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AZƏRBAYCAN - İSLAM
KONFRANSI TƏŞKİLATI VƏ ISESCO
Aqil ƏHMƏDOV,
AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
Azәrbaycan Respublikasının İslam Konfransı Tәşkilatı ilә ilkin әmәkdaşlığı respublikanın müstәqillik tarixi
ilә eyni vaxtda baş tutmuşdur. Artıq 18 ildir ki, mövcud münasibәtlәr sәmәrәli inkişaf tempi ilә müşahidә
olunmaqdadır. Bu illәr әrzindә Azәrbaycanın xarici siyasәt kursunun genişlәnmәsi, uğurlu strategiya vә beynәlxalq
qurumlardakı balanslaşdırılmış diplomatik fәaliyyәti müsәlman tәşkilatları ilә hәmrәyliyin әhәmiyyәtini artırmışdır.
Bu baxımdan, Azәrbaycan Respublikasının keçәn illәr әrzindә İKT ilә hәyata keçirdiyi elmi-mәdәni әmәkdaşlığının
tәdqiq olunması zәrurәt olaraq qalmaqdadır. İKT-nin tәhsil, elm vә mәdәniyyәt sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn
struktur bölmәlәri ilә ikitәrәfli әlaqәlәrin qurulması, bu tәşkilatın İslam irsi vә mәdәniyyәtinin araşdırılması
istiqamәtindә Azәrbaycanla әmәkdaşlığının vacib olduğunu söylәmәyә әsas verir.
1997-ci il dekabr ayının әvvәllәrindә Tehranda keçirilәn İKT-nin VIII zirvә toplantısının iş prosesindә
"İslam tari xi, incәsәnәti vә mәdәniyyәti araşdırmaları mәrkәzinә dair" (IRCICA) qәtnаmә qәbul olunmuşdur.
Qәtnamәnin VII maddәsinә әsasәn mәrkәz 1998-ci ilin payızında Bakı şәhәrindә, Prezident Heydәr Әliyevin
himayәsi altında, Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr Nazirliyi vә Azәrbaycan Elmlәr Akademiyası ilә birlikdә
"Qafqazda islam sivilizasiyasına dair" beynәlxalq simpoziumun geniş tәrkibdә keçirilmәsinә nail oldu (1). İKT-nin
xәtti ilә keçirilәn bu mötәbәr tәdbirdә Qafqaz sivilizasiyasının formalaşmasında islam amilinin rolu, müsәlman
Qafqaz dövlәtlәrinin elmi-mәdәni hәyatında islam mәdәniyyәti vә mәnәviyyatının yüksәk mövqeyi xüsusilә
vurğulanmışdır. Asiya vә Avropanın qovuşuğunda yerlәşәn Azәrbaycanın bu mәdәniyyәt vә mәnәviyyatdan
kәnarda qalmaması, әksinә, bu gün İKT sıralarında uğurla tәmsil olunması, Azәrbaycan xalqının islam mәdәniyyәti
ilә sıx bağlı olduğunu bir daha sübut etmәkdәdir.
1976-cı ildә İKT xarici işlәr nazirlәrinin İstanbulda keçirilәn VII konfransında qәbul olunan qәrarlara
müvafiq olaraq tәsis edilmiş IRCICA Sultan II Әbdülhәmidin Ulduz sarayında yerlәşir ki, bu mәrkәz islam tarixinә
dair elmi araşdırmalar aparır (16). Ümummilli lider Heydәr Әliyevin simpoziumdakı әhatәli çıxışı müsәlman
ölkәlәrinin diqqәtini respublikaya yönәltmiş vә İslam dünyası ilә әlaqәlәrimizin elmi-mәdәni әmәkdaşlıqla davam
etdirilmәsinin әhәmiyyәtli olduğu bildirilmişdir.
