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RĠSK QRUPUNDA OLAN ġAGĠRDLƏRĠN QARġILAġDIĞI PROBLEMLƏR 

 

AyĢən Ġsmayılova
*
 

 

Məqalə redaksiyaya daxil olmuşdur: 11 avqust 2022; çapa qəbul edilmişdir: 10 sentyabr 

2022; online-da çap edilmişdir: 30 sentyabr 2022  

Received: 11th of August, 2022; accepted: 10th of September, 2022; published online: 30th of 

September, 2022 

 

Xülasə 

 

Uşaqlar məktəb daxilində və xaricində bir çox sosial risklərlə üzləşirlər. Bu risklərin müəyyən 

edilməsi həll yollarının hazırlanmasında vacibdir. Sosial problemlər bəzən uşağın ailəsinin sosial-

mədəni quruluşu, gəlir vəziyyəti, yaşayış mühitinin sosial və iqtisadi xüsusiyyətləri ilə bağlı olduğu 

halda, bəzən digər səbəblərdən asılı olaraq da inkişaf edə bilir. Uşaqların yaşadıqları sosial 

problemlər yeni sosial problemlərə səbəb ola bilər, məsələn, məişət zorakılığına məruz qalan uşaq 

evi tərk edə, məktəbi tərk edə, küçədə yaşamağa başlaya bilər və beləliklə də, maddə asılılığı, 

təcrid, cinayət kimi yeni sosial problemlərlə nəticələnə bilər.  

Açar sözlər: Şagird, risk, sosial problem, cinayət, maddə asılılığı, zorakılıq, istismar, sosial 

uyğunsuzluq. 

 

Şagirdlərlə bağlı risk faktorları çox geniş sahələri əhatə edir. Bunlar əsasən psixoloji, sosial, 

mədəni problemlər kontekstində nəzərdən keçirilə bilər. Uşaqların məktəbdən yayınma, təhsildən 

yayınma, küçədə yaşamaq və işləmək, baxımsızlıq və sui-istifadə, narkomaniya, cinayət kimi sosial 

problemləri uşaqların məktəbdəki fəaliyyətində daha açıq əks olunur. Mövcud risklərin 

araşdırılması, qiymətləndirilməsi və düzgün həll yollarının tapılması şagirdlərin sağlam və uğurlu 

gələcəyi üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Bütün bu fəaliyyətlərin düzgün və operativ həyata 

keçirilməsində sosial işçilər əhəmiyyətli rola malikdir. 

Cəmiyyətdə ―məktəbi tərk etmək‖, ―məktəbdən qaçmaq‖ kimi müxtəlif formalarda qeyd 

olunan məktəbə davamiyyətsizlik uşaqların bəzi sosial problemlərlə üzləşməsinə səbəb ola bilər. 

―Məktəb qorxusu‖ məktəbdən yayınmanın əsas səbəbidir. Məktəbi bəyənməmək, dərsdən yayınma 

həm fərdi olaraq şagirdin özündən, həm də müəllimdən, məktəb rəhbərliyindən və ətraf mühitdən 

qaynaqlana bilər. Məktəbdən yayınmanın başqa bir səbəbi isə ―zorakılıq‖dır. Zorakılıq məktəbə 

davamsızlığın vacib və universal səbəbi kimi qəbul edilir [5, s. 3]. Məktəbdən yayınmanın ən 

mühüm nəticələrindən biri şagirdin öyrənmə bacarıqlarının zəifləməsidir. Nəticədə şagirdin 

nailiyyət səviyyəsi aşağı düşür. Məktəbə davamsızlığın digər nəticələrinə uşaqlarda intizam və 

məsuliyyət şüurunun formalaşmaması, gələcəkdə iş və ailə həyatında nizam-intizam qura 

bilməmək, davranış pozğunluqları, ünsiyyət problemləri və sağlam münasibətlər qura bilməmək, 

uşağın təhsilini başa vura bilməməsi və sairə aiddir.  

Digər bir risk amili olan məktəbi tərk etmək, davamsızlıqdan fərqli olaraq, məktəbi tamamilə 

tərk etmək, məktəbi bitirmədən tərk etmək deməkdir [2, s. 26].  Məktəbi tərk etməyin səbəblərinə 

sosial uyğunsuzluq, özünü dəyərsiz hiss etmək, sağlamlıq imkanları məhdudluğu, həmyaşıdları ilə 

mənfi münasibətin qurulması, sosial və iqtisadi səviyyənin aşağı olması, kənddən şəhərə miqrasiya,  
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gənc yaşda işləmək məcburiyyəti, cəmiyyətin təhsilə baxışı, ucqar kənd yerlərində xüsusilə qızların 

təhsilə davam etməsinə maneələr və sairə daxildir. Bundan başqa ailə ilə əlaqəli problemlər – 

ailənin sosial-iqtisadi vəziyyəti, məişət zorakılığı, ailənin uşağın təhsilinə və təqibinə verdiyi önəm, 

ailə üzvlərinin təhsil səviyyəsi də şagirdin məktəbi tərk etməsinə səbəb ola bilər. Məktəblə bağlı 

yaranan məsələlərə gəldikdə isə müəllimin yaratdığı yanlış ünsiyyət, şagirdlərə hörmət 

göstərməməsi, sərt intizam qaydaları, məktəbin yerləşdiyi ərazinin əlverişsiz olması, məktəb 

təhlükəsizliyinin yüksək səviyyədə təmin olunmaması, məktəbdə sıx zorakılığa məruz qalma kimi 

hallar uşaqlarda məktəbə olan maraq və güvən hissini azaldır, bu da şagirdlərin məktəbi tərk etməsi 

ilə nəticələnir. Məktəbdən yayınma uşağın emosional vəziyyətinə və sosial həyatına mənfi təsir 

göstərir. Məktəbi yarımçıq qoyan uşaqların gələcəkdə işsizlik və sosial uyğunsuzluq kimi fəsadlarla 

qarşılaşaraq, az maaşlı işlərdə işləmək ehtimalı daha yüksəkdir, onların intihara və cinayətə meyli 

artır [4, s. 39]. 

Küçədə yaşayan və işləyən uşaqlar tarix boyu müşahidə olunan bir hadisə və risk faktorudur. 

Bunun altında əsasən iqtisadi səbəblər dayanır, yoxsulluq və gəlir bölgüsündə qeyri-bərabərlik bu 

problemi daha da gücləndirir. Plansız urbanizasiya, kəndlərdən şəhərlərə miqrasiya və sosial 

xidmətlərdəki qeyri-adekvatlıq da uşaqların küçədə yaşamasında və işləməsində mühüm rol 

oynayır. Ancaq bu problemi yalnız iqtisadi əsaslarla qiymətləndirmək tam olmaz, fərdi, ailə, qrup 

və cəmiyyət ölçülərində fərqli amillər nəzərə alınmalı, həll yolları əhatəli olmalıdır. UNICEF 

küçədə yaşayan və işləyən uşaqları ailələri ilə münasibətlərinə görə üç ölçüdə nəzərdən keçirir: 

ailəsi ilə daimi təmasda olan uşaqlar, ailələri ilə zaman-zaman təmasda olan uşaqlar və ailəsi ilə heç 

bir əlaqəsi olmayan uşaqlar [6, s.104]. Küçədə yaşayan, işləyən bütün uşaqları eyni kateqoriyaya 

aid etmək olmaz, hər bir uşaq fərqli xüsusiyyətlərə malik ola bilər. Bu uşaqlara kömək etmək üçün 

ilk növbədə uşaqların vəziyyətini yaxşı ayırd etmək lazımdır. Bəzi uşaqlar ailələrini maddi cəhətdən 

dolandırmaq üçün çalışırlar və ailələri ilə əlaqəni itirməyiblər, bəzilərinin isə ailələri ilə əlaqəsi 

tamamilə qopmuşdur. Ailəsindən ayrılmamış uşaqlarla ailəsindən ayrı düşmüş, cinayətə sövq 

edilən, narkotikə aludə olan uşaqlar eyni qrupda qiymətləndirilməməlidir. Müxtəlif ölçülərdə 

müdaxilə tələb oluna bilər, məsələn, maddə asılılığı olan uşağı narkoloji dispanserə, kriminal 

fəaliyyəti olan uşağı isə islah müəssisəsinə göndərmək lazım ola bilər. 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı uşaq zorakılığını ―böyüklər, cəmiyyət və ya dövlət tərəfindən 

qəsdən və ya bilmədən həyata keçirilən, uşağın sağlamlığına, fiziki və psixososial inkişafına mənfi 

təsir göstərən bütün davranışlar və uşağa qarşı pis rəftar‖ kimi müəyyən edir. Zorakılıq və laqeydlik 

uşaqlarda dərin izlər buraxır, onların psixi sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Zorakılıq erkən yaşda 

öyrənilən bir fenomendir və zorakılığın problemlərin həlli və ya cəzalandırma üsulu kimi istifadə 

olunduğu mühitlərdə böyüyən uşaqların yetkin yaşlarında zorakılıq etmə ehtimalı daha yüksəkdir. 

Hər yaşda, millətdən və gəlir səviyyəsindən olan uşaqlar sui-istifadəyə məruz qala bilərlər. 

Zorakılıq daha çox uşağın tanıdığı və güvəndiyi insanlar – valideyn, qohum, qonşu, baxıcı 

tərəfindən törədilir. Uşaq zorakılığı dörd müxtəlif kateqoriyada aparılır, bunlar: fiziki, cinsi və 

emosional zorakılıq və etinasızlıq kimi müəyyən edilir [3, s. 6].  Fiziki zorakılıq uşağın fiziki 

sağlamlığına və bütövlüyünə zərər vurmaqla uşağa qarşı qəsdən fiziki zorakılıq tətbiq edilməsidir. 

Zərbə izləri, yanıqlar, qırıqlar, baş dərisində saç tökülməsi fiziki zorakılığın göstəriciləridir. 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına görə cinsi zorakılıq ―uşağın tam başa düşülməyən, razılıq verilə 

bilməyən, inkişafa hazır olmayan və ya cəmiyyətin qanunlarına və sosial normalarına zidd olan 

cinsi fəaliyyətə cəlb edilməsidir‖. Qızlar oğlanlara nisbətən cinsi istismara daha çox məruz qalırlar. 

Bu, daha çox qurbanın tanıdığı insanlar tərəfindən həyata keçirilir. Son dövrlərdə şagirdlər arasında  
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da geniş yayılmağa başlayan narkotik asılılığı istər fərd olaraq şagirdə istərsə də, bütövlükdə 

cəmiyyətə ciddi təhdid doğuran, qarşısı dərhal alınmalı olan risk kateqoriyasıdır. Yeniyetməlik 

dövründə narkotik istifadəsi riski daha yüksəkdir. Yeniyetməlik fərdin uşaqlıqdan yetkinliyə 

keçidində mühüm mərhələdir. Bu dövrdə uşaqlar yetkin davranışlara keçid edir və cinsiyyət 

rollarının fərqinə varırlar. Bu keçid dövrü böhranlara və depressiyalara səbəb ola bilər və bu da 

şagirdi narkotikdən istifadəyə təhrik edə bilər. Lakin biz narkotik asılığı riskini təkcə bu amillə 

əlaqələndirə bilmərik. Uşaqların maddə istifadəsinin səbəblərindən bəziləri bunlardır: [1, s. 31-32].  

