vəzir işlətdiyi «arvad» sözü
haqqıda özü belə mülahizə yürüdür: «Arvad sözünü ifadə
edən ləfzlər farsca «zən» və türkcə «qadın»dır». «Zən»
vurmaq məsdərindən əmələ gəlib, «qadın» isə əmr e t
mək demək olan «qadamaq»dan. Bu ləfzlərin əsil mənası
farslar və türklər arasında arvadın alçaq bir mövqe məşğul
etməyinə dəlalət edir. Üçüncü ləfz Azərbaycan türkcəsin
də işlənən «övrət» sözüdür; «övrət» ərəbcə insan bədəni
nin görünməsi və göstərilməsi eyib sayılan və haram olub
namazda örtülməsi vacib olan yerləridir» (7 3 ,1 3 3 ). Bir sıra
düşüncələrdən sonra Yusif Vəzir özü bu kimi ifadələrə qəti
münasibətini bildirir: «Yaxşı olardı ki, arvadları alçaldan
«övrət» sözünü dilimizdən bilm ərrə ata idik». Daha sonra
öz fikirlərini müəyyən həyati dəlillərlə əsaslandırmağa çalı
şaraq yazır: «Arvadın eyibli bir şey olmağı hələ camaatımız
arasında davam edib, getməkdədir; mömin müsəlman «mə
nim arvadım» əvəzində həmişə belə deyir: «eyib olmasın,
bizim arvad», ya «eyib olmasın, bizim uşaqların anası». Əl
bəttə, arvad «eyibli» və «natəmiz» bir şey olduqda, doğdu
ğu balalar da bu «natəmizliyə» şərikdirlər, odur ki, «mənim
uşaqlarım» əvəzində «eyib olmasın, bizim uşaqlar» deyirlər
(72, 104). Anaya çox önəm verən, onu «Ana insaniyyətin
məşəl aparanıdır» (73, 170) adlandıran, qadına xitabən
«bunlar oxumuş elmli olsaydı, hərəsi başına uşaq toplayıb,
onlara dərs deyərdilər, qazandıqları pulla özlərini saxlayar
dılar» (72, 72) söyləyir. Y.V.Çəmənzəminlinin baxışlarında
gender eyniliyi və gender fərqi də açıq-aşkar sezilir. Belə
ki, «kişilər insanların artm asında müvəqqəti olaraq iş
tirak etdikləri halda arvadlar ömürlərinin çoxusunu bu
yolda sərf edirlər» və yaxud «ata və ana övladın kiçik tan
rısıdır» ( 7 2 ,1 1 8 ) fikirləri gender yanaşma tərzidir.

Ədib Həmidə xanım Cavanşirin, Hənifə xanım Məlikovanın, həkim Aminə xanım Bəradərşahın maarif-təhsil
yolunda xeyirli fəaliyyətlərini nümunə hesab edirdi. Lakin
müəllif bəzən hissə qapılaraq Qərb qadınlarını, ordakı ana
tərbiyəsini, qadına münasibəti uca tutur, onlara üstünlük
verir və yazırdı: «Hərgah Şillerlər, Hötelər bizim arvadların
tərbiyəsi ilə böyüsə idi, baqqaldan ya hambaldan biri olub,
adları çoxdan itib getmişdi. Məhz qanacaqlı anaların və hə
yat bəxş mühütin dövlətin mühütindən onlar məhv olmalı
dılar, özlərinə və millətinə əbədi ad qazandılar. Ananın öv
ladına olan təsiri çox böyükdür» (73,168). Burada biz Yusif
Vəzirin qəti əleyhinəyik. Birinci, Şiller və Hötenin həməsri
M.F.Axundovu, A.A.Bakıxanovu, Vaqifi, Natəvanı, H.Zər
dabini və s. şərqli-müsəlman qadını dünyaya gətirib, azər
baycanlı ana tərbiyə edib, Azərbaycan mühitində öz millətinə
əbədi ad qazandırıblar. Şiller-Höte qərbli, adlarını sadaladıqlarımız Şərqli. Fərq nədədir? Bu sualın cavabı varmı?
İkincisi, Yusif Vəziri dünyaya verən ana, onun böyüdüyü mühüt bəs niyə onu «baqqal» ya «hambal» etmədi? Məsələ ora
sındadır ki, məhz bu kimi «həqiqətlərə» görə, «özünü bəyənməməzliyə» görə Hacı Zeynalabdin Tağıyev qız məktəbi
açdı. O, bu işi ilə Qərbdə oxumuş «kişilərimizi» öz millətinə
dönməyə, Vətən qızı ilə həyat qurmağa, öz anasını «bəyən
məyə» sövq etdi. İstər Azərbaycan dövləti, istərsə də bütün
Azərbaycan kişi və qadını üçün H.Z. Tağıyevin bu hərəkəti
bəsdir ki, o tarixə yazılsın, tarix onu Şiller-Hötelərdən də
uca etsin. Bu da, bir Şərq kişisinin öz milləti, öz qadınları
üçün etdiyi əvəzsiz xidmətlər, danılmaz faktlar. Maarifçi
lik sahəsində görkəmli xidmətlərinə görə imperator II Niko
lay H.Z.Tağıyevə (şərqli qadının tərbiyəsi ilə yetişən-R.M.)
«Həqiqi mülki müşavir» rütbəsi vermişdi. Q.Hüseynli təbirincə: «Məsələ heç də canla, qanla, ana südü ilə keçən təbii
keyfiyyətlərlə bitmir. Məsələ milli mühit və onunla bağlı so
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sial xarakterli amillərlə xeyli dərəcədə bağlıdır. Etnik xüsu
siyyəti, soy, kök yaddaşı öz rolunu oynasa da, tənzimləyici və
aparıcı rol cəmiyyət, onu təşkil edən ictimai münasibətlərə
və ondan öoğan digər amillərə aiddir» (75,37).
XX əsrin əvvəli Azərbaycanın mədəni inkişafında dönüş
nöqtəsi oldu və maarifçilik təşəkkül tapır. Maarifçiliyin mü
barizə hədəflərindən ən əsası savadsızlıq və qadının təhsili
məsələsi idi. Rusiyada, həm də Avropa ölkələrində ümum
milli özünüdərk prosesi gedirdi. Bu isə xaricdə təhsil alan
azərbaycanlı gənclər bu kimi ideyaların həm yayıcısı, həm
də daşıyıcı rolu oynadılar. Əsaslı faktdır ki, «qadın azadlığı»,
«qadının maariflənməsi» məsələsi aktuallaşırdısa, bura
da kişilərin dəstəyi böyük rol oynayırdı. Beləliklə, XX əsrin
sonu - XX əsrin əvvəlində məhz nəzər yetirdiyimiz maarif
çilərin ideyalarının yayılması türk tədqiqatçısı Necla Aratın
təbirincə «yeni qadın tipi, modernləşmiş qadın», yəni ma
arifçi qadınlar hərəkatını yaratdı. Bu dövrün görkəmli şəx
siyyətlərindən olan M.Ə.Rəsulzadə də öz mütərəqqi baxışla
rında qadın məsələsinə xüsusi diqqət yönəltmişdir.
M.Ə.Rəsulzadənin XX əsrin əvvəlində yazdığı «Şər
arvadlar» publisistik məqaləsi ictimai həyatın sosial ça
tışmazlıqlarına qarşı yönəlmişdir. O, işsizlik problemini
ana-övlad məsələsi kimi qabartmışdır. O yazırdı ki, «mən
o fəlsəfəyə inanıram ki, xəbisliyin anaları vardır. Bunlardan
biri çox barlı-bəhərli olan işsizlikdir. Bəli işsizliyi gərək şə
rin birinci hərəmlərindən biləsən və yəqin edirəm ki, o baş
hərəmdir. Çalışmaq lazımdır ki, işsizlər olmasın» (74, 340).
Yazıdan aydın olur ki, ümumiyyətlə, o, işsizliyi «qadına
bənzətməklə» çox uzaqgörənliklə bu ideyada müasir gen
der kompozisiyasını qurmuşdur. Qadın işsizdir,- demək
qadın cəmiyyətdə deyil. Qadın ana deməkdir. Deməli, ana cə
miyyətdə alçaldılmışdır.
M.Ə.Rəsulzadənin «Türkiyədə qadınlar» əsərində
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ümumiləşdirmələr, çox variantlı yanaşmalar ilə zəngindir.
O, qadın istismarını cəmiyyətin bəlası sayırdı. M.Ə.Rəsulzadə
Türkiyədə qadının vəziyyətini tədqiq edərək, qadın azadlığı,
onun bərabərlik hüququ məsələlərinin İslam Şərqində, qadın
hüquqları tapdanan əksər ölkələrdə eyni olduğunu göstərir
di. Bu münasibətlə yazırdı: «Yaxın ailələr arasında kişilərdən
gizlənməyən xanımlar vardır... Bütün müsəlman aləmi ilə
bərabər Türkiyə də bilməlidir ki, ailə əsarəti və ailə istibdadı
üzərinə təşkil edilən millətlər heç bir vaxt ailə hürriyyəti və
ailə səadəti mənaları üstündə qurulan millətlərlə mübarizə
edə bilməzlər. Qadın bir millətinə nisfi - mühümlükü təş
kil edir. O aciz isə, hüquqsuz və mərifətsiz olursa, millə
tin yarısı xəstə və məflucdur» (74, 247). Çox diqqətəlayiq
məqbul haldır ki, Azərbaycanın maarifpərvər, demokratik
ziyalıları cinslərin bərabərlik hüququ məsələsini müdafiə
etmiş, qadın diskriminasiyasına xüsusi fikir yönəltmişdər.
Bu nöqteyi-nəzərdən M.Ə.Rəsulzadə qadının siyasi-ictimai
həyatda yerini görür, bu haqda belə düşünürdü: «Bunlardan
əlavə qadınlara məxsus sənayei-nəfisdən, musiqidən, rəsm
dən dəxi birərini də öyrənmək, ədəbiyyata təvəqqül etmək,
şerşünaslıq istanbullu kübar bir xanımın istəkli məşğələsini
təşkil edər... Qadınlar arasında fransızcadan başqa ingiliscə
də olunur» (74, 240). Bu kimi ideyalar M.Ə.Rəsulzadə və
onun həmfikirlərini ADR dövründə Şərqdə ilk dəfə ola
raq qadınlara da seçib-seçilmək hüququ verməklə, həm
də onların bərabər hüquqluluğunu təsbit etməklə nəticələn
di. Məhz bu nöqteyi-nəzərdən Azərbaycanın milli azadlığı
uğrunda mübarizədə ziyalılar «qadın məsələsini öz müba
rizə proqramlarının ayrılmaz tərkib hissəsi kimi görürdülər.
İlkin olaraq qadının maariflənməsini, savad almasını tələb
edən fikirlər tədricən onların siyasi hüquqları uğrunda mü
barizəni də dəstəklədi». M.Ə.Rəsulzadə bu münasibətlə
yazırdı: «Yalnız hümmət istər ki, gənclər (o cümlədən, qız
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lar-R.M.) qələbələrini siyasi mövqelər ehrazından ziyadə bu
kimi əsasların müzəffərində görsünlər və onun üçün çalış
sınlar» (74, 247).
Yuxarıda fikir və baxışlarına müraciət etdiyimiz görkəm
li maarifçilər, tərəqqipərvər ziyalıları cinslərin hüquq bəra
bərliyinə aparan əsas məqsədi cəhalət və mövhumatı dağı
da biləcək qadın təhsilini dəstəkləməkdə görürdülər. M.Ə.
Rəsulzadə hətta mühacirətdə olduğu dövrdə, türk qadınına
xitabən, ümumilikdə Şərq qadınının, azadlığının savadda,
elmdə görür və yazırdı: «Camaatı ayıltmaq, onu dərrakəli et
mək üçün nə lazımdır? - maarif, maarif, maarif!» Ancaq elm
və bilik ilə caamat özünün nə olduğunu və nə edə biləcəyi
ni qana bilər» (76, 296). Burada o, həmdə dönməz maarifçi
kimi çıxış edirdi.
Qadın problemləri, onun hər cür diskriminasiyası, asılı
lıqdan, zordan azad edilməsi, savadlanması, ictimai həyatda
yer tutması Azərbaycan romantikləri M.Hadi, A.Şaiq və H.
Cavidin də diqqət yönəltdiyi əsas məsələlərdən olmuşdur.
Azərbaycan tarixi qadın məsələsi, qadın problemini qaldıra
raq, cinslərin bərabər hüquqluluq məsələsini qəbul edən bu
kimi maarifçilərin, demokrat, ictimai xadim, siyasi lider və
ziyalıların adını qoruyub saxlamışdır.
Bir cəhəti də qeyd edək ki, məktəblərin, xüsusi kənd
məktəblərinin azlığı, artıq XX əsrin əvvəllərində əksər kənd
lərin demək olar tam savadsızlığı Azərbaycan ziyalılarının
təlaşına səbəb olmuşdu. Bu mövzuya həsr edilmiş çoxsaylı
yazılar arasında kənd məktəblərinə həsr edilmiş məqalələr
silsiləsi xüsusi nəzəri cəlb edir. Məsələn M.Ə.Rəsulzadənin
«Kənd məktəbləri xüsusunda» («İqbal», 31 dekabr 1914cü il) məqaləsində qeyd edilirdi ki, Bakı uyezdində 1 ədəd
də kənd məktəbi yoxdur. «Yenə kənd məktəbləri haqqın
da» (İqbal», 31 dekabr 1914) məqaləsində də bu məsələyə
yenidən toxunulur (74, 518). Gender mədəniyyətinin təşək

külündə həlledici amil olan milli mentalitet anlayışının şərhi
üzərində bir qədər ətraflı dayanaq. Söhbət qadının savadlan
ması problemi idisə, burada həm də kişi cinsinin də tstəyi
gərək idi. Tarixən təşəkkül tapmış adət-ənənələrə görə isə
«qadının yerni tətbəx», «qız hara, məktəb hara» deyimlərin
də özünü əkes etdirirdi. Kənd məktəblərinin yoxluğundan
bəhs edərkən unutmamalıyıq ki, şəhərdə də təhsil məsələsi
çox çətinliklərlə üzləşirdi. Cəhaləti, geriliyi və illərlə qərar
laşmış təsəvvürləri «dağıtmaq» olduqca çətin idi. Burada
milli mentalitet də xüsusi rol oynayırdı. Milli mentalitetin
təşəkkül və inkişafı aynlıqda din, o cümlədən, islam dini
və ya iqtisadiyyat, siyasət və s. bağlı deyil, onların icti
mai şüurda sintezi bu şüurun cəmiyyətdə, gender müna
sibətləri də daxil olmaqla, davranış münasibətləri, prin
siplərinə təsiri onların vəhdəti ilə bağlı idi. Buna görə də
gender münasibətlərinin tədqiqi zamanı onların cəmiyyətin
iqtisadi, yaxud dini görüş və münasibətlərindən asılılığını
vurğulamaqdansa, həmin münasibətləri mentalitetlə bağlı
araşdırmaq daha məqsədəuyğundur. Z. Quluzadəyə görə
mentalitet varlığın dərki və özünüdərkin dünya və onunla
şərtlənmiş davranış prinsipləri sisteminin sintezini ehtiva
edən fenomendir, sosio-mədəniyyətin törəməsi olaraq o, sosio-mədəniyyətə fəal təsir göstərir (3 3 ,1 8 ). Müxtəlif maddi
və mənəvi amillərin təsiri nəticəsində təşəkkül tapması onda
dəyişkənlik və sabitliklə səciyyələnən cəhətləri birləşdirir,
bir fenomen kimi onun özünəməxsusluğunu müəyyən edir.
Əgər iqtisadi inkişaf və siyasətlə bağlılıq mentaliteti nis
bətən sürətlə dəyişmə və yeniləşməyə istiqamətləndirirsə,
onun təşəkkülünü şərtləndirən amil - adət, ənənə, din həmin
dəyişkənliyi ləngidir, tarixi yaddaşı, keçmiş mədəniyyətlərin
təcrübəsini mühafizə nəticəsində sabitlik və qismən konservatizmə meyl yaradır. Mentalitet ətaləti və durğun hadisə olmamaqla daim hərəkət və inkişafdadır, onun dəyişkənlik və
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inkişaf sürəti isə daha çox cəmiyyətin ictimai-siyasi həya
tı ilə bağlıdır. Sosial baxımdan müxtəlif tərkibli cəmiyyətdə
müxtəlif təbəqələrin mentalitetləri də fərqlidir. Fərqin men
talitetlərinə onun intellektual səviyyəsi ciddi təsir göstərir.
Təbii ki, cinslərin mentalitetlərini müəyyən etmədə fərqlər
mövcuddur. Mentalitetə xas olan bu universal xüsusiyyətlər
Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövrlərində gender tədqiqi
zamanı nəzərə alınmalıdır. Mentalitet, cinsin özünüdərki
əks cinslə yanaşı yaşama zamanı özünütəsdiq imkanlarım
müəyyən edir. Bizə məlumdur ki, qlobal miqyasda və ümu
miləşdirilmiş cinslərarası münasibətdə ziddiyyətlərin XIXXX əsrlərdə zirvəyə çatan arasıkəsilməz artmasını müşahidə
edirik. Avropanın bir sıra inkişaf etmiş ölkələrində, gender
qarşıdurması təşkilatlanmış xarakter kəsb edir. Ötən əsr
lərdə qadınların gender bərabərsizliyinə qarşı kütləvi təşkilatlandırılmış və uğurlu etirazların olması haqqında məlu
mat yoxdur. Burada bir sıra cəhətlər meydana çıxır.
Azərbaycanda gender münasibətlərinin özünəməxsuslu
ğu ondan ibarət idi ki, Avropadan fərqli olaraq, burada qa
dın öz hüquqlarını fəal müdafiə etmək üçün real imkanlar
dan məhrum idi. Qadının hüquq və azadlığı uğrunda yüksək
inkişaf etmiş milli mədəniyyətin humanist və demokratik
prinsipləri üzərində tərbiyə görən, əsasən kişilərlə təmsil
edilmiş milli ziyalılar çıxış edirdilər. Nəticə olaraq bura
da gender əksdurması Qərbə xas olan şərt xarak ter al
madı və həm də feminizm hərəkatının yaranması üçün
obyektiv imkanlar yox idi. Kişilərin bir hissəsinin belə
qadın hüquqları uğrunda mübarizəsi, gender əksidurmasının kəskinliyini və qadınların mübarizəyə girişməsi
məsələsini sanki aradan götürürdü.
Böyük şair S.Vurğun «Yandırılan kitablar» şerində üzü
nü qəsbkarlara tutaraq tarixə nəzər salmışdı: «Bir varaqla
tarixləri, utan mənim qarşımda; Anam Tomris kəsmədimi.
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Keyxosrovun başını»? Bu fikir sovet dövrünün ən ağır vax
tında, repressiyanın ağır illərində deyilirdi. Nə üçün S.Vurğun
Tomrisə «ana» deyə müraciət etmişdi? Onu «anam Tom
ris» adlandırmışdı? Çünki o, Azərbaycan milli dövlətinin
ilk qadın Tarixi idi, ilk qadın hökmdarı idi. Məhz bu səbəb
dən S.Vurğunun bu müraciətə mənəvi haqqı vardı. Tomrisin
Kirə məktubları, Kirin cəsədi üzərində söylədiyi nitq kişi-qa
dın münasibətlərində, iki hökmdarın qarşılaşmasında bir
xətt sual doğurmur - hər iki sərkərdənin cinsi mənsubluğu
deyil, hakim - dövlət rəhbəri nüfuzu önə keçir. Tomris qə
dim Azərbaycan torpağının ilk qüdrətli qadın hökmdar idi
(11, 222). Tarixin atası hesab edilən Heredotun «Tarix»
kitabında bu qüdrətli qadın haqqında söhbət açılır: «Əsir
lərin içərisində massagetlərin başçısı hökmdar Tomrisin
Süpərgənis adlı oğlu da vardı», «Mən massaget hökmdarı,
həqiqətən sənə qan içirəcəm, çünki sən qandan hələ doymamısan». Bu məktubda Tomris-müdrik, xeyirxah hökmdar
kimi çıxış edir, yenə o təmkinlidir, yenilməzdir, amansızdır.
Düşmənə tövsiyəsi budur. «Mənim oğlumu ver və sağ-sala
mat torpağımdan çıx get» (65, 282).
Belə bir tarixi faktın mövcud olduğu halda, Tomris
haqqında ümumiyyətlə əfsanə kimi bəhs edilməsi təəccüb
doğurur. Tarixdə qadın hökmdar, sərkərdə qadın, vuruşan
rəhbər, SİYASİ qadın tipi «unudulur», sanki tarixdə «görmək
istənilmir», yalnız mifik surət təqdim edilir. Onda belə qənaət
yaranır: ya «kişi» hökmdarın məğlubiyyəti «gizlədilsin» və ya
qadın surəti təsəvvürlərdə «qalxmasın», ya da S.Bovuarın
«Qadın kimi doğulmurlar, qadın olaraq formalaşırlar»
tezisinin isbatından qaçırlar. Çox sonralar isə dahi S.Vurğun
bu həqiqəti tarixə bəyan etdi. S.Vurğundan söz düşmüşkən,
qeyd edək ki, XX əsr Azərbaycan klassiki kimi tarixləşən bu
böyük dahi yaradıcılığında heç vaxt qadın məsələsinə laqeyd
qalmamışdır. Onun hökmdar Şirini, vəzir xanımı Xurama113