İslam dünyasının mötәbәr tәhsil, elm vә mәdәniyyәt mәrkәzi, İKT-nin bu sahәdә müsәlman ölkәlәri ilә
әlaqәlәr qurduğu әn böyük mәdәni struktur bölmәlәrindәn olan ISESCO-dur. Әmәkdaşlığımızın ilk günündәn
ISESCO Azәrbaycanın haqq işinin dәstәklәnmәsinә öz qüvvәsini sәfәrbәr etmişdir. İKT, ISESCO vә bütövlükdә
islam dünyası Ermәnistan-Azәrbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin nizamlanması yönündә birmәnalı mövqe
nümayiş etdirәrәk, ermәnilәrdәn işğal etdiklәri Azәrbaycan torpaqlarından qeyd-şәrtsiz çıxmalarını tәlәb
etmәkdәdir. Bu mәqamda ISESCO-nun beynәlxalq konfrans vә simpoziumlarda, alimlәrlә keçirilәn tәdbirlәrdә, elm
mәclislәrindә Azәrbaycanın haqlı mövqeyini dәstәklәmәsi buna bariz nümunәdir. İKT Azәrbaycanın işğal olunmuş
әrazilәrindә elmi-mәdәni abidәlәrimizi talan edәn ermәni vandalizmini pislәmiş vә müxtәlif illәrdә müvafiq
qәtnamәlәr qәbul etmişdir ki, bugünә qәdәr dünya ictimaiyyәti problemә lazımi reaksiya vermәmişdir.
Son beş il Azәrbaycan Respublikasının İslam Konfransı Tәşkilatı ilә qurulan mәdәni münasibәtlәrinin
inkişafında xüsusilә maraq kәsb etmәkdәdir. Bu illәr İKT-nin dә himayәsi ilә birgә respublikada hәyata keçirilәn
elmi-mәdәni tәdbirlәrin reallaşması baxımından mәhsuldar olmuşdur. Azәrbaycan bir sıra beynәlxalq vә regional
tәdbirlәrin mәrkәzinә çevrilmişdir. İKT Gәnclәr Forumunun (GF) tәsis edilmәsi isә respublika gәnclәrinin mәdәni
hәyatında baş verәn mühüm hadisә idi. Forumun tәsis edilmәsi haqda ideyanın mәhz Azәrbaycan tәrәfindәn tәqdim
edilmәsi isә respublika gәncliyinin bu işdә nә qәdәr maraqlı olduğunu demәуә әsas verir. Azәrbaycan Respublikası
Gәnclәr Tәşkilatlan Milli Şurasının (ARGTMŞ) sәdri Fuad Muradov tәsisat iclasında forumun әhәmiyyәtindәn
danışarkәn qeyd etmişdir ki: "İslam Konfransı Tәşkilatı (İKT) özünü islam mәdәniyyәtinә aid edәn dünyanın 57
ölkәsini öz sıralarında birlәşdirәn nüfuzlu beynәlxalq tәşkilatlardan sayılır. Bu tәşkilata üzv olan ölkәlәr arasında
sıx elmi, mәdәni vә siyasi әlaqәlәr yaranması, fәal elmi vә mәdәni informasiya mübadilәlәri aparılması
istiqamәtindә geniş imkanlar yaradır. Lakin dünya siyasi arenasında özünәmәxsus yeri vә çәkisi olan İKT-nin
gәnclәr siyasәti ilә mәşğul olan qurumu indiyә kimi mövcud deyildir". 2001-ci ildәn ARGTMŞ ilә Avrasiya
Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası (ABİA) İKT ölkәlәrindәn olan gәnclәrin qeyri-hökümәt tәşkilatlarını özündә
birlәşdirәn Forumunu yaratmaq ideyasını irәli sürmüş vә bu mәqsәdi hәyata keçirmәk üçün bir sıra әmәli işlәr
görmüşdür. İKT GF-in yaradılması üzrә ilk görüş 2003-cü il avqust ayının
22-23-dә Bakıda keçirilmişdir. Bu görüşdәn sonra 2004-cü ilin 1-3 dekabr tarixlәrindә İKT GF-in tәsis qurultayı
уеnә dә Bakıda baş tutmuşdur. Tәşkilatın baş katibi Elşad İsgәndәrov Forumun Azәrbayсаnın mәdәni, siyasi
hәyatında vacib rol oynayacağını bildirmişdir: "57 ölkәni öz sıralarında birlәşdirәn İKT-nin Gәnclәr Forumunun
yaradılmasının çox mühüm beynәlxalq әhәmiyyәti var. Çünki, 1.5 milyard әhalisi olan islam dünyasının böyük
әksәriyyәtini gәnclәr tәşkil edir. Hәmin gәnclәrin dә dünya düzәninin formalaşmasında özünәmәxsus rolu var.

