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DİSSERTASİYANIN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ 

Mövzusunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Bədii 

mədəniyyət ruhi mədəniyyətin ən mühüm komponentlərindən 

biridir. İdraki, dini, əxlaqi, siyasi mədəniyyətlə yanaşı, onun başlıca 

funksiyası insanın daxili aləmini formalaşdırmaq, insanı mədəni 

dəyərlərin yaradıcısı kimi inkişaf etdirməkdir. Bədii mədəniyyətin 

nüvəsi gerçəkliyin və gerçəkliklə olmayanın bədii-obrazlı 

interpretasiya forması olan incəsənətdir. İncəsənətin növləri olan 

ədəbiyyat, teatr, təsviri sənət, memarlıq, heykəltəraşlıq, musiqi 

müxtəlif ifadə vasitələrindən istifadə sayəsində gerçəkliyi təkrarsız 

fərqli bədii obraz formasında mənimsəyir. Bu formalar müxtəlif ola 

bilər - metaforikdən real formalara qədər-bunlar həmişə insanların 

və xalqların, ideyaları və öz dövrünün problemlərini əks etdirir. Bir 

sözlə, bəşəriyyətin dəyərlərinin məcmusu olan mədəniyyətin ən 

mühüm komponenti bədii mədəniyyətdir. 

Belə bir ideya ilə razılaşmaq olar ki, müasir dünyanın 

reallıqları insanın şüurunda müəyyən dönüş yaratmışdır, bu 

prosesdə bədii mədəniyyətin rolu az deyildir. İnsanın bədii 

yaradıcılıq qabiliyyəti gerçəkliyin hissi qavranılmasına və ona 

bilavasitə emosional münasibətinə əsaslanır ki, bu da öz ifadəsini 

yaşantılarla tapır. Hissi qavrama bədii yaradıcılıq və bədii 

mədəniyyət prosesində bir məqam kimi gerçəkliyin inikasının dəyər 

formalarından kəskin dərəcədə fərqlənir. Mədəniyyətin strukturunda 

bədii mədəniyyət insanın xarakterinin formalaşmasında norma və 

dəyərlərin, mənaların və biliklərin ötürülməsində mühüm 

funksiyaları həyata keçirir. O, əxlaq, din və fəlsəfə ilə sıx əlaqədə 

olub, həm də mədəniyyətin rekrasion funksiyalarını (istirahət və 

insanın sağlamlığının bərpası) yerinə yetirir. İnsan fəaliyyətinin 

unikal növü olan bədii mədəniyyət sosial, mədəni, dini, siyasi, 

əxlaqi, texniki, iqtisadi şəraitin dəyişməsindən asılı olan dünya 

mənzərəsinin real başa düşülməsinə və mənimsənilməsinə 

yönəlmişdir. Zaman keçdikcə bədii mədəniyyətin təcrübəsi, mədəni 

irsin, ənənələrin və yaradıcılıq növlərinin bazası zənginləşir, 

metodların, peşə üslüblarının, vasitələrinin instrumental arsenalı 

artır, dünyagörüşü dəyişikliyə uğrayır, yaradıcı təfəkkür prosesi 
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inkişaf edir. Müasir dövrün ən başlıca cəhəti bilik cəmiyyətinin 

formalaşması prosesinin üstünlük təşkil etməsidir, lakin bu prosesdə 

bədii zövq, bədii duyum, daha geniş şəkildə götürsək, bədii 

mədəniyyət heç də ön plana keçmir. Bu zəmində fəlsəfi-kulturoloji 

düşüncələr də öz rolunu oynayır. İnsanın dünyagörüşü və mədəni 

dəyərləri öz həyatının hüdudlarından kənara çıxır. O, özünü tarixi 

zaman kontekstində dərk etməyə çalışır, öz tarixi-mədəni köklərini 

yeni mədəniyyət meyarları əsasında başa düşməyə, gələcək sosial-

mədəni ideyaların ətrafında düşünməyə üstünlük verir. 

Bədii mədəniyyətdə qadın obrazı müstəsna bir mövzu kimi 

bütün dünya mütəfəkkirlərini, o cümlədən Azərbaycanın görkəmli 

ziyalı və maarifçilərini dərindən düşündürmüşdür. Önəmli haldır ki, 

qadın problematikası ilə məşğul olan feminologiya elmi spesifik 

qadın təcrübəsini cinslər arasında bioloji fərqlər baxımından deyil, 

hər şeydən əvvəl, hər iki cinsin cəmiyyətin mədəni həyatında sosial 

rolunun öyrənilməsini ön plana çəkir. Başqa sözlə, qadın 

problematikası sosiomədəni, kulturoloji fenomen kimi öyrənilir. 

Feministlər öz tədqiqatlarında qadının mədəni-simvolik təbiətinin 

dərkinə xüsusi diqqət yetirirlər. Tarixi mənbələr deməyə əsas verir 

ki, qadın problematikasının tədqiqinə hələ XVI əsrdə 

başlanılmışdır.  
Problemin aktuallığından bəhs edərkən deməliyik ki, 

araşdırmağa cəhd göstərdiyimiz mövzu Qərb kulturoloji fikrində 

kifayət qədər işlənmişdir. Azərbaycan kulturoloji fikrində bədii 

mədəniyyət probleminə qismən də olsa toxunulmuşdur
1
.
 

MDB 

məkanında çalışan kulturoloqlar bu problemin araşdırılmasına qərb 

həmkarlarından gec başlamışlar. Qərb feminist nəzəriyyəsinin əsas 

məsələsi bədii mədəniyyətdə qadın subyektivliyi məsələsidir. Bu 

terminin məzmunu qadının həyatda öz rolunu görməsi, bu rolun 

onun özünə və düşüncəsinə təsiri ilə əlaqədardır2. 
 

 Müasir kulturoloq tədqiqatçılar Fuad Məmmədov, Mübariz 

Suleymanlı, Çingiz Abdullayev, İlqar Hüseynov, Nigar Əfəndiyeva, 
                                                                 
1
 Muradova B. Mehriban Əliyeva bütün qadınlara örnəkdir. 

https://afn.az/xeber/16140-mehriban-eliyeva-butun-qadinlara-ornekdir-bahar-

muradova.html 
2
 Məmmədquluzadə C. Əsərləri  II cild.Naxçıvan:Əcəmi:2009.-487 s. 

https://afn.az/xeber/16140-mehriban-eliyeva-butun-qadinlara-ornekdir-bahar-muradova.html
https://afn.az/xeber/16140-mehriban-eliyeva-butun-qadinlara-ornekdir-bahar-muradova.html
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Sədaqət Əliyeva, Namiq Abbasov, Xaləddin Sofiyev, Fərqanə 

Hüseynova, Gülçin Kazımi, Nigar Sultanlı, Aygün Eyvazlı, Vüqar 

Kərimli və s. əsərlərində mədəniyyət probleminə dair fərqli və 

orijinal fikirlər ifadə etmişlər. Lakin bədii mədəniyyətdə qadın 

mövzusu ilk dəfə olaraq təqdim olunan tədqiqat işində təhlil edilir
3
. 

Mövzunun aktuallığı bundadır ki, müasir humanitar elmlərdə 

qadının cəmiyyət həyatında rolu və yerinin öyrənilməsinə mühüm 

diqqət yetirilir. Qadınların tarixinə elmi və ictimai marağın 

inkişafına feminist nəzəriyyələrin, həmçinin sosial biliyin 

sistemində qadın və gender tədqiqatlarının institutlaşması təsir 

göstərir. 