nı, cəmiyyətdə öz yeri olan Aygünü, Mayası və s. obrazları
həm tarixdir, həm canlı salnamə, həm də yeni cəmiyyətdə öz
sözü, öz müstəqilliyi olan azad vətəndlaşlardır (11, 223).
Böyük Hüseyn Cavid «Afət»i, «Xəyyam»ı, «İblis»i ilə
mənəviyyatımızın ruh dünyasını açıb göstərdi, «yerə enməm
də səma şairiyəm!» deyə sona qədər sosializmi müvəqqəti
hesab etdi. H.Cavid hələ o vaxt, bəlkə zamanı qabaqlayaraq,
«Uçurum»da Şərq-Qərb münasibətlərinə toxunuraraq,
«Avropada işıq da var, zülmət də» demişdi. Qərb dünya
sındakı əksiklikləri, təzadları gözəl duyan H.Cavid bizim Qər
bə birtərəfli münasibətimizdən çox narahat olurdu. Filosof
S.Xəlilov haqlı olaraq yazır ki, «Avropadan fəzilət, himmət,
ciddiyyət, vüqar duyurkən - yalnız çürük bir zünnəlik
aldılar», - deyən şair elə bil ki, gələcək təhlükələri görərək,
bizi «ayıq davranmağa» dəvət edirdi (32, 38). H.Cavid qadı
na verdiyi ən möhtəşəm qiyməti yüksəkdən-yüksəkdir. Belə
ki, böyük H.Cavid siyasi fəlsəfəsi cəmiyyət yalnız «Qadın
gülərsə bu issız mühitimiz güləcək, sürüklənən bəşəriy
yət qadınla yüksələcək!» «fərman») ilə təsdiqlənib.
Qərb mütəfəkkirlərinin də böyük əksəriyyəti qadınlar
haqqında fərqli fikirlər söyləmiş, onların çətin dərk edilən
və qəliz təbiətlərini özlərinə məxsus həm düz, həm də yan
lış mühakimələrlə izah etmişlər. Bu sırada Didronu, Zolyanı, Mopassanı, Şamforu, Laroşfukonu, A.Puşkini, M.
Lermontovu, L.Tolstoyu, Molyeri, Nitşeni, Şopenhaueri,
Kantı, Hegeli, Merimeni, Stendalı və s. göstərmək olar.
Mülahizələrinin dəqiqliyinə, onların dərinliyinə baxmaya
raq, heç bir qadın təfəkkürünün intensional təhlil mexaniz
minə, qadınların kişilərə münasibətdə davranışına diqqət
yetirmişlər. Bu faktor kişi və qadın əlaqələri dairəsində, çox
zaman həqiqi reallıq kontekstindən aralanmış («aforistik»)
mülahizələrdən daha vacibdir. Əminliklə qeyd edə bilərik ki,
hələlik O.Veyninqer, qismən də A.Şopenhauer, V.Kurba-

tova, K.Arons, D.Kuryanski, S.Peyc və M.Kentdən başqa
heç kim, problemli vəziyyətlərdə və kişi+qadm mikroplanlı
sistemindən həyatı konfliktlərdə, qadının şəxsiyyəti kimi tə
dqiqatı problematikası ilə məşğul olmamışdır (11, 224).
M.Kentin «Boşanmanın strategiyası», K.Baldyinin
«Don-Juandan qorxma», D.Kuryanskinin «Arzuladığın
kişini necə tapmalı?», İCAronsun «Boşanma-iflas və ya
yeni həyat», S.Peycin «Əgər mən belə gözəgəlimliyəmsə,
niyə indiyə qədər təkəm?» (7 7 , 2 0 ) əsərləri məzmunları
na görə məqbul olsalar da; əksəriyyətində analitiklik, sinte
tik arqumentlik, psixoloji dərinlik çatmır və hiss olunur ki,
müəlliflər kişilərə yox, qadınlara daha çox meyilli və rəğbət
edəndirdilər.
Başlığa çıxartıdığımız adın digər bir tərəfi- Qərb aləmi
ni də nəzərdən keçirdikdə oxşar fərqli cəhətlər aşkar olunur.
Bu cəhətdən Rusiyada qadın məsələsi, qadın hərəkatından
danışarkən, Şimal paytaxt - Sankt-Peterburq alimlərinin bu
sahədə geniş araşdırmaları daha çox nəzərə çarpır. Sosia
lizm nəzəriyəsinin dahilərindən biri V.İ.Lenin qadın prob
leminə xüsusi yanaşma, öz baxış tərzi olmuşdur. Onun
«Qadınsız Rus inqilabı qələbə çala bilməzdi» tezisi çox
məşhurdur. Lakin qadının Rusiyada rolu tək bu hadisə ilə
bitmirdi. Tədqiqatçı Q.A.Tişkinin fikrinə görə, «iqtisadi və
mənəvi həyatda Rus qadının rolu o qədər nəhəngdir ki, tam
hüquqla demək olar: «Rus tarixini hərtərəfli təhlil etmək la
zımdır» (7 8 ,1 3 8 ).
Adətən XIX əsrin 60-cı illərində aparılan islahatların qa
dın məsələsinə də təsir etdiyinə diqqət yönəldilir və hətta
ictimai-siyasi mübarizənin iştirakçıları da belə hesab edirlər.
Biz Azərbaycan reallığında bəzi məsələləri Rusiya ilə bəra
bər verməklə onu da göstərək ki, Azərbaycan XIX əsrdən
Rusiyanın tərkibində olduğu üçün də, heç də keçirilən bütün
islahatlardan kənarda qala bilməzdi. XIX əsrin 60-cı illərində
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Rus tarixində N.F.Suslova, N.Korsini, M,Boqdanova kimi
qadınların «Torpaq və azadlıq» cəmiyyətində iştirakını bir
qrup qızın - «Е., V., M., O.Vısotski bacıları, M.Spiridinova,
E. L və A.L. İvanova bacılarının» Moskvadakı cəmiy-yətlərini göstərə bilərik. Daha sonra XIX əsrin 80-ci illərində
görkəmli inqilabçı qadınlar sırasında V.Zasuliçin, S.Perovskayanın, V.Fiqnerin və yüzlərlə başqa qadının adı tarixləşmişdir (11, 225).
Ailədə qadınla kişinin bərabərlik məsələsini Pisarevin və
Çernışevskinin əsərlərində təlqin olunmuşdur. Onlara görə,
qadın və kişi həm ailədə, həm də ictimai həyatda dostdur,
bir-birinə yardımçı və uşaqların tərbiyəsində eyni hüquq
ludur. XIX əsrdə ailə kəbin və boşanma məsələsi çox mü
bahisələr yaradırdı, bunun zəminində də «qadın azadlığı»
problemi qabarmışdı. Rus mütəfəkkürlərindən L.Tolstoy,
F. Dostoyevski, o dövrdə çox yayılmış «saxta kəbin» islaha
tına (qızlar oxumaq üçün, əgər valideyn razılıq vermirdisə,
saxta kəbinə gedir, valideyn məsuliyyətindən azad olurdular-R.M.) qarşı mübarizə aparmış bu kimi halı təqdir etmə
mişlər. XIX əsrin bu məsələdə gözəçarpan bir xüsusiyyəti də
ziyalı qadınlar arşında müstəqillik yolunda yaranan gizli təş
kilatlarda iştirakı idi. Qadınların siyasi hərəkata qoşulması
ölkədə, nüfuz qadın liderlərinin yetişməsinə səbəb olmuşdu.
Bunlar arasında A.Kollontayı, A.Filosofovanı, E.Kuskovanı, V. Zasuliçi və başqalarını göstərmək olar.
Lakin, burada da kişi ziyalılar, kişi inqilabçılar, kişi maa
rifçi-demokratlar tərəfindən dəstək verilməsi labüd hal idi.
Qadın liderlərin artması onlardan təbliğat-təşviqat işində də
istifadə olunmasına zəmin yaratdı. Sosial-demokrat mey
lli L.Radçenko, L.Kpinoviç, N.Krupskaya, V.Kojevnikova,
E.Stasova və başqaları belələrindəndir. Burada bir cəhət
mühüm idi, artıq proletar ziyalı qadın təbəqəsi də forma
laşmağa başlayırdı. Düzdür, bu tip qadınlar həm də öz fiziki
116

əməkləri ilə seçilirdi. Onlar gündüz işləyir, gecə savad kurs
larına gedir və həm də ailədə üzərlərinə düşən rolu yerinə
yetiridilər (78, 136). Rus klassik anarxistləri M.Bakunin
və P.Kropotkinin şəxsi həyatlarında müxtəlif rol oynamış
çoxlu qadın olmasına baxmayaraq, onlar da qadını hörmətə
layiq, səcdə olunmalı sayır, lakin həm də əyləncə və ehtiras
üçün vasitəçi hesab edirdilər.
Elə bu ərəfələrdə çıxan «Rassvet» jurnalı da qadın
məsələsi sahəsində mühüm rol oynamışdır. Bu jurnalla eyni
vaxtda nəşr olunan «Təhsibdə «Feminizm və qadın azadlığı»
adlı məqalə ilə çıxış edən Z.Vengerova Avropa və ABŞ qadın
larının feminizm hərəkatından xülasə verir, qadın emansipasiyası qarşısında duran məsələləri açıqlayırdı. Rusiyadakı
vəziyyəti isə belə qiymətləndirirdi: «xarici maneələr də daxil
olmaqla, qadınların tam mənəvi azadlığı uğrunda» çoxdan
mübarizə gedirdi. Bu «xarici maneəyə» qarşı Vengerova induvidualizmi, əskidən gələn «evdar qadın» ehkamını qoyur
və yeni mənəvi əxlaq tərzinin yaranmasını təbliğ edirdi. Bu
isə yeni tip «rus qadını» yaradır (11, 226).
Bu dövr qadın obrazları ilə tanınan A.Verbitski də əsər
lərində «yeni tip qadın surətləri» ilə bərabər həm də yeni
«kişi tipləri» yaradırdı. X1X-XX əsrlər rus ictimai-siyasi həya
tında həqiqətən də «bir ordu» ziyalı qadın yetişmişdi. Buda
təqdirə layiq haldır ki, məhz bu dövrdə feminizm problemi,
ümumilikdə cinslər məsələsinə maraq çox idi. Yuxarıda istər
ictimai, istər bədii, istərsə də siyasi sahədə adları çəkilən
qadınlar sırasında ictimai fikir tarixində, fəlsəfə elminin
inkişafında yeri olan qadınları da öyrənməyə ehtiyac var. il
Yekaterinanı xatırlayaq ki, ona «taxtda olan filosof» adı veril
mişdi. 0, Didro ilə dost idi. Volterlə daim məktublaşırdı. Bu
məktublarda müasir siyasətin bir çox problemlərinə, o cüm
lədən əxlaq, sosial münasibətlər məsələlərinə də toxunmuş
dur. II Yekaterinanın həməsri, rəfiqəsi Yekaterina Daşkova
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iki Akademiyaya rəhbərlik etmişdin Peterburq Elmlər
Akademiyasına və Rusiya Akademi-yasına. XIX əsrin so
nunda Z.Volkonskaya da çox məşhur olmuşdur. Qadınların
elmi həyata atılması real sosial təzahürlərdən irəli gəlirdi.
Artıq 1859-cu ildən ilk azad dinləyicilər qrupu formalaş
mışdı. Bunlardan bəziləri hətta elmdə çox yüksəldilər: So
fiya Kovalevskaya - Avropa da belə tanınmış riyaziyyatçı;
M.Suslova dissertasiya işi müdafiə edib, «tibb, cərrahlıq və
mamalıq» üzrə doktor adı almışdı (29).
XIX əsrin sonunda fəlsəfə elmi sahəsində də qadınlar
«görünməyə» başlayır. Bunlar içərisində E.P.Blavatskinin
adını, həm də ona görə xüsusi qeyd edirik ki, Şərq fəlsəfəsi
sahəsində bu qadının xüsusi əməyi olmuş, həm də «Teosof»
cəmiyyətinin və «Ezoterik» məktəbin banisi idi. Onun ide
yaları rus kosmizminin inkişafına kömək etmişdir. Klassik
fəlsəfə ilə V.Boltinin, M.Vametskayanın, O.Leontyevanın
məşğul olmaları, fəlsəfədə qadının iştirakına özünəməxsus
bir kontekst yaratdı. Rusiyada ilk professional filosof qa
dın Mariya Vladimirovna Bezobrazova (1857-1914) he
sab edilir. Bu dövrün görkəmli filosofları S.Solovyov və
V.Rozanov M.Bezobrazovanm yaradıcılığını və şəxsiyyətini
yüksək qiymətləndirmişlər. V.Solovyov onun «qadın hərəka
tı» haqqında olan baxışlarını deyil, məhz ictimai-fəlsəfi fikir
lərini dəyərləndirmişdir. Digər rus mütəfəkkiri V.Rozanov
isə M.Bezobrazovanı bir filosof alim kimi dəyərləndirmiş,
xüsusən onun cinslər haqqında olan çox incə fikirlərini müs
bət qiymətləndirmişdir. O, qadının psixo-fizioloji xüsusiyyət
lərini məharətlə göstərə bilmişdir. V.Rozanov «Yeni zaman»
qəzetində hətta belə bir müqayisə də aparır: «paralellik bu, tam olmalıdır». Yanan material haqqında və onu tapan
S.Kovalevskayanı kim tanımır? Mariya Bezobrazova - bu adı
isə heç kimsə tanımır. Lakin, M.Bezobrazovanm S.Kovalevskayadan heç də az olmayan «materialı» vardır. Bu iki qadı-