Tәdbirin Azәrbaycan üçün әhәmiyyәtinә gәlincә, onu deyә bilәrәm ki, belә bir tәşkilatın tәsis konfransının Bakıda
keçirilmәsinin özü çox şey deyir. Bundan başqa bu tәşkilatın Baş Katibi vәzifәsinә Azәrbaycan tәmsilçisinin
seçilmәsi dә önәmli bir hadisәdir. Bu postda fәaliyyәt göstәrdiyim müddәtdә çalışacağam ki, Azәrbaycan gәnclәr
tәşkilatlarının islam alәmindә baş verәn proseslәrin önünә keçmәsinә yardımçı olum. Bu, һәm dә bizim ölkәmizin
İKT çәrçivәsindә rolunun artmasına da kömәk edәcәk. Forumda yekun olaraq Dağlıq Qarabağda baş verәn işğalın
nәticәlәri ilә әlaqәdar, Ermәnistanı ittiham edәn vә Azәrbaycanın haqq mövqeyini dәstәklәyәn qәtnamә qәbul
edildi. Mәnә elә gәlir ki, böyük әhaliyә vә potensiala malik olan islam alәminin gәnclәrini Azәrbaycanın haqq
işinin müdafiәsinә sәfәrbәr etmәk bizim başlıca vәzifәmiz olmalıdır" (11). Göründüyü kimi, möhkәm tәmәlә
әsaslanan İKT GF-in tәsisatı respublika gәncliyinin mәdәni hәyatında son dәrәcә dәyәrli hadisәyә çevrilmişdir.
Forumla qurulan münasibәtlәr onu göstәrir ki, Azәrbaycan gәncliyi dә mәdәniyyәtlәrarası vә sivilizasiyalararası
dialoqun tәmin olunmasına öz töhfәsini verәcәkdir.
2006-cı ilin 3 sentyabr tarixindә İstanbul Ticarәt Mәrkәzindә İKT GF-in dialoq vә әmәkdaşlıq uğrunda
daimi qәrargahının açılışı, tәşkilatın İKT üzvü olan ölkәlәr vә digәr beynәlxalq qurumlar tәrәfindәn ciddi
dәstәklәnmәsinin nәticәsi idi (12). Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyevin açılışda iştirakı vә
söylәdiyi yüksәk sәviyyәli nitq, Azәrbaycan-İKT elmi-mәdәni münasibәtlәrinin inkişaf etdirilmәsi istiqamәtindә
respublikanın mövqeyini tәsdiq edirdi. Keçirilәn tәntәnәli açılış mәrasimindә Azәrbaycan gәnclәrinin Forumun
fәaliyyәtindә ilk uğuru kimi qiymәtlәndirilәn "Qarabağ: faktlar vә nәticәlәr" adlı әrәb dilindә nәşr olunan kitab,
һәm Azәrbaycan, hәm Türkiyә, hәm dә İKT üzvü olan ölkәlәrin ictimaiyyәti tәrәfindәn yüksәk qiymәtlәndirildi.
Sanballı tәdqiqatın nәticәsi olan kitabın ermәni vandalizminin dünyaya bәyan edilmәsi istiqamәtindә sәmәrә
verәcәyi heç kimdә şübhә doğurmur.
