
Ümumi psixologiya

MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI MÜNASİBƏTLƏRƏ
MİLLİ İDENTİKLİYİN TƏSİRİNİN SOSİAL-PSİXOLOJİ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Bəxtiyar Əliyev,

AMEA-mn müxbir üzvü, professor, BDU

Açar sözlər: mədəniyyət, şəxsiyyət, mədəni müxtəliflik, milli identiklik, 
etnik identiklik

Ключевые слова: культура, личность, культурное разнообразие, на
циональное я, этническое я

Key words: culture, personality, cultural diversity, national self ethnic 
self

GİRİŞ

Müasir dünyada qloballaşma
nın meydana çıxardığı ye
niliklər bir tərəfdən sərhədlərin təd

ricən yox olmasmı zəruri etdiyi halda, 
digər tərəfdən milli mədəniyyətlərin 
qarşılıqlı təsirindən güc alan milli 
dövlətçiliyin möhkəmlənməsini zəruri 
edir. XX əsrin sonu - XXI əsrin əvvəl
lərində dünya düzənində baş verən 
əhəmiyyətli dəyişikliklər ilk növbədə 
suveren milli dövlətlərin yaranması 
ilə səciyyələnir. Milli oyanışm milli 
intibaha keçidini təmin edən bu proses 
eyni zamanda etnik identiklikdən milli 
identikliyə keçidin baş verməsinin 
nəticəsi idi. Milli dövlət quruculuğu 
milli birliyi, milli mənlik şüurunun 
inkişafını və belə bir toplumun iradə
sini tələb edir. Milli dövlətin təməli 
məhz buna söykənir.

Milli dövlət quruculuğu çoxisti- 
qamətli mürəkkəb tarixi-siyasi hadi
sədir. Həmin istiqamətlərin bir mühümi 
də milli mədəniyyət məsələsidir. Milli 
mədəniyyətin inkişaf səviyyəsi və 
həmin səviyyənin inkişaf etdirilərək 
daha da artırılması müstəsna əhəmiy
yətə malikdir. Milli mədəniyyət milli 
tarix və milli-mənəvi dəyərlər üzərində 
köklənir. «Bunları qoruyub saxlamış 
xalq isə həmişə müsətiqillik yolu ilə 
getmək və onu qorumaq əzmindədir. 
Çünki milli dövlətçilik və milli-mənəvi 
dəyərlər arasında sıx bir daxili əlaqə 
vardır. Milli müəyyənliyi olmayan və 
özünü bir millət kimi dərk etməyən 
xalqın milli dövlətə də ehtiyacı olmur» 
(2, s.26). Milli adət-ənənələrə 
sədaqət, milli təəssübkeşlik, milli 
identikliyə cəhd, milli özünəməxsus-
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luğu ümumbəşəri dəyərlər süzgəcin
dən keçirərək qoruyub saxlamaq və 
möhkəmləndirmək milli həmrəyliyin 
və milli birliyin əsasını təşkil edir. 
Bunlar isə müstəqil milli dövlətçiliyin 
demokratik prinsiplər əsasında qurul
masına xidmət edir. Bunlarsız yad
laşma, cəmiyyətin mənəvi əsaslarının 
sarsılması və s. bu kimi sosial və so- 
sial-psixolji hadisələr baş verir. Belə bir 
dövrü hər iki mənada xalqımız yaşa
mışdır. Birinci dəfə XX əsrin əvvəlində 
buna tam nail olmaq mümkün olmasa 
da, ikinci dəfə XX əsrin sonunda 
azərbaycan mi Həti öz mili i dövlətçiliyini 
yemdən bərpa etmək üçün milli birliyə, 
özünəqayıdışa nail olaraq azadlığa qo
vuşdu və milli həmrəylik bunu təmin 
etdi.

MİLLİ İDENTİKLİK

Milli identiklik məsələsi son za
manlar daha çox müzakirəyə çıxarılır 
və müxtəlif istiqamətlərdə araşdırılır. 
Vətəndaşların milli identikliyi hər bir 
millətin “kollektiv identikliyi”nin 
tərkib hissəsi olaraq şəxsiyyətin milli 
qrupa mənsubluğunu və ona bağlılı
ğını müəyyən edir. Fərdin öz identik- 
liyini müəyyənləşdirməsi mexanizmi 
milli identikliyin təşəkkülü mexaniz
minə də şamil edilə bilər. Amma bu 
prosesdə bəzi fərqli xüsusiyyətlər də 
var ki, onların sosial-psixoloji təhli
linə böyük ehtiyac duyulur. Bu fərqli 

И

cəhətləri nəzərdən keçirmək üçün bəzi 
tədqiqatlara müraciət edək.