mn keşməkeşli həyatına oxşardır. 0, ilk rus qadın xeyriyyə
cəmiyyətinin yaradanlardan biri olub. Sonradan özü - qadın
cəmiyyəti yaradır. Sankt-Peterburq Universitetində müstəqil
fəlsəfə cəmiyyəti yaratmaq ideyasını məhz o irəli sürmüşdür.
0, bu cəmiyyətlərin təsis yığıncağındakı çıxışında tək xey
riyyəçilik işi ilə deyil, bütövlükdə qadını savadlandırılması
uğrunda mübarizə aparmağa səsləyirdi. Qadının da elmə
gətirilməsini, xüsusi qadın məktəbləri yaradıldığı kimi, dərs
deməyə məhz pedaqoq qadın kütləsi hazırlanması fikirlərini
irəli sürmüşdür. M.Bezobrazova «Qadın işi» və «Analara
kömək» jurnallarının işində də iştirak etmişdir (11, 228).
XX əsrin əvvəli qadın hərəkatında mədəni inqilab dövrü
kimi xarakterizə edilir. 1908-ci ildə Sankt-Peterburqda ke
çirilən Birinci Ümumrusiya qadın qurultayı cinslərin bəra
bər hüquqluluq məsələsinə toxunuldu. Qurultayın məqsədi
müxtəlif təşkilatların birləşdirilməsi idi. A.Kollontayın fik
rincə, XX əsrin əvvəlində «qadın məsələsi - bu son hesabda
bir tikə çörək məsələsidir. Bərabər hüquq tələb edən qadın,
hər şeydən əvvəl iqtisadi cəhətdən müstəqil olmalıdır» (58,
8). Onun bu fikirlərini alim qadın L.Braun da dəstəkləyirdi.
L. Braun «qadın məsələsini» iqtisadi məsələ sayır, daha doğ
rusu əmək uğrunda mübarizə şəklində ifadə edirdi. K.Setkln və digər inqilabçı qadınların əksəriyyəti də bu strategiya
ilə çıxış edirdilər. Onlardan fərqli olaraq V.Bilşay problemi
daha geniş aspektdə götürərək, hesab edirdi ki, «bu ictimai
həyatın müxtəlif sosial problemlərini əhatə edən iqtisadi, si
yasi, hüquqi və etik tərəfləridir» (79,8).
Qadın məsələsinə böyük əhəmiyyət verən V.İ.Lenin inqi
labın ilk dövründə qadınların bu sıraya daxil edilməsini bir
məsələ kimi hələ «Kapitalizm və qadın əməyi», «Sovet haki
miyyəti və qadının vəziyyəti», «Sovet Respublikasında qadın
fəhlə hərəkatı məsələləri», «İşçi qadınlara» və s. əsərlərin
də irəli sürmüşdür. K.Marksla fikirlərini bölüşdürərək, o ya
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zırdı: «Nəhəng ictimai çevrilişlərin heç biri qadın fermenti
[mayası - R.M.) olmadan mümkün deyildir» (58, 20). V.l.Le
nin fəhlə qruplarının, komissiyaların hər birinin nəzdində
qadın şöbələri yaradılmasını müdafiə edirdi. Çox maraqlıdır
ki, V.İ.Lenin: «Qanunla bərabərlik hələ həyatda bərabər
lik demək deyil» (11, 228) - deyə xəbərdarlıq edirdi. Onun
baxışlarına görə, bərabərliyi qanunla əldə etmək nailiyyəti,
faktiki olaraq cəmiyyətdə, o cümlədən, ailədə də həyata keç
məsinə nail olmaq çox çətindir.
Burada filosof S.Xəlilovun baxışları fikrimizi əsaslan
dırmaq üçün məqbuldur. O, yazır: «İnsan mürəkkəb biososial-mənəvi sistemdir. Onu təşkil edən bu müxtəlif müstəvilər
dən hər hansı birini ön plana çəkib, qalanları nəzərdən atsaq
insan haqqında tam, bütöv təsəvvür əldə etmək mümkün
olmaz. Lakin lap bu yaxınlara qədər insana əsasən sinfilik
prizmasından nəzər salınırdı, bütün yerdə qalan cəhətlər, in
sanın mənəvi və fiziki keyfiyyətləri isə kölgədə qalırdı.
İnsanın fərdiyyəti, mənəvi təkrarlanmazlığı, unikallığı
unudulur, eyni ictimai münasibətlərin məcmuyu olan bütün
insanlar eyni bir çərçivəyə salınırdı. Nəticədə, bərabərlik
ideyası bərabərçilik prinsipinə çevrilir, unikal insan fərdiy
yətinin yerini milyonlardan biri olan özgələşmiş sosial in
sanlar tuturdu» (34,23).
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§ 1 0 . Sekulyar G ender və M ultikulturallığın
özünü təşk il miqyası
O vaxt ki, Allah insanı iki müxtəlif cinsə
bölür, bu yarım taylar daim öz tayını ax
tarır.
Platon
M üxalif olursa iki yoldaş bil
Onların cəhdi də boş çıxar müdam
A.Bakıxanov
XX əsrin ortalarından etibarən gender siyasəti meydana
çıxmaqla, istər elmdə, istərsə də təhsildə öz təsir məkanını
artırmaqla, həm də yeni məzmunla inkişaf etməkdədir. Bu
yeni istiqamətə yiyələnməklə bu sahə sırf sekulyar (dün
yəvi) və məntiqcə tipik Qərbdən gələn bir layihədir. (Lakin
unutmayaq ki, İslamın müqəddəs Kitabı «Qurani-Kərim»də qadınlarla bağlı xüsusi ayə və surələr vardır). Bu heç də
digər simvollaşmış mədəni monolitlərin və quruluş baxı
mından dayanıqlı, eləcə də Qərb üçün yad mənşəli struktur
sistemlərin dağıdılıb aradan çıxarılması və diskreditasiyası
deyildir. Yəni bir mənalı olaraq mədəniyyətin nüfuzdan düş
məsinə, hörmətini itirməsinə doğru yönəldilməmiş, əksinə
təzələnərək qlobal inteqrasiya məkanında bu yeni diskurslar köhnənin dağıdılması ilə yox, yeninin dünənin - yəni köh
nənin pozitiv yönümləri üzərində «tikilməsinə» rəvac verir.
Dünya ölkələrini, xalqları və insanları bir-birilə sıx
bağlayan, qlobal, lokal, regional, sosial, siyasi, mədəni və s.
münasibətlərin ünsiyyət sistemlərinin inkişafını hədsiz
sürətləndirən qloballaşma cəmiyyətdə cinslərarası müna
sibətə də bilavasitə təsir göstərir və artıq öz təzahürlərini
aşkar bildirməkdədir. Bu baxımdan gender probleminin yal
121

nız lokal, konkret aspektdə deyil, qlobal və lokal tərəflərin
sintezində tədqiq etmək daha aktualdır.
Azərbaycan Avropa və Asiyanın qovşağında yerləşən,
geosiyasi baxımdan zəngn təbii ehtiyatlara, yüksək mədəni
müxtəliflik potensialına multikultural mədəniliyə malik
sintez mahiyyətli bir sivilzasiyadır. Və dünyada baş verən
proseslər bu məkanın mədəniyyəti və elmində öz dolğun ək
sini tapır. Bu da Azərbaycanda multikultirallıq və genderin
özünəməxsusluğu, dünya ilə müqayisədə ümumi və fərqli
cəhətlərini aşkarlamaq üçün qlobal miqyasda gedən proses
lərlə əlaqəli təhlilini gündəmə gətirir. İ. Məmmədzadə ya
zır ki: «dünyada iki əxlaq, iki etika mövcuddur. Onlardan
biri Dialoq, diskussiya və digər maraqlan qəbul etməklə öz
məqsəd və maraqlarına çatmaqdır» (49,91).
Təbii ki, buraya antik və qədim, effektiv və nüfuz dairəsi
geniş olan müxtəlif dini mədəniyyətlər də daxildir. Nəzərə
yetirək ki, fiktiv olanın dağıdılması prosesi doğrudur. Çün
ki digər müstəvi ölçüsündə fəaliyyət göstərən güclü mədə
niyyətin və obrazlı yaddaşın müxtəlifliyi uzun illər keçsə
belə, ideallaşmış surətin yaddaşda saxlanmasını prinsipcə
ləğv etmək yaxud onun orientasiyasını dəyişmək mümkün
dür. Məhz gender mədəniyyəti vasitəsi ilə bu təşkil olun
muş və institutllaşması mahiyyətcə dini devalvasiyaya və
daha mobil, «müasir» strategiyalarla əvəzlənməyə doğru
yönəlmişdir. Bu strategiyalar isə aydındır ki, müasir dövrdə
mədəni praqmatizmin dövrü ayrılmalarına bölünür.
Azərbaycan dünyaya sübut etmişdir ki, sivilizasiyalararası dialoq və əməkdaşlıq Şərq xalqlarının həyatı tələbidir,
yeniləşən dünyanın zərurətidir. 2012-ci il BMT, YUNESKO və
Azərbaycan dövlətinin təşəbbüsü ilə Bakıda keçirilən "Döv
lət və din: dəyişən dünyada tolerantlığın güclənməsi" 1 Bey
nəlxalq konfrans və "Qloballaşma şəraitində kulturoloji innovasiyalar və sosial-mədəni inkişafa" həsr edilən beynəlxalq

tədbir bir daha təsdiq etdi ki, Azərbaycan bu sahədə dünya
xalqları üçün örnək rolunu oynaya bilər. Bu həmin tədbirdə
iştürak edənlərin ümumi qənaəti idi. Bu o deməkdir ki. Şərq
xalqları üçün sivilizasiyalararası dialoq və əməkdaşlıq hə
mişə həyatı məsələ olmuş və belə də qalmaqdadır (83).
Bu baxımdan multikultural mədəniyyəti Şərqdə də
Qərbin digər, eyni statusu yerinə yetirən, sekulyarlaşmış
mədəni prosesləri ilə həm oxşar, həm fərqli olur. Bəs belə
olduqda, bütün fərqli şəraitdə vəziyyət necə olur? Təbii ki,
burada da dağıtma, çökdürmə, lağımatma, araqarışdırma, pozma kimi metodlarla yanaşı eləcə də vurğu həm ri
torik-ideoloji, həm də əməli-təsirli üsullar üzərində qoyula
raq, bəzən «siyasətçi»lik də edilir. Bu vasitə ilə qarşı tərəfi
onun öz məntiqi ilə yox, «mübarizədən» çıxarmaq və «öz
proqramı ilə», iştrakçılar qarşısında "imtahan" tipli sınaq
yaratmaqla, düşüncələri dini monolitdən qoparmaqla, öz
tərəfinə çəkəcək, öz strukturuna daxil edərək özünü təşkil
zəminində düşünməyə vadar etmək məqsədi güdülür.
Tarixi inkişaf mərhələləri boyunca mövcud olmuş hər
hansı mədəni monoliti, adəti, ənənəni və o cümlədən dini
təsəvvürləri, əqidəni ləğv etmək və yaxud «onun sekulyarlaşmış miqyasına» daxil olmaq mümkünsüz bir işdir.
Həm də bu kimi təbirləri «könüllərdən», «düşüncələrdən»
«pozmaqla» və yalnız onda bu boşalmış «Məkana» daxil ol
maq cəhdi hansısa zamanda nisbətən mümkündür. Buradan
belə nəticə hasil olur ki, eyni zamanda bu və ya digər miqyas
lı məkana daxil olmaqla, onu özününküləşdirməkdən bəhs
etmək olar. Bəs bu mümkündürmü?
- «Özünütəşkil» vasitəsi ilə yeni dərketmə-qavrama-düşüncə sistemi yaratmaq və bununla da politoloji
texnologiyaların dili ilə desək, «siyasi»nin ikinci tura keç
məsini yenidən formalaşdırmaq lazımdır. Ona görə də hər
hansı digər anoloji psevdo-qnoeseoloji strategiyalar kimi
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gender də - kişi qadın münasibətlərində yeni özünütəşkil diskursu - hər hansı üslubda şərh olunmasına baxma
yaraq, istər elmi-nəzəri, istərsə də praktikaya sırf aidiyyəti
yoxdur. Gender və multikultural termini Avropadan gəlsədə Azərbaycanda tədris proqramı və elmdə tədqiqata daxil
oldu. Bu səbəbdən də istər texniki, istər humanitar sahədə
ictimai siyasi biliyin dünyagörüşündə yeniləşməsinə təkan
oldu. Nəzərə yetirək ki, elə ki, gender mövzusu diskursiv
məkana daxil olur və onun özünü təşkili, içtimai elmlərdə
əsasən müxtəlif sahələrdə paylanır, onun müxtəlif mədə
niyyətlərdə (multikultural) yenidən kodlaşdırılması və
yenilərin yaradılması zərurəti meydana çıxır. Məhz onda
gender mədəniyyəti - din - qlobal məkan və mədəni fərlilik mövzusu elmdə, cəmiyyətdə vacib bir əhəmiyyət qaza
nır. Təbii ki, bu formada həyata keçirilən hallar ilkin diskursa
immanent durur, yəni prosesin ilk səbəbi hardasa unudulur.
Diskurs və ya mövzu monolit mədəniyyətin «bu problem
qadın məsələsidir" “müxtəlif mədəniyyətlərin axınıdır"
zəminində düşüncələrə kəskin hücum edir. Buna kənardan
metodoloji tarixi feminizm «silahında əlavə olunur.
Burada digər sosiohumanitar elmlərin terminologiya
sı da özünütəşkil formasında (gender mətnində) mövzu
ya daxil olur. Bu cür yerdəyişmə əlavələr nəticəsində ikinci
diskursiv sahə, qadın məsələsi yalnız zahirən müəyyən
qanunvericiliklərə təsbit olunur, monolit mədəni bərkimiş düşüncələrdə isə qloballaşma olmur nə olur olsun,
modernləşmə isə yenə qalır. Hər cür sistem mədəniyyət
lər və yaxud mədəni müxtəlifliklər praktiki olaraq heç cürə
bir-birinə nə toxunmur, nə də kəsişmirlər. Hər biri - uzun
müddət bir yerdə olmalarına baxmayaraq, «öz sərhədləri»
daxilində, «öz sərhədlərindən» kənara çıxmadan, öz spesifik
qanunları ilə fəaliyyətin davam edir. Bu səbəbdən də bir-bi
rinə real rəqabət təşkil edə bilmirlər. Yalnız buradan diskur124

siv «yarış» görüntüsü, belə desək «illüziyası» yaranır. Gen
der mədəniyyəti sekulyarlaşır, qadın məsələsi özünütəşkil
zamanında mədəniyyət daxilində yalnız bəzən görüntü verir,
«daşlaşmış steriotiplərə» heç qloballaşma belə təsir edə
bilmir, mədəni müxtəliflik isə belə məqamda əsasən yeniyə
doğru «meyllənir», öz ənənəviliyini sanki «itirir».
Belə qlobal diskursiv biliklər isə «xarici müdaxilələr»
qarşısında müdafiəsiz və şəffafdırlar, çünki qruluşlarına
görə onlar ümumi lokal mənzərədə açıq olmalıdırlar. Sadəcə
bu toplanan biliklər də bir struktur kimi lazımdırlar. Bu ona
görədir ki, onların ətrafında məxsusi submədəni «massivi»
yığılıb, müəyyən bir «sıxlıq» yaratsın. Yəni istər kişiyə, istər
qadına qarşı düşüncə dəyişsin. Bunun üçün «güclü cins» - belə
deyək ki, kişilərin də düşüncəsində real dəyişilmə gərəkdir.
Qadın məsələsini «idarə edənlər» vasitəsi ilə «özəl» gender
sərhədləri cızılır, həm mədəni, həm də cinslərarası fərqlər
bir qayda kimi müəyyənləşdirilir. Beləliklə, konkret xarak
ter daşıyan mədəniyyətdə müəyyən müxtəlifliklər, fərqlər
və istiqamətlər dəqiqləşdirilir. Ən əhəmiyyətlisi isə odur ki,
bu cür qanunlaşmiş, kişilər tərəfindən dəstəklənən qadın öz
nüfuzuna görə, müəyyən qurumlara daxil ola bilmə meylləri
saxlanılır. Burada gender hərəkatı təbiət etibarı ilə «ola bil
məz», daxili məntiqlə yox, xarici təşkilatın, belə desək, BMTnin, ya da Avropa Şurasının sərhədlərinin müəyyən etdiyi
tövsiyyələr, ya da illik hesabatlar vaxtınadək qorunur. Bu
əks və yaxud başqa cür ola da bilməz, dünya patriarxaldır.
Alman H.Haynenin fikirləri çox maraqlıdır. H.Hayne istəyir
ki, «Dünya tarixini oxuduqca hər hansı bir hünər, rəşadət,
yaxud hadisə məni təəccübləndirdikdə bəzən arzu edirdim
ki, o şeylər içgrisində qadın görəydim. Görəydim ki, gizli, ör
tülü şeylər arasında dünyanı qadınlar idarə edir» (46, 38).
Modelləşdirilmiş və modernləşmiş sistemlərin fiktiv olması isə ilk növbədə özünü necə də olsa açıq göstərir.
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Onlar Yeniləşən Avropa standartlarının gözlədikləri şəkildə
prinsipial olaraq real gerçəkliklərə simvolizə oluna bilmirlər.
Məhz burada ondan qadın məsələsinə və yaxud kişi problem
lərinə, bütövlükdə - gender mədəniyyətinə, sosiomədəni
faktorlara dair qanunlar dayaq ola bilmir. Gender Dialoqu
məhz burada artıq ritorik-ideoloji bir «səhnə»dəki «dekla
rasiya» şəklində bəzən başqa sözlə desək, qanunlaşmış gö
rüntü şəkildə istifadə olunur. Bu isə yalnız hansısa ritual
nümayiş situasiyasına lazım gələn məqamlarda həyata keçi
rilir. Yenə də patriarxal düşüncə, yenə də, hətta qadının da
qurur duyduğu aforizm dominantlıq edir. Belə ki, «Kişi kimi
qadındır» deyimi qadının ən «üstün qiyməti» təksimvollaşır.
Gender mədəni müxtəlif kimi "əriyir”.
Gender Dialoqu Yeni dünya nizamında. Yeniləşən mə
dəni modelin müxtəlif nəzəri, fənlərarası qurumlar çərçivə
sində öz tarixi mədəniliyi, müxtəlif dini-mənəvi kökləri,
«bəzəkləri» ilə illüstrasiya olunur. Gender mövzusu da elm
də yeni bir istiqamət olaraq yeniləşsədə, «köhnə» m ateri
allar üzərində yaradılır. Bunun şərhi isə belədir: Gender
institutu çox aqressiv olan feminizmdən fərqlidir, onun
kimi radikal deyil. Burada dominatiıq yoxdur, əksinə bərabərhüquqluq - balans, ahəngdarlıq və tərəf müqabillik var.
Gender Dialoqsuz «kişi-qadın», cins-rol identikliyini bir
araya gətirməklə, siyasi-ideoloji qanunlarsız çətin ki, prob
lemlər silsiləsinə belə müdaxilə xəttini qoruya bilərdi.
Məhz həmin diskursiv «özünütəşkil» monolitinin «daxi
linə» nüfuz edən və sonradan isə cinsin ikinci tərəfini özünə
qoşan «yer», «rol», «mövqe», «mənafe», «maraq» və.s.
kimi hallarda paylaşdırmanın bəlkədə balansının səciyyəvi
nümunələrindən biri də gender mədəni müxtəlifliyində
Mentalitet düşüncəsidir. Yəni, mentalitet adı ilə bağlı istə
nilən mədəni müxtəliflik bunu belə izah edir. Burada əsas