Azәrbaycan-İKT elmi-mәdәni әlaqәlәrinin inkişaf etdirilәrәk bugünkü yüksәk sәviyyәyә çatdırılması
Heydәr Әliyev Fondunun ISESCO ilә birgә hәyata keçirdiyi beynәlxalq konfrans, simpozium, seminar vә digәr
elmi-mәdәni tәdbirlәrin әhәmiyyәtini artırmışdır. Azәrbaycanın İKT-dә yüksәk mövqe nümayiş etdirmәsi isә
diplomatiyamızın tәşkilatdaxili nüfuzunun artması ilә dә izah olunur. Bu baxımdan Azәrbaycan Respublikasının
beynәlxalq arenada elmi-mәdәni münasibәtlәrinin yüksәk inkişaf tempi ilә irәlilәmәsi, Heydәr Әliyev Fondunun
prezi denti Mehriban Әliyevanın adı ilә sıx bağlıdır. Onun islam dünyası ilә mәdәni münasibәtlәrimizin
formalaşmasına verdiyi töhfә ISESCO-nun xoşmәramlı missiyasına tәkan vermiş oldu. M. Әliyevanın bu sahәdә
göstәrmiş olduğu xidmәtlәri isә çox keçmәdәn rәsmi statusa layiq görüldü. Belә ki, 2006-cı ilin 23 noyabr tarixindә
M. Әliyeva ISESCO-nun bu yüksәk dәrәcәsini qәbul edәrәk xoşmәramlı sәfir seçilir vә ISESCO-nun tarixindә ilk
qadın xoşmәramlı sәfir dәrәcәsi Azәrbaycanın birinci xanımına tәqdim olunur. Bu mühüm hadisәni ISESCO
rәhbәrliyi yüksәk qiymәtlәndirmiş vә tәhsil naziri Misir Mәrdanov demişdir ki, ISESCO-nun bu günә kimi 3
xoşmәramlı sәfiri olmuşdur. M. Әliyevanın Azәrbaycanın mәdәniyyәt, tәhsil vә sәhiyyә sahәlәrindә böyük
xidmәtlәri olduğunu deyәn nazir bildirmişdir ki, son 3 ildә 735 yeni mәktәb tikilib, tәxminәn bu qәdәr mәktәb dә
әsaslı tәmir olunub, inşa olunan 300 mәktәb Heydәr Әliyev Fondunun payına düşür (9). Qeyd etmәk lazımdır ki,
Azәrbaycanda elm, tәhsil vә mәdәniyyәtin inkişafına qayğı ilә yanaşan M. Әliyeva ISESCO-nun xoşmәramlı
missiyasını böyük şәrәflә yerinә yetirmәkdәdir. Azәrbaycan-İKT elmi-mәdәni әmәkdaşlığının bu istiqamәtdә lazımi
dәyәr qazanması tәbii ki, birinci xanımın xidmәtlәri sayәsindә bir konsepsiya tәşkil etmişdir. Heydәr Әliyev
Fondunun dәstәyi ilә Pakistanda qızlar üçün tәhsil ocağının inşa edil-mәsi isә xoşmәramlı addımların Azәrbaycanın
hüdudlarından kәnarda da eşidildiyinә bir işarәdir.
2006-cı ilin 11 sentyabr tarixindә Bakıda İKT turizm nazirlәrinin V konfransı keçirilmişdir ki, bu tәdbir
Azәrbaycanın dünyaya açılması vә müsәlman ölkәlәri ilә turizm mübadilәsinin inkişafına әsaslı stimul vermişdir
(13). Son illәr Azәrbaycanda turizm sahәsinin inkişafını nәzәrdә tutan layihәlәrin hәyata keçirilmәsi, о cümlәdәn
otel biznesinin genişlәndirilmәsi ölkәyә turistlәri cәlb edәn mühüm amillәrdir. Qoruqlara dövlәt nәzarәtinin
güclәndirilmәsi, flora vә faunamızın nadir incilәrindәn olan bitkilәrin yetişdirilmәsi, yaşıllıq zolaqlarının
genişlәndirilmәsi Azәrbaycana sәyahәt edәn әcnәbilәrin sayını artırmışdır ki, bu müsbәt dәyişikliklәr respublika
turizminin inkişafına tәkan vermişdir. Konfransda Azәrbaycanın işğal altında olan әrazilәrindәki maddi vә mәnәvi
mәdәniyyәt nümunәlәrinin dağıdılması, о cümlәdәn onlarca mәscid, türbә, mәktәb, mәdәniyyәt ocaqları,
kitabxanalar, klublar vә s. tikililәrin ermәni terroruna mәruz qalması faktı müsәlman ölkәlәrinin turizm nazirlәrinin
yekun sәnәdinә daxil edilmiş vә tәcavüzkar ermәnilәrin tari xi Azәrbaycan torpaqlarını tezliklә tәrk etmәsinә dair
qәtnamә dә qәbul olunmuşdur.