Rəna Qədirova azərbaycanlı uşaq 
və gənclərin milli identikliyinin so
sial-psixoloji tədqiqinə həsr edilmiş 
tədqiqatındakı iki fikir böyük maraq 
doğurur. Birinci fikir ondan ibarətdir 
ki, Azərbaycan identikliyinin təşək
külünü və inkişafım nəzərdən keçirmək 
üçün ilk növbədə “milliyətçiliyin for
malaşması, milli və dövlət quruculuğu 
prosesləri ilə bağlı olan milli identik
liyin nəzəri əsaslan nəzərdən keçiril
məlidir” (3, s.147). Müəllifin milli 
identikliyin milli dövlət quruculuğu 
ilə qarşılıqlı əlaqəsini vurğulaması 
heç də təsadüfi deyil. Bu fikrini davam 
etdirərək, o, qeyd edir ki, tarixdə hər 
bir xalqın öz müstəqiliyini əldə etməsi 
və milli identikliyini qazanması ciddi 
psixoloji travma və stressləri yaşaması 
nəticəsində mümkün olur. Azərbaycan 
da tarixə “Qanlı Yanvar” kimi daxil 
olmuş 20 yanvar 1990-cı ildə sovet 
qoşunlarınm Azərbaycanda törətdiyi 
qırğınlar zamanı bu faciəni yaşayaraq 
öz əvvəlki “sovet identikliyini” yeni
dən düşünərək yeni mənlik şüurunu 
əldə etmiş oldu (3).

Azərbaycanın keçdiyi inkişaf 
tarixinə qısaca nəzər yetirdikdə görmək 
olar ki, azərbaycanlılar dedikdə, 
«çoxmədəniyyətli bir vətəndaş milləti», 
vətənpərvərlik, qürur və geniş sosial 
demokratik ideallara sadiqlik başa 
düşülməlidir. Tarixən Azərbaycanda
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yaşamış etnik qrup və xalqların qar
şılıqlı sıx iqtisadi əlaqələri onların 
ilkin ortaq mənəvi dəyərlərinin for
malaşmasına öz təsirini göstərmişdir. 
Sonrakı mərhələlərdə xarici qüvvələrə 
ayn-aynlıqda müqavimət göstəməyin 
mümkünsüzlüyü onların daha da sıx 
birləşməsini və bu əsasda yeni dəyərlər 
sisteminin təşəkkülünü zərurətə çevir
mişdir. Şərqdə ilk Demokratik Res
publikanın da məhz Azərbaycanda 
1918-ci ildə qurulması onun demo
kratik dəyərlərə, insan haqlarına və 
qanunun aliliyinə sadiq olduğunu 
təsdiq edir. Hər kəsə hürriyyət! Bu, 
yalnız şüar deyil, bu, şəxsiyyətin 
azadlığına münasibətin ifadəsi idi.

Burada bir məsələni xüsusilə vur- 
ğulamaq lazımdır. Əgər Amerika Bir
ləşmiş Ştatları müxtəlif identikliklərin 
(etnik, dini, irqi, linqvistik) vahid “ame
rika” identikliyinə “əritmə qazanı” 
kimi səciyyələndirilirsə, Azərbaycan 
çoxmədəniyətli “mozaika”sını qoruyub 
saxlayaraq milli identikliyi təmin edən 
milli dövlət vətəndaş cəmiyyətidir.

Bəzən belə fərziyyələr irəli sürülür 
ki, qloballaşma şəraitində iqtisadi və 
mədəni əməkdaşlığın dərinləşməsi 
bəzi dövlətlərin milli identikliyini 
məhv edəcəkdir. Bura ilk növbədə dil 
və mədəniyyət oxşarlığı yaxın döv
lətləri aid edirlər. Məsələn, türkdilli 
dövlətlərdən dil və mədəniyyət baxım
dan daha yaxın olan Türkiyə və Azər
baycan arasındakı iqtisadi əlaqələrin 