cins-rol, cinslərin sosial fərqli özünün təşkilinin hər za
man mədəni monolitə «hücumudur». Bu mədəni müxtəlif
liyin Şərq-Qərb steriotipləri özəl, xüsusi, ayrı, ümumi də
ola bilir, qloballaşma məkanına uyğunlaşada bilir, inkar da
edə bilir. Həm də gender mədəniyyəti deyilən diskursivin
açıq reallıqla heç bir dağıdıcı əlaqəsi yoxdur: nə fiziki, nə də
psixiki, nə tarixi, nə mədəni, hətta sırf elmi reallıqdan doğan
qanunvericiliklə də köhnəni məhv etmə «siyasəti» yoxdur.
Bunu real olaraq gender kontekstində dəqiqləşdirək. Kişi
və ya qadın cinsi sosiomədəni fərqləndirmə reallığın
da prinsip etibarı ilə var. Bu başqa cür ola da bilməz. Bu tək
bioloji fərq deyil. Bu şüurun kişini dominant edən düşüncə
«siyasətidir».
Təbii ki, burada bioloji, fizioloji, sosial-mədəni və hətta
artıq bəzi tədqiqatçıların əlavə etdiyi tərzdə desək, kosmososiopsixi dominantlar hər iki cins üçün mövcuddur. Bu
dominantlıq bəzən qarışıq da olur və asanlıqla öz qütblə
rinin yerlərini dəyişdirə bilən, qurulan strukturlardır. Onları
əksər hallarda guya ki, qurmaq, dağıtmaq, uçurmaq, yarat
maq olar. Məsələ isə ondadır ki, onlar «mövcud ola-ola həm
də mövcud deyillər». Həm Şərq, həm də Qərbdə mədəni,
mənəvi, dini müxtəliflik var, multikulturallıq var, sekulyarlaşma da var, olmayan isə Qadının dominantlığının
qəbul edilməməsidir. Bax, açıq reallıq budur. Bax, Gen
der Dialoqu burada vacibdir. Çünki bu qurulma, yerdəyiş
mə cinslər arasında hər hansı müddətli ardıcıllıq yaratmaq
və antoloji əhəmiyyət kəsb edən güzəştlər, üstünlük-dominantlıqla paylaşma yaratmaq iqtidarında olmayıb. Yəni ki,
ailədə ikinci olduğu kimi, cəmiyyətdə də, siyasi qurumlarda,
hakimiyyətdə, idarəetmədə və s. «heç olmasa» yanaşması ilə
qadınlar ikinci - yəni müavinlər olsun. Bu «real fərqlər»
digər çoxlu avtonom qruplpşmalar, tarixi inkişaf mərhələləri
üzrə səpələnmişdir və ən müxtəlif sahələr üzrə də gender
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mədəni müxtəlifliyi dili ilə desək, paylaşır və ya bölümlənir. Dünənki tarixdə kral-kraliça, şah-şahbanu, xaqan-xatun
və s. var idisə, bu günsə cəmiyyətdə qadın Birinci Ledilər (Bi
rinci Xanım) və İdarəetmədə «müavinlər» var.
Müxtəliflikləri ilə oxşarlıqları da olan mədəniyyət
lər substatın paylanma - səpələnməsi zamanı da kişi-qa
dın münasibətlərində ya dövləti, ya da dini qanuni əsasa ri
ayət edir. Nə təbiət, nə cəmiyyət, nə mədəniyyət heç yerdə və
heç vaxt real olaraq, şairlərin bənzətməsi kimi «ata yurdu»,
«ana vətən» yəni gender simvollarına bölünmürlər. Hətta
bu günkü modern dünyanın yeni zamanında da burada bu
istisnada sosiomədəni təfəkkür-düşüncə tərzi hələ də xali
deyildir.
Məlumdur ki, «gender mədəniyyəti və mədəni müxtə
lifliklər» mövzusu sadəcə yeni Şərq-Qərb mədəni müxtə
lifliyi paraielliyi üçün uydurma deyildir. Biz bu düşüncələr
lə həqiqətən də bu və ya digər gender mədəni aspekti ilə
kodlaşdırılan, yaxud spontan formasiyaları da tarixi fonda
müşahidə edə biliriksə, bəlkə də «yeni illizuon bir mənzərə»
də yaratmağa sövq edilirik. Lakin onlar da dayanıqlı deyillər,
situativdirlər, yalnız bu və başqa görünüşdə belə desək «fa
sadları ilə də köhnə binaları antikvar» kimi bəzəyirlər. Bəlkə
də burada «Antikvart» sözü ilə bərabər «brend» anlamını
da işlətməliyik. Bu «antikvart»da Şərq mədəni durumunda
əsasən qadın özəl «brend» kimi - xüsusi qorunubsa. Qərbdə
sərbəst olub. Burada həm də məcazi mənada desək, əslən
Kişi tarixi olan tarixə azacıq görüntü verən Qadın hökm
darları - yəni «antikvarları» yaxud «brend»ləri aid edə
bilərik. Nə görürük? Burada onlara münasibətdə elementar
real görüntü - tabelikdə olan və yenədə asılı mənəvi (yəni
ailə) «struktur»lardır. Belə olan surətdə yenə təkrar edək ki,
istənilən cəmiyyətdə ona görə bu vəziyyət olub ki, feminizmin rəsmi dövlət səviyyəsində arxalarında heç bir real

qanuni əsası olmayıbdır. Hər cür «amozonka» mifli qrup
laşmalar isə guya bir əfsanə, yaxud səhnə, kino, roman üçün
dramatik janr, roldan başqa bir şey deyildir. Çünki dünəndə
- yəni keçmişdə olduğu kimi, indi də ən nüfuzlu, sanballı qu
rumlar tamamilə başqa vektor, radiusda olan istiqamətə
yönəlmişlər. Məlumdur ki, 20-ci əsrin yarısınadək belə desək,
fransız Simona de Bovuann «İkinci cins» kitabınadək heç
kimin fikrinə gəlmirdi ki, bu gender mövzusuna hər han
sı, istər real-ontoloji, istərsə də diskursiv ontoloji kon
teksti versin. Ən çoxu da burada müvəqqəti bir intensivlik
var idi. Feminizm öz cərəyanları ilə dəyişkən əksolmaya
kodlaşdırılmış və proqramlaşdırılmış ölçülərlə çıxış edir.
Bilavasitə Qadın profsessuonallığı «tribunalarda» qələ
bə çalıb, gur alqışlarla qarşılanıb, seçilib, namizəd olub,
seçkidə isə səsvermə qutusundan məhz qadın olduğu
üçün «çıxa bilmirdi», günahkar «mentalitet» idi, «şüur»
idi Kişi çoxluğu Qadına səs vermirdi - cəzaçəkən qadın
tarixi idi. Nə etrm əli? C.Cabbarlı demiş: «İnqilabı küçələr
dən yox, şüurlardan başlamalı».
Belə olan tərzdə, eyni vəziyyəti din və əxlaqın gender as
pektində çarpazlaşdırılması haqqında da demək olar. Möv
cud tarixi dini komplekslərin həm Şərq, həm də Qərbdə
istənilən «qnoseoloji»yanaşma tərzi müstəvisində nəzərdən
keçirilməsi nə cəmiyyətin təfəkküründə, nə idrakında, nə də
Din-Gender-mədəni müxtəliflik yəni Multikulturallıq fe
nomeni anlamında nəsə təzə olan modernləşmə və ya qlo
ballaşmaya bir yenilik yaratmayacaq. Çünki tarixən mövcud
Dinlər var, onların öz «milləti», «məkanı», təşkilolma
«zamanı» var və öz «qanunu», öz «Kitabı», öz «tabeçiləri» - təriqətləri, missionerləri, şaxələri, cərəyanları olub
və olacaq. Bu üsulla gender din müstəvisində də onun mo
nolitliyinə toxuna bilmir. Çünki, bununla gender mədəniyyə
ti hətta predmetin dərki çərçivəsində belə özü üçün dərhal
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o «özünü təşkili» qapamış olur, belə desək tam bərabərliyi
ya «yuxuda», ya da «güzgüdə görür». Çünki əgər bu monolit
miqyasın qarşısında yuxarıda qeyd olunan «Kişi tarixi»nin
«antikvar» - qadın hökmdar ölçülü «vəzifə vermək» missi
yası durursa, onda gender mədəniyyətinin dinə müdaxilə
si və bu səpkidə onun həllinə tamamilə başqa cür yanaşılma
lıdır. Yəni lap əvvəldən, bəlkə də matriarxatdan başlayaraq
bu problem tamamilə başqa üsulla tədqiq-analiz olunmalı,
cinsi vəzifələr dairəsinin miqyası müəyyənləşməlidir.
Təxminən bu isə müəyyən ölçüləri nəzərdə tutur, arxetipləşmiş kompleksə bu və ya digər dərəcədə immanent olan diskursiv-prosessual dominasiyaların müəyyənləşdirilməsi və
onun strukturunun ayrılmasına səbəb olur. Bu ona daxil olan
bütün elementlərin təşkili, artikulyasiyasını və ierarxik
sıraları yaratm a mexanizminin anlaşılmasıdır. Burada
onların yolverilən hədlərdə cinslər arasında dominantlığı
gözləməsidir. O cümlədən burada adət-ənənələrin indiyədək
yaşanan tərzi, derivasiyaların ritmləri, şərtləri və «sərhəd
lərinin» tanınması, tabuların, qadağaların, qorxu kimi «cən
nət və cəhənnəm» nağılının nə vaxt və harda dağılması da
gərəkdir. Bütövlükdə isə gender sosiomədəni konstruksi
yasına necə göstərilməsini müşahidə etməklə deyil, reallığa
söykənən dini əqidə, İnam, İman, Məslək kontekstində nəzər
yetirməsidir. Məhz burada da Şərq-Qərb müxtəliflikləri
oxşar və fərqli çalarları ilə din-gender qarşıdurmasında
görünə bilər. S.Xəlilov demişkən: «Şərq eyniyyətin, Qərb isə
müxtəlifliyin vəhdətinə nail olmağa çalışır» (48,116).
Belə bir tarixi humanitar-arxeoloji «qazıntı»lı tədqiqat
üçün təhsildə maksimum olmasa da, təcrübi zəmində ŞərqQərb və gender-din münasibətlərini tətbiq etmək, yaxud təh
sili modernləşdirməklə, əsas dini-əxlaqi-mənəvi və cinsin
rol-vəzifə koordinatını da Gənclərə tədris etmək vacibdir.
Gender-Din-mədəni müxtəliflik arasında sahələri və onların

qarşılıqlı kəsişməsini cızmaqla, bəzən dinsiz-ateist dövrün
də pauza və qırılmalarını göstərmək və s. də açılması izah
edilməlidir. Yalnız belə olan şəraitdə biz Gender-Din-Dialoq paradiqmasının bu mədəniyyətlərin nə qədər bir-birinə
immanent olmasını həm Şərq, həm Qərb üçün mədəni
müxtəliflikləri ilə müəyyənləşdirə bilərik.
Burada sual doğuran bir yanaşma da meydana çıxır ki,
bu bəlkə də bizim mental baxışımızın «layihəsidir» və ya
«şüası»dır. Din-Gender-Multikulturallıq çarpazlaşması və
toqquşması - S.Hantiqtona uyğun bənzərlik versək, qar
şılıqlı surətdə təhlilə gətiriləndə «bu iynə ilə gor qazmağa»
bənzəyir ki, burada da «ət kəsən balta» yox, «cərrah skalpeli» gərəkdir.
Burada əgər çıxış nöqtəsi olaraq «əxlaq» anlamını götür
sək, məsələn bunu hər hansı bir dinin öz sisteminin etik as
pektləri «sərhədində» etsək, onda heç bir zorakılıq gender
mədəni müxtəlifliyinə qarşı baş verməyəcək. «Etik sərhəd»
fiksiya deyil, real olan, insanın mənəvi varlığıdır. İstənilən
hər hansı dini doktrina özünə etik-mənəvi başlanğıc nöqtə
sinin əsas mahiyyəti də olsa, lap az ya çox dərəcədə də olsa,
əxlaqı avtonom bir «vəzifə» olaraq daxil edir. İ. Məmməd
zadə təbirincə: «Patriarxal əxlaq sistemində, patriarxal
ailədə yalnız bir «kişi» və bir «qadın» var, yəni davranış
modeli tək halda kişilər və qadınlar üçün eyni dərəcədə
mövcuddur. Şərti götürsək kişi ağadır, qadın isə ona qulluq
edir. Lakin hətta bu cür əxlaq çərçivəsində qadın və uşaqlara
qarşı zorakılığın tətbiqində məhdudiyyətlər var. Ənənəvi sis
temdə bu model müəyyən xüsusiyyətlər əldə etmiş olsa da,
bütövlükdə, ən azı müsəlman Şərqində bu yeganə bu norma
ya meyil edir» (4 9,124).
Cinsi ayrı-seçkilik aspektini, cinsin gender-din-multikulturallıq təyinatında «rol-mövqe sərhədini» əsas kimi
götürəndə, tamamilə başqa bir mənzərə yaranır. Belə «açı-
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Ian panoram ada» gender mədəniyyətinin vəzifəsi təbiətdə
dayaqnıqlı bir qurum kimi Ulu Tarixdə yalnız hərdən, hər
hansı bir «qadın» «Hökmdar» və ya «Şeytan» kimi də olsa
yada salınır. «Din»də kompleks cüzi, «Genderdə» isə çox
dur. Deməli, biz bu monolit «özünütəşkilin» miqyasını «an
tikvar» ya da «brend» kimi tədqiqata gətirdik. Bu mədəni
müxtəlifliyin də dayanıqlılıq səbəbini aydınlaşdıraraq işıq
landırmağa cəhd etdik. Əslində isə, siyasi-ideoloji bir müxtə
lifdən tərz və ya m entalitet işığı ilə problemi araşdıran
da, din-gender-müxtəliflik və bu zəmində «tüğyan edən»
Qlobalizm lap əvvəldən bütün «izm»ləri (ibtidai (izm),
quldar(izm), feodalizm, kapitalizm, imperializm, sosia
lizm, kommunizm, modernizm, inforçasion(izm) və...?)
köhnə-yeni "post" müstəvisinə əlavə edir. Bu kompozisiyada
xəyali bir sərhəd kompleksi qurulur. Dəqiq desək, nə ona, nə
də onun sərhədlərinin hər hansı birinə immanent olmayan
təsadüfi mərkəzi bir düşüncəni: adət-ənənə, milli mentallığı, monolit sütunu müəyyən edir. Yaxud təfəkkür tərzi
baxımından prinsipial bir fərqlilik yaranmış olur.
Bütün bu dediklərimizdən hansı məntiq almır...? XXI əs
rin Zaman «miqyasından» baxdıqda, dünyada gedən «gender
müharibəsi»nin «konturları» aydın görünür. Qərb genderi
keçirib, bəzən yenə «feminizmə» belə qayıdırsa, Şərq «feminizmsiz» genderləşir. Burada Din və ya dinlər (unutmayaq
Dinlər Şərqdə «doğulub», Qərbdə böyüyüb-çarpazlaşıb)
diskursundakı müxtəliflik bütövlükdə insanlıq (kişi-qa
dın) üçün Ədalət və Bərabərlik gəzir. Gender-Din-Dialoq
ideyasının siyasi, dini-fəlsəfi və mədəni kontekslərdə üzə
çıxması həqiqətdə əvvəlcə ədəbi-bədii yaradıcılıqda, sonradansa bu müxtəliflik ya Geosiyasi Məkanda, ya da Zama
nın Yeni «özünütəşkil» miqyası ilə bağlanır. İnteqrativ meyUərsə modernizmin yalnız Gender mədəniyyətinə doğru
addımladır.
132