2007-ci il iyun ayının 21-dә isә "İslam Konfransı Tәşkilatına üzv ölkәlәrin iqtisadiyyatında turizmin rolu"
mövzusunda keçirilәn beynәlxalq elmi praktiki konfrans müsbәt nәticәlәrlә yadda qalmışdır (5). Tәdbirin sonunda
qәbul edilmiş "Bakı Bәyannamәsi"nin әsas maddәlәrindә islam ölkәlәrinin zәngin mәdәniyyәtlәrinin, әnәnәlәrinin,
mәnәvi dәyәrlәrinin, tarixi abidәlәrinin vә digәr yüksәk bәşәri keyfiyyәtlәrinin tәbliğindә turizmin әhәmiyyәti
vurğulanmış vә müsәlman dövlәtlәrinin bu sahәdә bir-biri ilә sıx әmәkdaşlığı tövsiуә edilmişdir. İKT-уә üzv
ölkәlәrin turizm nazirlәrinin V konfransında Azәrbaycanın bu sahә üzrә toplantıların sәdri seçildiyini diqqәtә
çatdıran mәdәniyyәt naziri Әbülfәs Qarayev qısa müddәt әrzindә Sәudiyyә Әrәbistanı vә digәr islam ölkәlәrindә
turizmin inkişafı ilә bağlı müxtәlif tәdbirlәrin keçirildiyini bildirmişdir.
2007-ci ilin 1-3 noyabr tarixlәrindә, İKT-nin Dialoq vә Әmәkdaşlıq Naminә Gәnclәr Forumunun tәşәbbüsü,
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının (BMT) İnkişaf Proqramının, Avropa Şurasının vә ISESCO kimi mötәbәr

tәşkilatların Heydәr Әliyev Fondu ilә birgә hәyata keçirdiyi "Gәnclәr sivilizasiyaların alyansı naminә" mövzusunda
yüksәk sәviyyәli beynәlxalq konfrans dünya ictimaiyyәtinә tәqdim olundu (7). Mәqsәd Azәrbaycan gәnclәri ilә
müsәlman ölkәlәrinin gәncliyi arasında körpü yaratmaq vә ümumislam gәncliyinin dünya siyasәtinә inteqrasiyası
baxımından beynәlxalq tәşkilatlarla sәmәrәli işbirliyi mәsәlәlәrini gündәmә gәtirmәk idi. Dövlәt başçısı İlham
Әliyevin tәdbirә ünvanladığı tәbrik mәktubundan da aydın görmәk olar ki, Azәrbaycan Respublikasının siyasi
hәyatında ölkә gәnclәrinә qayğı, tәhsil-elm, mәşğulluq kimi sahәlәrin dünya standartlarına uyğunlaşdırılması,
respublikanın qarşısında duran davamlı inkişaf strategiyasının әn vacib şәrtlәrindәndir. Cәnab prezident xüsusilә
vurğulamışdır ki: "Bu gün Azәrbaycanda milli, mәnәvi dәyәrlәrimizi, ana dilimizi, adәt-әnәnәlәrimizi qoruyub
yaşadan, eyni zamanda, ümumbәşәri ideyaları mәnimsәyәrәk, dünyanın qabaqcıl gәncliyi ilә inteqrasiya etmәyә
qadir olan nәsil yetişmişdir. Onlar Azәrbaycanın müstәqilliyinin möhkәmlәndirilmәsi, Ermәnistan-Azәrbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişәsi nәticәsindә ermәni qәsbkarları tәrәfindәn işğal edilmiş torpaqlarımızın azad olunması
naminә qüvvә vә bacarıqlarını sәfәrbәr edәrәk fәaliyyәt göstәrirlәr. Son illәrdә ölkәmizin iqtisadiyyatının misli
görünmәmiş yüksәlişi gәnclәrimiz qarşısında geniş üfüqlәr açmış vә onlara bәslәnilәn ümidlәri daha da artırmışdır"
(12). Yetişәn gәnc nәsillәrә dövlәt qayğısının artırılması hәmişә aktual olmuş, bu gün isә Azәrbaycanda fәaliyyәt
göstәrәn gәnclәr tәşkilat vә forumlarının respublikanın ictimai hәyatında oynadığı rol müstәqilliyimizin
möhkәmlәndirilmәsinә daim xidmәt edәcәkdir.