  Uşaqlar maddələri sınaya bilərlər, çünki onlar maddənin onlara göstərəcəyi təsirlə 

maraqlanırlar; 

 Dost  mühiti və bu mühitdə yaşanan təzyiqlər maddə istifadəsinin ən çox görülən 

səbəbləridir, dostlarının israrına dözə bilməyən uşaqlar maddə istifadə etməyə başlaya bilər. Bu  

səbəbdən uşaqlara ―yox‖ deməyi öyrətmək lazımdır. Uşaq istəmədiyi bir şeyi etməkdən necə imtina 

edəcəyini bilməlidir;  

 Bəzi uşaqlarda, xüsusən də yeniyetməlik dövründə dəyişkən əhval-ruhiyyə ola bilər 

və onlar emosional eniş-yoxuşlar yaşaya bilər. Məlumdur ki, belə uşaqlar daha çox maddə 

istifadəsinə meyllidirlər; 

  Bəzi uşaqlar, xüsusən də yeniyetməlik dövründə yaranan problemlərin öhdəsindən 

gələ bilməyənlər, maddə istifadəsinə müraciət edə bilərlər. Bu səbəbdən ailələr uşaqları ilə yaxşı 

ünsiyyət qurmalı, onları dinləməlidirlər. Uşaqlara problemlərin öhdəsindən gəlməyi öyrətmək 

lazımdır. Özlərini çarəsiz hiss etmələrinə imkan verilməməlidir; 

 Bəzi uşaqlar da özlərini sübut etmək və ya fərqli olmaq kimi səbəblərlə maddə 

istifadə etməyə başlaya bilərlər; 

 Bəzən yeniyetmələr ailələrinə müstəqilliklərini sübut etmək üçün narkotik 

istifadəsinə başlayır. 

Azyaşlıların cinayət törətməsi cəmiyyətin gələcəyinə hədə yaradan digər bir risk faktorudur. 

Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayəti qiymətləndirildikdə, uşağın şəxsi təşəbbüsü və meyli ilə 

cinayətkar olmasından daha çox cinayətə sürüklənməsi vəziyyəti ilə qarşılaşırıq. Bu kontekstdə 

uşaq əslində cinayətkar deyil, o, sadəcə cinayətə sürüklənib. Ona görə də, görülən tədbirlər uşağın  

cəzalandırılmasından daha onun cəmiyyətə inteqrasiyasına yönəldilməlidir. Uşağın cinayət 

törətməsində ətraf mühit, məktəb, dostlar qrupu, media və digər ünsiyyət vasitələri rol oynaya bilər. 

Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayəti uşağın sosial mühitindən asılı olmayaraq nəzərdən keçirilə 

bilməz. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinə əsasən yetkinlik yaşına çatmayanlar cinayət 

törətdikdə onlara qarşı cəza və ya tərbiyəvi xarakterli məcburi tədbirlər görülə bilər. Cəza 

tədbirlərinə islah işləri, cərimə, ictimai işlər iki aydan iki ilədək azadlığın məhdudlaşdırılması, on 

ildən çox olmamaqla müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə daxildir [7]. 

 Nəzərə alsaq ki, uşağın azadlığının məhdudlaşdırılması onun həyatında dərin izlər buraxır və 

gələcəyinin tamamilə məhv olmasına qədər gətirib çıxarır. Bu halda yetkinlik yaşına çatmayanların 

cinayət məsuliyyəti daha çox psixoloji-sosial terapiyalara yönəldilməklə aradan qaldırılmalıdır. 
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Ayshan Ismayilova 

 

PROBLEMS WITH RISK GROUP STUDENTS 

 

Summary 

Children face many social risks inside and outside school. Identifying these risks is important 

in developing solutions. Social problems can sometimes develop due to the socio-cultural structure 

of the child's family, income status, social and economic characteristics of the living environment, 

and sometimes due to other reasons. The social problems that children experience can lead to new 

social problems, such as leaving an orphanage, leaving school, or living on the streets, and thus to 

new social problems such as substance abuse, isolation, and crime. 

Key words: Student, risk, social problem, crime, substance abuse, violence, exploitation, 

social incompatibility. 

 

Айшан Исмаилова 

 

ПРОБЛЕМЫ СО СТУДЕНТАМИ ГРУППЫ РИСКА 

 

Резюме 

Дети сталкиваются со многими социальными рисками в школе и за ее пределами. 

Выявление этих рисков важно при разработке решений. Социальные проблемы иногда могут 

развиваться из-за социокультурного состава семьи ребенка, уровня доходов, социально-

экономических особенностей среды проживания, а иногда и из-за других причин. 

Социальные проблемы, с которыми сталкиваются дети, могут привести к новым социальным 

проблемам, таким как выход из детского дома, школа или жизнь на улице, и, таким образом, 

к новым социальным проблемам, таким как злоупотребление психоактивными веществами, 

изоляция и преступность. 

Ключевые слова: Студент, риск, социальная проблема, преступность, 

токсикомания, насилие, эксплуатация, социальная несовместимость. 
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Xülasə 

  Hər bir ölkənin maddi və mənəvi tərəqqisi cəmiyyətin ən dinamik təbəqəsi olan gənclərin 

sosial-psixoloji vəziyyətindən, həyat və fəaliyyət şəraitindən, əmək fəaliyyətindən bilavasitə 

asılıdır. İctimai-iqtisadi münasibətlərin təkmilləşdirilməsində gəncliyin, gənclər hərəkatının böyük 

rolu vardır. Gənclər ölkənin və millətin gələcəyi, onun inkişafının və yüksəlişinin əsas meyarıdır. 

Ona görə də, cəmiyyətin tərəqqisi dövlətin gənclər siyasətini düzgün müəyyənləşdirməsindən və 

həyata keçirməsindən bilavasitə asılıdır. 

Azərbaycan Respublikasında gənclər hərəkatının təşəkkül tapmasına və inkişafına təsir edən 

amillərin öyrənilməsi, müasir dövrdə ölkədə həyata keçirilən dövlət gənclər siyasətinin əsas 

istiqamətlərinin, prinsiplərinin, metodlarının, vasitə və formalarının tədqiqi gənclərin ictimai-siyasi 

dəyişikliklərdə rolunu və yerini dərindən dərk etməyə və qiymətləndirməyə kömək edir. 

 

 Açar sözlər: Heydər Əliyev, İlham Əiyev, Mehriban Əliyeva, Azərbaycan, gənclər, 

ümumbəşəri, daxili, könüllülük, gender. 

 

İqtisadi sahədə qazanılan uğurlar Azərbaycanda insan inkişafının davamlı yaxşılaşması üçün 

zəruri resursları təmin etmişdir. Bu resursları gənclər üçün imkanların artırılmasına, səmərəli 

idarəçiliyə və institusional inkişafa yönəltmək zəruridir.  

Azərbaycan gəncliyinin çağırış və hədəflərini ümumbəşəri və daxili olmaqla iki qrupa 

bölmək olar. 

Ümumbəşəri çağırış və hədəflər qloballaşma ilə əlaqədardır. Bu, gənclərin ümumbəşəri 

dəyərlərə yiyələnməsini, informasiya cəmiyyətində yaşamaq bacarıqlarının artırılmasını, müxtəlif 

ölkələrin gəncləri ilə dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin yaradılmasını, beynəlxalq gənclər 

hərəkatında iştirakını nəzərdə tutur [4, s. 112]. 

Daxili çağırışlar fərdi və ictimai əmin-amanlığı təmin etmək məqsədi ilə mövcud sosial-

iqtisadi imkanlardan gənclərin potensialını gücləndirmək, cavabdehliyini yüksəltmək üçün səmərəli 

istifadə olunmasını nəzərdə tutur. Azərbaycanda 2020-ci ilə qədər sürən müharibə vəziyyəti və 

ərazisinin 20 faizinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı gənclərin vətənpərvərlik 

tərbiyəsinin gücləndirilməsini, hərbi təhsilin müasir tələblərə uyğun təşkilini və Azərbaycan 

həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması yolunda daha təsirli tədbirlərin görülməsini zəruri edirdi. 
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Vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alan Azərbaycan gəncliyinin bu gün torpaqlarımızın işğaldan azad 

olunmasında rolu təqdirəlayiqdir. 

Bu, eyni zamanda Gənclər siyasəti sahəsində işin düzgün qurulmasının göstəricisidir. 

Ümumbəşəri və daxili çağırışlara cavab vermək məqsədilə yaxın 10 il ərzində Azərbaycanda dövlət 

tərəfindən irimiqyaslı və çoxşaxəli proqram, layihə, strategiyalar hazırlanmaqdadır. Yaradılan bu 

şərait bir amala xidmət edir: O da Azərbaycan gəncinin inkişafıdır. Bu gün Azərbaycan gəncliyi öz 

tarixinin ən həlledici dövrünü yaşayır. Qloballaşmanın hazırkı mərhələsi və informasiya 

cəmiyyətinin sürətlə formalaşması gənclərin cəmiyyətin sosial-iqtisadi, elmi, mədəni, təhsil və 

başqa sferalarında daha aktiv iştirakının reallaşdırılması istiqamətində işlərin yeni müstəvidə 

aparılmasını tələb edir. Azərbaycan gənci ona yaradılan şəraitdən maksimum istifadə edərək surətlə 

dəyişən dünyanın tələblərinə cavab verməyi özünə borc bilir. 

Məhz buna görə də cəmiyyətin maraq dairəsinin təmin edilməsi, ölkə iqtisadiyyatının 

rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün gənclərin potensialından istifadəyə tələb böyükdür. 

Gənclərin vətənpərvərlik, azərbaycançılıq və dövlətçilik prinsiplərinin harmoniyası əsasında milli-

mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərimizə hörmət ruhunda yetişdirilməsi, onların intellektual və yaradıcı 

potensialının ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi inkişafa yönəldilməsi cəmiyyətin mədəni həyatında 

müasir çağırışdır və bu tələblərə cavab vermək üçün Azərbaycanda yüksələn xəttlə gənclər siyasəti 

aparılır. 

Azərbaycan dövlətinin gənc nəslə yüksək etimad bəslədiyini Prezidenti İlham Əliyev 

tərəfindən 2007-ci ilin "Gənclər ili" elan edilməsi faktı da təsdiqləyir [5]. Dövlət başçısı 

Azərbaycan gəncliyinin biliyinə, qabiliyyətinə, sabahına böyük inamla yanaşdığını hər zaman 

vurğulayır. O dəfələrlə çıxışlarında vurğulamışdır ki, ―Hər bir insanın gücü, əlbəttə, onun biliyindən 

asılıdır. Ona görə mən əminəm, gənclərimiz bunu yaxşı başa düşürlər ki, yaxşı bilik almaq, yaxşı 

savad almaq və istənilən sahədə peşəkar olmaq hər bir gəncin, hər bir insanın həyatda yaxşı yer 

tutmasına gətirib çıxaracaq" [2, s. 96].  

 Bu gün qlobal çağırışlardan biri də gender bərabərliyi məsələsidir. Axı, niyə gender 

bərabərliyi mövzusunda müzakirələr aparıldıqda problem hər zaman qadın faktoru üzərindən 

araşdırılmağa başlayır? Bu sualın cavabı elə kökü qədimlərə dayanmış bu məsələnin həlli 

istiqamətində açardır. Məsələni makro səviyyədə araşdırdıqda bu problemin lokal olmadığını 

görürük. Dünyanı narahat edən, hətta sonu bəzən faciə ilə bitən gender bərabərliyi məsələləri hər 

zaman dövlətin diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Bu gün ən aktual, qərəzli, həlliçətin problemlərin 

həllini özündə ehtiva edən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ali qanunlar toplusudur. Kişi 

ilə qadının eyni hüquqları və azadlıqları olduğunu göstərən Konstitusiyamızın 25-ci maddasinin 

ikinci bəndi gender bərabərliyi probleminin dövlətin prioritet istiqamətlərindən olduğunun əyani 

sübutudur. Üzücü haldır ki, tez-tez gender və cins məfhumları qarışdırılır. Unutmaq olmaz ki, cins kişi və 

qadının bioloji və anatomik xüsusiyyətidir, gender isə cinsdən asılı olaraq cəmiyyətin insana həvalə etdiyi 

xüsusiyyətlərin toplusudur. Genderin formalaşması insanın bütün həyatı boyu davam edir, ona mentalitet, 

təhsil, mədəniyyət, iqtisadiyyat və s. təsir edir. Bizim tariximizdə qadınların rolu böyük olub. Eləcə də 

Azərbaycan dünyada qadına seçki hüququ verən ilk dövlətlərdəndir. Azərbaycanda qadınlar ən yüksək dövlət 

vəzifələrində çalışırlar. Ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti çox hörmətli Mehriban xanım Əliyevadır. 