birgə iqtisadi layihələr mərhələsinə 
keçməsi “bir millət, iki dövlət” kon
sepsiyasına uyğun olaraq vahid bir 
milli identikliyin artıq formalaşmağa 
başladığını qeyd etmək olar. Türkiyədə 
yaşayan azərbaycanlılar, Azərbaycanda 
yaşayan türklər tədricən ortaq dəyər
lərin bölüşməsi və yaranması prose
sinin iştirakçıları kimi nəzərdən keçirilə 
bilər. İlk baxışdan sadə görünən mə
dəni dözümlülükdən mədəni oxşar
lığa mülayim keçidi tədricən milli 
identikliyə yumşaq keçidin əvəzlə- 
məsi baş verir. Türk filmlərinin tele
viziyada tamaşası zamanı osmanlı 
türkcəsindən azərbaycan türkcəsinə 
“tərcümə” edilməsinə qarşı çıxış edən 
insanlar linqvistik identikliyi qəbul 
etməyi təklif edirlər.

Millilik, millət və identiklik məsə
lələri araşdırılarkən bəzi sosial-psixo
loji yanaşmalara diqqət yetirilməsi 
zəruridir. Sosial-psixoloji tədqiqatlar 
göstərir ki, fərdin sosial identikliyi 
onun hansı qrupun təmsiliçiliyinə can 
atması və hansı qrupdan özünü fərqlən
dirməsinə cəhdi ilə müəyyənləşir. Bu
rada bir neçə maraqlı proses izlənə 
bilər. Bir halda fərdin identifıkasiyası- 
differensiasiyası, digər halda isə fərdin 
assimilyasiya və differensiasiyası pro
sesi baş verir. Əgər fərd özünü yaxın 
qohumlar qrupuna aid edərək digər 
qruplardan fərqləndirirsə, onda assi- 
milyasiya-differensiasiya mexanizmi 
işə düşmüş olur. Başqa sözlə desək, 
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qruplararası münasibətlər və qruplar- 
arası müqayisə aparmaqla fərd özünün 
mənsubiyyətini təyin etmiş olur. Özünü 
ailənin üzvü hesab edən fərd bununla 
da həm qrupa assimilyasiya edir, həm 
də özünü qrupla eyniləşdirir. Bunun 
nəticəsində qrup dəyərlərini qəbul 
edərək onun adından çıxış edir və 
başqa qruplarla öz qrupunu fərqlən
dirir, qruplararası münasibətləri “biz- 
onlar” dixotomiyasma keçirir. Qrup 
identikliyi bəzən hər hansısa təhlü
kədən qorunmaq üçün “bufer” rolu 
da oynaya bilər. Təhlükə artıqca qrupla 
identiklik daha da güclənir və müdafiə 
üçün əlverişli imkanlar yaradır. Böyük 
təhlükələrin gözlənildiyi zaman hətta 
təkcə fərdin bir qrupla identikliyi 
deyil, həm də bir qrupun digər qrupla 
özünü identikləşdirərək təhlükə 
mənbəyi kimi qavramlan “başqa” qru
pa qarşı münasibətini formalaşdırır.

Azərbaycanda da zaman-zaman 
bu hadisələr müşahidə edilməkdədir. 
“Biz kimik?” sualı “mən türkəm” fik
rindən qaynaqlandığı üçün, təbii ki, 
cavab da sadə olur: “Biz türkük?” 
Bütün bunlar onu deməyə əsas verir 
ki, böyük təhlükələr qrupla idenktiliyi 
gücləndirir və milli identiklik insanı 
qoruyacaq gücə sığınmağı təmin edən 
sosial-psixoloji mexanizm kimi çıxış 
edir. Vətəndaş identikliyi milli iden- 
tikliyə transfer də edə bilər. Ona görə 
ki, ümumbəşəri dəyərlər demokratik 
dəyərləri özündə ehtiva etsə də onların 
и

mədəniyyətlə səciyylənən xüsusiy
yətləri insanın seçim etməsinə 
əhəmiyyətli dərəcədə emosional təsir 
göstərir. Doğma yurd hissi və onunla 
bağlı olan bir çox şeylərin şəxsi məna 
kəsb etməsi artıq bir şəxsin həyatım 
deyil, bütövlükdə hansısa qrupun 
dəyərlər sistemini təşkil edir. Qrupda 
qəbul edilmiş normaların sosializasiya 
prosesində fərd tərəfindən mənimsəni
lərək davranışın daxili tənzimləyicisinə 
çevrilməsi insanın müəyyən mədəni 
normalara sadiqliyini nümayiş etdirir. 
Mənimsənilmiş və həyatın mənasına 
çevrilmiş bu cür mədəni normaların 
itirilməsi şəxsiyyətin marginallaşma- 
sma və ya şəxssizləşərək özünü itir
məsinə gətirb çıxara bilər. Ona görə 
də daima qrupla və digər qruplarla 
müqayisələr aparmaqla şəxsiyyət özü
nün kimliyini, öz yerini axtarır və bu 
münasibətlər sistemində öz yerini, 
mövqeyini, rolunu müəyyənləşdirir 
və sabitləşdirir.