2008-ci il may ayının 6-da "Azәrbaycan İslam Konfransı Tәşkilatı sıralarında" kitabı geniş oxucu kütlәsinә
tәqdim olunmuşdur (3). Heydәr Әliyev irsi beynәlxalq elektron kitabxanası tәrәfindәn hazırlanan nәşr Azәrbaycan
Respublikasının İKT ilә diplomatik, iqtisadi, mәdәni vә digәr sahәlәrdә aparılan әmәkdaşlığına hәsr olunmuşdur.
2008-ci ilin 10 iyun tarixindә YUNESCO-ISESCO vә Heydәr Әliyev Fondunun tәşәbbüsü ilә Bakıda
"Mәdәniyyәtlәrarası dialoqda qadınların rolunun genişlәndirilmәsi" mövzusunda beynәlxalq Forumun keçirilmәsi,
müsәlman qadınına islamın verdiyi yüksәk dәyәrlәrlә yanaşı, bugünkü sivil cәmiyyәtin inkişafında qadınların
xüsusi rolunun olduğu bir daha vurğulanmışdır (14). Ailә vә uşaq problemlәri dünyada baş verәn proseslәr
qadınların zәrif missiyasını bir qәdәr mürәkkәblәşdirmişdir. Qadınların ictimai işlәrdә tәmsil olunmasının vacibliyi
dә müzakirәlәrin әsas mövzularından olmuş vә dünyada qadınlara qarşı törәdilәn zorakılığın yolverilmәz olduğu, bu
sәpkili cinayәtlәrlә üzlәşәn qadınlara hüquqi dәstәyin göstәrilmәsi kimi mәsәlәlәr dә önә çәkilmişdir. Tәdbirdә
Heydәr Әliyev Fondunun prezidenti, YUNESCO vә ISESCO-nun xoşmәramlı sәfiri, millәt vәkili M. Әliyevaya
İKT-nin humanitar mәsәlәlәr üzrә xüsusi elçisi statusunun tәqdim olunması Azәrbaycan-İKT mәdәni
münasibәtlәrindә geniş üfüqlәr açmaqla әlaqәlәrimizin yüksәk sәviyyәsindәn xәbәr vermәkdәdir (14).
2008-ci ilin 23 iyun tarixindә İKT-nin Elm vә Texnologiyalar Komitәsinin dә (KOMSTECH) tәşkilatçılığı
ilә Azәrbaycanda biotexnologiya vә bioinformatikanın әsasını qoymuş görkәmli seleksiyaçı alim, akademik Cәlal
Әliyevin 80 illik yubileyinә hәsr olunmuş "Bioinformatika: mövcud vәziyyәti vә praktikada tәtbiqi" mövzusunda
beynәlxalq konfrans vә seminar keçirilmişdir (2). Görüşdә C. Әliyevin Azәrbaycanda XXI әsr bioelminin inkişafına
verdiyi töhfә iştirakçıların nәzәrinә çatdırılmışdır.