Parlamentin spikeri hörmətli Sahibə xanım Qafarovadır. Dövlət komitələrində, nazirliklərdə xanımlar çalışır 

və çox böyük uğurları var. Gender bərabərliyi Azərbaycanın demokratik keçmişindən irəli gəlir.  

             Bu gün Azərbaycan qadınları parlamentdə, mərkəzi və yerli icra orqanlarında, 

bələdiyyələrdə, təhsil, səhiyyə və İKT sahəsində, biznes strukturlarında, kənd təsərrüfatında, 

orduda, idmanda, milli təhlükəsizlik və hüquq-mühafizə orqanlarında təmsil olunurlar. Hazırda 

ölkəmizdə VI çağırış Milli Məclisdə 22 qadın mandat əldə edib. Bununla Azərbaycan G20 üzvü 

olan bir çox ölkəni qabaqlayır. 
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Kişi və qadınların ailədən başlamış, ən yüksək səviyyədə dövlət orqanlarında və cəmiyyətin 

həyatında bərabər iştirakı və təmsilçiliyini təmin etmək üçün qadınlara qarşı zorakılıqla 

mübarizənin innovativ yollarının tapılması zəruridir. Düşünürük ki, gender bərabərliyi hakatonu da 

müvafiq dövlət orqanları, beynəlxalq təşkilatlar və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının bu sahədə 

mükəmməl əməkdaşlığının əyani sübutudur və gənclərin bu vacib mövzuda sağlam yarışmasına və 

müasir texnologiyaların tətbiqi ilə mövcud çağırışların həllinə töhfə vermələrinə şərait 

yaradacaqdır.  

Təəssüflər olsun ki, gənc nəsil arasında gender bərabərliyi təfəkkürünün zəif olması 

günümüzün reallığıdır. Problemin həllinə yönəlik təlim və layihələrin həyata keçirilməsi dövlətin 

diqqət mərkəzində saxladığı məsələlərdəndir. Bu təşəbbüsdə əsas məqsəd regionlarda yaşayan və 

könüllü fəaliyyyət göstərən gənclərin gender bərabərliyi haqqında maarifləndirilməsi və gələcək 

fəaliyyət dönəmlərində gender bərabərliyinə əməl etməklə sağlam vətəndaş cəmiyyətinin 

qurulmasına öz töhfələrini verməkdən ibarətdir. 

Bizim tariximizdə qadınların rolu böyük olub. Eləcə də Azərbaycan dünyada qadına seçki 

hüququ verən ilk dövlətlərdəndir. Azərbaycanda qadınlar ən yüksək dövlət vəzifələrində çalışırlar. 

Ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti çox hörmətli Mehriban xanım Əliyevadır. Parlamentin spikeri 

hörmətli Sahibə xanım Qafarovadır. Dövlət komitələrində, nazirliklərdə xanımlar çalışır və çox 

böyük uğurları var. Gender bərabərliyi Azərbaycanın demokratik keçmişindən irəli gəlir.  

Azərbaycan xalqı yardımsevər xalqdır. Biz ən ülvü xüsusiyyətlərimizlə sözün yaxşı 

mənasında dünya xalqları arasında seçilir, özümüzə məxsus yer tuturuq. Hər bir Azərbaycan gənci 

bilməlidir ki, o, Azərbaycan xalqının ümumiləşdirilmiş obrazını ifa edir. Azərbaycan gənci bunu 

yaxşı bilir, yaxşı dərk edir. O bunu özünün əməli fəaliyyəti ilə - könüllü olduğu zaman sübut edir. 

Dünyanın heç bir yerində könüllülük sözü könül, qəlb sözləri ilə ifadə olunmur. Bu ifadə əslində elə 

Azərbaycan xalqının nəcibliyini təzahür etdirən amillərdəndir. Könüllülük fəaliyyətlərində 

gənclərin vətənə, dövlətə bağlılığı aydın görünür. Gənclərin dövlətə bağlılığı könüllülük hərəkatının 

yayılmasında da özünü göstərir. Könüllülük Azərbaycanda geniş vüsət alaraq yayılmışdır. Biz 

bunun əyani nümunəsini yaxın keçmişimizdə karonavirus adlandırılan Covid-19 virusunun tüğyan 

etdiyi zaman dilimində də, Vətən Müharibəsi zamanında da gördük. Bu iki böyük proses zamanı 

gənc könüllülər özlərindən sonra gələn nəslə gözəl örnəklər qoydular. Bundan əlavə,  beynəlxalq 

əhəmiyyətli tədbirlərdə on minlərlə azərbaycanlı gənc könüllü olaraq vətənə xidmət edir. 

Azərbaycan gənclərinin də yüksək fəallığının nəticəsidir ki, Bakı şəhəri - 2014-cü il bədii 

gimnastika üzrə Avropa çempionatı, 2015-ci il Birinci Avropa Oyunları, 2016-cı il şahmat üzrə 

dünya çempionatı , 2017-ci il İslam Həmrəyliyi Oyunları və 2019-cu il bədii gimnastika üzrə dünya 

çempionatı kimi beynəlxalq tədbirlərə müvəffəqiyyətlə ev sahibliyi edib və bundan sonra da 

edəcəkdir [8]. Hazırda ölkə əhalisinin 65%-ni yaşı 35-dən aşağı olan gənclər təşkil edir. [1, s. 35]. 

Gənclər ölkədə gedən proseslərin həm təşəbbüskarı, həm də iştirakçılarıdır. Ulu öndər Heydər 

Əliyev tərəfindən irəli sürülmüş siyasətin uğurla davam etdirilməsi nəticəsində bu gün gənclər 

ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edərək daim beynəlxalq miqyasda uğurlar qazanırlar. 

Prezident İlham Əliyev gənclərin potensialından ölkə rifahı naminə tam və düzgün istifadə 

edilməsi, səmərəli məşğulluğu, dövlət idarəetmə sistemində iştirakının təmin edilməsi üçün müvafiq 

tapşırıq və tövsiyələrini verir. Azərbaycanın qısa müddətdə əldə etdiyi iqtisadi və sosial nailiyyətləri 

düzgün qurulmuş doğru strategiyanın uğurlu addımları kimi qiymətləndirən gənclər əməli 

fəaliyyətləri ilə dövlətin marağını doğruldur, cəmiyyətdə sağlam mövqe tutan əsl vətəndaş kimi 

məsuliyyətlərini təsdiq edirlər. Son 10 ildə dövlət gənclər siyasətinin təmin edilməsinə ayrılan 

büdcəni 100 dəfə artmış, bu illər dönəmində gənclər təşkilatlarının sayı 51-dən 250-yə, müxtəlif 

layihələrə ayrılan vəsait 40 dəfəyə qədər artıb, qiymətləndirilmişdir [3, s. 120].   

        Azərbaycan Respublikası müstəqil,  güclü, demokratik, hüquqi, suveren dövlətdir. Xalqımızın 

üzləşdiyi ən böyük problemlərdən biri olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi  
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artıq öz həllini tapmışdır. Regionda yeni reallıqlar yaranmışdır. İndi biz yeni mərhələyə qədəm 

qoymuşuq. Cənab Prezident İlham Əliyev Şuşaya ilk səfəri zamanı əbəs yerə vurğulamadı ki, son  

illər Azərbaycanda vətənpərvər, milli ruhda tərbiyə almış gənc nəsil yetişdi. Bu gənclər 

torpaqlarımızı azad etdi. O vurğuladı ki, bütün yaş kateqoriyasından olan vətəndaşlarımızın bu 

qələbədə zəhməti var, payı var. Lakin, onu da bildirmişdir ki, əsas yükü, əsas vəzifəni gənc nəsil 

yerinə yetirdi. Odur ki, sağlam gəncliyə sahib olmaq bir xalqın varlığının vacib şərtlərindən biridir. 

Çünki müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi Azərbaycan dövlətinin və gəncliyinin qarşısında duran 

əsas vəzifədir [7].   

Bu gün Ulu Öndər  Heydər Əliyev cismani olaraq aramızda olmasa belə, onun ideyaları 

Heydər Əliyev siyasi kursunun ən layiqli davamçısı möhtərəm Prezident İlham Əliyev tərəfindən 

ləyaqətlə və böyük peşəkarlıqla həyata keçirilir [6]. Bu gün Azərbaycan Cənubi Qafqazın elə bir 

dövlətinə çevrilib ki, o artıq regionda gedən münaqişələrin nizamlanmasında öz sözünü deyir. Yaşı 

30 ilə yaxın olan Qarabağ münaqişəsinin həlli ədalətin qiyamətə qalmadığının müjdəçisidir. Bütün 

bunlar möhtərəm Prezident İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasətin məntiqi nəticəsidir. Və gənclər 

də bu uğurlu siyasətin dəstəkləyicisi kimi onlara yaradılmış şəraitdən istifadə edərək mükəmməl 

təhsil almalı, həyatı dərindən öyrənməli, dünyada gedən prosesləri bilməli və hər bir gənc öz 

sahəsində fəaliyyət göstərərək xalqına, dövlətinə xidmət etməlidir. 
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MODERN CHALLENGES FOR YOUTH DEVELOPMENT IN AZERBAIJAN 

 

Summary 

 The material and spiritual progress of each country directly depends on the socio-

psychological situation, living and working conditions, labor activity of young people, who are the 

most dynamic layer of society. The youth and the youth movement have a great role in improving 

socio-economic relations. Young people are the main criterion for the future of the country and the 

nation, its development and growth. Therefore, the progress of society depends on the state's correct 

definition and implementation of youth policy. 

 The study of the factors influencing the formation and development of the youth 

movement in the Republic of Azerbaijan, the study of the main directions, principles, methods, 

tools and forms of state youth policy in the country in modern times helps to understand and assess 

the role and place of youth in socio-political change. 

 Keywords: Heydar Aliyev, Ilham Aiyev, modern, Azerbaijan, youth, politics, country 

 

 

Фарах Маджидзаде  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Резюме 

 Материальный и духовный прогресс каждой страны напрямую зависит от 

социально-психологического положения, условий жизни и труда, трудовой активности 

молодежи, которая является самой динамичной прослойкой общества. Молодежи и 

молодежному движению принадлежит большая роль в улучшении социально-экономических  

отношений. Молодежь – главный критерий будущего страны и нации, ее развития и роста. 

Поэтому прогресс общества зависит от правильного определения и реализации государством 

молодежной политики. 

 Изучение факторов, влияющих на формирование и развитие молодежного движения 

в Азербайджанской Республике, изучение основных направлений, принципов, методов, 

инструментов и форм государственной молодежной политики в стране в современное время 

помогает понять и оценить роль и место молодежи в общественно-политических 

изменениях. 