Ümumiyyətlə, “identiklik” dedikdə 
nə başa düşülür. Bununla bağlı mövcud 
ədəbiyyata qısa nəzər saldıqda məlum 
olur ki, müxtəlif yanaşmaların, tərif
lərin verilməsinə baxmayaraq, onun 
etimologiyası ilə bağlı ümumi qəbul 
edilmiş yanaşma mövcuddur. “İden
tiklik” yunanca “identicus” sözündən 
olub, “bircürlük”, “bir-birinə uyğun 
gəlmə”, “eyniyyət” mənasını verir (4, 
s.321) və şeylərin bütün keçidlər, 
dəyişikliklər zamanı öz mahiyyətini
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saxlamaq, özünü olduğu kimi saxlmaq 
xassəsini ifadə edir. Şeylərin bu xassəsi 
olduqca əhəmiyyətlidir. Müşahidə 
edilən dəyişikliklər, müxtəlifliklər 
şəratində öz mahiyyətini qoruyub sax
lamaq varlığın mövcudluğu üçün deyil, 
olduğu kimi mövcudluğunu və dün
yanın “obrazlı” sistemində “öz obra
zını” yaratmaq üçün zəruri olan key
fiyyətdir. Bu mənada “identiklik” 
şəxsiyyətə də şamil edilərək onun 
“özlüyü”, “mənliyi”, “kimliyi” haqqın
da təsəvvür sistemi kimi başa düşülə 
bilər. Belə olmasaydı fərdin bir şəx
siyyət kimi unikal varlığa çevrilməsi 
də mümkün olmazdı.

İdentikliyin şəxsiyyətin təşəkkülü 
kontekstində istifadə edilməsi Con 
Loka məxsusdur. Onun fikrincə, “fərd” 
və “şəxsiyyət” anlayışları arasında 
ciddi fərqi, sərhəddi müəyyənləş
dirmək lazımdır. Çünki şəxsiyyəti 
təşkil edən eyni substansiya yox, məhz 
eyni “fasiləsiz şüurdur”. Buradan belə 
nəticəyə gəlinir ki, şəxsiyyət əvvəlki 
vəziyyətlərini özünə aid etməyə imkan 
verən, onların ona məxsusluğunu tə
min edən şüura və bu eyniyyəti möh
kəmləndirən hafizəyə malikdir. Bu 
keyfiyyətlər imkan verir ki, şəxsiyyət 
müxtəlif zamanda, müxtəlif yerlərdə 
özünü özü kimi qavramaq, dərk etmək 
qabiliyyətinə malik olur.

İngiltərədə öz dövrünün tanınmış 
filosofu Cozef Batler (1692-1752) 
hesab edirdi ki, Con Lokun bu yanaş

ması şəxsiyyətin mahiyyətinin tamlı
ğına aydınlıq gətirmir, əksinə, bu 
“tamlığı” şübhə altına alır. Onun fik
rincə, əgər, “eyniyyət” (identiklik) 
şüur tərəfindən verilirsə, onda hər 
hansısa bir səbəbdən şüur pozularsa 
şəxsiyyət artıq həmin şəxsiyyət kimi 
mövcud olmur. Ona görə də “identik
lik” o bölünməz şeyin davam edən 
kəsilməz mövcudluğudur ki, onu 
“özüm” adlandırırlar.