Ümumiyyətlə, insanın obraz və xarakter kimi bədii təkamülü 

barədə mülahizələri nəzəri və praktik xarakterli məlumatları 

ümumiləşdirməklə həyatla insan arasındakı mürəkkəb qarşılıqlı 

münasibətlərin bədii inkişafını təhlil etmək mümkündür. Qadın 

obrazının bütün mürəkkəbliyinin, ziddiyyətlərinin incəsənət 

vasitəsilə üzə çıxarılması onun ənənəvi, dünyəvi cəhətləri, milli 

arealda fərqli inkişaf xüsusiyyətləri bədii mədəniyyətin mərkəzində 

olmalıdır.  

Cəmiyyətin öyrənilməsində və idarə olunmasında qadın 

obrazlarının xüsusi əhəmiyyətinin tədqiqi və müasir baxımdan şərhi 

maraqlı elmi-kulturoloji nəticələrə gəlməyə imkan verir. Bizcə, 

söylədiyimiz mülahizələr dissertasiya mövzusunun aktuallığını 

təsdiq edir. Lakin bu ümumi mülahizə ilə yanaşı, mövzunun 

aktuallığını əsaslandıran bəzi məqamları da qeyd etmək istərdik.  

Birincisi, müasir Azərbaycan kulturoloji fikrində bədii 

mədəniyyətdə qadın obrazı xüsusi mövzu kimi tədqiq edilməmişdir. 

Doğrudur, bədii ənənələrdə, folklorda və yazılı ədəbi əsərlərdə 

qadın obrazının təsvirindəki ardıcıl, sistemli xüsusiyyətlərə diqqət 

yetirilməsi kulturoloji təkamüldə yeni estetik prinsiplərin meydana 

                                                                 
3
 Məmmədov F.T. Kulturologiya, mədəniyyət, sivilizasiya.B.,“Öz” MMC, 2016. -

260 s.;Əliyeva S. Azərbaycan mədəniyyətində qadın fenomeni.  B., “Gənclik” 

nəşriyyatı, 2017.- 276 s.; Керимли В.Г.Тюрки в Грузии. Б., «Текнур» 2011; 

Abbasov N.Ə. Müstəqillik illərində dövlətin mədəniyyət siyasətinin prioritetləri, 

sosial məqsədlər və mənəvi dəyərlər baxımından kulturoloji mahiyyəti. B., 

“Təknur”, 2008  
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gəlməsi prosesləri barədə fikir söyləməyə imkan verir. İkincisi, son 

vaxtlar kulturoloji ədəbiyyatda obrazın bədii-estetik funksiyası və 

inkişaf sistemini ardıcıllıqla təhlil etməyə, ona yeni elmi prinsiplər 

əsasında qiymət verməyə cəhd göstərilir. Üçüncüsü, mədəniyyətin  

inkişafı kontekstində, xüsusilə, milli kulturoloji problemlərin 

nəzərdən keçirilməsi müstəvisində qadın obrazının öyrənilməsi 

müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Bizcə, bu məqam dissertasiya 

mövzusunun aktuallığına işıq salır. Dordüncü, öz gündəlik 

həyatında estetik zövq almağa meyilli olan insan, bədii 

mədəniyyətə, onun mahiyyətini açan bədii estetik meyarlara 

üstünlük verir. Təbii ki, bu gün cəmiyyət həyatında böyük rol 

oynayan bədii fikirdə, incəsənətdə və s. qadının obrazını yaratmaq 

bizcə, milli kulturoloji fikrimizi də zənginləşdirir. Dissertasiya 

işinin aktuallığını göstərən bu məqam da fikrimizcə vacib yer tutur. 

Və nəhayət, bu gün respublikamızda keçirilən mədəni-kütləvi 

tədbirlərin bədii-estetik mahiyyəti bir daha göstərir ki, Azərbaycan 

qadınları milli qadınlığımızın canlı timsalı olan respublikanın 

birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi altında müstəsna 

fəallıq göstərirlər. Buna görə də müasir metodologiyaya söykənən 

kulturologiya elmində qadın obrazının yaradılması probleminə 

diqqəti artırmaq lazımdır. 

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Öncə qeyd edək ki, 

dissertasiya işi hazırlanarkən ilk növbədə ümummilli lider Heydər 

Əliyevin zəngin nəzəri-ideoloji irsindən geniş istifadə edilmişdir. 

Doğrudur, ulu öndər kulturologiya üzrə xüsusi əsər yazmamışdır. 

Lakin o, həmişə Azərbaycanda mədəniyyətin bütün sahələrinin 

inkişafı üçün nəhəng işlər görmüşdür. Onun yaradıcı kollektivlərlə 

görüşlərindəki nitqlər, çıxışlar ulu öndərin bədii-estetik irsi barədə 

fikir söyləməyə tam əsas verir.  

Dünyanın bir çox regionlarında bədii mədəniyyətdə qadın 

obrazı ən nüfuzlu mövzu kimi nəzərdən keçirilir. Feminizm 

hərəkatının Qərb ölkələrində baş verməsi təsadüfi deyildir. 

Ümumiyyətlə, dünya mədəniyyətində ilk qadın obrazı özündə 

sərbəstliyi, gücü, gözəlliyi və cazibədarlığı təcəssüm etdirir, lakin o, 

heç də qadının kişi üzərində dominant qüvvə kimi təsvir edilmir. 

Qadın obrazı tarixi feminist konsepsiyasının tərəfdarlarının həmişə 
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diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Tədqiqat işində dünya bədii mədəniyyətində qadın obrazının 

təhlil edildiyi əsərlərdən geniş istifadə olunmuşdur. Problemin 

araşdırılması prosesində belə bir ideya vurğulanır ki, qadının bədii 

obrazını tədqiq edən tədqiqatlar bədii mədəniyyətin ən mühüm 

missiyası qadın obrazlarının vəsf olunması ilə insanı estetik 

cəhətdən kamilləşdirməkdir, baxmayaraq ki, qadınlar, xüsusilə, 

qədim dövrdə heç də həmişə azad olmamışlar. 

Tədqiqatda Şərq xalqlarının bədii mədəniyyətində qadın 

obrazının təsvirinə mühüm yer ayrılmışdır. Burada göstərilir ki, 

qadın ləyaqət, qüvvəlik, cəsarət rəmzidir, o, ilk növbədə Şərqin 

mədəni həyat tərzinə rövnəq gətirən pak varlıqdır
4
. 

İntibah dövrü mütəfəkkirləri, şairləri, yazıçıları qadın obrazını 

müstəsna bir estetik planda vermişlər. Təcrübə göstərir ki, intibah 

mədəniyyətində ilahilik “ustad” və “sənətkar” kimi qəbul 

edildiyindən təsviri sənət ustaları ilahi obrazlara müraciət edir, 

bununla öz sənət idealarını həyata keçirirdilər. Rafael Santinin 

Madonna obrazı ilahilik və gözəllik harmoniyası ilə vəhdət təşkil 

edir. Öz daxili aləminə qapılmış qadın obrazı intibah 

mədəniyyətinin aparıcı obrazıdır. Renesans sənətkarları azad seçim 

statusuna malik olmuşlar. Məsələn, Piko della Mirandola insanı 

Allah kimi mədh edir, eyni zamanda, onu öz xöşbəxtliyinin 

yaradılışı elan edir
5
. 

Tədqiqat göstərdi ki, qadın məsələsi üzrə kulturoloji fikrin əsl 

nailiyyətləri XX əsrin son rübünə təsadüf edir
6
.
 
 

Türk xalqları, o cümlədən, Azərbaycan xalqı öz mədəni 

irsində qadın obrazını yaradıb. Dissertasiya mövzusu üzrə aparılan 
                                                                 
4
 Проблема человека в традиционных китайских учениях. Под ред. 

Григорьева Т.П. М., Наука, 1983. -264 с.; Мышуста С.В. Древний Египет: 

женщины – фараоны. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2006. -456 с.; Монте П. 