 Ключевые слова: Гейдар Алиев, Ильхам Аиев, современный, Азербайджан, 

молодежь, политика, страна 
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Xülasə 

Dünya təcrübəsindən irəli gələrək qeyd edə bilərik ki, ümumtəhsil sistemi bütün uşaqları 

əhatə etməli, həmçinin bütün uşaqların bərabər imkanlara malik olmasını təmin etməli və hər birinin 

fərdi nailiyyətlərinə dəstək verməlidir. Pedaqogikanın əsas demokratik prinsip və dəyərlərə tam 

cavab verməklə, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların tipik yaşıdlarının təlim aldıqları şəraitə 

maksimum yaxın olan şəraitdə təhsilinə tam və fəal şəkildə cəlb olunması kimi təyin olunur. 

Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar da digər uşaqlar qədər bacarıqlı və qabiliyyətli ola bilir. 

Odur ki, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqları cəmiyyətdən ayırmaq olmaz. Onlar da, digər yaşıdları 

kimi məktəbə getməli, təhsil almalı, yaşıdlarıyla bir yerdə vaxt keçirməli, müxtəlif fəal tədbirlərə, 

oyunlara cəlb olunmalı və cəmiyyətə qazandırılmalıdır. Əks halda, onları bir fərd kimi itirmiş 

oluruq. Qeyd olunanlar, mövzunun aktuallığını gündəmə gətirir. 

 

Açar sözlər: xüsusi qayğı, uşaqlar, sosial təminat, hüquqi baza, əlillik 

 

GiriĢ  

Əlillik - beynəlxalq təsnifata görə, insanın həyat fəaliyyətinin səviyyəsini və sağlamlığının 

məhdudlaşmasını bildirən ümumi termindir. İnsan bədəninin və ya bədən strukturunun fəaliyyətində 

problem yaradan pozuntular müəyyən hərəkətlərin icrasını məhdudlaşdırır. Həyat fəaliyyətinin 

məhdudlaşması isə insanın həyatında təsadüf edilən müxtəlif situasiyalarda iştirak etməkdə problem 

yaradan amildir. Bir sözlə, əlillik insan bədəninin xüsusiyyətləri ilə onun yaşadığı cəmiyyətin 

xüsusiyyətləri arasında baş verən qarşılıqlı təsiri əks etdirən mürəkkəb təzahürdür. Sağlamlıq 

imkanları məhdud olan uşaqlar - öz həmyaşıdları ilə müqayisədə inkişaflarında geriqalma və ya 

hərəki, qavrama (koqnitiv), kommunikativ, sensor və başqa funksiyaların pozulması aşkar olunan 

uşaqlardır. Əlilliyin, uşaqların sağlamlıq imkanları məhdudluğunun qarşısının alınması – əlilliyin, 

uşaqların sağlamlıq imkanları məhdudluğunun baş verməsi və ağırlaşması hallarına qarşı 

yönəldilmiş tibbi, ekoloji, gigiyenik, texniki təhlükəsizlik, idman və digər tədbirlər sistemidir. 

Əsas hissə 

Sosial adaptasiya - fərdin sosial mühitin şərtlərinə uyğunlaşması, sosial obyektlərlə adekvat 

münasibətlər sisteminin formalaşması, davranışın rol oynayan plastikliyi, fərdin sosial qruplara 

inteqrasiyası, sabit sosial inkişafın inkişafıdır. Adaptasiya yerləşdirmə (ətraf mühitin tələblərinə 

tənqidi təhlil etmədən tam təqdimetmə), konformizm (ətraf mühitin tələblərinə məcburi tabe olmaq) 

və assimilyasiya (norma və dəyərlərin şüurlu və könüllü qəbulu) şəklində həyata keçirilə bilər  
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[3, s.35]. Adaptasiya fərdin müxtəlif sosial rolları qəbul etməsi, özünü və sosial əlaqələrini adekvat 

əks etdirməsi ilə əlaqələndirilir. O, fərdin sosiallaşmasında həlledici rol oynayır.  

Sosial və məişət adaptasiyası - fərdin vəziyyətinin, psixoloji rifahının yaxşılaşdırılmasını, 

niyyətlərə, maraqlara, üstünlüklərə uyğunluğunu təmin edən yeni həyat şəraitinə, gündəlik həyata 

uyğunlaşmasıdır. Bu, xüsusilə ixtisaslaşdırılmış müəssisələrdə reabilitasiya keçən, ailəsindən və adi 

həyat tərzindən məhrum olan şəxslərə aiddir. İqtisadi adaptasiya adətən həyatın yeni sosial-iqtisadi 

şəraitində həyata keçirilir və əhalinin bütün hədəf qruplarını əhatə edir. Bu zaman dövlət  

subsidiyalar, müavinətlər və s. sosial-psixoloji dəstək və yardım göstərməklə əhalinin sosial 

müdafiəsinin müxtəlif səviyyələrində öz mexanizmlərini qanunvericiliklə tənzimləyir. İqtisadi 

adaptasiya insanların fizioloji tələbatlarının (keyfiyyətli qida, geyim və s.) ödənilməsindən asılıdır. 

Kommunikativ adaptasiya fərdin yeni qarşılıqlı əlaqə və münasibətlərə uyğunlaşmasına, 

sosial bacarıqların, sosial səriştənin inkişafına səbəb olur. Bu, xüsusilə asılılıq davranışı olan 

şəxslərin, post-travmatik stress keçirmiş müştərilərin, ekzistensial problemlərlə üzləşmiş və 

sairələrin müsbət uyğunlaşması üçün doğrudur. Kommunikativ adaptasiya o zaman təsirli olur ki, 

fərd öz fərdiliyini və unikallığını qoruyub saxlamaqla normal sosial mühitə daxil olsun. Əlilliyi olan 

insanlar vəziyyətlərinin qəbul edilməsini və aktiv həyat mövqeyinin formalaşmasını, özlərinə, 

qorunan imkanlarına və potensialına yönəldilməsini tələb edirlər. Sosial adaptasiya bir insanı sosial 

münasibətlərin müxtəlif sahələrinə daxil edərkən, təmasların sayını genişləndirərkən, onun 

ehtiyaclarına və psixi vəziyyətinin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq fərqli davranış formalaşdırmaq 

lazımdır. Tənzimləyici adaptasiya insanın həyat dövrləri, bir yaşdan digərinə keçidi, müxtəlif həyat 

hadisələrinin gedişi və vətəndaşların ləyaqətli yaşayışını təmin etməli olan yeni xarakter 

xüsusiyyətlərinin, şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin və cəmiyyətə tələblərin formalaşmasını tələb edən 

dəyişikliklərlə əlaqələndirilir. Sosial adaptasiya insanın həyatının müxtəlif yaş mərhələlərində cinsi-

rol münasibətləri üçün xüsusilə vacibdir. Tənzimləyici adaptasiya təhlükəsizlik və hörmət 

ehtiyaclarının qarşılanması ilə əlaqədardır. 

Özünü həyata keçirmə - fərdin mənəvi ehtiyaclarının ödənilməsi, yaradıcı potensialın 

reallaşdırılması səviyyəsidir. Yeni həyat vəziyyətinə və ya yaşayış şəraitinə sosial adaptasiya fərdin 

güclü tərəflərinin aktivləşdirilməsi, işdə və ya yaradıcılıqda özünü həyata keçirməsi, üfüqlərin və 

dünyagörüşünün genişləndirilməsi, ekzistensial problemlərin aradan qaldırılması yolu ilə həyata 

keçirilir. Buna səbəb olan şəraitə görə sosial xidmət müştərilərinin sosial adaptasiyasının aşağıdakı 

növləri fərqləndirilir:  

- ―sosial xidmət müştərisi‖ statusuna sosial uyğunlaşma;  

- sosial xidmət tərəfindən yaradılan reabilitasiya sosial fonuna sosial uyğunlaşma; yeni 

sosial münasibətlərə və münasibətlərə sosial uyğunlaşma; 

- yeni iş, yaşayış, istirahət və s. şəraitlərinə sosial uyğunlaşmada köməklik [5, s. 15]. 

Sosial reabilitasiya insanın hüquqlarının, sosial vəziyyətinin, sağlamlığının və hüquq 

qabiliyyətinin bərpasına yönəlmiş tədbirlər məcmusudur. Bu proses insanın təkcə sosial mühitdə 

deyil, həm də sosial səbəblərdən mənfi dəyişikliklərə məruz qalmış sosial mühitin özündə yaşamaq 

qabiliyyətinin bərpasına yönəlib. Sosial reabilitasiyanın prinsipləri: mərhələlər, differensiallıq, 

mürəkkəblik, davamlılıq, ardıcıllıq, reabilitasiya tədbirlərinin qəbulunda davamlılıq, daha çox 

ehtiyacı olanlar (əlillər, pensiyaçılar, qaçqınlar və s.) üçün pulsuz. Sosial və reabilitasiya 

fəaliyyətləri çərçivəsində müxtəlif növlər fərqləndirilir: tibbi-sosial, peşə və əmək, sosial-psixoloji, 

sosial və rol, sosial və məişət, sosial və hüquqi. Praktiki sosial işdə əhalinin müxtəlif 

kateqoriyalarına reabilitasiya yardımı göstərilir. Bundan asılı olaraq reabilitasiya fəaliyyətinin ən 

mühüm istiqamətləri müəyyən edilir. Bu sahələrə aşağıdakılar daxildir: 

- əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial reabilitasiyası;  

- yaşlı insanlar;  

- müharibələrdə və hərbi münaqişələrdə iştirak etmiş hərbi qulluqçular; 

- azadlıqdan məhrum etmə yerlərində cəza çəkmiş şəxslərin reabilitasiyası və s. [1, s. 69]. 
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Sosial reabilitasiya fərdin və ya sosial qrupun həyatında müsbət dəyişiklikləri təşviq etmək 

məqsədi daşıyır. Sosial iş texnologiyası olaraq sosial reabilitasiya qanunvericilik və sosial xidmətlər 

praktikasında müəyyən edilmiş yanaşmalar sayəsində həyata keçirilir: proqram və layihələrin 

həyata keçirilməsi, reabilitasiya mərkəzlərinin fəaliyyəti, reabilitasiya əhalinin sosial cəhətdən ən 

həssas təbəqələri üçün dəstək sistemi kimi. Əlillərin sosial reabilitasiyası sosial-tibbi, sosial-

psixoloji və sosial-hüquqi tədbirlər kompleksi vasitəsilə sosial münasibətlərin, sosial statusun və 

əmək qabiliyyətinin bərpası sistemidir. Əlillərin sosial reabilitasiyası səhiyyə orqanları, reabilitasiya  

mərkəzləri, gənclər üçün sosial xidmətlər və səlahiyyətlərinə müxtəlif qruplar və yaş 

kateqoriyalarından olan əlillərin sosial reabilitasiyası vəzifələrini daxil edən digər təşkilat və 

müəssisələr tərəfindən həyata keçirilir. Sosial reabilitasiya sosial təminat və sığorta ilə sıx bağlıdır. 