Con Lokun bu barədəki fikirlərinin 
sonrakı inkişafını tanınmış amerika 
psixoloqu və filosofu Uilyams Ceym- 
sin şəxsiyyət nəzəriyyəsində görə 
bilərik. U.Ceyms üçün “identiklik” 
özünə münasibətdə subyektiv hiss, 
ətraf mühitə münasibətdə “mənin” 
yaradıcı gücüdür. O, şəxsiyyət və 
“mən” haqqındakı fikrini izah edərək 
yazır ki, mən nə haqında fikirləşmə
yimdən asılı olmayaraq eyni zamanda 
özümü, şəxsi mövcudluğumu da dərk 
edirəm (5, s.69). Beləliklə, o, bir 
tərəfdən, dərik ediləndir və bu cəhətdən 
obyektdir, digər tərəfdən isə dərk 
edəndir və bu cəhətdən subyektdir. 
Buradan belə qənaətə gəlir ki, mənlik 
şüurunda eyni vaxtda bir hadisənin 
iki tərəfi ayırd edilməlidir: biri “şəx
siyyət”, digəri isə “mən”. Onlar bir 
“mahiyyətin” iki tərəfi olduqları üçün, 
hətta fərqləndirildikləri zaman da 
“eyniyyət” təşkil edirlər. U.Ceyms 
şüurda dərk olunan elementi- empirik 
Eqo və şüurdakı dərk edən elementi 
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isə təmiz Eqo adlandırır. Empirik 
məndə insanın özü və ona məxsus 
olan hər şey öz əksini tapır. Ünsiyyət 
prosesində ictimai təcrübənin mənim
sənilməsi “Mən”in formalaşmasını 
təmin edir. Sosializasiya prosesində 
fərd nəinki özü, başqaları, əşya və 
hadislər, dünya haqqında, həm də 
özünün hansı sosial qrupa və qrupdakı 
yeri haqqında informasiya əldə edir. 
Əldə edilmiş informasiya, bilik qiy
mətləndirilir və buna uyğun olaraq 
konkret münasibət və ya davranış 
modeli formalaşır. Əslində, belə demək 
olar ki, fərdin sosializasiya prosesində 
yaratdığı “dünyanın obrazı” bu dünya 
ilə qarşılıqlı münasibətləri şərtləndirən 
davranış modeli formalaşdırır. Ona 
görə ki, bu qarşılıqlı münasibətlər 
ətraf mühitə səmərəli uyğunlaşmanı 
müəyyənləşdirir, konkret “həyat tərzi” 
mühitinin yaradılmasını tənzimləyir. 
Fərdin müxtəlif sosial qruplara üzv 
olması sosial rolların, sosial mövqe 
və sosial gözləmələrin fərqliliyini or
taya qoyur. Eyni zaman və məkan 
daxilində bir neçə sosial rolun icra 
edilməsi şəxsiyyətin həm dəyişən 
mühitə, həm də özünün dəyişən psixi 
vəziyyətinə uyğun adekvat davranışını 
tələb edir.

R.Mehdiyev yazın “Fərdi identiklik 
dəyişmiş mühitin təsirinə dəqiq re
aksiya verir, kollektiv identiklik isə 
xeyli ətalətli olması ilə seçilir. Onun 
sabitlik dərəcəsi daxili inkişafın spesi- 
и

fikası, mühitlə qarşılıqlı əlaqənin xa
rakteri və intensivliyi ilə şərtlənmiş
dir. Müəyyən dairəyə aid insanlar 
üçün fərdi identiklik situativ, kollektiv 
identiklik isə daha sabit olur. Çoxva
riantlılıq fərdi identikliyin səciyyəvi 
əlamətinə çevrilir. Bu prosesə yalnız 
öz identikliyi üçün məsuliyyət daşıyan 
insan özü müqavimət göstərə bilər” 
(1, səh.55). Məlumdur ki, şəxsiyyət 
öz özlüyündə mövcud deyil və o 
müəyyən kiçik və böyük qrupun üzvü 
olaraq özünü aktuallaşdıra və ger
çəkləşdirə bilər. Sadə həqiqət ondan 
ibarətdir ki, burada söhbət sadəcə 
biososial varlıq olan fərddən getmir, 
sosiallaşma prosesinin məhsulu olan 
şəxsiyyətdən gedir. Hər şəxsiyyət isə 
təbii böyük qrup olan etnosun, xalqın 
və ya millətin üzvüdür. Onların hər 
biri qarşılıqlı münasibətlər nəticəsində 
tarixi-mədəni təkamülün məhsuludur. 
Cəmiyyətin tarixi inkişafı, şübhəsiz 
ki, millətlərin, etnik qrupların və 
xalqların da ciddi dəyişikliklər yaşama
sına səbəb olmuşdur. Bu baxımdan 
postsənayeləşmə dövründən başlayaraq 
milli identiklik qlobqllaşmanm da 
təsirinə məruz qalmışdır.