Египет Рамсесов. М., «Наука», 1989. с.52-57 
5
 История всемирной литературы. В девяти томах. Т. V., М., Изд-во 

«Наука», 1988. -764 с. 
6
 Исмаилов Б. Пантелогическая философская традиция в персидско-

таджикской поезии IХ-ХV вв. Душанбе, 1986. - 165 с.; Женщина в 

современном обществе: к истории гендерной проблематики. 

 http://www.0ck.ru/kulturologiya/zhenshhina_v_ sovremennomobshhestvek.html;   



8 

araşdırmalar zamanı aşkar oldu ki, Azərbaycan bədii 

mədəniyyətinin inkişaf mərhələsi öz zənginliyi və faktik 

materialların maraqlı olması baxımından kulturoloji fikir tariximizin 

önəmli səhifələridir
7
. Sovet dövründə də qadınlarımız ideoloji 

maneələrə baxmayaraq, mədəni irsimizin inkişafına böyük töhvələr 

vermişlər. Sovet mədəniyyətində “yeni qadın” obrazının 

yaradılmasına olan tələbat “yeni Sovet adamı”nı formalaşdırmaq 

sosiomədəni planın bir hissəsi olaraq, ideoloji tələbat kimi meydana 

gəlmişdir
8
.
 
 

Tarixilik baxımından qısa bir müddət olsa da, müstəqillik 

illərində Azərbaycan mədəniyyətində yeni qadın obrazı formalaşdı. 

Yeni dünyagörüşünə söykənən qadınlarımız bədii mədəniyyətin 

zənginləşməsində müstəsna rol oynayırlar
9
.
 

Təbii ki, milli 

mədəniyyətimizin inkişafında Azərbaycan dövlətinin yaxından 

qayğısı, onun mədəniyyət siyasətinin yeri əvəzsizdir
10

.
 
 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqat işində əsas 

məqsəd Azərbaycan bədii mədəniyyətində qadın obrazının və 

rolunun kulturoloji təhlilini tədqiq etməkdir. Bədii mədəniyyətdə 

qadın rolunun əhəmiyyətinin tarixini araşdırıb və bu araşdırmanın 

bədii məziyyətlərini təhlilə çəkməkdə tədqiqatçının bir məqsədi də 

bu problemin aktuallaşmasına, ona xüsusi diqqətin yönəldilməsinə 

                                                                 
7
 Кулизаде З. Закономерное развитие восточной философии. XIII-XVI веков 

и проблема Запад-Восток. Баку «Элм» 1983, 282 с.  Федотова В.Г. 

Человеческий капитал персональная модернизация и проблема развития 

человека. // Знание. Понимание. Умение. № 1, 2007 163-169 с. 
8
 Филологические науки. Международный научный журнал № 4, М., 2003.  

c.3;  Мурадова А. Вовлечение женщин Азербайджанской  ССР в органы 

государственной власти. Б., «Нурлан», 2007. - 176 с.; Керимов Л. 

Азербайджанский ковер. Т. 2. Б., 1983. с.10 
9
 Даими  Т. Изобразительное искусство Азербайджана конeц II начала III 

тысячилетия// teymurdaimi. com; Вардиман Е. Женщина в древнем мире. М., 

Наука, 1990. -335 с.; Вагабова Д. Другое искусство. Азербайджанская 

живопись 1970- 1980 годов: новые тенденции. Б., «Элм», 1993. -116 с.; Мир-

Багирзаде Ф.А. Творческий диапазон художника. Каспий. № 78(526),  3 мая 

2016 г., с.13. 
10

 Abbasov N.Ə. Müstəqillik illərində dövlətin mədəniyyət siyasətinin 

prioritetləri, sosial məqsədlər və mənəvi dəyərlər baxımından kulturoloji 

mahiyyəti. B., “Təknur”, 2008. 
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nail olmaqdı. Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı elmi vəzifələri 

kompleks şəkildə icra etməyi məqsədəuyğun hesab edirik: 

- dünya mədəniyyətində qadın obrazının mənzərəsini 

vermək; 

- türk xalqlarının bədii irsində qadın obrazı probleminin 

yeni məsələsini, Azərbaycan bədii mədəniyyətinin inkişaf 

mərhələlərinin kulturoloji təhlilini vermək; 

- “Sovet qadını” obrazını yeni fenomen kimi müqaisəli 

şəkildə araşdırmaq; 

- müstəqillik illərində Azərbaycan bədii mədəniyyətinin 

kulturoloji aspektdən elmi əsaslarını aşkarlamaq, yeni bədii 

dünyagörüşünün formalaşma mexanizmlərini açmaq;  

- müasir mərhələdə Azərbaycan dövlətinin mədəniyyət 

siyasətinin humanist mahiyyətinin analitik təhlilini vermək; 

Tədqiqat metodları. Tədqiqat üzərində çalışarkən öncə 

tarixilik prinsipinə istinad edilib. Lakin bununla belə tədqiqatın 

metodoloji özülü, tarixi-müqaisəli təhlillə kulturoloji-estetik analiz 

üzərində qərarlaşır. Tədqiqatçı elmi işində Azərbaycan mədəniyyəti 

problemlərinə dair nəzəri konseptual fikirlərdən də qədərincə 

faydalanır. Tədqiqat zamanı Avropa və MDB məkanında çalışan 

tədqiqatçıların, eləcə də azərbaycanlı müəlliflərin əsərləri tədqiqata 

cəlb edilmişdir. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar. Tədqiqat işi aşağıdakı 

elmi müddəlarda öz əksini tapır: 

- Müasir Azərbaycan kulturoloji fikrində ilk dəfə olaraq 

bədii mədəniyyətdə qadın obrazı nəzərdən keçirilmiş tarixi-

kulturoloji təhlili verilmişdir; 

- Dünya bədii fikrində qadın obrazının qoyuluşu və həlli 

məsələsinin ümumi mənzərəsinin kulturoloji təhlili tarixi proseslər 

fonunda dəyərləndirilmişdir; 

- “Sovet qadını” və müstəqillik illərində “yeni Azərbaycan 

qadını” obrazına dair elmi yanaşmaların fərqli və ortaq cəhətləri 

təhlil edilmişdir;  

- Müstəqillik illərində Azərbaycan mədəniyyətində yeni 

bədii dünyagörüşünün formalaşmasını şərtləndirən əsas səciyyəvi 

cəhətlər nəzərdən keçirilmişdir;  
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Tədqiqatın elmi yeniliyi. Tədqiqatın əsas elmi yeniliyi 

problemin ilk dəfə sistemli, kompleks şəkildə araşdırılmasından 

ibarətdir. Belə ki, XX əsr Azərbaycan bədii mədəniyyətində qadın 

faktorunun araşdırılması yönündə müxtəlif aspektlərdə tədqiqatlar 

aparılsa da, bu mövzu indiyədək kulturoloji kontekstində ciddi, 

sistemli və monoqrafik şəkildə araşdırılmamışdı. Tədqiq olunan 

problem məhz bu dissertasiyada ayrıca tədqiqat obyektinə 

çevrilmiş, mövzu ilə bağlı olan müxtəlif tədqiqatların nəticələrinə 

ilk dəfə olaraq burada hərtərəfli elmi-tənqidi münasibət 

bildirilmişdir. Öncə qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan kulturologiya 

elmində hələ bu vaxta qədər belə bir mövzu işlənilməmiş, tədqiqat 

obyekti kimi götürülməmişdir. Yəni, mövzu birmənalı şəkildə yeni 

və orijinaldır.  