Azәrbaycan Respublikası İKT-nin xәtti ilә mötәbәr konfranslara ev sahibliyi etmәkdә davam edir. Bu
tәdbirlәrdәn biri 2008-ci ilin 6 oktyabr tarixin-dә İKT-уә üzv olan ölkәlәrin tәhsil vә elm nazirlәrinin "Elmdә gәnc
alimlәrin gücü ilә dәyişikliyә nail olunması" mövzusunda IV konfransı respublikanın elm-tәhsil vә mәdәni
hәyatında baş verәn әlamәtdar hadisә oldu (8). Bakı bәyannamәsinә Azәrbaycanın işğala mәruz qalan әrazilәrindәki
tәhsil vә elm ocaqları, hәmçinin dә mәdәniyyәt mәrkәzlәrinin ermәnilәr tәrәfindәn mәhv edilmәsinә son
qoyulmasını tәlәb edәn qәtnamә dә daxil edilmişdir. Azәrbaycan Respublikasının Tәhsil Nazirliyi hazırda
müsәlman ölkәlәrinin universitetlәri ilә tәlәbә mübadilәsi aparmaqdadır. Sәudiyyә Әrәbistanı, Misir, Suriya,
İordaniya, Malaziya kimi ölkәlәrdә onlarca azәrbaycanlı gәnclәr tәhsillәrini davam etdirmәkdәdirlәr vә ya bu
müsәlman ölkәlәrindәn Azәrbaycana tәhsil almağa gәlәn gәnclәri qeyd etmәk olar. Respublikanın, xüsusilә elm vә
tәhsil sahәsindә apardığı islahatlar ölkәdә tәhsilin sәviyyәsini xeyli yüksәltmişdir.
Respublikanın mәdәni hәyatında әlamәtdar olması ilә yadda qalan әп mühüm hadisә isә Bakının islam
dünyasına mәxsusluğunu bir daha sübut edәn tәdbirin gerçәklәşmәsi ilә baş verdi. Belә ki, 2007-ci il 21-23 noyabr
tarixlәrindә Liviyanın Tripoli şәhәrindә mәdәniyyәt nazirlәrinin V konfransı keçirilmişdir. Hәmin tәdbirdә
İCCM5/2007/R.5.2 saylı qәtnamәyә әsasәn Bakı şәhәri 2009-cu il üçün islam mәdәniyyәtinin paytaxtı elan
olunmuş vә İKT mәdәniyyәt nazirlәrinin növbәti VI konfransının Bakıda keçirilmәsi qәrara alınmışdır. Bu
sәbәbdәn 2009-cu il fevral ayının 18-dә Bakı İslam Mәdәniyyәtinin Paytaxtı" adlı mәdәniyyәt ilinin tәntәnәli açılışı
baş tutmuşdur (4). Tәdbirdә çıxış edәn qonaqlar Azәrbaycanın mәdәniyyәtlәrin qovuşduğu bir mәkan olmasını
bәyan etmәlәri bu torpaqlarda müxtәlif sivilizasiya vә mәdәniyyәtlәrin, о cümlәdәn dә İslam sivilizasiyasının geniş
yayıldığı bir әrazi olması fikrini tamamlayır. Mәdәniyyәt ili çәrçivәsindә Azәrbaycanda yüzә yaxın tәdbirin
keçirilmәsi nәzәrdә tutulmuşdur. Azәrbaycan rәssamlarının әl işlәrini bәzәyәn rәsm qalereyasının açılması, açıq
konsertin keçirilmәsi vә M. F. Axundov adına milli kitabxanada "Qәdim Bakı" kitabının tәqdimetmә mәrasimi kimi
mәdәni tәdbirlәr 2009-cu il üçün İslam mәdәniyyәtinin paytaxtı elan olunmuş Bakıda mәdәniyyәt günlәrinin açılışı
kimi yadda qalmışdır. Novruz bayramının bu il çәrçivәsindә әvvәlki illәrә nisbәtәn daha möhtәşәm keçirilmәsi
İslam paytaxtı Bakının şöhrәtini dünyaya bәyan etmişdir.