§ 1 1 . B ərab ərh ü q u q lu q - G ender siyasəti:
ta rix və m üasirlik
Düşünürəmsə, deməli varam.
R.Dekart
Qadınlar alicənab kütlədir.
A.Kamyu
İnsan davranışı-Gender aktuallığı ilə daim gündəmdədir.
Problemin əsas məğzi cinsindən asılı olmayaraq bütün funk
sional sahələrdə insanların hüquqlarının harmonik dərəcə
də, sosial bərabərlik prinsipi ilə həyata keçirilməsindən
ibarətdir. Bəs gender münasibəti nədir? Gender cinsin bi
rinin üstünlüyü, «mənəmlik» eqoizmində olan məqsədlərinə
xidmət etmək deyildir. Gender insanın individ və şəxs, fərd
və kəs, kişi və qadın olaraq cinsə ayırmadan cəmiyyət
də qarşılıqlı münasibətlərdə yeri və rolunun pozulmasına
imkan verilməməsi, bütün hüquqlarının müdafiə olunaraq,
bərabərhüquqluq çərçivəsində riayət olunmasıdır. Təsadüfi
deyil ki, müasir sivili dövlətlərin Ali Qanunlarında - Kons
titusiyalarında Bərabərlik hüququ qanunvericilik yolu ilə
təsbit edilmişdir. Bu dünyada cinslərin sosiumda bərabərliyi
ümumbəşəri normativlərə riayət etmək məqsədinin hüquqi
sübutudur.
Tarix boyu cəmiyyətdə formalaşmış kişi-qadın fəa
liyyətində bərabərsizlik və bərabərlik ideyası, adətənənələr, qanun, norma və bu zərurətdən irəli gələn si
yasi-hüquqi prinsiplər əsasında qurulmasını tələb edən
gender münasibətlərinə zəmin yaratmışdır.
Sivilizasiyaların inkişafı boyu xalq öz mili adət-ənənlərini, mədəni abidə və yazılı qaynaqların, eləcə də, ünsiyyət
vasitələrindən biri olan qadın və kişi münasibətlərini tədri
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cən dəyişərək, yeni yönümə salıb. Hələ eramızdan əw əl, xü
susən qadına qarşı mənfi münasibətlər onu ictimai həyatda
heç bir hüququ, nüfuzu olmayan bioloji varlıq səviyyəsinə
endirmiş, qadın cəmiyyətdə əsasən kölə-kəniz kimi qəbul
edilmişdir. Antik dünyaya nəzər saldıqda, ictimai-siyasi fi
kir tarixi nümayəndələrinin ideya və baxışlarında da bunun
şahidi oluruq. Çin filosofu Fom Van söyləyib ki, «qadın ol
maq nə qədər kədər doğurur! Yer üzündə bu qədər ucuz
şey yoxdur». Hindistanda əri öləndən 40 gün sonra qadın
odda yandırılırdı. Misirdə Nil çayının səviyyəsi artanda, ya
enəndə qızları qurbanlıq pay əvəzi çaya atardılar. Bu hətta
Azərbaycan rəvayət və nağıllarında da belə əks olunur. Buna
əsasən, suya, oda sitayiş dövründə rast gəlinir. Bu baxımdan
islam dini qadının hüquqlarını müdafiə etdi, bu adətlərə son
qoydu. Həmçinin qadının izdivacı öz ixtiyarına verildi. Bu
məsələdə Qurani-Kərimdə məcburiyyət həddi yoxdur. Kişi
qadını nə çöldə, na də evdə işləməyə məcbur edə bilməz,
hətta ana da uşağına istəməsə, süd verməz və s. Qurani-kərimin «Bəqərə» surəsində deyildiyi kimi: «Qadınlar sizin üçün
libas, siz də qadınlar üçün libassınız». Quran qadına yaradıcı,
gərəkli varlıq qiyməti verib, onu da cəmiyyətin tam hüquqlu
üzvü hesab etmişdir.
Bəs Azərbaycanda müasir mərhələdə qadın və kişi mü
nasibətləri elmi anlamda desək, yəni gender mədəniyyəti,
cəmiyyətdə hansı səviyyədədir? Bəllidir ki. Şərqdə qadına
müqəddəs, hörmətli şəxs kimi baxılıb, ağbirçəklərin önündə
təzim edilib. Əsrlər ötdükcə hər nəslin qarşısında zama
na və şəraitə uyğun olaraq saysız problemlər yaranır və
cinslərarası münasibətlər, davranış tərzi dəyişir... Də
yişən tərz müxtəlifliklər yaradır...
Keçmiş sovet dövründən əw əl Azərbaycanda ailə-nigah
məsələləri, qadın və kişi münasibətləri islam qanunlarına
əsaslanırdı. Kəbin-talaq, yəni evlənmə və boşanma məscid
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də din nümayəndəsi tərəfindən icra olunurdu. Qadınlar, elə
cə də gənc qızlar da xüsusi «molla bacılar» tərəfindən Quranı
öyrənir, dini mədrəsə və məktəblərdə tədris alırdılar. XX əs
rin əwəlində, ADR dövründə və Oktyabr inqilabından sonra
sovetlər zamanında, bütün sahələrdə olduğu kimi, mənə
vi-etik prinsiplər, əxlaq, kəbin və s. qaydalar da dəyişməyə
başladı. Sovet qadını adlanan qadının ictimai həyatda, ailədə,
məişətdə, bir sözlə, cəmiyyətdə rolu dəyişdi. Qızlar da oğlan
larla bərabər eyni məktəbdə təhsil alırdı. Sovet Konstitusi
yasında qadına kişi ilə bərabər hüquq verilmişdi. Qadının
istənilən anda, kişi hətta razı olmasa da, ondan boşanmaq,
sərbəst yaşamaq hüququ var idi. Lakin yenə də, qadın keç
mişdə olduğu kimi cəmiyyətin həyatında əsasən ana-qadın
və bir gərəkli işçi qüvvəsi olaraq qalırdı, onun cəmiyyətin
həyatında xüsusi mövqeyi demək olar ki, Mərkəzdən-Kremldən gələn göstəriş əsasında idi. Xüsusi plan və göstəricilər
əsasında da (əsasən kənd təsərrüfatı işçisi, fəhlə, çox uşaqlı
ana, veteran müəllimə, həkim və s.) millət vəkili - deputat
seçilir, funksiyaları isə bütün deyilənlərə «əl çalmaq», «əl
qaldırıb» «hə» səsi verməkdən ibarət idi. XX əsrin ortala
rında Şərqin İndira Qandi, Qərbin Maqaret Tetçer nümunə
vi qadını Sovet İttifaqında yalnız mədəniyyət sahəsi üzrə
«portfelsiz» nazir ola bilmək şansına malik idi. Bunun bariz
nümunəsi keçmiş Sov. İKP Siyasi Bürosunda Qadın cinsinin
təmsil olunmaması faktıdır. Sözlə əməl, Konstitusiyadakı
bərabərhüquqluluq prinsipi, cəmiyyətdə öz reallığını,
pambıqçı, sağıcı, neftçi, fəhlə və s. ibarət qadın deputat
qismində zəruriləşdirirdi., yaxud da «müavinlər»in çoxu
hər yerdə qadın idi.
Qeyd edək ki, keçmiş SSRİ məkanında, o cümlədən Sovet
Azərbaycanında cinslərin müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı mü
nasibətləri, sosial-mədəni həyatda əlaqələri planlı surətdə
həyata keçirilirdi. Yalnız qadın və kişilər hüququ pozulan
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zamanda partiya, komsomol orqanlarına, həmkarlar təşkila
tına və qadın şuralarına şikayət edirdilər. Cinslərə fərq qoy
maq, onlar haqqında əks fikirlər məsələsi bir sosial problem
kimi qəbul olunmur, keçmiş SSRİ-də «qadın» məsələsi yox
idi, bu problem həll olunmuşdu.
Keçmiş SSRİ-nin dağılması ilə, sovet həyattərzinin pozul
ması, sistemdə olan qəti qadağalarla əlaqədə eyni düşüncə
və ideologiya Məkanı da Zamana uyğun dəyişdi. Müstəqil
lik dövründə sosial-siyasi, iqtisadi, əxlaqi - etik meyllərin də
yişməsi cəmiyyətdə kişi və qadın münasibətlərində də yeni
forma və məzmun aldı. Qadınlar öz bərabərhüquqluluğu uğrunda imkanlar əldə etmək üçün müxtəlif cəmiyyət, qurum
və təşkilatlarda fəaliyyətdə başladılar, seçib-seçilmək azad
lığını aldılar.
Nəzərə yetirək ki, müstəqil Azərbaycanda cinslərə mü
nasibət məsələsi artıq yeni keyfiyyət, yeni məzmun almışdır.
Demokratik, vətəndaş cəmiyyət quruculuğu prosesində kişi
artıq qadının «fiziki müdafiə»çisi olmaq rolundan çıxmışdır.
Bərabər əməkdaşlıq, bərabər fəaliyyət, tarazlaşdırılmış
mövqelərdən bir-birini müdafiə etmə, qarşılıqlı hörmət,
anlaşma, tərəf müqabillik əsas olmuşdur. Bu baxımdan
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25-ci maddəsi
nin II bəndində təsbit olunan «kişi ilə qadının eyni hüquq
ları və azadlıqları vardır», (5 0 ) gender bərabərliyinin
təsdiqi, gender münasibətlərinin qanuniləşməsidir.
Artıq «zəif qadın» və «güclü kişi» anlayışları da bir məf
hum kimi forma və məzmununu dəyişmişdir. Bu fikir yekun
olaraq BMT-nin İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyan
naməsinin 7-ci maddəsində belə əsaslandırılıb: «Bütün
insanlar qanun qarşısında bərabərdirlər və qanun tərə
findən bərabər müdafiə hüququna m alikdirlər»(ll, 11).
Gender - elmi mənasına görə qarşılıqlı münasibət
lərdə yeni dünyagörüşüdür. Gender dünyagörüşü cins

lərin bərabər fəaliyyət posesinin kompleks şəbəkəsi
deməkdir. Gender siyasəti həm də cinslərin simmetrik
fəaliyyəti üçün gender siyasətinə yol açır.
Gender siyasəti ictimai və dövlət dairəsində cinslərin
elə qarşılıqlı anlaşmasını nəzərdə tutur ki, insana kişi və qa
dın cinsi olaraq fərq qoymadan, mövcud qanun - qaydalara
əsaslansın, insanların cinsinə görə hüququnun subyektlə
rinə və ümumilikdə dövlət - vətəndaş münasibəti konteksində hər kəsin azadlıq və bərabərlik hüququna riayət olunsun.
Gender siyasəti cəmiyyətdə gender mədəniyyəti aşılayaraq demokratiyanın yeni təməl prinsipi kimi kişi-qadın
münasibəti bərabərliyinə rəvac verir. Bunun üçün isə cins
lərin bərabərlik hüquqluluğunda bərabər imkanları
reallığa çevrilməli, idarəetmə və hakimiyyətdə, gəlir və
resursların əmək və fəaliyyətinin bölüşdürülməsində,
ədalət prinsipinə əməl olunmalıdır. Əgər demokratiya
özü üç ünsürü (xalq hakimiyyəti, bərabərlik və şəxsiyyət
azadlığı) özündə ehtiva edirsə, kişi-qadın münasibətlərində
hüquq pozuntusu, birinin azadlığının məhdudlaşdınrılması,
digərinin bərabərlik zəminində yeri və rolunun mənimsənil
məsidir.
İctimai-siyasi proseslərin meyarı baxımından gender
mədəniyyəti ümumbəşəri dəyərlərdir. Müasir dünyanın
inkişaf etmiş tədris ocaqlarında gender elminin metodu,
predmeti, ictimai təfəkkürün və ümumi siyasətin ayrılmaz
tərkib hissəsi kimi tədris olunur. Bu yeni elm respublika
mız üçün nə dərəcədə xarakterikdir? Bu suala cavab vermək
üçün nəinki siyasi istiqamətli araşdırmalar, konkret sosi
oloji sorğulardan tutmuş ictimai elmlərin bütün sahələ
rində milliliyə uyğun tərzdə müasirləşmə baxımından
tədrisdə də öz vacibliyi ilə aktuallaşmalı, gender prob
lemləri öyrədilməlidir. Məhz orta məktəbdən «Gender nə
dir?» fənni tədris olunmalı, 18 yaşlılar artıq cəmiyyətə hazır
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vəziyyətdə atılmalıdır. Gender münasibətləri, cinslərin bəra
bərliyi haqda biliklər maarifləndirmə tərzi daşımalı, uşaq və
gənclərə öyrədilməli, ümumtəhsil tədris müəssisələrində də
xüsusi proqramlar olmalıdır. Buna görə xarici ədəbiyyatlar
tərcüm ə edilməli, yerli mütəxəssis kadrlar hazırlanma
lı, dərsliklər, kitablar yazılmalıdır. Bu sahədə gender bi
liyini əhaliyə çatdırmaqla KİV və QHT-lər müstəsna rol oy
namalıdır. Sivil dünya çərçivəsi baxımından insan hüquqları,
qadın və uşaq hüquqları gender bərabərliyi müstəvisində
ali məktəblərin bütün fakültələrində, o cümlədən, texniki
sahələrdə də təlimi zəruridir. Bu özlüyündə sosial amillərin
insan faktoruna da psixoloji yönümdə təsirini göstərən hal
ların idraki-şüur səviyyəsində yenilənməsidir.
Avropaya inteqrasiya və müstəqil Azərbaycanın moder
nləşmə yolunu əsas götürən müstəqil Respublika üçün ob
yektiv problemlərin həllindən biri də sosial stabilliyə is
tiqamətlənmiş gender tarazlığına nail olunmasıdır. Bu
baxımdan:
- Gender problemləri qlobal problemlər sistemində silh
və müharibə məsələlərindən sonra öz aktuallığı ilə ön sırada
durur. Niyə? Çünki kişi-qadın «soyuq müharibəsi»ndə Gen
der müqaviləsi - Atəşkəsə bənzəyir, yəni münasibətləri
harmoniyalaşdırır.
- Qlobal gender problemləri sistemində cəmiyyətdə
mərkəzi yeri kişi-qadın münasibətləri tutursa, cinslərarası
fəaliyyətdə mənəvi, psixoloji, sosial-məişət prinsipləri, əx
laq normaları və s. mütləq nəzərə alınmalıdır. Burada qadın
təkcə bioloji populyasiya kimi deyil, sosial cəhətdən fəal,
məqsədyönlü qüvvə kimi qəbul edilməlidir. Cəmiyyətdə
cinslərin qarşılıqlı münasibətlərinin yeni bir istiqamətini
əsaslandırmaq üçün uzun müddətli gender strategiyası
hazırlanmalıdır. Çünki insani keyfiyyətlərin əsas kompo
nentlərinin təkmilləşməsi üçün tədbirlər proqramının hazır
1 38

lanması zəruridir. Bu baxımdan gender dünyagörüşünün
formalaşmasında aşağıdakı problemlərin həlli zərurətə
çevrilir:
- cəmiyyətdə gender mədəniyyəti haqqında konkret bi
liklərin yayılması cinslərarası davranış, fəaliyyət və münasi
bətdə baş verən müxtəlif proses və hadisələrin sosial əhə
miyyəti haqda məlumatlandırır;
- dövlətin hüquqi cəhətdən əsaslandırılmış gender si
yasətindən çıxış edərək, konkret gender proqramlarının ya
radılması;
- cəmiyyətin müxtəlif qruplarının səviyyələrinin müəy
yənləşdirilməsi;
- bu sahə ilə bağlı kütləvi ədəbiyyatın dərci, nəşri və
paylanması; - seminar, treninq, konfransların təşkili, müha
zirələrin hazırlanıb müxtəlif yerlərdə oxunması;
- maarifləndirmə, informasiyaların toplanıb işıqlandırıl
ması vacibdir.
Gender siyasəti siyasi - hüquqi konsepsiya və prakti
ka olaraq insanlığın bərabərhüquqlu zəminində qazan
dığı sosial münasibətlər sistemidir. Gender bərabərliyi
haqqında təlim sosiumda asimmetriya, cinsin birinin digəri
üzərində hegemonluğuna, hakimliyinə, ictimai-siyasi fəaliy
yətdə yer və rolunun mənimsənilməsinə qarşı sivil «müba
rizə» üsuludur. Gender münasibətləri tarixən qədimdən,
ideya və ictimai-siyasi fikirlərdə əks olunan, müasir döv
rdə də yeni bir sosial sifariş olaraq cəmiyyətdə tarazlığa
dəstək verir, digər siyasi sistemlərdən fərqli olan de
mokratik quruluşda insan hüququnun bərabər balan
sına şərait yaradır. Gender müəyyən norma və ölçülərə
əsaslanan hüquqi dövlətdə cinsi diskriminasiyanın əley
hinə çıxır və vətəndaş cəmiyyətində stabil, tarazlaşmış
münasibətlərin gerçəkləşməsini tələb edir. Bu nöqteyi
nəzərdən gender bərabəhüquqluluq prinsipinin əsas meyar139

larmdan biridir. İstər kişi,istər qadın olsun, onun azadlığı,
müstəqilliyi insan hüququ prizmasından hüquq və vəzifələ
ri, ləyaqəti diskriminasiyaya uğramamalı, onun fəaliyyəti
ədalətlilik prinsipi yönündə qurulmalı, qarşılıqlı münasibət
də anlaşma yaratmalıdır. Belə demək mümkünsə, cinslərin
simmetrik fəaliyyəti insanlığın həyatda bərabərhüquqluğu, ədalətli - b ərabər sosial rolları və tarix boyu əldə
etdiklərinin nəticəsi olaraq uğurlu sayılmalıdır.
Nəticə kimi qeyd edək ki. Gender siyasəti: - cəmiyyətdə
cinslərin qarşılıqlı münasibətlərinin tarix boyu formalaşmış,
ideya və baxışlarından yaranmış, nəzəriyyələrlə müəyyən
ləşmiş yeni strategiyadır;
- müəyyən prinsipə əsaslanan fəaliyyətdir, daima inkişaf
edən, cinslərin bərabərliyinə yönələn sosial münasibətlər
sistemidir;
- hadisə və proseslərin kompleks şəbəkəsi, kişi-qadın
fəaliyyətinin sistemli şəkildə cəmiyyətdə dəstəklənməsidir;
- Gender - məqsədyönlü, cinsin hər ikisini nəzərdə tu
tan, insaniyyət problemidir.
- Gender siyasəti Ulu Öndər H.Əliyev tərəfindən mü
kəmməl qanunlarla təsbit edilmişdir.
- Ulu Öndər H.Əliyev məktəbinin uğurlu siyasi davam
çısı Prezident İ.Əliyev də bu siyasəti «Gender bərabərliyi
nin təminatı» 2006-cı il fərmanı ilə daha da inkişaf etdirdi.
- Nəzərə yetirək ki, ölkənin Birinci xanımı Mehriban
Əliyeva öz yorulmaz fəaliyyəti və yaxından dəstəyi ilə gen
der mədəniyyəti ilə bağlı geniş istiqamətli işlər aparır.
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§12. QLOBAL MÜXTƏLİFLİK VƏ
GENDER DİALOQU
Qadın təbiətən hər şeyi bilir,
kişi isə biliyi kitablardan öyrənir.
Hind aforizmi
Humanizm bütün yaxşı
cəhətlərin məcmusudur.
Konfutsi
Qloballaşma Zamanında gender - cinslərin sosiumda
qarşılıqlı münasibəti də yeni dünyagörüşlü Dialoq Məka
nıdır. XXI əsr dünya məkanının yenidən nizamı müxtəlif mə
dəniyyətlərin oxşar və fərqliliyi, gender problemləri sahəsin
də də DİALOQ mədəniyyətini zəruri edir.
Azərbaycanın Birinci Xanımı Mehriban Əliyevanın
məntiqi ilə desək «Bu gün bəşəriyyət planetar miqyaslı təh
lükələrlə üz-üzə dayanmışdır. Müasir inkişafın reallığından
kənar sivilizasiyalararası dialoqdan danışmaq, təbii ki,
mümkün deyil. Dialoq haqqında danışarkən biz istəristəməz inkişaf və gerilik, məşğulluq və işsizlik, təhsil və sa
vadsızlıq problemlərinə də toxunuruq» (43).
Bəşəriyyət - vahiddir, təbii bu öz müxtəlifliyini qoruyub
saxlayan və inkişaf etdirən mədəniyyətlər üzərində bərqərar
olmuşdur. Bəlli nəsillər tarixi patriarxal tarixdir, qadınların
tarixdə yeri çox cüzidir. Belə ki, hətta dünyanın yaranması
haqda olan bütün mifik əfsanələrdə də kişinin donıinantlığı
təsvir olunur. Cinslərin tam vəhdətini, onların qarşılıqlı ası
lılığını, bir-birilə daima ünsiyyətdə - DİALOQda olması bü
tün dünyəvi mədəniyyətlərdə də vardır. Bəs mədəniyyət nəyi
ehtiva edir? B.Dal «İzahlı lüğətdə» yazır: «Mədəniyyət işlədilmə, becərm ə, üzərində çalışmadır, bu əqli və əx141