Milli identikliyin əhəmiyyətinin 
artması müasir dövrün səciyyəvi 
xüsusiyyətidir. Bəzi tədqiqatçılar haqlı 
olaraq hesab edirlər ki, milli identiklik 
“dövlətin müdafiəsinin mühüm vasitəsi 
və eyni zamanda, cəmiyyətin inkişa- 
fırnn zəruri vasitəsi”dir (1, səh.55).
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Milli identikliyin təhlili və tədqiqi 
onun ilk növbədə etnik identiklikdən 
fərqləndirilməsini tələb edir. Etnik 
identiklik fərdin özünü müəyyən etnik 
qrupa mənsubluğunu müəyyənləşdir- 
məsidir. Milli identiklik fərdin özünün 
bu və ya digər dövlətə mənsub olma
sım dərk etməsi və duyması, həmçinin 
müəyyən millətlə eyniləşdirərək kon
kret siyasi davranış modelinin olması
dır. Milli identiklik yalnız obyektiv 
mövcud olan fərqliliklərlə müəyyən
ləşmir, o, həm də bu fərqliliklərin fərd 
tərəfindən necə dərk edilməsi, yaşan
ması və mənalandırılması ilə şərtlənir.

Milli identikliyin formalaşmasını 
araşdırmaq üçün onun struktur hissələ
rini nəzərdən keçirmək lazımdır. Milli 
identikliyin tərkibində üç bir-birindən 
ayrılmaz tərkib hissəni ayırmaq olar: 
1) koqnitiv, 2) affektiv, 3) davranış.

Koqnitiv komponent fərdin dövlətlə 
bağlılığı, əlaqəsi haqqında təssəwür- 
ləri, bilikləri təmin edir. Bu təsəvvür
lərin, biliklərin düzgün qavranılması 
və mənimsənilməsi olduqca vacibdir. 
Bu prosesdəki hər hansı yanlışlıq so
nradan məlumatların düzgün qiymət- 
ləndirihnəməsinə və şəxsiyyətin tamın 
üzvü hissəsi kimi özünüdərkinə mane 
olur. Belə olan halda nəticə etibari ilə 
ya şəxsiyyətin marginalhğı, ya da milli 
identiklik kimi başa düşülən etnik 
identiklik hadisəsi ilə rastlaşırıq. De
məli, şəxsiyyətin adekvat davranış mo
delinin formalaşması mümkünsüz olur.

Milli identikliyin ikinci struktur 
komponenti olan affektiv komponent 
şəxsin öz dövlətinə olan duyğuların
dan, emosiya və hisslərindən ibarətdir. 
Milli identiklik milli mədəniyyəti, ya
şadığı ölkənin təbiət və mədəniyyətini, 
adət-ənələrini tanımaqdan və sevmək
dən keçir. Vətəni, tarixi keçmişi, qəhrə
manları, adətləri ilə qürur hissi yaşa
mayan şəxsin milli identikliyi həmin 
dövlətlə bağlı ola bilməz. Dövlət bayrağı 
bir rəmzdir, amma xalqın tarixi, mü
barizəsi və dəyərləri ifadə edilən rəmz
dir. Bayrağa emosional münasibətin 
səviyyəsi, yaşanan hisslər şəxsiyyətin 
bütöv bir tam kimi özünüdərkinə, öz 
yerini müəyyənləşdirməyə və mənsub 
olduğu mədəniyyət və dövləti dəqiq 
müəyyənləşdirməyə imkan verir. Bu, 
şəxsiyyətin həm bütövlüyünü, həm də 
onun öz kökünə və öz imkanlarına 
güvənliyini təmin edir. Çünki yaşanan 
hisslər bir tərəfdən davranışın ilkin 
motivi kimi çıxış edir, digər tərəfdən 
bu davranışı tənzimləyir. Bu baxımdan 
son illər Azərbaycanda geniş yayıl
maqda olan “Ölkəmizi tanıyaq” layi
həsi məktəblilərin milli identikliyinin 
təşəkkülündə və inkişafında mühüm rol 
oynayır. Bu cür tədbirlər mütəmadi ola
raq keçirilməsi və bütün yaş dövrlərini 
əhatə etməsi milli dövlətçiliyin, vətən
daş cəmiyyətinin möhkəmlənməsinə 
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.