Reabilitasiya tədbirlərinin məzmunu təşkilatın və qurumun, aparanların xüsusiyyətləri ilə müəyyən 

edilir. 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların ümumtəhsil məktəbinə inteqrasiyası məsələləri 

müzakirə edilərkən qeyd etmək lazımdır ki, qarşıya qoyulan inteqrasiya vəzifələrini nəzərə alaraq, 

xüsusi pedaqogika texnologiyaları ümumi məktəbə daxil olur. Bu, müəyyən patologiyada xüsusi 

təhsil imkanları üçün məqsədyönlü şəkildə hazırlanmış iş metodlarının adekvatlığı, effektiv tədris 

və müxtəlif lokalizasiya pozğunluqları olan şagirdlərə lazımi psixoloji, pedaqoji və defektoloji 

yardımla əldə edilir. Müxtəlif ölkələrin alimlərinə təhsildə yeni kursun dəstəklənməsi və təhsilin 

inteqrasiyası mexanizmlərinin ətraflı təhlili məqsədilə kütləvi məktəbin yenilənmiş fəaliyyəti ilə 

bağlı tədqiqatlar təqdim olunur və müvafiq pedaqoji şərait göstərilir. Təhsil inteqrasiyasının ümumi 

əsasını xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların kütləvi məktəbdə (xüsusi təhsil müəssisələrinə 

nisbətən) tədrisinin üstünlükləri və bunun üçün mövcud olan pedaqoji resurslar haqqında tezis təşkil 

edir. Müxtəlif ölkələrin alimlərinin əsərlərində kütləvi məktəb xüsusi qayğıya ehtiyacı olan 

uşaqların sosial iştirakında, sağlam uşaqlarla əməkdaşlıq etmək bacarığının formalaşmasında, mikro 

və makrocəmiyyətlə əlaqələrin bərpasında mühüm amillərdən biri kimi qiymətləndirilir. 

İnkluziyanın pedaqoji şərtlərini izah etmək üçün L.S.Vıqotski, pedologiyada əvvəlki araşdırmalara 

uyğun olaraq, bu cür uşaqların kütləvi məktəbdə tədrisinə yanaşmaları ortaya qoydu [2, s. 451].  

Yalnız daha yüksək, sonrakı mərhələlərə keçidin vaxtı ilə fərqlənən pedologiya (Q.Y.Troşin) 

tərəfindən tərtib edilmiş normal və anormal inkişafın qanunauyğunluqlarının vəhdəti prinsipi 

sağlam təhsilin tədrisinə ümumi yanaşmaları əsaslandırmağa imkan verdi. Q.Y.Troşin və 

V.P.Kaşçenko, daha da dəstəklənən və əsaslandıran L.S.Vıqotski, hər hansı bir patologiyanın 

olması uşaqları bir nozoloji qrupun və ya inkişaf səviyyəsinin tələbələri üçün ayrı bir sinifdə təcrid 

etmək və birləşdirmək üçün əsas ola bilməz. Fərqləndirmə xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdlər üçün 

fərdi yanaşmadan istifadə etməklə ümumi təhsil sinfində aparılmalıdır [4, s. 526]. 

Ruhun vəziyyəti və pozulmuş inkişafın mənzərəsi haqqında pedoloji bilikləri qoruyarkən, 

L.S.Vıqotski birgə təlimdə didaktik dəstəyin xüsusiyyətlərini ortaya qoydu. Bu təhsil növünə keçid 

xüsusi pedaqogikanın funksiyalarını ləğv etmir: yeni paradiqma ümumi və xüsusi pedaqogikanın 

ümumiliyini və bir-birini tamamlamasını nəzərdə tutur. L.S.Vıqotski qeyd etdi: kütləvi məktəb bu 

uşaqların idrak fəaliyyətini nəzərə alaraq işlənmiş və əvvəllər xüsusi məktəblərin təcrübəsinə daxil 

edilmiş metod və yanaşmaları götürməlidir [5, s.5 74]. 

Buradan belə nəticə çıxır ki, kütləvi məktəbə inteqrasiya olunduqdan sonra xüsusi qayğıya 

ehtiyacı olan uşaqlar lazımi pedaqoji dəstəkdən məhrum olmayacaq və onların təhsilinin keyfiyyəti 

aşağı düşməyəcəkdir. 

Beləliklə, qeyd etmək olar ki, inklüziv təhsil alimlər tərəfindən hər bir uşağın fərdi 

keyfiyyətlərinə uyğun olaraq kütləvi məktəbdə tədrisə yanaşmaların işlənib hazırlanması və həyata 

keçirilməsi nəticəsində yaranan genişmiqyaslı pedaqoji texnologiya kimi nəzərdən keçirilir. Xüsusi 

qayğıya ehtiyacı olan uşaqların inkişafı üçün yeni paradiqmanın hazırlanması və bu prosesdə 

ümumi təhsil sisteminin iştirakı ―reabilitasiya‖ anlayışının yeni şərhi üçün əsas oldu. Müasir  
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şəraitdə ―reabilitasiya‖ anlayışı tibbi sahədən və uşağın psixofiziki göstəricilərini yaş normasına 

çatdırmaq üçün düzəldici və bərpaedici prosedurlardan kənara çıxan geniş məna kəsb edir. Müasir 

əlillik konsepsiyasına və yardımın vəzifələrinə, o cümlədən sosial inteqrasiyanın təmin edilməsinə 

uyğun olaraq, reabilitasiya (inkişaf qüsurlarının düzəldilməsi ilə birlikdə) uşağın psixikasının və 

şəxsiyyətinin fərdi formalaşmasına və onun xariclə münasibətlərinin formalaşmasına 

yönəldilmişdir. Xarici mənbələr göstərir ki, ―reabilitasiya‖ anlayışı geniş mənada hərəkət, 

özünəxidmət, zehni hərəkətlər, məktəb zamanı diqqəti cəmləmə, həmyaşıdları ilə müəyyən edilmiş 

qaydalara və qaydalara uyğun olaraq qarşılıqlı fəaliyyət bacarıqlarının formalaşmasına kömək  

bölmələrini əhatə edir [5, s.109].  Müasir yardım texnologiyalarının işlənib hazırlanmasında 

dövlətlərin, sosial institutların və alimlərin rəhbər tutduğu reabilitasiya tədbirlərinin məzmunu və 

yanaşmaları Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Baş Konfransında Əlillərin yenidən hazırlanmasına dair 

tövsiyələrdə öz əksini tapıb.  

Müasir elm ―reabilitasiya‖ anlayışına digər şərhlərlə yanaşı ümumi pedaqoji məna da 

vermişdir. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşağın kütləvi məktəbin təhsil və sosial məkanına daxil 

edilməsi şərtlərinə həsr olunmuş tədqiqatlarda reabilitasiya işi şəxsi keyfiyyətlərin əlverişli 

inkişafına kömək edə bilən və ya etməli olan ümumi təhsil sisteminin resurslarına aiddir. Müasir 

anlayışda reabilitasiyanın məqsədi uşağın alternativliyi baxımından inkişafı və funksional 

məhdudiyyətlərdən asılı olmayaraq özünü həyata keçirə bilən fəal, yaradıcı şəxsiyyətin 

formalaşmasıdır. Eyni zamanda, alimlər vurğulayırlar: hər bir uşaq cəmiyyətin tamhüquqlu üzvü 

kimi yer ala bilər ki, bu da onun şəxsiyyətinə müsbət qiymətləndirmələr və dəstək verməli idi. 

―Təhsil vasitəsilə reabilitasiya‖ dedikdə həm də uşağın sosial miras hüquqlarının bərpası, yəni 

bəşəriyyətin mədəni və tarixi təcrübəsinə giriş başa düşülür. Bu reabilitasiya anlayışı məqsədlərin 

birliyinə görə onu ―inteqrasiya‖ anlayışına yaxınlaşdırır: uşağın cəmiyyətə daxil edilməsi, 

dəyərlərin interyerləşdirilməsi və sağlam insanların mühitində məhsuldar davranış qabiliyyətinin 

formalaşması. ―Reabilitasiya‖ anlayışını tədqiq edən və müəyyən edən müxtəlif ölkələrin 

alimlərinin fikirlərini ümumiləşdirərək belə nəticəyə gəlmək olar: hazırda yardım sistemi xüsusi 

qayğıya ehtiyacı olan uşaqların həyatının müxtəlif sahələrini, ―reabilitasiya‖ anlayışını əhatə edir. 

Tibbi, defektoloji və psixoloji pedaqoji işin təşkilində geniş məna kəsb edir. 

Kütləvi məktəbdə ümumi təhsil sisteminin inteqrasiya siyasəti və birgə təhsilin təşkilinə dair 

nəzəri müddəalar praktiki şəkildə həyata keçirilir. Nəzəri tədqiqatdan birbaşa işə keçid təhsil 

proqramlarının seçiminə fərdi yanaşma ilə, mürəkkəbliyi şagirdlərin intellektual imkanlarını 

aşmamaqla və müxtəlif texnologiyalar və tədris metodları ilə baş verir. Hazırda inklüzyonu inkişaf 

etdirən müxtəlif ölkələrdə təhsilin fərdiləşdirilməsi üçün eyni texnologiyalar kütləvi məktəbin 

didaktik arsenalına daxil edilir və bununla da, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şagirdlər üçün əlçatan 

təhsil mühiti yaradılır. Ümumtəhsil sinfi daxilində şagirdlərin fərqləndirilməsi onların idrak inkişaf 

səviyyəsinə (normal və ya yaş standartlarından geri qalma) və digər funksiyaların vəziyyətinə 

(görmə, eşitmə, motor bacarıqları) görə baş verir ki, bu da təlimin müvəffəqiyyətinə təsir göstərir. 

Müxtəlif ölkələrdə təhsildə görmə, eşitmə və motor funksiyaları pozulmuş, intellektual inkişaf 

səviyyəsinin normativ səviyyəsinə malik olan şagirdlər üçün uyğunlaşdırılmış təlim mühitinin 

yaradılması üçün eyni yanaşmalar təklif olunur. Fərdiləşdirmə texnologiyalarına təkbaşına oxumaq 

əvəzinə audio yazıları dinləmək (görmə qüsuru olan uşaqlar üçün), sinif işini və ya ev tapşırıqlarını 

yerinə yetirmək üçün əlavə vaxt ayırmaq daxildir. Xaricdə şifahi ünsiyyətdə ciddi çətinlikləri olan 

uşaqlar üçün qrafik şəkillər və kompüter dəstəyi vasitəsilə mesajları uşaqdan müəllimə ötürməyə 

imkan verən alternativ ünsiyyət vasitələri təqdim olunur. Bu günə qədər hazırlanmış nəzəri sistem 

ümumi və xüsusi pedaqogikanın əsas axınında gələcək tədqiqatların hərəkətverici amilinə aid edilə 

bilər və əldə edilən nəticələrə əsasən kütləvi məktəbdə praktiki dəyişikliklərə töhfə vermək olar. 

Bundan əlavə, irəliyə doğru hərəkətə və iki istiqaməti ehtiva edən daimi inkişaf prosesinə işarə 

etmək olar: xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların kütləvi məktəb tərəfindən daha çox əhatə  
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olunması və şagirdlərin daha yaxşı öyrədilməsi üçün xüsusi pedaqoji texnologiyalar baxımından 

didaktik aspektin təkmilləşdirilməsi. 

Humanist münasibətlərin genişləndirilməsi üçün elmi kateqoriyalara inteqrasiyanın başa 

düşülməsi və cəmiyyətə daxil olma üsullarının inkişafı ilə eyni vaxtda reabilitasiyanın müasir 

anlayışı son dərəcə vacibdir. Psixofiziki pozğunluqlara kömək etməyin müasir vəzifələri ilə 

əlaqədar olaraq, müxtəlif mənbələrə müraciət etmək vacibdir, çünki proqram sənədlərində və 

xaricdəki nəzəri tədqiqatlarda dar tibbi-bərpaedici yanaşma aradan qaldırılmış və dəstəkləyici 

tədbirlər kömək etməyə yönəlmişdir. Bu, sonrakı elmi işi və cəmiyyəti sosial mühitə bərabər çıxış, 

şəxsi uğurun təmin edilməsi (fərdi imkanlar çərçivəsində) və özünü həyata keçirməyin humanist  

dəyərlərinin daha dolğun təcəssümünə istiqamətləndirən əsas məzmundur. Müqayisəli təhlil 

göstərdi ki, müxtəlif ölkələrdə ümumi təhsil sisteminin inkişafı psixofiziki pozğunluqların müxtəlif 

formaları olan uşaqları əhatə etmək üçün müxtəlif pedaqoji texnologiyaların eyni ssenarisini izləyir. 