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Tədqiqatın 

nəticələrindən Azərbaycan mədəniyyət tarixinin müasir 

mərhələsinin tədrisi, habelə ali məktəblərin tədris prosesində vəsait 

kimi istifadə oluna bilər. Mövzu ilə bağlı bəzi məsələlərə 

toxunulmuşdur. Məsələn, qadın obrazının formalaşmasında 

kulturoloji təfəkkürün rolu. Bu konteksdə araşdırılan problemlər 

gələcəkdə mədəniyyət üzrə kulturoloji tədqiqatlar üçün stimul 

rolunu oynaya bilər. Bizcə, ”Bədii mədəniyyətdə Azərbaycan 

qadınının obrazı” mövzusu xüsusi kurs kimi tədris oluna bilər. 

Dissertasiya işi təhlil istiqamətləri, nəzəri yanaşma və araşdırma 

üsulları baxımından sonrakı dövrün tədqiqatları üçün elmi-nəzəri və 

praktik əhəmiyyət daşıyır. Tədqiqat işi təkcə kulturoloqlar üçün 

deyil, həmçinin sənətşünaslıq elminin müxtəlif problemlərini 

araşdıran tədqiqatçılar üçün də faydalı bir elmi mənbədir. 

Aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiyanın əsas məzmunu, elmi 

müddəaları və nəticələri Azərbaycanda və xarici ölkələrdə dərc 

olunmuş müəllifin 20-yə yaxın məqalə və tezislərində öz əksini 

tapmışdır. Habelə beynəlxalq elmi konfrans və simpoziumlarda 

dissertantın mövzu üzərindəki axtarışlarını əks etdirən məruzələri 

2015-ci ildə Türkiyənin Samsun şəhərində, 2016-cı ildə Rusiyanın 

Kazan və Bakıda keçirilən beynəlxalq elmi-nəzəri konfranslarda 

dinlənilmişdir. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. 
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Dissertasiya işi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Memarlıq və 

İncəsənət İnstitutunun “Kulturologiya” şöbəsində yerinə 

yetirilmişdi. 

Dissertasiyanın həcmi və strukturu. Dissertasiya giriş, üç 

fəsil, altı yarım fəsil, nəticə, istifadə olunmuş ədəbiyyat 

siyahısından ibarətdir. Tədqiqatın ümumi məzmunu kompüter 

yığımının 152 səhifəsində (290 min işarə) ilə öz əksini tapmışdır. 

Giriş 10 səhifə-14 min işarə, I Fəsil 37 səhifə-75 min işarə, II Fəsil 

52 səhifə-108 min işarə, III Fəsil 32 səhifə-62 min işarə, 

dissertasiyanın nəticə hissəsi 8 səhifə-15 min işarə və istifadə 

olunmuş ədəbiyyat siyahısı 12 səhifə- 16 min işarə ilə müəyyən 

edilmişdir. 

 

DİSSERTASİYANIN ƏSAS MƏZMUNU 

 

Dissertasiya Bəşər sivilizasiyasında qadın obrazı I fəsli iki 

yarımfəsildən ibarətdir. “Dünya mədəniyyətində qadın obrazı: 

kulturoloji yanaşma” başlıqlı ilk yarımfəsildə bəşər 

mədəniyyətində qadının bədii obrazı ilə bağlı tədqiqatçı alimlərin 

baxışlarındakı ortaq və fərqli cəhətlər təhlil edilir. 

Dünya bədii mədəniyyəti deyilərkən biz mədəniyyətin 

ixtisaslaşmış sahələrindən birini, bədii obrazlarda reallığın 

intellektual-hissi əksinin, həmçinin bu fəaliyyət növünün müxtəlif 

aspektlərinin təmin edilməsi vəzifələrini funksional həll edən 

fenomen kimi başa düşürük. Başqa bir tərifə görə, bədii 

mədəniyyət, insanın mənəvi aləminin onun həyata bədii estetik 

münasibətin ifadəsidir. Bir çox tədqiqatçıların fikrincə, dünya bədii 

mədəniyyəti insanı gözəlliklə kamilləşdirən fəaliyyət sahəsidir
11

.
 
 

Bu kontekstdə demək olar ki, dünya mədəniyyətinə incilər 

vermiş xalqların bədii mədəniyyətinin bir missiyası da qadın 

obrazlarının vəsf olunması ilə insanları estetik cəhətdən 

kamilləşdirməkdir. Planetimizdə yaşayan xalqların əksəriyyətinin 

                                                                 
11

 Емохонова Л.Г.Мировая художественная культура. М.,«Академия», 2012. 

-272 с.;Данилова Г.И.Мировая художественная культура.М., «Влады», 2013. 

-208 с.  
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etnoqrafiyasından məlumdur ki, ibtidai ilahi varlıq-insanın xüsusi 

münasibətlərdə olduğu heyvandır. Mütəxəssislər belə fikirdədilər ki, 

bir çox kultroloji və etnoqrafik sirlərin açılması məhz paleolit 

arxeologiyasında gizlənmişdir
12

. 

Antik mədəniyyət ümumdünya tarixinin elə bir önəmli və çox 

aspektli hadisəsidir ki, onun hərtərəfli və təfsilatlı təhlili üçün çox 

cildli tədqiqat əsərləri yaratmaq lazım gələrdi. Biz öz 

tədqiqatımızda antik qadın obrazı prizmasından bu böyük 

mədəniyyətin ümumi cəhətlərinə toxunmaqla kifayətlənəcəyik. 

Şərq xalqlarının bədii mədəniyyətində qadın obrazının təsviri 

göstərir ki, ləyaqət, qüvvəlik cəsarət rəmzidir, o, ilk növbədə, 

Şərqin mədəni həyat tərzinə rövnəq gətirən pak varlıqdır. 

Bu kontekstdə ekzistensialist filosof Simone de Bovuarın 

“İkinci cins” əsəri böyük maraq doğurmuşdur
13

. Müəllif fəlsəfi 

essesində qadın aqibəti nə deməkdir, “cinsin təbii təyinatı nəyi 

bildirir, niyə dünyamızda qadının vəziyyəti kişinin vəziyyətindən nə 

iləsə fəqlənir, qadın tam ölçüdə şəxsiyyət kimi baş tutarmı, əgər bu 

mümkündürsə, hansı şəraitdə, hansı həyat şərtləri qadının azadlığını 

məhdudlaşdırır və bunları necə aradan qaldırmalı” kimi həyati 

feminist məsələləri aydınlaşdırmağa çalışır. Bədii mədəniyyət, 

fəlsəfi-kulturoloji tədqiqatlar sahəsində qadın və qadınlıq məsələləri 

ilə bağlı trafaret olmayan ideyalarına görə bu əsərin işıq üzü 

görməsi unikal bir hadisədir. Əsərin fəlsəfi-kulturoloji qayəsi 

ekzistensial, “Mən-Başqası” sxemi əsasında təqdim edilir. 

Göründüyü kimi, dünya mədəniyyəti tarixi göstərir ki, öz 

yaradıcı nailiyyətləri ilə qadınlar bəşəriyyətin kişilər adlanan 

kateqoriyasından heç də geri qalmırlar, öz əsərlərində dövrün ciddi 

əxlaqi-etik, sosial və psixoloji problemlərini qaldırır və bunların 

həllində fəal iştirak edirlər. Mədəniyyətdə qadın tematikası çox 

rəngarəngdir. Təsadüfi deyildir ki, qadın mövzusuna müraciət edən 

tədqiqatçılar müasir həyatın əsas sosial və psixoloji problemlərini 

öz düşüncəsində təcəssüm etdirən qadın obrazını diqqət mərkəzinə 

                                                                 
12

 Косарев В.Д. Зверь и женщина: образы полеолита и традиционные 

верования.  http://kosarev.press.md/Feman-1.htm 
13

 Симоне де Бовуар. Второй пол.  М., «Прогресс», 1977. - 827 с. 



13 

çəkirlər 
14

. 