laqi savaddır». Bu fenomeni şərh edən F.Hegelsə onu «İn
san tərəfimdən yaradılmış ikinci təbiət» adlandırmışdır.
Bu baxımdan kişi - qadın mədəniyyəti, bu həm eyni, həm də
müxtəlifliklərdən ibarətdir.
Mədəniyyət - çoxöiçülü və çoxmənalı anlayışdır. Onun
elmi ədəbiyyatda olan müxtəlif və bir-birinə bənzəməyən tə
rifləri sübut edir ki, bu sahədə sivilizasiyaların, ölkələrin və
xalqların çoxşaxəli tarixi təcrübəsini əks etdirmək üçün
istifadə olunmuşdur. Mədəniyyəti təyin etməkdə əsas amil
sayılan - maddi maraqlara bağlanmayan, yaradıcı, fərdi baş
lanğıcın mövcudluğudur. Bu özündə insanlığın -kişi və qadın
tarixi yaddaşıdır.
Gender mədəniyyəti müxtəliflik, bu müəyyən mənada
inteqral mədəniyyət, cinslərin Dialoq anlaşmasıdır.
Müasir dövrdə qloballaşma prosesi özündə dərin daxi
li ziddiyyətlər təşkil edir. Bu proses bir tərəfdən: çoxöiçülü
milli mədəniyyətlərin «unifikasiya və standartlaşm ası» ilə
müşayiət edilən qlobal dəyişikliklərin, digər tərəfdən dün
yada mövcud olan sivilizasiyaların mədəni ənənələrinin
bir-birinə müqavimət göstərilm əsilə, milli və etnik özünütəsdiqi prosesləri ilə əhatə olunur. Bu müqavimət həm
də xalqların öz milli mədəniyyətlərinə kəskin diqqəti ilə mü
şayiət olunur. Bu şəraitdə ən vacib və ziddiyyətli prosesləri
bir-birinə «qarşı duran» xristian və müsəlman bölümlərinin
mədəni ənənələri təşkil edir. Qərbli S.Hantiqton isə siviliza
siyaları dinlərlə bağladığından, sivilizasiyalararsı toqquşmanı
dinlər arasındakı münasibətlə izah etməyə çalışır. O, ən çox
islam və xristianlıq arasındakı fərqləri önə çəkir. Müsəlman
ların sürətlə artmasından qorxaraq, bir növ islam təhlükəsin
dən bəhs edir. Milli kimlik, milli-etnik özünüdərk məsələlrini
də sivilizasiya kontekstində təqdir edir» (48, 7).
Müasir dünyada cəmiyyətin, dövlətin, sivilizasiyanın mə
dəni vəziyyətini təşkil edən qadın və uşaq probleminə olan

münasibət, həm xristian, həm müsəlman aləmində əsas amil
kimi dəyişməz olaraq qalmaqdadır. Məlumdur ki, bu kimi kriteriyalardan bəzi qüvvələr siyasi məqsədlərə çatmaq üçün is
tifadə edirlər. Vəziyyət xüsusilə XX əsrin dövlət - ideoloji
təcrübəsində özünü açıq biruzə verir. Bu halda Gender
dialoqu bir problem kimi aktuallaşır və ön planda özünə
yer tapır, dünya sivilizasiyası Gender müxtəlifliyində axta
rışa çıxır.
Mədəniyyətlərarası münasibətlərdə bu vaxta qədər möv
cud olan «dominant, hakim» «kişi» paradiqması ömrünü
başa vurmuş, gender mədəniyyəti «üstünlüyü» ələ al
mağa cəhd edir. Dünyada gedən qloballaşma prosesi mədəni
«növ» və ya «cins» müxtəlifliyi başqa sahələrdə sürətlə gedən
unifikasiya prosesində müşayiət olunur. Burada sual oluna
bilər ki, Qərbin ən çox təbliğ etdiyi «gender» prinsipinin möv
cudluğunda narahatlıq nədir? Burada spesifik bir məqam var.
Bu məqam nədir və onu Birinci Xanım M.Əliyevanm fi
kirləri ilə işıqlandıraq. «Biz qadınları, adətən iki model ilə
üz-üzə qoyurlar. Belə hesab olunur ki, "Şərq qadını daha çox
ailəyə bağlıdır. Qərb qadını isə cəmiyyətdə yüksək mövqe ax
tarır. Reallıq isə iki mövqedən də çox-çox uzaqdır. Mən də he
sab edirəm ki, həm Şərq qadını, həm Qərb qadını tarix boyu
elə nailiyyətlər əldə edib ki, onlardan biz hamımız faydalana
bilərik. Bu yanlış stereotipdən bu məsələdə uzaq olsaq, bu,
həm Şərqə, həm də Qərbə kömək edə bilər” (43).
Müasir gender və mədəniyyət modelinin kökündə
üç vacib amil durur: 1) qanunla təsbit edilmiş və qadın
tərəfindən həyata keçirilən mədəni inkişaf və təhsil ilə bağ
lı haqqlar; 2) mədəniyyət və incəsənət nailiyyətlərinə eyni
hüquqlu və sərbəst buraxılış; 3) gender müxtəlifliyini nəzərə
almaqla, mədəni və bədii sərvətlərin yaradılmasında iştirak
edərək özünü təsdiqləmə;
Qeyd olunan bu üç amil keçmiş cəmiyyətlərin quruluşun
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da tam şəkildə realizə olunmamışdır. Amma onların nail ol
duqlarının təsiri bir məqsəd kimi mədəniyyətdə olan gender
müxtəlifliyinin bugünkü müasir prosesində özünü göstər
məkdədir.
Bu sahədə inkişafın əsasını təşkil edən və ən vacib şərt
sayılan - uzun tarixi təcrübənin dərin və hərtərəfli qavranılmasıdır. «Ailə, tayfa, millət, milli dövlət bu inkişaf yolunda pil
lələrdir» (48, 22).
Bu elmi yazımızda biz qadını, kişi cinsinə əks olan bir fərd
kimi nəzərdən keçirtməklə, həm də mədəni prosesdə kişiqadın dialoqu haqqında təhlil gətiririk. Bu baxımdan
biz iki cinsin mədəni proseslərdə proporsional (bir nis
bətdə olan) iştirakına nəzər salmaq istərdik. Kişi və qadın
başlanğıcım təyin etmək məsələsində onların spesifik xü
susiyyətlərinin təzahürləri ndən irəli gələn problem
lərə nəzər yetirəndə, müasir dövrdə olan gender qütbləşməsi təmayülünün möhkəmlənməsi ilə bağlı mədəni
müxtəlifliyini də dəqiqləşdirmiş oluruq. İ.Məmmədzadə
yazdığı kimi: «Gender üstünlüyündən imtina etmə zərurətinin
dərki, igidlik və zəriflik anlayışlarının bir hissəsi olan «cinslərin
qarşılıqlı münasibətlərinə dair mədəniyyəti qorumaq va
cibdir» kimi nöqteyi nəzərlə bir getməlidir» (49,120).
Tarixdə cinsi fərqlərin qadın və kişi şəxsiyyət kimi keyfiyyət
lərinin meydana çıxması əsasında formalaşmış Gender
mədəniyyəti modeli gender Dialoqunun meydana çıxma
sına səbəb olmuşdur. Platonun əsərlərində qadınların ki
şilərdən fərqləndirilməsi belə müəyyənləşib: «öz təbiətinə
görə həm qadın, həm də kişi istənilən işdə iştirak edə bilər,
lakin qadınlar hər cəhətdən kişilərdən daha zəifdirlər" (44,78)
Lakin, insanın cinsi yalnız sosial deyil, həm də
mədəni interpretasiyaya malikdir. Başqa sözlə, bioloji
cinsin differensiasiyası m ədəniyyətdə kişi və qadın
m ənşəli simvolika vasitəsilə təqdim edilib, möhkəm

ləndirilmişdir. Beləliklə «kişi» və «qadın» simvolik düşün
cəsi yaranır. Kişi «maskulin», qadın «femin" prinsiplərə
assosiasiya edilir. Bəs burada g e n d e r m ədəni fərq i,
g e n d e r m ü xtəlifliyi anlayışlarında hansı kişi və qadın
ünsiyyəti, münasibəti, rolu Gender Dialoquna necə kör
pü salır? Belə ki, bu əsasən əmək bölgüsü, gender rollar
sistemi, ailə və KİV-in köməyi ilə, sonra isə cinslərin özlə
ri vasitəsi ilə onların şüur səviyyəsində (gender identifıkasiyası) yaranır. Bu isə gender eyniyyəti və ya gender
fərqini meydana çıxarır. Bəs bu eyniyyət və fərq nədir?
G ender eyniyyəti - hər cinsin öz mədəniyyəti çərçivə
sində mövcud olan «qadınlıq» və «kişilik» tarifini qəbul et
məsidir. Gender fərqi - bu ilk növbədə davranışda özünü
göstərir. Gender rolu - müəyyən olunmuş sosial təlimatla
rın, daha doğrusu nitq, manevr, geyim, jest şəklində yerinə
yetirilən hərəkətləridir.
Q loballaşma prosesində m üasir m ədəniyyətlərdə
və onun inkişafında ən başlanğıc və əsas qüvvələrdən
biri sayılan m üxtəliflik nədir? Bu etnik, milli, konfessional və bu kimi müxtəlif ənənələrin qarşılıqlı möv
cudluğu və dialoq problemidir. Eyni bərabərlik ideyasına
söykənən bu baxışlar müasir dünyada (əsas da Qərbi Avro
pada və ABŞ-da) yayılmış multimədəni cəmiyyətin konsep
siyasını təşkil edir. Bu prosesin bir qolu da - Gender Dia
loqudur.
Gender Dialoqu - bu kişi və qadın qarşılıqlı münasibətbrində, XX əsrdə mədəniyyətlərarası əlaqələrin imperativinə çevrilir. Dialoq - paradoksal bir anlam kimi mə
dəniyyətlər qədər qədimdir. Çoxölçülü, müxtəlif, fərqli
m ədəniyyətlərin mövcudluğu məhz dialoqun nəticə
sidir. Bu aspektdə mədəni dialoqda tarix boyu cinslə
rin «soyuq müharibə»sinin bu gün Gender Dialoqu yeni
«Atəşkəs» inqilabıdır. XXI əsr həm də Gender inqilabı.
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Gender Dialoqu əsridir. Dialoq bu gün sanki yeni bir ha
disədir. Müxtəlif dünyagörüşü və inam, dini və ya fəlsəfi an
lam sistemlərinə malik kişi və qadınların bircə anda dialoqa
gəlməsi asan deyildir. Gender Dialoqu kişi və qadınların
b ir-b irin ə h örm əti - izzəti, dözüm lülüyü-səbrliliyi,
həm də m üəyyən zam anda, m ədəni psixoloji etik,
h arm on ik şərtlərin tarazlığı şəraitində mümkün ola
bilər. Gender Dialoqu - heç bir cinsin "dominantlığı"
deyildir. Dialoq fəlsəfəsinə fəaliyyətini, həyatını həsr edən
M.Baxtin «Dialoqologiya və ya dialoqşünaslıq» elminin
əsasını qoyanda da vəhdət prinsipini əsas götürmüşdür. 0
yazmışdır: "Həyat dialoqdur, insan (həm kişi, həm də qadın]
isə dialoqun subyektidir. Dialoq vasitə deyil, məna və mahiy
yətdir. İki səs - minimum varlıq, minimum həyat deməkdir."
Dialoq çağırışlarına hətta peyğəm bərlərin, ictimai fi
kir tarixinin yazılı mədəni abidələrinin kitabələrinə də
nəzər salanda rast gəlinir.
Eyni zamanda mütəfəkkirlərin və digər klassiklərin fi
kirləri arasında da cinslərarası Dialoqun «naxışlarına» rast
gəlirik. Bu müsəlmanlığın mənəviyyatı «Qurani Kərim» kita
bında da görürük. Müqəddəs «Qurani Kərim»in, «Qadınlar»,
«Nisə», «Məryəm» surələri eləcə də əksər surələrində «ki
şilər və qadınlar» müraciətinə rast gəlinir.
Qloballaşan dünyada bərabərsizlik problemi gender
m ədəniyyətində müxtəliflik ölçüsüdür. Gender dialoqu
- bu məhz cinslərin sosiomədəni konstruksiyası, cəmiyyət
də yeri, rolu, mövqeyi, vəziyyətinin dəyişdirilməsi də qlobal
laşmanın meydana çıxardığı təzahürlərdəndir. Qloballaşma
nın gender mədəniyyəti aspektində sosial müxtəlifliyi
belə xarakterizə edilir: kişilərə nisbətən az əmək haqqı
alan qadınların sayının artması:
- qadın işçi qüvvəsinin marqinazasiyasi;
- qadınların işlə yüklənməsinin artırılması (məs: 8 saat

iş və üstəgəl 16 saat ailə - məişət yükü) yəni, haqqı ödənil
məyən ev işi və s.;
- qadınların siyasi və sosial həyatda imkanlarının eyni
zamanda artması «evdar qadınların» azalması və «evdar
kişilərin» çoxalması.
Qloballaşma gender təbəqələşməsi müxtəlifliyini ar
tırır. onun təsiri qeyri - bərabərdir, bu hər bir ölkənin öz in
kişafından, cinslərin təhsil və peşə ixtisasından, məşğulluq
xüsusiyyətindən, milli ənənələrin təsir qüvvəsindən, kişi və
qadın münasibətlərindəki sosiomədəni dialoqdan asılıdır.
Gender mədəni müxtəlifliyi planetdə münasibətlərin
sıx şəbəkəsinin qlobal maliyyəsi sahəsində də qadın və ki
şilərin iqtisadi statusunun fərqləndirilməsini açıb göstərir.
Elmdə institutlaşmış patriarxal münasibətlərin dominantlığını göstərən iqtisadi qarşılıqlı əlaqələrin strukturuna
«birbaşa» təsirini ifadə etmək üçün «gender müxtəlifliyi
qarşıdurması» anlayışından istifadə edilir. Bu zaman «gen
der müxtəlifliyi qarşıdurması» nın qlobal maliyyə sfera
sında bəzi formaları meydana çıxır: 1) maliyyə sferasında
qərarların qəbul edilməsi prosesində qadınların kifayət
qədər iştirak etməməsi; 2) qadın və kişilərin iqtisadi statu
sunda getdikcə fərqlərin «aşkarlandığı» gender disbalansı;
3) maliyyə resursları qoyuluşunun effektivliyinə gender as
pektində hüquqların pozulma hallarının təsiri.
Dialoqun əsasında kişi-qadın qarşılıqlı yaradıcı imkanla
ra malik olan, eynihüquqlu cinslər kimi mövcud olan sub
yektlər durur. Bəs cinslərarası dialoq və gender dialoqu
anlayışlarının fərqləndirilməsi nədir? Öz statusları ilə
əlaqədar rol gözləmələrini həyata keçirən cinslər mikrosəviyyədə gender fərqlərini və eyni zamanda onların əsasın
da yaranmış hökmranlıq və dominantlığı saxlayırlar. Bu so
sial proseslərin dərk edilməsinin yeni nəzəri səviyyəsidir.
Gender dialoq mədəniyyətinin inkişafında vacib amil
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olan onun üç komponentini qeyd edək: 1) Müxtəlif xalqların,
ölkələrin və sivilizasiyaların tarixində qadınların mədəniyyət
və incəsənətin inkişafında xüsusi rolunun qəbul edilməsi; 2)
Qadınların mədəni inkişafında və cəmiyyətdə dialoq mühi
tinin qurulmasında yüksək ictimai statusunun tanınması;
3) Müxtəlif ölkə, region, xalq, millətlərin mədəniyyətlərində
vahid kökünü təyin edən, dünya mədəniyyətinə adaptasiya
nı izah etməkdə mövcud gender mədəniyyətinin rolu.
Bu baxımdan müasir elmdə mövcud olan «gender müna
sibətləri» , gender və mədəniyyət qoşalığını da tarixi erkən,
təbii və sabit, qarşılıqlı cütlüyü təşkil edir. Başqa sözlə desək,
lap erkən yaşlardan, qadın bir ana kimi oğlan uşaqları- kişilə
rin bədii-estetik tərbiyəsində, psixo-emosional təməlinin
yaranmasında vacib və danılmaz rol oynayır. Qeyd etmək
lazımdır ki, başqa sahələrdən fərqli olaraq, məhz mə
dəniyyətdə və xüsusilə bədii yaradıcılıqda qadın öz fərqli xü
susiyyətlərini özünəməxsus tərzdə göstərə bilmişdir. Burada
qadın özünü təsdiqində daha da geniş imkanlara malikdir.
Bu baxımdan Akademik R.Mehdiyevin də yazdığı kimi
«...cəmiyyətlərdə böyük ailə, nəsi! və ya tayfa mövcud olduq
ca da, elə qruplar da vardı ki, orada bəzi fərdlərin mövqeyi və
onların cinsi, yaşı və ailə vəziyyəti ilə müəyyən olunan nüfu
zu həmin fərdlərin ictimai əhəmiyyətini və üstünlüyünü for
malaşdırırdı» (45,42).
İnsanlığın mədəniyyət tarixində qadm yaradıcılığı sahə
sinin meydana gəlməsi harmonik və münaqişəsiz olmayıb.
O öz sərbəstlik və nisbi müstəqilliyinin təsdiqində uzun və
çətin yol keçibdir. Qadının yaradıcılıq hüququ onun m ədə
ni sərvətlərin istifadəsindən istifadə etmək hüququ ilə təbii
olaraq tamamlanması oldu. Müxtəlif ölkə və ənənələrin ta
rixi-mədəni təcrübəsində «qadın və mədəniyyət» anlayışı
stereotiplərin üstün gəlməsi ilə təsdiq olunmuşdur. Bu döv
rdə yaranan «gender və mədəniyyət» anlayışı elmi-ter1 48