Beləliklə, belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, alimlərin nəzəri tədqiqatlarının nəticələri uşaqlıqda 

inteqrasiya baxımından ümumi mənada şərh edilmiş və müxtəlif ölkələrin təhsil sistemlərində oxşar 

praktik tətbiqi almışdır. Konseptual səviyyədən praktikaya bu keçid yaşayış sahəsi və xüsusən də, 

psixofiziki fərqləri qəbul edən və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün inteqrasiya, şəxsiyyətin 

inkişafı və akademik performansda uğurlu irəliləyiş üçün şərtləri ehtiva edən öyrənmə mühiti 

yaradır. 

İnklüziv təhsil əlilliyi olan uşağın bərabər hüquqlu, lakin yaşayış sahəsinin təşkilində xüsusi 

ehtiyaclarını nəzərə alaraq sağlam həmyaşıdlar cəmiyyətinə ―daxil edilməsini‖ nəzərdə tutur. 

Uşağın adaptasiya fəaliyyəti bir neçə istiqamətdə həyata keçirilməlidir: xüsusi proqramların həyata 

keçirilməsi yolu ilə məktəb mühitinə adaptasiya (―əlçatan mühit‖, ―maneəsiz mühit‖, xüsusi uşaq‖). 

Burada sağlamlıq imkanları məhdud uşağın təhsilə rahat çıxışını təmin etmək üçün xüsusi maddi-

texniki bazanın yaradılması ön plandadır. Uyğunlaşdırılmış təhsil mühitinin ümumi qaydalarından 

biri onun əlilliyi olan uşaq üçün əlçatanlıq meyarıdır. Belə uşaqlara dəstək verən təhsil müəssisələri 

sağlamlıq imkanları məhdud uşaq üçün avadanlıq və şəxsi yerin təchiz edilməsi üçün həm ümumi 

pedaqoji, həm də xüsusi tələbləri nəzərə almalıdırlar. Bu, xüsusilə uşağın həyatının bütün 

sahələrinin texniki təchizatına aiddir: gündəlik ehtiyacların həyata keçirilməsi, sosial səriştənin 

formalaşması, uşağın sosial fəaliyyəti. Növbəti sahə ailə ilə işdir. Ailə uşağı cəmiyyətə təqdim edir, 

ona ilk özünəxidmət bacarıqlarını aşılayır, ünsiyyətdə qüsurlu uşağa olan ehtiyacı ödəyən müxtəlif 

ünsiyyət formalarını inkişaf etdirir. Odur ki, bu sahə çərçivəsində ailəyə konsultativ dəstəyin təşkili, 

habelə real qarşılıqlı fəaliyyətin şərti kimi valideynlərin təlim və tərbiyənin təhsil-reabilitasiya 

mühitinə məcburi cəlb edilməsi vacibdir. İnklüziv təhsilin üçüncü istiqaməti, qeyri-təhsil 

müəssisələri üçün dövlət təhsil standartını nəzərə alaraq, əlilliyi olan uşağın məktəb icmasında 

sosiallaşması üçün psixoloji və pedaqoji dəstəyi nəzərdə tutur. Adaptasiyanın nəticələrinə görə əsas 

yük və məsuliyyət ibtidai sinif müəllimlərinin üzərinə düşür. Hiperaktiv uşağa norma və davranış 

qaydalarını aşılamaqla onun davranışını dəyişməyə çalışmaq məsləhət deyil. Uşağı sinif yoldaşları 

ilə qrup fəaliyyətinə cəlb etməklə, ona sadə bir işi həvalə etməklə bu uşaqla bu istiqamətdə işləmək 

lazımdır. Sağlamlıq imkanları məhdud uşağın sosial məkana daxil olması üçün əlverişli şərait 

yaratmaq üçün ilk növbədə onun olduğu kollektivlə işləmək lazımdır. 

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsil kontekstinə adaptasiyası problemlərinə aid 

olanlardan biri də uşaqların təlimə uyğunlaşması prosesidir. Bu, uşaqlığın aşağıdakılarla xarakterizə 

olması ilə əlaqədardır [4, s. 86]: 

- çox yüksək inkişaf tempi, o cümlədən sosial, orqanizmin bütün sistemlərinin 

təkmilləşdirilməsi; 

- uşağın fiziki, nevropsik və sosial inkişafı ilə birincinin qabaqcıl inkişafı arasında qırılmaz 

əlaqə; 

- adaptiv prosesin optimallaşdırılmasında mühüm amil kimi böyüklərin aparıcı rolu.  
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Eyni zamanda, adaptasiya humanitar pedaqoji hadisə kimi elmin fənlərarası fenomeni - digər 

humanitar sahələrdə tədqiqat obyekti kimi də nəzərdən keçirilə bilər. Əvvəlcə təbiət elmlərində 

―adaptasiya‖ anlayışı işlədilir və orqanizmin xarici şəraitə uyğunlaşması nəzərdə tutulurdu. Bundan 

əlavə, humanitar sahədə insana münasibətdə dar biologiya anlayışından imtina var idi və adaptasiya 

sosial kontekstdə - insanın sosial-mədəni mühitə daxil olması, onun normalarının qəbuludur. 

Həmçinin, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların sosial və təhsilə adaptasiyası (inteqrasiya) 

məsələlərini müzakirə edərkən problemin fərqli perspektivi vacibdir: xarici şəraitin, xüsusən də 

kütləvi məktəbə adaptasiyası, atipik şagirdlərlə işləmək, onlar üçün xüsusi ehtiyaclarını ödəmək 

yollarının mövcud olduğu uyğun mühit yaratmaqdır.  

Belə uşağın təhsil mühitinə adaptasiyası, psixofiziki sapmalarla həyatın xüsusiyyətlərini və 

insanın öz həyat trayektoriyasını həyata keçirməsi üçün tələb olunan sosial-mədəni şəraiti nəzərə 

alan daha ümumi konsepsiyanın bir hissəsi kimi də xarakterizə edilə bilər. B.Meralın dissertasiya 

tədqiqatında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanların geniş sosioloji mövqelərdən keçdiyi adaptasiya 

anlayışı və mahiyyəti təhlil edilmişdir. 

Tədqiqatda adaptasiya dedikdə, insanın ehtiyacları əsasında təşkil olunmuş müvafiq xarici 

mühit şəraitində öz həyat trayektoriyasına malik insanların həyata keçirmələri başa düşülür. 

Müəllifin təklif etdiyi metodoloji yanaşma tədqiqatda xüsusi pedaqogikaya, xüsusən də xüsusi 

qayğıya ehtiyacı olan uşaqların ümumi məktəbə inteqrasiyasına və onların təhsil mühitinə və 

sağlam həmyaşıdlar kollektivinə uyğunlaşması üçün şəraitə yönəldilmişdir.  

Beləliklə, adaptasiya geniş mədəni və təhsil məkanına çevrilir, onun daxilində pozulmuş 

funksiyaları düzəltmək üçün dar iş aparılmır, lakin onların ümumi inkişafı, təlimi (ehtiyaclarına 

uyğun olaraq) dəstəklənir, stimullaşdırılır və daxil olmaq üçün şərait yaradılır. Daxil olmaqla, 

―adaptasiya‖ anlayışına iki əks istiqaməti göstərən ikitərəfli xarakter verilə bilər [1, s. 70].  

- fərdin ehtiyaclarına uyğun olaraq ətraf mühitin dəyişməsi; 

- fərdin özünün daxili çevrilməsi və uyğunlaşmaya çalışması.  

Sualın bu formalaşdırılması birgə təhsilə və belə uşaqların ümumi təhsil müəssisəsinə qəbulu 

prosesinə uyğundur. Məhz kütləvi məktəb çərçivəsində inkişafda qüsurlu uşaqlar onların daxili 

sferasına təsir edən və məktəbin özündə dəyişikliklərlə müşayiət olunan prosesə daxil edilir. Onlar 

kütləvi məktəbə, nəzəri sferaya və nəzəriyyədən tətbiqi məsələlərə keçidə daxil olduqda bu 

hadisənin pedaqoji, sosial və psixoloji tərəflərini fərqləndirmək mümkündür. Psixoloji aspektlər 

şəxsiyyətin quruluşuna, onların sahib olması və sosial bacarıqlara yiyələnməyə hazır olması və 

konkret vəziyyətlərdə davranış normaları (məsələn, məktəbdə davranış qaydaları) ilə əlaqədardır.  

Adaptasiyanın müxtəlif formalarının analitik nəzərdən keçirilməsini gözləyərək pedaqogika 

anlayışları sahəsinə metodoloji aydınlıq daxil etmək lazımdır. Bu sual və onun həlli (əsas qeydlər və 

onların mənası) bütün sonrakı işlərin hansı istiqamətdə getdiyini göstərir. Beləliklə, pedaqoji 

adaptasiya kontekstində ―inkişaf pozğunluğu‖, ―zəif inkişaf‖ anlayışları müəyyənedici mənasını 

itirir: əsas metodoloji funksiya ―xüsusi təhsil ehtiyacları‖ fenomeninə verilir. İnteqrasiya edilmiş 

şagirdlərin xüsusi təhsil ehtiyaclarının dərk edilməsi əsasında - pozğunluqların və patologiyanın 

formalarının təsnifatından fərqli olaraq - təlim prosesi qurulur və kütləvi məktəbin qismən yenidən 

qurulması baş verir. 

Pedaqoji adaptasiyanı izah etmək üçün xüsusi təhsil ehtiyaclarının ödənilməsində və müxtəlif 

patologiyası olan uşaqların tədrisində müxtəlif strategiyaları göstərən ―yerləşdirmə‖ və 

―modifikasiya‖ anlayışlarından istifadə olunur. Sağlamlıq imkanları məhdud şagirdləri 

yerləşdirərkən ümumi təhsilin təhsil standartları qorunur, yəni uşaqlar, xüsusi təhsil ehtiyaclarını 

ifadə etdikdə, təhsil standartlarına və sağlam təhsil üçün kurrikuluma uyğun olan kütləvi məktəbdə 

təhsil alırlar. Dəyişiklik zamanı təhsil standartları dəyişir. Belə şagirdlər üçün onların təhsil 

ehtiyaclarını daha yaxşı ödəyən və ümumi pedaqoji metodların və xüsusi pedaqogikanın  
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metodlarının köməyi ilə əldə edilə bilən digər təhsil məqsədləri təqdim olunur. Modifikasiya həmişə 

uşaq haqqında kompleks psixoloji və pedaqoji biliklər əsasında baş verir: əqli və ya intellektual 

inkişafın səviyyəsi və dinamikası, xüsusi təhsil ehtiyacları və öyrənmə imkanları müəyyən edilir. 