Birinci fəslin “Türk xalqlarının mədəni irsində qadın rolu” 

başlıqlı ikinci yarımfəslində Türk xalqlarının mədəniyyəti, onların 

həyat tərzi, ortaq ideyası fəaliyyətindən bəhs edərək konseptual 

tədqiqatın mahiyyəti açıqlanır. Türk xalqlarının bədii 

mədəniyyətinin daha dolğun işlənməsi baxımından qadınların 

sosiomədəni həyatının işıqlandırılması, həmçinin o dövrün mədəni 

mühitinin təsviri müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Öncə qeyd edək ki, 

türklərin obrazı dünya xalqlarının sosiomədəni təsəvvüründə həmişə 

mühüm mədəni-mənəvi faktor kimi önəmli yer tutmuşdur. Bu 

yarımfəsildə Qafqazda, Volqa-Ural və Mərkəzi Asiya regionlarında 

yaşayan türk xalqlarının bədii mədəniyyətində qadın mövzusu yeni 

məzmunda kulturoloji təhlil edilmişdir. Tarixi faktlar göstərir ki, 

türklər arasında islamın geniş yayılmadığı dövrdə türk qadınları bu 

dinin bəzi qadağalarına baxmayaraq, islam ölkələrindəki  qadınlarla 

müqayisədə öz həyat tərzini bir çox dəyərlərini, hər şeydən əvvəl, 

azadlıqlarını qoruyub saxlaya bilmişlər. Bunu  müxtəlif  regionlarda 

yaşayan, öz həyat tərzinin, mədəni dəyərlərinin  mühüm, aparıcı 

elementlərini qoruyub saxlayan türk xalqlarının bədii mədəniyyəti 

aydın göstərir. Regionun sosiomədəni mühiti elə bir şəraiti 

şərtləndirir ki, burada fokusda olduğu kimi, sərhəd sivilizasiyasının 

daha parlaq cəhətləri-polietniklik, polikonfesionallıq, başqa 

mədəniyyətlərin elementlərini əxz etmək qabiliyyəti, dini 

dözümlülük, mədəni adaptasiya qabiliyyəti və s. özündə təcəssüm 

etdirmişdir. Regionun mədəniyyətlərinin daim qarşılıqlı təsiri və 

bir-birinə nüfuz etməsi etnik mədəniyyətlərin canlı xaotik inkişaf 

prosesi çox əsrlər ərzində burada etnik birliklərin sabitliyinin və 

millətlərarası əməkdaşlığının əsası olan maddi və mənəvi 

mədəniyyətlərin ümumi üstün elementlərinin işlənib hazırlanmasına 

kömək etmişdir. Dissertasiyanın “Azərbaycan bədii 

mədəniyyətinin inkişaf mərhələləri: qadın obrazının təkamülü” 

adlı ikinci fəslində Azərbaycan qadınının təkamül prosesi və Sovet 

dövrü fəaliyyəti araşdırılır. Bu fəslin “Qadın obrazının 

                                                                 
14

 Алисова Т. Плужникова К. Старопровансальский язык и поэзия 

трубодуров.  М., «МАКС ПРЕСС», 2011. -176 с. 

https://www.google.az/search?biw=1600&bih=794&q=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%A2.,+%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9A.+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B2&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwithYHGhMPXAhWE6aQKHSWfC4oQBQgiKAA
https://www.google.az/search?biw=1600&bih=794&q=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%A2.,+%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9A.+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B2&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwithYHGhMPXAhWE6aQKHSWfC4oQBQgiKAA
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formalaşmasını şərtləndirən tarixi-mədəni mühit” adlı birinci 

yarımfəslində cəmiyyətin sosial-mədəni inkişafında əhəmiyyətli 

faktor olan qadın problemlərinin həlli yolunda əsas fəaliyyət 

istiqamətləri öyrənilir. 

Azərbaycanda maarifçiliyin bir ictimai-intellektual cərəyan 

kimi formalaşmasında və inkişafında maarifçi qadınlarımızın rolu 

müstəsna olmuşdur. Maarifçi qadınlarımız cəhalətdən çıxmağın 

yeganə yolunu elmdə, maarifdə görürdülər. Onu da qeyd edək ki, 

Azərbaycan maarifçiliyinin sosial-ideoloji xüsusiyyəti qadın 

maarifçilərimizin də dünyagörüşündə özünəməxsus yer tutmuşdur. 

Maarifçiliyimizin bir xüsusiyyəti də bundan ibarət olmuşdur ki, 

ölkənin sosial-iqtisadi və mədəni geriliyi nəticəsində, daha doğrusu, 

feodal-patriarxal münasibətlərin hələ də qalması səbəbindən sosial-

demokratik fikir maarifçiliyinə meyil göstərən Nəriman Nərimanov 

və Sultanməcid Əfəndiyev kimi görkəmli şəxsiyyətlər maarifçiliyin 

ideyalarını müdafiyə edirdilər. Bu ideoloji fenomen maarifçi 

qadınlarımızın da dünyagörüşünə xas olmuşdu. Maarifçi 

qadınlarımızın sayı kişilərlə müqayisədə az olsa da, bədii 

mədəniyyətimizin inkişafına verdikləri payın dəyəri misilsizdir. Biz 

maarifçiliyə tətbiqən bədii mədəniyyət anlayışını işlədərkən bunu 

nəzərdə tuturuq: birincisi, maarifçi qadınlar pedaqoji fəaliyyətində 

şagirdlərə yalnız milli ədəbiyyat və incəsənət haqqında deyil, 

Avropa mədəniyyəti barədə geniş məlumat verirdilər. İkincisi, 

maarifçilik dövrünü keçmiş xalqlarda olduğu kimi, Azərbaycan 

xalqının da ictimai fikrində maariflənməyə meyil böyük mədəni-

mənəvi hadisə olmuşdur. XX əsrin əvvəllərində savadsız 

azərbaycanlı qadınlar arasında maarifçilik ideyalarını yayan, onların 

dünyagörüşünü bəşər mədəniyyətinin inciləri ilə zənginləşdirən 

maarifçi qadınlarımız olmuşlar. Ümumiyyətlə, xalqların mədəniyyət 

tarixində maarifçilik müəyyən dövr kimi XVII əsrdə formalaşmağa 

başlamışdır. İnsan idrakının qüdrətinə inam, cəmiyyəti zəka 

qanunları əsasında dəyişmək, orta əsrlərin ətalətli dini ideologiyası 

ilə mübarizə, şəxsiyyət azadlığını, qadınların hüquqlarını müdafiə 

etmək, fərdi mükəmməl təhsilin daşıyıcısı görmək kimi yeni sosial 

keyfiyyətlər maarifçilik dövrünün insana və cəmiyyətə olan tələbləri 

və bu maarifçiliyin sosial-fəlsəfi cərəyan kimi intellektual 
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üstünlükləri idi. Beləliklə, Azərbaycan xalqının kulturoloji fikrində 

qadına münasibət, onun saf və ülvi obrazını yaratmaq aparıcı ideya 

olmuşdur. İkinci fəslin “Sovet qadını yeni mədəni fenomen kimi” 

adlı ikinci yarımfəslində Sovet dövrü bədii mədəniyyətində qadın 

obrazına özünəməxsus elmi münasibət bildirilir. Bu kontekstdə 

Sovet mədəni həyatında “yeni qadın” obrazından söhbət gedir. 

Müasir qadının cəmiyyətdə tutduğu mövqeyi onun keçmişinə nəzər 

salmadan dərk etmək mümkün deyildir. Sovet qadını obrazının 

formalaşması bütövlükdə Azərbaycan qadını obrazınının 

formalaşması və təkamülü prosesidir. 