minoloji və konseptual mənada mədəniyyətdə mövcud
olan qadın və kişi münasibətlərinin inkişafında uzun yol
keçən təzahürü möhkəmləndiribdir. Bakıda 2008-ci ildə ke
çirilən «Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların rolunun ge
nişləndirilməsi Beynəlxalq forumda Ölkənin Birinci Xanımı
M.Əliyeva bu kimi problemlərdən bəhs edərək söyləmiş
dir: «Görəsən, sivilizasiyalara, xalqlara və yarı-ayrı insanlara
bir-birini eşitməyə, anlamağa nə mane olur və nə kömək ola
bilər?» (46).
Mədəniyyətdə olan gender problemlərini ancaq qadının
mədəniyyət prosesində iştirakı ilə əlaqələndirmək o qədər
də konkret deyildir. Bu məqamda mövcud olan xüsusi birgə
yaradıcılıq, qadın və kişi dialoqu haqqında danışmaq daha
məqsədəuyğun olardı. Belə birgə yaradıcılıq heçdə həmişə
mütləq harmonik olmur və özünə rəqabət və qarşıdurmanın
elementlərini daxil edə bilər. Eyni zamanda istənilən aradıcılıq prosesində cinslərin əlaqəsində bəzi harmonik və
ziyyətinə çatması da mümkündür, elmi ədəbiyyatda bu
«gen d er həmrəyliyi» adlandırılır. Burada yaranan qarşılıqlı
əlaqələrin bütöv spektri «gender və mədəniyyət» problemi
nin müxtəliflikdə olan məzmununu təşkil edir.
Beləliklə, qeyd etdiklərimizi nəzərə almaqla, belə bir
mülahizə irəli sürmək olar: qlobal mədəni müxtəliflik
merkantil m araqlarına bağlı olmayan, gender dialoqu
və gender təzahürləri spesifikası ilə bağlı olan İnsanlığn
yaradıcı, mənəvi və ya maddi təcrübəsidir. Bu anlamda bir
baxış diqqəti cəlb edərək, bugünkü qloballaşma dövrünün tə
zahürlərindən irəli gələn merkantil maraqlarına bağlı olma
yan ideyasmı hardasa şübhə altına salır.
SSRİ dağıldıqdan və yeni tarixi situasiya yarandıqdan son
ra kəskin şəkildə bir proses baş verməyə başlandı. Bu da on
dan irəli gəlirdi ki, xalqın həyatında olan qapalı və ya yarımleqal vəziyyətdə olan ənənəvi mədəni sərvətlər üzə çıxmağa
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başlandı. Baxmayaraq ki, XX əsrdə müxtəlif mədəni ənənəvi
sintezi mövcud olaraq qalmaqdadır, bununla yanaşı başqa
bir proses də baş verir. Bu prosesin təməlində isə etnik,
ənənəvi arxaizm, qədim islami zənginliklərə qayıdışını
təşkil edir. Bu da bir sualın meydana gəlməsinə səbəb olur.
Yəni, xristian əsaslarına söykənən metodoloji yanaşmaları
hansı prizmadan irəli gələrək, Qafqaz ölkələrində olan və
ziyyəti tətqiq etmək olar? Qərb mədəniyyətinə şamil olunan
feminizm təcrübəsi qadın məsələsində yeni inqilabi dünyagö
rüşünə səbəb olmazmı? Ümumiyyətlə, bu situasiyada mədə
niyyətdə gender dialoqunu təhlil etməkdə universal yanaş
malar ola bilərmi?
Sovet dövründə olan mədəni dəyişilmə və modernləş
mədə bir neçə mərhələni qeyd etmək olar. Burada nəinki
Gender inqilabını əsas götürmək olar, həm də cox geniş
paradiqmada görünən iki sivilizasiyanın (Avropa və Şərq,
yəni xristian və müsəlman mədəniyyətləri kimi] toqquşması
nı nəzərə almaq lazımdır. Bu proseslər çərçivəsində mədəni
inqilabın təzahürləri Sovet ölkəsinə daxil olan regionlarda
eyni dərəcədə özünü göstərmirdi. Bu da onlara yanaşma
da mədəni müxtəlifliyin əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdu.
Keçmiş müttəfiq respublika Birliyi olan Sovet mirasına olan
birtərəfli baxış da düzgün və ciddi elmi əsaslara söykənmir.
Çünki Gender dialoqu məsələsi özü keçmiş Sovet dövründə
guya həll olunmuşdu, lakin əsli həqiqətdə axı bu belə deyildi.
Əslində, Müstəqillik illərində keçmiş Sovetlər məkanında
yaşayan qadınların mədəni fəaliyyətində ənənəvi forma və
tərzlərinin yeni inkişafı müşahidə olunur. Bu baxımdan qadın
hərəkatına kənd, rayon, şəhər həyatı yaşayan, əsasən də
dinə bağlı olan qadınlar böyük təsir göstərmişdir. Onlar
bəzi tədqiqatçılar tərəfindən hətta ənənəvi mədəniyyətin da
şıyıcıları kimi qəbul edilmişdir. Niyə? Sualda cavabın müxtəlif
şaxələri var. Din daim mövcud olmuşdur. Din şüurlara ötü
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rülmüşdür. Din təsir etmişdir... və s.
Hazırkı dövr isə iki yanaşm anın - ənənəvi dini
və m ü asir sekuiyar istiqam ətlərin tarazlığının saxla
nılması problemi ilə xarakterizə olunur. Cəmiyyətdə bir
tərəfdən qadın təşkilatlarının fəallığını, digər tərəfdən isə qa
dının ənənəvi həyatının artıq onun özünə qarşı müqavimə
tini nümayiş etdirən üstün olmaq üzərində mədəni mü
barizə gedir. Və mədəni Dialoq form alaşır. Üstünlüyü
sübut etmək üçün mədəni mübarizə, belə desək, mədə
ni DİALOQ baş verir. Mədəni həyatın ənənəvi tarixi forma
larının qayıdışına adətən kənd şəraitində daha çox rast gəl
mək mümkündür. Burada isə Gender mədəni boşluğu -yəni
hakimiyyətə, resurslara, sosial xidmətlərə, səhiyyəyə, təhsib
yiyələnməkdə kişi və qadınlar arasındakı milli, lokal səviyyə
də qeyri-bərabərlik yaranır.
Qeyd edilən bu mürəkkəb m əsələlər də dövlətlərin
həssas qadın siyasəti aparılmasını şərtləndirir. Burada
da ənənəvi həyat tərzinə iki yanaşma ortaya çıxır -bir
tərəfdən yazılmayan qanunlarla ənənələr dövlət siyasəti
səviyyəsində dəstək alır, digər tərəfdən isə -onların güc
lənməsinin və başqa formalara keçməsinə müqavimət
göstərməyin ehtimalı bir təhlükə kimi qarşıya çıxmaması
üçün BMT Konvensiyaları yaranır.
Müstəqil Azərbaycan üçün də XXI əsr sivilizasiyalararası dialoq Yolu ilə başlanmışdır. Bu kimi problemləri həll
etmək ücün ən başlanğıc şərt köhnə və yeni, ənənəvi və
m ü asir tarazlığı saxlam aq la, cin slərin cəm iyyətdə
harm on ik adaptasiyası məsələsidir, yəni mədəni Dia
loq və gender Dialoqudur.
Nəzərə yetirək ki, Qərbin - UNESKO və Şərqin İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Xanım Mehriban Əli
yevanın sorğusu «Görəsən sivilizasiyalara, xalqlara və
ayrı-ayrı insanlara bir-birini eşitməyə, anlamağa nə
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mane olur və nə kömək ola bilər?!" Dialoq m ədəniyyəti
nin bir növ açarıdır.
Ölkənin Birinci Xanımı M ehriban Əliyeva nəinki
respublikamızda, həm də dünyada görünən, bilinən, geniş
və çoxşaxəli fəaliyyəti ilə bu sorğuya özü belə cavab verir
və deyir: «...feminizm mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların
dialoqunun təşkilində əsas yükü öz üzərinə götürməlidir.
Mən dünyanın nüfuzlu, böyük təcrübəyə malik olan qa
dın təşkilatlarını bu sahədə daha fəal olmağa çağırıram ...
Düşünürəm ki, əgər Birinci Xanımlar sivilizasiyaların di
aloquna dəstək versələr, bu, bir çox m üsbət dəyişiklik
lərə gətirib çıxarır və dialoq porbleminin özünü yeni
müstəviyə keçirəcəkdir» (46).

Multikulturalizm cəmiyyətində onun iki tipini ayır
maq daha məqsədəuyğundur: ənənəvi və müasir. Ənənəvi
cəmiyyətlərdə əsasən androkratiya yəni, kişinin tam haki
miyyəti, müasirlikdə isə gender - kişi və qadınların cəmiy
yətdə balanslı rollarının əsas xarakteristikasına diqqət çəkir.
Multikulturalizm siyasətində, onun liberal tərəfinin
də interpretasiyasına nəzər yetirilməsi aktuallaşır. Əsasən
bu fenomendən bəhs edərkən qadın məsələsinə də xüsu
si diqqət yönəldilməsi vacib şərtdir. Belə ki, qadının tarixin
müxtəlif inkişaf mərhələsində sosial statusunda baş verən
dəyişilmələrdə mədəni identiklik probleminin siyasi sosio
loji aspektdə daha çox özünü göstərir. Bu reallıq etnik azlıq

lar və onların əsasən kişi səsinin üstün olduğu, milli menta
litetin qorunduğu cəmiyyətlərdə öz ənənəvi adətlərini də
qoruması yollarının öyrənilməsinə zəruri ehtiyac yaradır.
Həyatın ilk günlərindən bu və ya başqa cinsə mənsubluq
(kişi və ya qadın), (maskulin və femin) ümumilikdə insana
müəyyən davranış normaları, baxışlar diqtə edir və cəmiy
yətdə hər cinsin özünəməxsus sosial (siyasi) rollarını
müəyyən edir. Bu rol və davranış normaları universal xarak
terli olmur, onlar müxtəlif cəmiyyətlərdə də inkişafa görə
dəyişir. Bu dəyişilmə özünü istər siyasi və sosial, istərsə də
qeyri-sosial, coğrafi, iqlim kimi bir sıra faktorların təsirinə
də məruz qoyur. Burada irq, sinif, sosial-iqtisadi inkişaf
səviyyəsi, tarixi inkişaf, iqtisadi-ictimai formasiyaları,
mentalitet, müxtəlif rəngli mədəniyyətlər - bütün bu
aspektlər isə sosial (siyasi) mövqenin ayrılmasına və yaxud
bölümünə təsir edir.
XX əsrin 60-ci illərindən Gender siyasətinin inkişafı ilə
elmdə yeni bir istiqamət də meydana çıxdı. Yəni sosiumda
kişi-qadın münasibətləri siyasi sosioloji tərkibli münasibət
lər kimi öyrənilməyə başlandı. Bu da cəmiyyətin cinslərarası münasibət strukturuna olan biodeterminist yanaşmanı
oradan qaldırmağa imkan verdi. Artıq həm qadın, həm də
gender tədqiqatlarının da məzmun və forması dəyişdi. Get
dikcə modernləşən dünyada krossmədəni, multimədəni
və fənlərarası yanaşmalar, həmçinin müxtəlif cəmiyyətlərdəki gender bənzərliyinin, gender identifikasiyasının
elmdə formalaşması, bu kontekstdə isə “maskulinlik" və
"feminlik” aidiyyətli yanaşmaların ön sıraya keçməsi başlayır.
Bu baxımdan T. Parsons və P. Beylsin irəli sürdüyü sosiallaşma nəzəriyyəsində gender-cinsi rollar nəzəriyyəsi də
əsas yer tutur. Cinsi rollar, ilk öncə insanın sosiallaşma pro
sesində formalaşırsa, sonradan artıq bu mədəniyyətdən
doğan mənimsənilmə şəklinə keçir. Bu yanaşmadan da kişi
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və qadınların cəmiyyətdə rolunu, onların qarşılıqlı münasi
bətlər iyerarxiyasını təbiət deyil, məhz insanlar və onların
"düzəltdiyi" mədəniyyətlər- yəni özləri müəyyənləşdirirlər.
Bu kontekstdə bəzi kateqoriyalara nəzər yetirək. Cinsin mə
dəniyyəti - bu ümuminsan toplumunun əsas tərkib hissəsi
kimi kişi və qadının keçmiş və müasir mədəniyyətə bir növ
formalaşdırıcı təsir etmə subyektidir. Belə olduqda, Gender
siyasi sosioloji nəzəriyyəsi- multikulturalizmdə xüsusi
metomədəni nəzəriyyə olur. Bu isə Cinsi dimorfizm, yəni
iki fərqlənən formanın mövcudluğu və sosiomədəni mü
nasibətlərlə əlaqədar meydana çıxan cinsi rolların məna və
məzmunlarını şərh etməyə cəhd edir.
Gender siyasi sosiologiyası isə qadın və kişi qarşılıq
lı münasibətlərində müxtəlif tərzli sosiomədəni və siyasi
əlaqələrin inkişaf dinamikasını öyrənir. Bu elmdə yeni is
tiqamətlər, yəni gender və multikulturalizm cinslərin so
sial statusunun və əlaqələrinin mədəni adət və ənənələri
ni, müxtəlif multimədəniliyi nəzərə almaqla, təkamülünü,
cəmiyyətin ictimai - həyatının müxtəlif sahələrindəki prob
lemləri Siyasi-sosioloji aspektdə öyrənərək araşdırır.
Şəxsiyyət səviyyəsində Genderin mədəni müxtəlifliyi
strukturunun və müvafiq olaraq fərdlərin gender sosiallaşmasının ən vacib elementlərindən biri , Gender identifikasiyası - eyniliyidir. Gender identifikasiyası fərdin maskulinlik və feminlik haqda sosiumda mövcud olan təsəvvürlərinin
subyektiv təfəkkürü əsasında formalaşaraq, inkişaf edir.
Gender mədəni müxtəlifliyi- bu mürəkkəb sosial və
mədəni strukturdur. Burada rəngarəng mədəniyyətli cəmiy
yətlərdə kişi və qadınların mental və emosional xüsu
siyyətləri, davranışları və rolları arasında mövcud olan
fərqlər nəzərdən keçirilir. Burada oxşar və fərqli tərzlər çar
pazlaşır, bəzən də "vuruşur", ya da toqquşur.
Gender mədəni müxtəlifliyi - digər sosial stereotip
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lərlə yanaşı - sinif, irq, cins, millət, din, dil və s. - sosial
sistemi təşkil edən cəmiyyətin əsas ölçü vahidlərindən biri
kimi şərh olunur və diqqəti cəlb edir.
Multikulturalizm siyasətində genderin paradiqmal
dərki kişi və qadın arasında olan fərqlərə əsaslanan sosial
münasibətlərin əsas elementlərini təşkil edən halı (tərzi, ha
disəni, prosesi və s.) ayırıb aşkarlamaqdır.
Mədəni müxtəlifliyi olan cəmiyyətlərdə kişilik və qa
dınlığın cəmiyyətə məhz qarşılıqlı təsiri heç vaxt münaqişəsiz olmur, cəmiyyətin konkret üzvlərinin mental əlamətləri
onun daha çoxsaylı qruplarının əlamətləri ilə nəzərə çar
pan ziddiyyət təşkil edir. Bu hər bir ölkənin öz daxili pro
sesindən irəli gələn ziddiyyətdir. Ona görə də, cəmiyyətin
mədəniyyət çərçivəsində ilk baxışda qeyri-tipik mədəni
müxtəliflik hadisələri onun daxili mədəni modellərini
ifadə edir. Bu halda isə onun təsiri son halda labüd nəticələr
verir. Məsələn, cəmiyyətdə bütövlükdə mədəniyyət dəyi
şiklərini qabaqlayan elitar adlanan mədəniyyətin statusu
belədir. Mədəni müxtəlifdəki Məkanda müxtəlif etnoslar
eyni bir fiziki mühitin təsiri altında yaşayır. Burada müvafiq
olaraq fərdi səviyyədə məkanın təsiri altında genotip də də
yişir. Beləliklə də, müntəzəm şəkildə digər etnosların, istər
kişi, istərsə də qadın yeni genotipləri hesabına sosiomədə
ni müxtəliflik mühiti yeniləşir. Bu isə mental keyfiyyətlər
kompleksini daha da rəngarəng edir. Təbiidir ki, prosesin
tədriciliyi etnosun bir hissəsinin digərindən əvvəl transfor
masiya edilə biləcəyi deməkdir. Hər hansı transformasiya
nın tədridiyi, millətin bir hissəsinin ümumi prosesdə di
gərini geridə buraxa bilməsinin mümkünlüyü deməkdir.
Burada isə mədəni müxtəliflik və milli eynilik etnik eyni
liyə təsir edir. Məs. etnik əlaqələrə və yeni etnosların yaran
masına səbəb olur. Beləliklə, insan həyatı və kollektiv insan
birlikləri vektoru üzrə kişiliyin və qadınlığın qarşılıqlı təsi
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ri qeyri-iradi hisslərin (genotipə anoloji) məntiqi üzrə inki
şaf edir (52,1 4 3 ).
Multukulturalizm və Genderdən bəhs edərkən, bura
da ümumnəzəri yanaşma, həmin sosiomədəni konstruktun
praktiki görünüşünü səciyyələndirən konkret forma, şərait,
amil və əlaqələrin abstraktlaşmasına yol verilə bilər. Gender
bərabərliyinin konkret tarixi şəraitdəki problemlərinin tə
dqiqi isə sosial-sinfi, irqi, etnik və bilavasitə gender sta
tusu da daxil olmaqla, gender fərqinin həmin subyektinin
bütün sosial status və mövqe əlaqələrinin mütləq nəzərə
alınmasım tələb edir. İrqi ayrı-seçkiliyin mövcud olduğu
ölkələrdə mahiyyəti qadının ailə üçün yaşaması haqda
müddəadan ibarət olan bir ideologiyadır. Bu isə irqi mənsubiyyətcə aşağı səviyyə qrupların ikinci dərəcəliliyini və
etibarsızlığını əsaslandıran irqi ideologiyadır. Yəni bu ağdərili kişilərin hakimliyini təsdiq edən stratifikasiya siste
minin yaranmasına yardım edirdi. Bəzən belə multukultural cəmiyyətdə elə çox istiqamətli vəziyyət yarana bilər ki:
- bütün kişilər və qadınlar, cinsindən asılı olmayaraq, si
yasi sosioloji çərçivada müəyyən dərəcədə diskriminasiyaçı
rolunda çıxış edir;
- ağdərili kişilər, həm ağdərili qadınları, həm də rənglidərili kişi və qadınları istismara məruz qoyur; (bu da siya
si sosioloji baxışlar)
- ağdərili qadınlar rənglidərili cinsləri ağır işlərdə işlə
dib və istismar edib;
- rənglidərili qadınlara qarşı diskriminasiya olunur.
Belə ki, qeyri millətdən olan əhalinin məskən saldığı ölkə
nin vətəndaşlığına malik olmayaraq, onlar əsasən azödənişli
yerlərdə, çalışırlar.
Bu baxımdan da cəmiyyətdəki gender və mili-etnik
stratifikasiyanın kəsişməsində də eyni mənzərənin şa
hidi oluruq. (Məs, bir nümunəyə diqqət edək. Müasir Azər
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baycanda imkanlı ailələrdə bu gün Filippindən gətirilən tünd
dərili, az ödənişə qane olan, dayə, qullquçu kimi ailədə bütün
məişət işini görənləri misal göstərə bilərik..)
Belə cəmiyyət stratifikasiya sistemi piramidasının zir
vəsində kişilər (millətindən asılı olmayaraq) və həmin döv
lətin cinsindən asılı olmayaraq öz vətəndaşları dayanır.
Beləliklə, konkret sosial şəraitdə sinif, irq, millət və
gender siyasi sosioloji mətndə bərabərsizliyin eyni zaman
da mövcud olan sistemlərini formalaşdırmağa qabildir.