Mәlum Xocalı soyqırımı hadisәlәrindәn 17 il ötür. Ermәni vәhşiliklәrinin iç üzünün açılmasında
ermәni-sovet faciәsi olan bu dәhşәtli cinayәt hadisәsi ilә әlaqәdar dünya birliyinә, beynәlxalq qurumlara

müraciәtlәr ünvanlanmışdır. Artıq bu istiqamәtdә, Xocalı qәtliamının beynәlxalq ictimaiyyәtә doğru-düzgün tәbliğ
olunmasını qarşısına mәqsәd qoymuş yeni sayt oxucuların istifadәsinә verilib. "Xocalıya әdalәt" beynәlxalq
mәlumat-tәşviqat kampaniyasının vә onun internet saytının (www.justiceforkhojaly.org) dünyanın apancı
mәrkәzlәrindә tәqdimatı davam etdirilmişdir. Bu beynәlxalq mәlumat vә tәşviqat kampaniyası İKT-yә üzv qurum
olan Dialoq vә Әmәkdaşlıq Uğrunda İslam Konfransı Gәnclәr Forumunun (DӘUİKGF) mәdәniyyәtlәrarası dialoq
üzrә baş әlaqәlәndiricisi Leyla Әliyevanın tәşәbbüsü ilә ötәn ilin mayında elan edilmişdir. 1992-ci il fevralın
25-dәn 26-na keçәn gecә Azәrbaycanın Xocalı şәhәrindә törәdilmiş insanlığa qarşı cinayәtin tәfәrrüatının
ictimaiyyәtә çatdırılması, ona hüquqi-siyasi vә mәnәvi qiymәt verilmәsi üçün Xocalı soyqırımı ilә bağlı
hәqiqәtlәrin tәbliği mәqsәdi daşıyan kampaniyanın beynәlxalq sәviyyәdә rәsmi startı bir neçә hәftә әrzindә
dünyanın müxtәlif paytaxtlarında keçirilmişdir. Eyni zamanda qeyd olunan internet saytı "Xocalıya әdalәt"
kampaniyasının virtual alәmdә yayılması vә kampaniyanın hәyata keçirilmәsinin sistemlәşdirilmәsi mәqsәdini
daşıyır vә geniş ictimai baxış üçün nәzәrdә tutulub (10).
Son illәr әrzindә Azәrbaycan Respublikasının İKT ilә qurulan әmәkdaşlıq әlaqәlәrinin tәhlilindә
elmi-mәdәni münasibәtlәrin aktiv templә irәlilәdiyinin şahidi oluruq. İKT ilә münasibәtlәr qurmağa başladığımız
bu illәr әrzindә respublikada tәşkilatın xәtti ilә müxtәlif mәdәni tәdbir, forum, simpozium vә konfransların yüksәk
sәviyyәdә tәşkil olunmasında Heydәr Әliyev Fondu nun da misilsiz әmәyi vardır. Azәrbaycan Respublikası ötәn
illәr әrzindә si yasi, iqtisadi vә mәdәni siyasәtini daha da genişlәndirәrәk beynәlxalq qurumlarda nüfuz sahibinә
çevrilmişdir. Belә mәqamda islam-müsәlman hәmrәyliyinin böyük әhәmiyyәt kәsb etmәsi Azәrbaycanın әrazi
bütövlüyünün dünya dövlәtlәri tәrәfindәn dәstәklәnmәsinә şәrait yaratmışdır. Ermәnistan-Azәrbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişәsinin sülh yolu ilә hәlli istiqamәtindә İKT vә bu quruma bağlı olaraq fәaliyyәtini davam etdirәn
ISESCO-nun birmәnalı mövqeyi günü-gündәn ciddilәşәrәk haqq sәsimizin daha tez eşidilmәsinә xidmәt etmiş vә
gәlәcәk illәrdә dә dәyişmәz olaraq qalacaqdır.
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AZERBAIJAN AND THE ORHANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE (OIC) AND THE
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cooperation includes science and education dimensions as well as realizes the programs on cultural exchange and
strengthen youth organizations' activities and tourism expansion. The author emphasizes Heydar Aliyev
Foundation's activity to wide inter-cultural dialogue and develop education and preserve and propagate an unique
Azerbaijani cultural heritage.
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