Sovet mədəniyyətində “yeni qadın” obrazının yaradılmasına 

olan tələbat “yeni Sovet adamı”nı formalaşdırmaq layihəsinin bir 

hissəsi olaraq, ideoloji təlabat kimi meydana gəlmişdir. Yeni 

fenomenləri yaratmaq ideologiyası cəmiyyətin mənəvi həyatına 

hakim kəsilmişdi. Başlıca problem “yeni dünya”nı qurmaq, onu 

effektiv qavramaq idi. Bu isə ictimai süurda baş verəcək 

dəyişikliklərdən xeyli asılı idi. 

“Yeni qadın” obrazının nəticəsi bu idi ki, çadrasını atan qadın 

artıq fəal ictimai həyata atılır, özünün qadın ləyaqətini ucalda 

biləcək hüquqlarını qorumağa can atırdı. Belə bir mədəniyyətin 

inkişafına təkan verən hərəkat müsəlman Şərqi üçün də nümunə idi. 

Təbii ki, müəyyən mənada əsrlər boyu Şərqdə, eləcə də 

Azərbaycanda hökm sürən qadın əsarətinin qalıqları səbəbindən bu 

proses rəvan keçmir, bəzi hallarda ağrılı olurdu. Məlumdur ki, 

Azərbaycanda Sovet hökuməti qurulduqdan sonra ölkənin mədəni 

həyatını yeni sosializm prinsipləri əsasında qurmaq, kütlələri yeni 

mədəni həyata cəlb etmək, xüsusilə, qadın emansipasiyası 

məsələsinin həllinə başlamaq mühüm məsələ olmuşdur. Təbii ki, 

qadınların məişətində əsrlərlə hökm sürmüş xurafatı aradan 

qaldırmaq, qadınları mədəni quruculuq işinə yaxından və fəal cəlb 

edilməsi prosesinin olduqca çətin və mürəkkəb məsələ olması 

hökümət dairələrinə və qabaqcıl ziyalılarımıza aydın idi. Odur ki, 

Azərbaycan qadınının köləlikdən azadlığa qədər keçdiyi yolun bədii 

təcəssümünü, mənəvi-mədəni qurtuluşu problemi bütün sənət 

adamlarını bu mövzuda əsərlər yaratmağa təkan vermişdir. 

Dissertasiyanın “Müstəqillik dövrü Azərbaycan bədii 
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mədəniyyətinin inkişafinda qadının rolu” adlı III fəslində müasir 

Azərbaycan mədəniyyətinin bədii-estetik tipologiyası, ideya 

məzmunu, yeni kulturoloji islahatların mahiyyəti şərh edilir. 

“Müstəqillik illərində Azərbaycan mədəniyyətinin və bədii 

dünyagörüşünün formalaşması: yeni qadın obrazı” üçüncü 

fəslin birinci yarımfəslində Azərbaycanda müstəqillik illərində 

kulturoloji fikrin formalaşması fonunda ölkəmizin bədii 

mədəniyyətində böyük, dünya mədəniyyət xadimlərinin həm bədii 

estetik, həm də fərdi üslub baxımından diqqətini cəlb edən əsərlər 

meydana gəlmişdir. Bunların içərisində qadın obrazının təsvirinə 

həsr edilmiş əsərlər təqdirəlayiq bədii mədəniyyət nümunələridir. 

Hər halda müstəqillik illərinin azad yaradıcılıq ab–havası sənət 

adamlarımızın öz fərdi üslubunu həyata keçirməyə, sevdikləri 

mövzuları lirik impulsiv formada işləməyə imkan vermişdir. 

Önəmli cəhət budur ki, haqqında söhbət gedəcək sənət 

adamlarımız XXI əsrə öz şərti və orijinal dəst-xəttilə daxil olmuşlar. 

Hazırda Azərbaycan mədəniyyəti özünütanıtma və dünya 

mədəniyyətinin müsbət nümunələrindən bəhrələnmə missiyasını 

uğurla həyata keçirir. Qadın rəssamlarımız, memarlarımız, 

bəstəkarlarımız, heykəltəraşlarımız, qurama ustalarımız  və b. bədii  

mədəniyyət növləri sahəsində çalışan qadınlarımız özlərini bu gün  

mədəniyyətmizin qadın obrazları kimi tanıtdırmağa nail olublar. 

Sənətkar qadınlarımız bilirlər ki, mədəniyyət sahəsində taleyüklü 

problemləri ortaya çaxaran XXI əsrin keçməkeçli illərində tamamilə 

yeni sosiomədəni mühitində yaşayırlar. Cəmiyyətin yeni inkişaf 

mərhələsi, insan şəxsiyyəti, cinslərin qarşılıqlı münasibəti ilə bağlı 

geniş miqyaslı problemlərin işlənməsini ictimai fikir zəruri etmişdir. 

Başqa sözlə, cəmiyyətin təkmilləşdirilməsi, kişi və qadın arasında 

münasibətlərin təkmilləşdirilməsi, meydana gələn və toplanmış yeni 

ziddiyyətlərin aşkarlanması, hər bir insanın, şəxsiyyətin unikallığını 

qiymətləndirmək bacarığı, sosial dəyərliliyin dərk edilməsi–bütün 

bunlar birbaşa praktik əhəmiyyət kəsb edən taleyüklü problemlərdir. 

Məhz XX əsrdə vüsət almış insanın siyasi, iqtisadi, hüquq və 

azadlıqları məsələsi bu gün də bəşəriyyəti düşündürən ən vacib 

şərtləridir. Təbii ki, bəşəri hüquqların  tərkib hissəsi qadınların 

hüququdur. 
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Beləliklə, belə nəticəyə gəlmək olar ki, müstəqillik illəri 

xalqımızın mədəni inkişafı xüsusilə yeni-yeni qadın istedadların 

yetişməsi və üzə çıxması üçün geniş yaradıcılıq imkanları açmışdır. 

Lakin uğurlar nə qədər önəmli olsa da, cəmiyyətdə yeni bədii 

dünyagörüşünün aktiv formalaşma çağını keçirdiyi bir vaxtda bu 

gün nailiyyətlərlə kifayətlənmək olmaz, sənət dinamikada olmalıdır. 

Üçüncü fəslin “Azərbaycan dövlətinin mədəniyyət 

siyasətində qadın problemləri” adlanan ikinci yarımfəsildə 

müstəqil ölkədə mədəni həyatın tənzimlənməsinə yönəlmiş qadın 

siyasətinin nəzəri və metodoloji əsaslarını tədqiq etməkdir.Tədqiqat 

işində kulturoloji aspektdə qadınların rolu və yaradıcı fəaliyyəti, 

onların müstəqil Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət sahəsində 

siyasətinin formalaşmasında və həyata keçirilməsində rolu dərindən 

və ətraflı təhlil olunmuşdur. Müstəqillik illərində mədəni 

quruculuğa mane olan, daha doğrusu, müasir şəraitdə milli 

ideologiyanın qurulması və köhnə stereotiplərdən yaxa qurtarmaq 

yolunda əngəllərdən biri Sovet ideoloji sistemində möhkəm yer 

tutmuş “bir millətdə iki mədəniyyət” konsepsiyası olmuşdur. Bir 

milli mədəniyyətdə iki mədəniyyət ideyası mədəniyyətin inkişafını 

ləngidirdi. Çünki bu şüar mədəniyyətdə millətlərin deyil, siniflərin 

mənafelərini müdafiə edirdi. 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan mədəniyyətinin 

dünya mədəniyyəti ilə dialoqa girməsi üçün mühüm inkişaf 

modelləri işlənib hazırlanmışdı. Mədəni irsdə varislik, millilik və 

bərabərlik problemlərinə diqqət artırmışdı. Bu müdrik siyasət 

cəmiyyətin sağlamlaşdırılması və möhkəmləndirilməsində qadın 

dəyərlərindən istifadə olunması faktlarının artırılmasına təkan 

vermiş, Azərbaycan qadınının bir mütəşəkkil qüvvə kimi səfərbər 

olunmasına yeni stimul yaratmışdır. Son illər qadınlarımızın dövlət 

qurumlarında, ictimai-siyasi həyatda, incəsənət sahəsində təmsil 

olunması imkanları xeyli artmışdır. Heç şübhəsiz ki, qadınlarımızın 

təmsil olunmaq imkanlarının əhəmiyyətli dərəcədə artması ulu 

öndərin siyasəti və bunu müdrikcəsinə  davam  etdirən Prezident 

İlham Əliyevin mədəniyyət siyasəti sahəsində mümkün olmuşdur. 