Milli identikliyin mühüm tərkib 
hissəsi olan davranış-tənzimetmə kom- 
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ponenti şəxsin özünün eyniləşdirdiyi 
dövlətə münasibətdə həyata keçirəcəyi 
hərəkətlərə hazırlıq formalaşdırır. Milli 
oyanışı, milli özünüdərki ifadə edən 
vətəndaş mövqeyinin Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi iş
ğalçı siyasətinin davamı olan 2016-cı 
ilin aprelin 1-5 tarixlərindəki döyüşlərə 
münasibətdə azərbaycan vətəndaş
larının davranışını buna misal gös
tərmək olar. Hər bir vətəndaş, xüsusilə 
də gənclər, bir nəfər kimi cəbhəyə 
getməyə və Vətəni müdafiə etməyə 
hazır olduqlarını xüsusi coşqu ilə 
ifadə etdilər. Azərbaycan ordusunun 
əks hücumu nəticəsində Ermənistanın 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgə
sində yerləşdirdiyi işğalçı ordu birləş
mələrinin məğlubiyyəti azərbaycan
lıların öz milli dövlətinə və milli 
ordusuna inamı daha da möhkəmlən
dirməklə yanaşı, həm də milli-vətəndaş 
identikliyinin yüksək səviyyədə inkişaf 
etdiyini göstərdi.

Milli identikliyin mədəniyyətlər- 
arası münasibətlərə təsiri iki və daha 
çox böyük qrupun bir-biri ilə qarşılıqlı 
əlaqəsi çərçivəsində baş verdiyi üçün 
həmin qrupların da xüsusiyyətləri 
nəzərə alınmalıdır. Bəzən belə düşü
nülür ki, oxşar mədəniyyətlərə, dilə 
malik qrupların üzvlərinin milli iden- 
tikliyi az təsirə məruz qalır, amma 
fərqli mədəniyyətlərlə əlaqələr milli 
identikliyi gücləndirir. Müxtəlif tədqi
qatlarda bu fərziyyə təsdiqini tapsa 
И 

da, baş verən prosesin dərin qatları 
diqqətdən kənarda qalır. Sosial idrak 
prosesində oxşar və fərqli cəhətlərin, 
keyfiyyətlərin dərki şəraitdən və 
emosional fondan asılı olaraq tez-tez 
dəyişir. Məsələn, millətlərarası, mədə- 
niyyətlərarası və ya da dinlərarası 
münaqişlərin dərinləşdiyi, dövlətlər 
arasında münasibətlərin böhranlı həddə 
çatdığı zaman milli identiklik eyni
ləşdirmə (identifıkasiya) mexanizmini 
işə salır. “Biz”-“onlar” diadası müna
sibətlərin və identikliyin müəyyən 
edilməsinin əsas mexanizminə çevrilir. 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi 
timsalında bunu aydın görmək müm
kündür. Ermənilərin xristian olması 
və öz təbliğatlarında buna üstünlük 
vermələri bir çox hallarda onlara mü
naqişəni dini müstəviyə keçirməyə 
imkan verir və nəticədə hadisənin 
mahiyyəti təhrif edilir. Guya erməni
lərin müsəlman ölkələrin əhatəsində 
olması (Azərbaycan, İran, Türkiyə) 
xristian Ermənistanına böyük təhlükə
dir və münaqişənin də səbəbi bundadır. 
Halbuki Ermənistan Azərbaycan 
ərazilərini işğal etmiş, azərbaycanlılara 
qarşı soyqrımı və etnik təmizləmə 
həyata keçirmişdir. Məqsəd yeni 
əraziləri işğal etməklə uydurma tarixi 
“böyük ermənistan dövləti” qurmaqdır. 
Erməni kilsəsinin rəhbərliyi altında 
həyata keçirilən bu siyasət dinlərin 
və mədəniyyətlərin toqquşması kimi 
qələmə verilir ki, bu da onların öz
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mədəniyyətləri, dinləri və öz müqəd- 
daratmı təyin etmək, yəni milli döv
lətçilik uğurunda mübarizə apardıq
larını təbliğ etməyə imkan verir.

Təəssüflə qeyd etməliyik ki, özünü 
milliyyətçi adlandıran azərbaycandakı 
bəzi qüvvələr “bir millət-iki dövlət” 
prinsipinin mahiyyətini dərk etməyərək, 
azərbaycançılıqdan imtinaya çağırır 
və azərbaycanlı deyil, türk adlandınl- 
mağımızı və Türkiyə ilə birləşmək 
ideyasını önə çəkirlər. Sadəlöhvcəsinə 
düşünürlər ki, Türkiyə ilə birləşərək 
türk adlanırıqsa, onda Azərbaycanın 
işğal altındakı torpaqlar azad olunacaq 
və ədalət zəfər çalacaqdır. Burada 
təhlükədən qorunmaq üçün bir qrupun 
özünü digər qrupla eyniləşdirməsindən 
ibarət sosial-psixoloji mexanizmin işə 
düşdüyünü görürük.

Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixinə, 
bütövlükdə tariximizə və mədəniyyə
timizə qarşı belə bir münasibət bəzi 
insanların etnik identiklik səviyyəsin
dən milli identikliyə yüksəlmədiyini, 
onların “natamamlıq kompleksinin” 
nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir. 
Tarixin müxtəlif dövlərində böyük 
Azərbaycan dövlətinin məğlubiyyətləri, 
ərazilərimizin zaman-zaman müxtəlif 
səbəblərdən itirilməsi və bu gün də 
bunun davam etməsi özünəgüvəni zəif 
olan və ya bu güvəni itirdiyinə görə 
milli identikliyini təmin etdə bilməyən 
insanların özünümüdafiə mexanizminin 
işə düşməsindən irəli gəlir. Bu çox 

—----------------------------- Psixologiya ju

təhlükəli tendensiyadır və onun bütün 
topluma sirayət etməsinin qarşısı alın
malıdır. Çünki bu yöndə xarici təsirlərin 
getdikcə şiddətləndiyi də açıq-aydın 
görünür.

Qloballaşmanın da bu prosesdə bö
yük rol oynadığını nəzərdən qaçınnaq 
olmaz. Qloballaşma milli dövlətçiliyin 
zəiflədilməsinə, universal cəmiyyətin 
formalaşmasına yönəlmişdir. Sosial 
şəbəkələr qloballaşmanın bu təsirinin 
əsas mexanizm və vasitələridir. İnternet 
məkanında yeni virtual gerçəklik və 
bu gerçəkliyin subyekləri olan fərdlər 
və yeni sosial qruplar formalaşdırır. 
İnsanlar özlərinin tarixi-mədəni köklə
rindən qopardılır və yeni “universal 
dəyərlərin”, “normaların” daşıyıcısı olan 
qruplarda birləşərək həmin dəyərləri 
bölüşürlər. Hər bir fərd özünü yeni vir
tual qrupu ilə eyniləşdirir ki, bu da 
onların tədricən milli identikliyinin 
zəifləməsinə səbəb olur. Bu tendensi
yanın təhlükəli tərəfi ondan ibarətdir 
ki, milli dövlətlərin mədəni normala
rının daşıyıcıları həmin normalara qarşı 
tədricən “yadlaşır”lar. Nəticədə mə
dəniyyətlərin və onların daşıyıcılarının 
sosial davranış modeli yeni “virtual 
reallığın” mədəni normaları çərçivəsin
də işə yaramır, mövcud koqnitiv sxem
lər yeni gerçəkliyə uyğunlaşmam təmin 
edə bilmir, koqnitiv dissonans yaranır və 
şəxsiyyətin dezadaptasiyası baş verir.

Ona görə də milli ruhun möhkəm
ləndirilməsi, insanın bəşəri dəyərlərinin 
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əsasını təşkil edən maddi və qeyri-mad
di mədəni abidələrin qorunması, Və
tənə, doğma təbiətə məhəbbətin aşılan
ması insanın emosional-motivasiya 
sahəsinin inkişafı milli identikliyin 
möhkəmlənməsi üçün zəruridir. Yalnız 
belə olan halda mədəniyyətlərə dəyər 
verilərək onların dialoqunu və bir- 
birini zəngiləşdirərək inkişafını və 
birgəyaşayışı təmin etmək mümkün
dür.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЛИЯНИЯ НАЦИОНА ЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

НА МЕЖКУЛЬТУ РНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Абстракт
Вопросы национальной идентичности исследуются в философии, 

социологии, политологии, истории и т.д. Проблема идентичности 
личности является централной проблемой в исследовании вопросов 
взаимодействия культуры и личности. Социально-психологические осо
бенности национальной идентичности и гражданской идентичности 
играют очень важную роль в становлении гражданско-правового госу
дарства. Права человека и развитие демократии во многом зависит от 
уровня национальной идентичности личности.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES 
OF THE IMPACT OF NATIONAL IDENTITY 

ON INTERCULTURAL RELATIONS

Abstract

Issues of national identity are investigated in philosophy, sociology, 
political science, history, etc. The problem of identity is the central problem 
in the study of the interaction of culture and personality. Socio-psychological 
characteristics of national identity and civic identity play a very important 
role in the formation of a civil law-governed state. Human rights and the de
velopment of democracy depends largely on the level of national identity.
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