NƏTİCƏ VƏ VAPROBLEMLƏR
OKEANINDA DİALOQLAR
Görəsən, sivilizasiyalara, xalqlara və ayrı
ayrı insanlara bir-birini eşitməyə, anla
mağa nə mane olur və nə kömək ola bilər?!
Xanım Mehriban Əliyeva
İctimai-siyasi inkişafın tarixi gedişinin sonucu olan in
teqrasiya prosesləri- H.Hüseynova yazır ki, - zəngin fəlsəfi,
nəzəri, sosial-siyasi, hüquqi-praktiki, iqtisadi-mədəni məz
muna malikdir. «...İnteqrasiya qlobal xarakterinə, vahid və
arası kəsilməz proses olmasına baxmayaraq, heç da bütün
ölkələri bərabər səviyyədə əhatə etməmişdir. Dünya dinlə
rinə əsaslanan «xristian hüququ», «müsəlman hüququ» və
s. dini hüquqlar universal xarakter daşımışdır» (10, 44). Bu
universallıqda Qloballıq özünü Dövlətlər üçün Multikulturallıq problemi ilə birüzə vermişdir. Bu gün geniş Problem
lər Okeanında:
- «Köhnə» Din,
- Yeni «Gender»,
- bir «Qızıl orta» kimi Dialoqda aktuallaşmışdır.
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Multikulturallıq və Din Siyasəti və Gender Dialoqu
nu Şərq-Qərb müxtəlifliklərində müəyyənləşdirəndə belə
mülahizələr alınır:
- Kütləvi ənənəvi mədəniyyət, mədəni müxtəliflik həm
din, həm də gender mədəni diskursunun sərhədi Dialoq və
özünütəşkilin miqyası ilə ölçülür;
- Kişi-qadın, cins-rol, hadisəvi cəmiyyətdəki yer və rol
dəyişkənliyində mədəniyyət istər qlobal Məkan, istər lokal,
istər milli düşüncədə özü zamanla təlqin olunur. Hər şey də
yişə bilər, həm də sabit qala bilər, dağıla və ya qurula bilər və
s. Maraqlıdır ki, həm kütləvi mədəniyyət, həm din, həm də
məcazi mənada Qərbdən "gələn" gender ta qədimdə olmasa
da, lakin həm də, kişi-qadınların cins göstəricisi kimi bütün
ictimai fikir tarixində olmuşdur. Çünki bu İnsanlığın, yəni
cinsin tarixi kimi demək olar ki, eyni vaxtda yaranmışdır. Çə
tin ki, bu tarixi bir təsadüf olsun. Çox ehtimalla və əminliklə
də bəlkə demək olar ki, bu gender-din mədəni müxtəlifli
yində onların "vəzifə”, "sərhəd" qohumluğunun kişi və qadın
üçün bir növ həyat, yaşam "səhnəsində" göstərici kimi «rol
larıdır».
- Müəyyən Zaman və Məkan daxilində həmişə müəy
yən hadisələr və çox oxşar komplekslər də məxsusi model
lər yaradır. Güman ki, burada daha qatı mövhumatçı, bəlkə
də ekstrem ist fikir də irəli sürmək olar, yaxud yüksək kübarlıq nümayiş etdirərək, «soyuq diplomatik rol" da oy
namaq olar. Nədir bu rol, kim yazıb? Gender-din və kütləvi
mədəniyyətin ən tipik alt layihəsi elə onun əsas "agenti”
olan Etika-Əxlaqdır. Onların əvəzində bu gün yeni Əxlaq
Kodeksləşdirilməlidirmi? Əsla, Əxlaq klassikdir!
- Gender-Din-kütləvi mədəniyyət, Multikulturallıq,
dialoq bütün diskursiv sahələr üzrə səpələnmiş və ŞərqQərb müxtəlifliyində çox geniş əks olunmuşdur və s.
Qərb cəmiyyətinə diqqət yetirsək görərik ki, cinslərarası
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zorakılıq və bərabərhüquqluluğu sanki tərəzidə 100 nisbə
tində tarazlasaq, 49-un 50-yə miqyasındadır. Şərqə nəzər ye
tirsək, "ikili standart”, yəni "qadına xüsusi ehtiram görərik
ki, guya zorakılıq yoxdur, "bərabərlik” də qadının öz istə
yinə verilir.
Şərq-Qərb mədəni müxtəlifliyində Azərbaycanı "gəzək":
-"zərif" cins "əzizlənib", "şerləşib", "məclislərdə əsas tostla
ra": deyimə -sağlığa" çevrilib.
- Və ən yüksək mədəniyyətdən, ən göstərici "qlobalistik-inteqrativ" dəyərlərdən bəhs edən "güclü" (bəlkə də
"gücsüz") tərəf, yəni Kişi, ictimaiyyətdə onun tərəf müqa
bili Qadındırsa, xarici "kübarlığı" ailədə əksinə görünür.
Yəni, məsələyə kişi kimi yanaşaraq, açıq "sosiomədəni fikri
ni" bildirir, «həyat yoldaşım nə yaxşı ki, belə deyil". Budur,
Gender-Din mədəni müxtəlifliyi! Bəlkə ənənəçilik, ya da
Din öz tabusunu gizləmədən, əsrlərdir hökm edir və edəcəkmi...
- Bəs müasir qloballaşan Məkanda, Modernləşən dü
şüncə, Yeniləşən zaman şüuru yenəmi gender mədəniliyini
"ər" və "həyat yoldaşı" ("xanımı" "arvadı") çərçivəsində sərhədləyəcək..? Hər an, hər hadisə sürətlə dəyişirsə. Qlobal
laşma mədəniyyətə sürəkli "naxış" vurur.
Yeni Dünya, yeni Nizam, Yeniləşən Dövlətlər və... Hər şey
yeniləşir... Din stabil və dayanıqlıdır, möhkəmdir, dəyiş
mir! Mədəniyyət də tənəzzül edir, tərəqqi də, iflasa da ge
dir, intibaha da... inkişafa da... Bu iki paradiqmanın arasın
da (bəlkə çərçivəsində) isə patriarxal düşüncə, patriarxal
dominantlıq Qanunlarda dəyişir, statistikada yenilənir,
filan sahədə qadınlar % , bəzən 1 /3 faizlə göstəricidə verilir.
"Gender" statistikasına çevrilir. Güclü maarifləndirmələr
gedir, BMT, Avropa Şurası -Avropa İttifaqı, ABŞ demokrati
yası , Qlobal Məkan "Gender savaşı" edir. Qərb-Şərq dəyi
şir, Patriarxal düşüncə qalır ki, Qalır! Şərq iddia edir ki, bu
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mənim tarixim, bu ictimai fikrim, "gender" qərbləşmə deyil".
Mənim tariximdədir". Qərb isə Tövsiyyəli şəkildə hökm edir
ki, "kişi və qadın" Bərabərdir...
Şərqləşmə tezisində İslam dəyərləri, Qadına olan ehti
ramlı münasibət var.. Qərbdə isə humanizm, Azadlıq, "özün
et", "özün qur”, yəni Cins amili, cins fərqi Yoxdur. Qadın
İnsandır. Kişi İnsandır. Bu Genderdir. Kişi və Qadın İnam
və İmanlı, Əqidəlidir. Yəni, İnsanlıqda Din mədəni müxtə
lifliyi var. Kişi və Qadın arasında Dialoq var. Bu Dialoq,
Sülh, İnkişafdır. Bu müxtəliflikdə, multikulturallıqda da
var. «Rəngli» dəri indi Dəbdir, adı isə «Solyari»dir. Yəni, ağ
dərili XXI əsrdə özü öz rəngini "tündləşdirir", bu düşüncə
bəs nədir, bu rənglərin «dəyişməsi»dəmi inteqrasiyadır,
yaxud "ağla qaranın” Dialoquduraıu, ya da adaptasiyasıdırmı.. Yaxud, xristianın Müsəlmançılığı qəbul etməsi, ya da
əksinə müsəlmanın xristianlığa üz tutması... Dini dəyişdi
rirlər, ənənəvi mədəniyyəti; belə dəyişdirirlər, Rəngi dəyiş
dirirlər, Dəyişməyən isə yenə Qadına münasibətin «ikili
standartıdır»...və "nə yaxşı ki, mənim qadınım belə deyil",
yəni "evdədir", cəmiyyət "vuruşunda" deyil."
Burada bir məsələyə diqqət edək ki, İslamın yarandığı
erkən dövrlə, inkişaf etdiyi sonrakı vaxtlarda və enib-yük
sələn xətlə bütün Zaman və Məkanlar üçün təsir effekti
də müxtəlif olmuşdur. Məsələn, ailə münasibəti, qadına mü
nasibət, valideynə qayğı, kəbin və boşanma kimi anlamlar
erkən İslam dövründə başqa aspektdə, müsəlman mədə
niyyətinin intibah dövründə digər mənada, ondan sonrakı
dövrlərdə isə tamamilə yeni məna, məzmun kəsb etmişdir.
Həmçinin Xristianlıq və s. Dinlərdə də bu hal mövcuddur.
Mürəkkəbliyin ortaya çıxdığı Şərq və Qərb məkanla
rı mədəni sistemində mənəviyyatdan ta məsuliyyətə, yəni
yazılmayan əxlaqi dəyərlərdən yazılan qanunlaradək is
lamda irəliləyiş, yüksəlişlə bahəm, mədəniyyətlərin qovuş
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ma vaxtınadək savaş, dava, müharibələrə kimi tarixi proses
lər baş vermişdir. Müsəlman təfəkkür tərzinin dinamikası ilə
Şərq-Qərb müxtəlifliyində gender mədəniyyəti və yaxud
İslamda kişi-qadın münasibətlərinin sosiomədəni xüsusiy
yətləri də spesifik kəsişmələrdə, oxşar və fərqli cəhətləri ilə
ayrılmışlar.
Şərq və Qərb müxtəlifliyində gender və din mədəniy
yəti daha çox müqəddəs Qurani-Kərimdə aydın göstərilmiş
dir. Bu baxımdan Akademik R.Mehdiyevin fikirləri diqqət
çəkir: "Hər bir xalqın mentalitetindən danışanda biz, əslin
də onun xarakterik milli xüsusiyyətlərini, həmin etnosun
yaratdığı inancları, inamları, ümumi əhval-ruhiyyəni, tor
pağa, Zəhmətə, halal-haram anlayışlarına münasibəti və
digər amilləri önə çəkirik" (7,12).
Bir daha göstərək ki, tarixi inkişaf mərhələləri boyunca
mövcud olmuş hər hansı mədəni monoliti, adəti ənənəni və
o cümlədən dini təsəvvürləri, əqidəni ləğv etnək və yaxud
"onun sekulyarlaşmış miqyasına" daxil olmaq mümkünsüz
bir işdir. Həm də bu kimi tədbirləri "könüllülər» «düşün
cələrdən pozarsa" və yalnız onda bu boşalmış "məkana" daxil
olmaq cəhdi nisbətən mümkündür. Buradan belə nəticə hasil
olur ki, eyni zamanda bu və ya digər miqyaslı Məkana daxil
olmaqla, onu özününküləşdirməkdən; bəlkə də multikulturallıqdan bəhs etmək olar.
Və cəmiyyətin təfəkkürü nə idrakında, nə də din-gender
fenomeni anlamında nəsə təzə olan bir yenilik yaranmır.
Çünki tarixən mövcud Dinlər var, onların öz “milləti", öz
məkanı, təşkil olma zamanı var və öz qanunu, öz "Kitabı",
öz tabeçiləri-missionerləri, təriqətləri, məkanı, cərəyanları
olub və olacaq. Bu üsulla nə multikulturalizm nə də gen
der dinin monolitliyinə heç bir nöqtədən toxuna bilmir.
Çünki, bununla həm multikultiralizm, həm də gender özü
üçün dərhal o "özünü təşkili" qapamış olur. Əgər bu monolit
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miqyasın qarşısında yuxarıda qeyd olunan "Kişi tarixi"nin
antikvar- qadın hökm dar “brend” ölçülü "vəzifə verm ək”
missiyası durursa, onda genderin də, multikulturallığm da
dinə müdaxiləsi yalnız Dioloq mümkündür.
Bəlkə də, bir dinə məxsus Kişinin, digər dinli Qadınla
izdivacı məhz bu müxtəlifliyi yaratdı... Bəs uşağın Dini nə
olur? Yarı faiz (50% ) Din olmur axı... Demək müxtəlif Dinli
nigahdan doğulan Dinini özü seçməlidir. Bu gün kluarlarda
"dəb" olan multikulturalizm problemi «səlib müharibəsi
ni», «kolonoliazmi» yaxud «qarışıq nigahlarınmı» təsridir...
Tarix qarışıq nigahdanmı yaratdı mədəni müxtəlifliyi...
Yaxud qarışıq Dil , bəlkə Dini amili də meydana çıxartdı.
Muitikuituralizm..Sorğular çox, cavablar qeyri qənaətbəxş.,
qeyri Kafi olan yenə gender.. Kafi olan multikulturallıq, yaxşı
qiymətli Din, əla olan isə Dialoqdur...
O cümlədən, burada adət-ənənlərin indiyədək yaşanan
tərzi, tabuların, qadağaların, qorxu kimi "cənnət və cəhən
nəm" nağılının nə vaxt aradan qaldırılacağı bütövlükdə isə
gender və multikulturallığm reallığa söykənən həqiqətlə
ridir.
Azərbaycanın Birinici Xanımı, Heydər Əliyev Fon
dunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın söylədiyi kimi,
"Bütün tədqiqatçılar hesab edirlər ki, sivilizasiyanın inkişaf
dövründən başlayaraq qadınlar demək olar ki, bütün cə
miyyətlərdə dini mənsubiyyətdən və ya siyasi quruluşdan
asılı olmayaraq, kişilərdən asılı vəziyyətdə olublar. Hazırda
dünya öz inkişafının elə bir dövrünə qədəm qoyur ki, yekun
məqsəd bu vəziyyətin dəyişməsindən ibarətdir. Vəziyyətin
dəyişməsində uğurlar bir çox siyasi, ictimai, sosial, dini və
mənəvi amillərdən asılıdır. Lakin yekun nəticədə hər şey
bizdən, bu planetdə yaşayan kişilər və qadınlardan ası
lıdır” (41, 32).
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