Pedaqoji adaptasiyanı təhlil edən tədqiqatın ara nəticəsini yekunlaşdıraraq, məktəbin 

keyfiyyətlər kompleksini ortaya qoyan xarici işə müraciət etmək olar. İnteqrasiya kursunu keçirmək 

üçün ümumi təhsil müəssisəsi müxtəlif təhsil imkanları və ehtiyacları olan şagirdlərlə işləmək üçün 

kadrlara, pedaqoji və didaktik resurslara malik olmalıdır, habelə sağlam şagirdləri və xüsusi təhsil 

müəssisələri ilə birləşdirməyə imkan verən tədris tapşırıqlarına istinad etməlidir. Son xüsusiyyət - 

bir neçə sinif yoldaşının birgə öyrənmə fəaliyyəti - tədqiqatda uyğunlaşmanın təkcə pedaqoji 

tərəfinə aid edilə bilməz. Qrup iş formaları da daxilolma çərçivəsində sosial və psixoloji 

adaptasiyaya aiddir, çünki bu iş növü uşaqlar arasında münasibətlərin, əməkdaşlıq və əlaqələrin  

formalaşmasına kömək edir. Psixoloji adaptasiya yalnız uşağın psixikasının yetkinləşməsinin daxili 

təsiri altında baş verən kortəbii proses deyil. 

Bütün adaptasiya növləri əldə edildikdə, inklüzivliyin uğurlu təcrübəsi - kütləvi məktəbin 

birgə təhsilə keçidi və orada əlverişli sosial və təhsil məkanı üçün sosial-pedaqoji şəraitin 

yaradılması haqqında nəticə çıxarmaq olar. Belə məkana inteqrasiya olunmuş inkişaf fərqliliyi olan, 

həm də psixoloji adaptasiya nümayiş etdirən uşaqlar yüksək keyfiyyətli təhsil, emosional və 

psixoloji təhlükəsizlik hissi üçün sağlam uşaqlarla bərabər şans əldə edirlər. Həmçinin, müqayisəli 

yanaşmaya və müxtəlif ölkələrin mənbələrinə əsaslanaraq ümumi nəticəyə gəlmək olar ki, elmdə 

xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsilinin mənası və şərtləri ilə bağlı eyni anlayış mövcuddur. 

Elm adamları eyni dərəcədə fənlərarası məntiqə müraciət edir və birgə öyrənməyə müxtəlif 

mövqelərdən baxırlar. Beləliklə, müasir pedaqoji reallığın elmi mənzərəsi zənginləşir, fənlərarası 

əlaqələr formalaşır və tətbiqi səviyyədə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların ümumi məktəbə 

inteqrasiyasını müşayiət edən vacib aspektlərin daha dərindən dərk edilməsi formalaşır. 

Nəticə 

Nəticə etibarı ilə, sosial yardımın dövlət standartını hazırlayıb qəbul etmək, sponsorların 

ünvanlı yardımını cəlb etməklə, istedadlı sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara ondan kənarda 

reabilitasiya xidmətləri göstərmək lazımdır.  

 Yüksək adaptasiyaya malik uşaqların reabilitasiyası daha ucuz başa gəldiyi üçün onlara 

üstünlük verilməlidir. Ailənin həqiqətən müavinətlə yaşadığı və əlilliyin aradan qaldırılmasında 

maraqlı olmadığı halların qarşısını almaq üçün göstərilən yardımın həcmini və xarakterini 

valideynlərin reabilitasiya fəaliyyətindən və uşağın uğurundan asılı etmək məqsədəuyğundur. 

Təhsil müəssisələrinin, səhiyyənin, sosial reabilitasiyanın fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi 

meyarlarından biri uşağın adaptiv potensialının dinamikası ola bilər. Bu, tibbi-pedaqoji göstəriciləri 

sosial göstəricilərlə tamamlamağa imkan verəcəkdir, çünki daha doğrusu, sosial uyğunlaşma 

reabilitasiyanın son nəticəsi, məqsədi və mənasıdır. 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların sosial-pedaqoji adaptasiyasında təhsil fəaliyyətinin 

pedaqoji imkanlarının öyrənilməsi sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsili nəzəriyyəsi və 

praktikasının inkişafında perspektivli istiqamətdir. Tədqiqat elmi-nəzəri yanaşmaları əsaslandırdı və 

əlilliyi olan uşaqların uğurlu sosial-pedaqoji adaptasiyasına töhfə verərək onlara təlim keçmə 

texnologiyasına dair təkliflər təqdim edildi. 
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Gunel Azimova 

INTEGRATION OF CHILDREN WITH SPECIAL CARE IN SOCIETY 

 

Summary 

Based on world experience, we can say that the general education system should cover all 

children, as well as ensure that all children have equal opportunities and support the individual 

achievements of each. Pedagogy is defined as the full and active involvement of children with 

special needs in education in conditions that are as close as possible to the conditions in which their 

typical peers are educated, in full compliance with basic democratic principles and values. Children 

with disabilities can be just as capable and gifted as other children. Therefore, children with special 

needs should not be excluded from society. They, like their peers, need to go to school, get an 

education, spend time with their peers, be involved in various active activities, games, and be 

brought up in society. Otherwise, we lose them as individuals. The above brings to the fore the 

urgency of the issue. 

Keywords: special care, children, social security, legal framework, disability 

 

Гюнель Азимова 

ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБОЙ ЗАЩИТОЙ В ОБЩЕСТВО 

 

Резюме 

Опираясь на мировой опыт, можно сказать, что система общего образования должна 

охватывать всех детей, а также обеспечивать, чтобы все дети имели равные возможности и 

поддерживали индивидуальные достижения каждого. Педагогика определяется как полное и 

активное вовлечение детей с особыми потребностями в образование в условиях, 

максимально приближенных к условиям, в которых воспитываются их типичные сверстники, 

при полном соблюдении основных демократических принципов и ценностей. Дети с 

ограниченными возможностями могут быть такими же способными и одаренными, как и 

другие дети. Поэтому детей с особыми потребностями нельзя исключать из общества. Им, 

как и их сверстникам, необходимо ходить в школу, получать образование, проводить время 

со сверстниками, участвовать в различных активных мероприятиях, играх, воспитываться в 

обществе. В противном случае мы теряем их как личности. Вышеизложенное 

свидетельствует об актуальности проблемы. 

Ключевые слова: специальный уход, дети, социальное обеспечение, правовая база, 

инвалидность. 
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Xülasə 
Ailə institutunun insan və cəmiyyət üçün nə qədər önəmli və faydalı olduğunu bilməyimiz 

bizi onu hərtərəfli şəkildə tətqiq etməyə sövq edir. Bu baxımdan ailə əxlaqına nəzər salınması 

mühümdür. Ailə əxlaqı və ümumilikdə əxlaq anlayışı dinlə sıx əlaqəli olduğu üçün bu mövzuları bir 

yerdə dəyərləndirmək faydalı olar. Bəzi yanaşmalara görə din elə əxlaqdan ibarətdir.  

Bununla yanaşı ailə və din bir birini dəstəkləyən və mühafizə edən iki qədim sosial 

institutdur. Ailə əxlaqında formalaşdırıcı xüsusiyyətlərdən biri dindir. Dini qaydalar və tövsiyələr 

az-çox bütün ailələrdə nəzərə alınır və yaşadılır. Ailə qurularkən, gündəlik məsələlərdə, həyat 

yoldaşı və övladlara münasibətdə din özünəməxsus yanaşmalar təklif edir. Bu yanaşmlar tarixən 

mövcud olduğu üçün cəmiyyətin məfkurəsinə daxil olmuş və təsir qabiliyyəti qazanmışdır. 

Müasir dünyada qlobal mədəniyyətin hökmranlıq etməsi və milli mədəniyyətlərə böyük 

təsiri bir sıra yeni reallıqlar yaradır. İndividualist və hüquq mərkəzli həyat tərzinin dəbdə olması və 

təbliği fədakarlıq, mərhəmət və digər əxlaqi dəyərlərin doğru olub olmamasını müzakirə etməyə 

qədər gedib çıxır. Bu da ailə institutuna, xüsusilə ailə qurmaq ərəfəsində olan gənclərə daha çox 

yönələn bir təsir olur. Fədakarlıq və mərhəmətin ən aktual olduğu mühit olan ailəyə qarşı şübhəli 

baxışlar buradan qaynaqlanır. Odur ki, ailə mövzusuna baxış və onun dəyərlərlə paralel müzakirəsi 

strateji məsələlərdən hesab oluna bilər.  

Açar sözlər: ailə instutu, əxlaq, Azərbaycan ailəsi, mədəniyyət, din 

 

Ailə və din arasında möhkəm münasibət mövcuddur. Bu iki sosial institut bir birinə dəstək 

verən, gücləndirən, mühafizə edən məfhumlardır. Dini məsələlər insana ailə tərəfindən aşılanır və 

din də adətən ailəyə böyük dəyər verir. Tarixən Azərbaycanda da qeyd etdiyimiz münasibət mövcud 

olmuşdur. Son bir neçə əsrdə ölkəmizdə əvvəlcə Çar Rusiyası, sonra isə SSRİ-nin uzun müddətli 

idarəetməsi hökm sürmüşdür. Xüsusilə SSRİ-də ateizm təbliğatı milli mənəvi dəyərlərə zərbə 

vurmağa xidmət etmişdir. Müstəqillikdən sonra həmin təbliğat aradan qalxsa da dünyəvilik 

prinsipinə keçirilmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq xalqımızın mənəvi dəyərləri, xüsusilə dini 

dəyərləri sıradan çıxmayıb. Onlar özünü ictimai həyatda, ailə mühitində və həmçinin dövlət 

siyasətində müəyyən formalarda göstərir. Bu sferalarda qərarlar qəbul edilərkən inanclar da nəzərə 

alınır. Müasir insanın həyatında dinin təsirinin tamam aradan qalxdığını və yeni dünya düzənində 

dinə yer olmadığı iddia edən fikirlər də mövcuddur. Ancaq dini etiqadlara ciddi əməl edən və  
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bununla yanaşı ictimai həyatda, iş mühitində aktiv və uğurlu fəaliyyətə sahib olan şəxslər də bütün 

cəmiyyətlərdə vardır. Dinin əxlaqa təkid etməsi və onunla sıx əlaqədə olması hamıya məlumdur. 

Ailənin də elə ən əsas funksiyası gələcək üçün öz məsuliyyətini dərk edən, əxlaqi dəyərləri 

mənimsəyən insan yetişdirməkdir [6]. 

Bizim mövzumuz ailə ilə əlaqədar olduğu üçün bu mühitdə dinin təsiri barədə danışmalıyıq. 

Ailə əxlaqında bu təsir demək olar ki, bütün mərhələlərdə özünü biruzə verir. 

Ailə qurulması seçimdən başladığı üçün ilk öncə bura nəzər etmək lazımdır. Öz dinindən və 

hətta məzhəbindən olmayan şəxslərə qız verib-qız almaq Azərbaycan mədəniyyətində qədimdən 

yaxşı qarşılanmırdı. Müasir cəmiyyətə nəzər saldıqda bu tendensiyanın bir qədər azaldığını 

müşahidə etsək də tam aradan qalxmayıb. İnsanlar bu gün də həyat yoldaşı seçərkən onun dini  

inancına diqqət edirlər. Böyük şəhərlərdə bu ənənələr zəifləsə də, bölgələrimizdə bu baxımdan 

mühafizəkar yanaşma qalmaqdadır. Bununla əlaqəli digər məsələ dini nikahdır. Hansı ki, seçim 

mərhələsindən sonra həyata keçir. Dini nikahın rəsmi mahiyyəti olmasa da Azərbaycan ailəsi üçün 

önəmli detallardandır. Ölkəmizdə xeyli sayda insan dini ayinlərdən və rituallardan uzaq olsa da, ailə 

qurarkən dini nikah yəni kəbin bağlanmasını mütləq tələb edirlər. Hətta rəsmi nikah olmasa belə 

çox zaman həyatlarını birləşdirən iki şəxs kəbin kəsdirir. Bu şəraitdə rəsmi nikah onlar üçün böyük 

əhəmiyyət kəsb etmir, yalnız kəbinlə kifayətlənirlər. Bununla yanaşı kəbin barədə məlumatı 

olmayan və ailə qurarkən ona ehtiyac duymayan gənclər də son illərdə müşahidə olunur. Ümumi 

olaraq isə ailə qurarkən din amili hələ də nəzərə alınır. Şübhəsiz ki, burada valideynlərin də rolunu 

unutmaq olmaz. Evlilik qərarı verilərkən ata-ananın razılığı Azərbaycan ailəsində çox mühümdür. 