Məlum olduğu kimi, ölkənin idarəçiliyin özü xüsusi bir 

mədəniyyətdir, xalqın və bəşəriyyətin öz əhəmiyyətini itirməyən 
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dəyərlərindən qidalanan fenomendir. Bu gün ölkəmizin birinci 

xanımı, ölkə Prezidentinin silahdaşı Mehriban xanım Əliyevanın 

tükənməz enerjisi sayəsində  qadın hərəkatı geniş vüsət almışdır.  

Belə bir mülahizə  ilə razılaşmaq olar ki, Mehriban xanımın 

fəaliyyəti sayəsində ölkəmizdə qadın hərəkatının forma və 

metodları müasirləşdi. Onun mədəniyyətimizin tanıdılması 

sahəsində xidmətləri misilsizdir. Bu əzmkar insanın  istər  siyasət, 

istərsə də mədəniyyət sahəsində gördükləri tədbirlər ölkə 

qadınlarının iradəsini ifadə edir. Bu hərakat öz humanizmi ilə dünya 

ictimaiyyətinin də diqqətini cəlb etmişdi.  İlham Əliyevin təşəbbüsü 

ilə qəbul edilmiş “2006-2016-cı illər üçün mədəniyyət sahəsində 

inkişaf konsepsiyası” müddəalarında belə bir elmi yanaşma yer alır 

ki, digər ictimai siyasi konsepsiyalarla yanaşı, mədəniyyət 

konsepsiyası da cəmiyyətdə mühüm dərketmə və dünyagörüşü 

funksiyasını yerinə yetirməli, baş verən mədəni proseslərin 

mənasını, məzmununu, istiqamətini müəyyənləşdirməli, 

kulturologiyanın gələcək inkişaf yollarını, vasitələrini və 

məqsədlərini əsaslandırmalı, gələcəyə doğru gedən insanların ali 

humanitar sərvətlərini qorumalıdır 
15

.  

Dissertasiyanın “Nəticə” hissəsində tədqiqatın əsas 

müddəaları ümumiləşdirilir, əldə edilmiş qənaətlərə istinadən təklif 

və tövsiyələr verilir. Bildirilir ki, qadın mövzusunun tədqiqi 

sahəsində dünya təcrübəsinin mənimsənilməsi, elmi metodların 

milli tariximizin öyrənilməsinə tətbiqi və mövcud mədəniyyət 

nəzəriyyəsinin müqaisəli təhlili üsulundan da istifadə edilibdir. 

Mübaliğəsiz demək olar ki, nə Şərqin nə də Qərbin yazılı 

abidələrində bədii düşüncə tarixində psixoloji dərinliklə kəşf 

edilmiş bu cür qadın xarakteri yoxdur. Bədii mədəniyyətlər tarixi 

subyektlər tərəfindən uzun əsrlər boyu yaradılmış və toplanmış 

maddi və mənəvi dəyərlər sistemidir. Bu prizmadan yanaşsaq, 

xalqımızın tarixi yaddaşı ölkəmizin həyatında mühüm rol oynamış, 

dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsində, yadelli işğalçılara qarşı 

cəsarətlə mübarizə aparmış, ölkəsinin mədəni həyatını 

yaxşılaşdırmaq üçün əzmkarlıq nümayiş etdirmiş bir çox qadın 

                                                                 
15

 Abbasov N.Ə.Mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlər.B.,“Təknur”, 2009, 444 s.  
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obrazlarını özündə saxlamışdır. Azərbaycan türklərinin keçmişdə 

köçəri həyat tərzi tarixinin nəzərdən keçirilməsi göstərir ki, bizim 

əcdadlarımız həm əkinçilik, həm də maldarlıq həyat tərzini 

yaşamışlar, onlar həm sadə insanlar, həm də cəsur döyüşçülər 

olmuşlar. Lakin bütün hallarda türkün damarlarında döyüşçü qanı 

axır. 

Araşdırma nəticəsində gəlinən qənaətlər onu göstərir ki, bədii 

mədəniyyətdə qadın obrazının kulturoloji aspektinin öyrənilməsi 

aktuallığı ilə yanaşı, həm də mühüm elmi-metodoloji əhəmiyyət 

kəsb edir. Təəssüf ki, kulturoloji irsimizdə qadın mövzusunun 

araşdırılması, nəşri və təbliği ilə bağlı mövcud boşluqların 

doldurulması yalnız elmi fikirdə müşahidə edilməkdədir. Bu sahədə 

aparılan araşdırmalar bir qismi elmi nəşrlərdə öz əksini tapsa da, 

kütləvi nəşrlərdə və dərsliklərdə bu mənada hələ də ciddi işlər gözə 

dəymir. Ona görə də Azərbaycan bədii mədəniyyətində qadın 

mövzusunu araşdırmaq, tanıtmaq, bunları daha məhsuldar və 

yaradıcı ünsürlər olaraq inkişaf etdirmək milli vəzifələrimizdəndir. 

Bunun üçün tədqiq edilən mövzunun aşağıdakı məqamlarına xüsusi 

diqqət yetirməliyik: 

1. Dissertasiyanın mövzusu ilə bağlı tədqiqatlardan belə 

nəticəyə gəlmək olar ki, müasir sosial tərəqqinin əhəmiyyətini 

şərtləndirən ən mühüm faktorlardan biri qadının cəmiyyət həyatında 

fəal rol oynamasıdır. Dünya mədəniyyətində ilk qadın obrazı 

özündə sərbəstliyi, gücü, gözəlliyi və cazibədarlığı təcəssüm 

etdirmişdir. Lakin o, özündə heç zaman qadının kişi üzərində 

dominant qüvvə kimi olduğu təsvir edilməmişdir. 

Kulturologiya elmində qadın hərəkatlarına artan maraq bir 

çox qadın müəlliflərinin, məsələn,  Qerda Lerran, Coan Kelli  ilk 

dəfə olaraq, “qadınların tarixi” terminini “cinslərin tarixi” anlayışı 

ilə əvəz etməyə  əsas yaratmışlar. Feminizmin inkişafında mühüm  

addım sayılan bu fakt ölkələrin çoxunda bəyənilmişdir. Başlıca 

ideya bundan ibarətdir: “qadınlıq” və “kişilik”  anlayışları altında 

təbii kateqoriyalar deyil,  varlığın sosiomədəni quruluşları başa 

düşülməlidir. Eksistensialist kulturoloq Simone de Bovuarın “İkinci 

cins” essesində qadın aqibəti nə deməkdir,  sinfin təbii təyinatı nəyi 

bildirir,  dünyamızda  qadının vəziyyəti özünün vəziyyətindən nə ilə 
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fərqlənir, qadın tam özündə şəxsiyyət kimi  baş tutaraq, əgər bu 

mümkündürsə, hansı şəraitdə, hansı həyat şərtləri qadının azadlığını 

məhdudlaşdırır və  bunları necə aradan götürməli kimi məsələlər 

qaldırılır  və  bunların real halı təqdim edilir.  Biz belə fikirdəyik ki, 

Simona de Bovnarın  mülahizələri Azərbaycan gerçəkliyində qadın 

problemini öyrənmək cəhdi üçün metodoloji əhəmiyyət kəsb edir. 

Beləliklə, dünya xalqlarının bədii mədəniyyətinin inkişafında 

qadın obrazının işlənməsi müstəsna əhəmiyyət kəsb etmiş, 

insanların mənəvi aləminin zənginləşməsində tərbiyəvi rol 

oynamışdır. 

2. Tədqiqatın türk xalqlarının mədəni irsində qadın obrazı 

probleminin şərhinə, bununla bağlı digər məsələlərə geniş yer 

ayrılmışdır. Tədqiqat prosesində aşkar edilmişdir ki, türk xalqlarının 

tarixində qadın məsələsi, qadının həyat tərzi barədə mənbələrdə 

maraqlı faktlar çoxdur. Tədqiqatçıların qənaətinə görə, türk 

xalqlarının mədəni irsi nə qədər qədim olsa da, bu fakt, xüsusilə, 

qadınla bağlı problemlər çox az öyrənilmişdir. Belə fikirlə 

razılaşmaq olar ki, türk xalqlarının mənəvi mədəniyyətinin 

hərtərəfli öyrənilməsi və şərhi prosesində mədəni-tarixi tənqidin və 

təhlilin mühüm prinsipləri təbliğ olunmalı, təhlil metodologiyası 

yenidən işlənməlidir, başqa sözlə, əldə olan materiallar tənqidi 

baxımdan yenidən öyrənilməlidir. Bu isə türklərin bədii 

mədəniyyəti barədə təsəvvürlərimizi daha genişləndirər, türkologiya 

elmində obyektiv mədəni mənzərə yaranar. Belə bir mövqe 

əsaslandırılır ki, qadın haqqında türk cəmiyyətində, türk qadınının 

yüksək statusu haqqında dövrümüzə qədər gəlib çıxmış yazılı 

mənbələrdə və xalqın mənəvi irsinin təcəssümü olduğu şifahi xalq 

ədəbiyyatında maraqlı məlumatlar verilir.  

“Kitabi-Dədə Qorqud” əsərində kişilərlə bərabər sırada duran 

döyüşçü qadın, at sürməyi, qılınc oynatmağı və dəqiq, sərraf ox 

atmağı cəsarətlə bacaran qadın-əsl türk qadını obrazını canladırır.  

Dünyavi dinlərdə Xristianlıqda, Avestada, Zərdüştlikdə və s. 

qadın obrazı paklıq nümunəsi kimi göstərilir. Qadın obrazı ideyası 

yeni kulturoloji fenomen kimi, İslamın meydana gəlməsi ilə 

formalaşmışdır. Lakin bütün hallarda türk bədii mədəniyyətində 

qadın obrazı milliliyi, milli özünəməxsus keyfiyyətləri daşıyan yad 
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etnomədəni mühitdə öz mənliyini qoruyub saxlayan, reallığa bağlı 

olan özəl dəyərlərini itirməyən faktor kimi çıxış edir. 

3. Azərbaycan xalqının kulturoloji fikrində qadına münasibət, 

onun saf və ülvi obrazını yaratmaq aparıcı ideya olmuşdur. Sovet 

mədəniyyətinin inkişafı həmişə siyasət, iqtisadiyyat və 

mədəniyyətin sosial tarixi çərçivəsində həyata keçirilən ideologiya 

ilə sıx bağlı olmuşdur. Sovet mədəniyyətində “yeni qadın” 

obrazının yaradılmasına olan tələbat “yeni Sovet adamı”nı 

formalaşdırmaq layihəsinin bir hissəsi olaraq ideoloji tələbat kimi 

meydana gəlmişdir. Azərbaycanda maarifçiliyin bir ictimai-

inellektual cərəyan kimi formalaşmasında və inkişafında maarifçi 

qadınlarımızın rolu müstəsna olmuşdur. Maarifçi qadınlarımız 

cəhalətdən çıxmağın yeganə yolunu elmdə, maarifdə görürdülər. 

Azərbaycan maarifçiləri arasında elə bir kəs olmamışdır ki, qadın 

probleminə diqqət yetirməsin. 

Beləliklə, Azərbaycan xalqının kulturoloji fikrində qadına 

münasibət, onun saf və ülvi obrazını yaratmaq aparıcı ideya 

olmuşdur. Sovet mədəniyyətinin inkişafı həmişə siyasət, iqtisadiyyat 

və mədəniyyətin sosial tarixi çərçivəsində həyata keçirilən ideologiya 

ilə sıx bağlı olmuşdur. Sovet cəmiyyətinin sosiomədəni 

spesifikasiyası bu əlaqəni çox sərt formaya salmışdır, bu isə 

mədəniyyətin alternativ ölçülərdə təzahürünə istənilən imkanı 

verməmişdir. Buna görə də obrazın yaranması sənətkarın yaradıcı 

mənlik şüuru ilə müəyyənləşdirilməsinə olan imkanlar çərçivəsi təklif 

etmişdir, bununla belə sənətkar ideoloji sifariş təklifləri çərçivəsində 

yaratmalı idi. İdeologiyaya söykənən mədəniyyət öz yaradıcı 

potensialının ideoloji prinsiplərinin təbliğinə sərf etməli olurdu. 
4. Müstəqillik illərində Azərbaycan mədəniyyətinin və bədii 

dünyagörüşünün formalaşmasına və yeni qadın obrazının 

yaradılmasına geniş şərait yaradılmışdır. Qısa tarixi dövr olsa da, 

müstəqillik illəri mədəniyyətimiz üçün uğurlu illər oldu. 
Azərbaycanda müstəqillik illərində kulturoloji fikrin formalaşması 

fonunda ölkəmizin bədii mədəniyyətində böyük, dünya mədəniyyət 

xadimlərinin həm bədii estetik, həm də fərdi üslub baxımından 

diqqətini cəlb edən əsərlər meydana gəlmişdir. Akademik Zemfira 

Səfərovanın Azərbaycan musiqi elminə verdiyi töhvələr danılmazdı. 
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AMEA-nın müxbir üzvü, professor Rəna Məmmədovanın 

sənətşünaslıq elmin inkişafında müstəsna rolu Azərbaycan 

mədəniyyətində müasir qadın obrazının bariz sübutudur. 
Kulturologiyanın metodologiyası və metodları mədəniyyət 

siyasətinin müəyyənləşdirilməsi üçün mühüm elmi-metodoloji 

bazadır. Nəzərə alınmalıdır ki, ümumiyyətlə, mədəniyyətin inkişafı 

kimi insan kapitalının inkişafı təbii-coğrafi şərait, mədəniyyətin 

genetik kodu, sosial mühit, tarixi şərait və mədəni mübadilə kimi 

obyektiv-tarixi amillərdən asılıdır. Bu gün mədəniyyətdə təşəkkül 

tapmış direktiv idarəçilik mədəni proseslərin çevik tənzimlənməsini 

tələb edir. Mədəniyyət siyasətinin mühüm funksiyası bundadır ki, 

mədəni inkişafın varisliyini təmin edir. Məlumdur ki, 

müstəqilliyimizin ilk illərində çoxlu sayda daxili və xarici 

ziddiyyətli problemlərlə üzləşməli olmuşdu. Həmin illərdə 

mədəniyyətdə də xaotik vəziyyət yaranmışdı, müxtəlif mənfi 

meyillər, səriştəsiz idarəetmə vəziyyəti yaranmışdı. 
Mədəniyyət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri 

millətlərarası və dinlərarası münasibətlər mədəniyyətidir. Belə bir 

mədəniyyət sferasının Azərbaycan Respublikasının milli siyasətində 

rolu danılmazdır. Müxtəlif millət, etnik qrup və dini azlıqların birgə 

yaşaması Azərbaycan Respublikasında tolerantlıq prinsipləri 

ölkəmizin sosiomədəni mühitində milli siyasətini şərtləndirir. 
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