Bu zaman son qərarın böyüklər tərəfindən verilməsi də az görülmür. Burada valideynlərin, xüsusilə 

atanın ailədə yüksək statusa malik olması amili mövcuddur. Həmin statusu formalaşdıran 

faktorlardan biri də dini dəyərlərdir. İslam dinində mühüm göstərişlərdən biri valideynlərlə bağlıdır. 

Onlara ehtiram etmək, qayğı göstərmək barədə çoxlu tövsiyələr gəlmişdir.İslam şəriətində ailə 

qurarkən valideynlərin razılıq verməsi mühümdür. Ancaq bu heç də valideynlərin övladlarını 

evliliyə məcbur etməyə haqqı olması anlamına gəlmir. Cəmiyyətimizdə bir sıra hallarda sırf 

valideynlərin istəyi ilə qurulan ailələrə də rast gəlinir. Ancaq həyat yoldaşının seçilməsi 

məsələsində nə valideynlərin təkcə öz düşüncələrini gənclərə məcburən qəbul etdirmək haqları var, 

nə də mühüm işdə özbaşına addım atmaq gənclərin xeyrinə deyil [1, s.51]. İstər zorakılıq 

səbəbindən, istər ehtirama görə valideynlər bütün ailədaxili məsələlərdə yüksək statusa malik 

olurlar. 

Valideyn və övlad arasında münasibətlər çox möhkəm formada baş tutur. Azərbaycan 

mədəniyyətində valideynlərin uşaqlarını hətta yetkinlik yaşına çatdıqdan sonra da ciddi nəzarətdə 

saxlaması, ailə bağlarını yüksək səviyyədə qorunması və bununla yanaşı övladların valideynlərə 

ömrünün sonuna kimi qayğısı xarakterikdir. Qərb ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycanda və 

ümumən şərqdə bu səbəbdən "Ahıllar evi" anlayışı elə də aktual məsələ olmayıb. Burada hər bir 

övlad valideynlərinə ömürlərinin sonuna qədər baxmağa borcludur. Buna riayət etməyən şəxslər 

cəmiyyətdə yaxşı qarşılanmır. Çünki toplumun dəyərləri içərisində valideynlərə qayğı önəmli yer 

tutur. Qeyd olunan məsələ dini dəyərlər içərisində də xüsusi vurğulanır. Bu barədə İmam Əli ibn 

Hüseyn belə deyir: "Üzərinə düşən ən başlıca vəzifə ananın, sonra atanın, sonra da övladlarının 

haqqını ödəməkdir". [7] Diqqət yetirmək lazımdır ki, bu məsələ təkcə dəyərlərə bağlı olan, əxlaqi 

səciyyə daşıyan bir mövzu deyil. Valideyn və övlad arasında bağların zəifləməsi, məsuliyyət 

hissinin azalması cəmiyyət üçün ciddi problem yaradır. Münasibətlər zədələnən ailələrdə 

valideynlər övladlarının ehtiyaclarını təmin etməkdən imtina edirlər yaxud övladlar öz ahıl 

valideynlərinin qayğısına qalmırlar. Bəzən hətta evdən qovmaq formasında baş verən bu problem 

ibtidai ehtiyaclarını belə ödəməkdə çətinlik çəkən, maddi-mənəvi böhran keçirən insanlar qrupunun 

yaranmasına səbəb olur. Bu insanlara isə dövlət təminat verməyə məcbur olur. Onlar üçün xüsusi 

müəssisələr ayrılır, burada müxtəlif xidmətlər göstərən əməkdaşlar təyin olunur. Nəticədə dövlətin 

üzərinə böyük yük düşür. Burada cəmiyyət və dövlətlə bağlı ilk qarşılaşdığımız problem iqtisadi 
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amillərdir. Ona görə də bəzi dövlətlərdə övladlar ahıl valideynlərinə baxmağa borclu hesab edilir. 

Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsində də müddəa öz əksini tapmışdır: "Əmək 

qabiliyyəti olan yetkinlik yaşına çatmış övladlar maddi yardıma ehtiyacı olan əmək qabiliyyəti 

olmayan valideynlərini saxlamağa və onlara qayğı göstərməyə borcludurlar" [8]. 

Övladlara qarşı münasibət isə hələ onlar dünyaya gəlməmiş meydana gəlir. Övlad sahibi 

olmaq ümumilikdə gözəl bir hiss olsa da, bəzi hallarda uşaq dünyaya gətirməkdən imtina, xüsusilə 

qız uşaqlarının dünyaya gəlməmişdən öncə tələf edilməsi yaxud da dünyaya gəldikdən sonra laqeyd 

münasibət müşahidə olunur. Təəssüflər olsun ki, müasir dövrdə ölkəmizdə də bu barədə mənfi 

tendensiyalar mövcuddur. Müasir dünyada ailə qurulmaqdan imtina edilməsinin əsas səbəblərindən 

biri övlad dünyaya gətirmək və ona baxmağa ikrah duyulmasıdır. İnsanlar ailə və övladı öz  

karyeraları yaxud əyləncə içində keçirdikləri həyatları üçün bir maneə görürlər. Bu şəxsi 

mənafelərini təmin etməyə köklənən cəmiyyətin ortaya çıxardığı nəticə olmuşdur. Ona görə də 

hazırda bəşəriyyətin önündə duran problemlərdən biri də tənhalıq və kimsəsizlikdir. İnsanlar ailə 

üzvlərinə qarşı laqeyd münasibət göstərir, subay insanlar isə ümumiyyətlə ailə qurmaqdan imtina 

edirlər. Nəticədə tənhalaşırlar və çılğın gənclik dövrü başa çatdıqdan sonra tamam yalnız 

olduqlarının fərqinə varırlar. Azərbaycan mədəniyyətində evlənməkdən imtina etmək və övlad 

sahibi olmamaq qınağa səbəb olan mövzulardan hesab olunur. Ancaq müasir dünyaya, xüsusilə 

Qərb mədəniyyətinə inteqrasiya etdikcə bu normalar pozulmağa başlayır. Gənclərin evlənməkdən 

imtina etməsi və boşanma hallarının çoxalması bunun təzahürlərindəndir. 

Evlilik zamanı müşahidə olunan mənfi hallardan biri də qız uşaqlarına qarşı mənfi 

münasibətdir. Tarixən bəzi cəmiyyətlərdə mövcud olan bu xoşagəlməz stereotip hazırda 

Azərbaycanda da müşahidə olunur. Ailələrdə qız uşaqları dünyaya gətirilmək istəmir, hətta körpə 

dünyaya gəlməmiş tələf edilməsinə qədər gedib çıxılır. Bu zərərli adətlə İslam dini meydana çıxdığı 

andan mübarizə aparmışdır. Tarixdə İslamdan öncəki ərəblərin qız övladlarını özlərinə bir növ yük 

hesab etmələri və onları diri-diri torpağa basdırması kimi hallar mövcud olmuşdur. Ərəblər qızları 

işçi qüvvəsi kimi yararsız hesab edir, onları evdə artıq xərclərə səbəb olan fərd kimi görür və 

müharibələrdə əsir düşməsini özlərinə sığışdırmadıqları üçün bu addıma əl atırdılar. Həzrət 

Məhəmməd təbliğə başladığı vaxtdan bu kimi halları ciddi şəkildə qınamışdır. 

Son illərdə Azərbaycanda müşahidə olunan bu problem həm də dini dəyərlərimizlə ziddiyət 

təşkil edir. İslamda övlad sahibi olmaq və onlara qayğı göstərməklə bağlı çoxlu nümunələr vardır. 

Xüsusilə bir sıra hədislərdə qız uşaqlarına xüsusi diqqət barədə çoxlu göstərişlər gəlmişdir. 

Bu haqda Peyğəmbərdən gələn hədisdə belə deyilir: "Qız yaxşılıq, oğlansa nemətdir. Nemət 

haqqında sorğu sual olunar, yaxşılığa isə savab verilər" [2, s. 84]. 

Digər önəmli məsələ həyat yoldaşları arasındakı münasibətlərdir. Bundan əvvəl atanın 

ailədəki rolundan danışmışdıq. Bu rol elə həyat yoldaşları arasındakı əlaqələrdə də oxşardır. 

Mədəniyyətimizdə mövcud olan evin kişisi ifadəsi evdə rəhbər şəxsi ifadə edən statusdur. Qadın və 

övladlar kişiyə münasibətdə daha ədəbli və itaətkar davranmalıdır. Tarixən adət ənənəmizdə ata 

obrazı ciddi, vüqarlı, hətta kobud xarakterə sahib olmuşdur. Həyat yoldaşı ilə münasibətdə də bu 

ciddiliyi daim qorumağa çalışmışdır. Belə demək olarsa romantika Azərbaycan ailəsinin bəyinə elə 

də xas olmayan xüsusiyyətdir. O hisslərini gizlətməyə meyillidir. İslamda da kişinin vüqarlı olması 

bəyənilsə də, gözəl əxlaq əsasında davranmaq və xoş sözlər danışmaq bir çox yerdə tövsiyə 

olunmuşdur.  

Ailəyə qarşı kobud rəftar Həzrət Məhəmmədin dəfələrlə qınadığı mövzulardandır. İslamda 

ailədə kişi digər ailə üzvlərinə xidmət edən, onların qayğısına qalan, onları mühafizə edən bir obraz 

kimi təqdim olunur.  

Qadına isə həyat yoldaşına qarşı itaətkar və ehtiramlı davranış sərgiləmək tövsiyə edilir. 

Kişinin qüruruna toxunacaq əməllərdən çəkinən, onun statusunu uşaqların gözündə yüksək tutan 

qadınlar təriflənir.  
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Bu baxımdan Azərbaycan xanımları həmişə seçiliblər. Onlar ailədə mənəvi bir rəhbərlik 

etməklə ailə atmosferini normal saxlamaqda ən böyük rola malik olublar.  

Qərbə inteqrasiya və qadınların ictimai fəaliyyətinin artması qadınların yuxarıda deyilən 

rolunun bir qədər zəifləməsinə səbəb olmuşdur. Müasir hüquq mərkəzli cəmiyyət modelində qarşı 

tərəfi düşünmək ikinci plana keçir və hər kəs ilk növbədə "mənim hüququm" mövzusuna köklənir. 

Belə bir mühitdə həm dini dəyərlərimizdə tövsiyə olunan, həm də əsrlərdir ailələrimizdə riayət 

edilən güzəşt, fədakarlıq kimi əxlaqi xüsusiyyətlər yaddan çıxır. Ailələrin dağılmasının səbəblərini 

tərəflər arasındakı problemlərdə, iqtisadi çətinliklərdə axtarsaq, bilməliyik ki, belə problemlər 

əvvəllər də olmasına baxmayaraq boşanma statistikası bu qədər yüksək olmayıb. Burada dünyada 

aktual olan eqoist yaşam modeli və dözümsüzlük amili xüsusi qeyd olunmalıdır. Nəzərə almaq 

lazımdır ki, ailə fərdlərin həm bioloji, həm psixoloji inkişafı üçün bir addımdır [3, s. 98]. Bunun  

müqabilində İslam dini insanları bir birinə mərhəmət göstərməyə, bağışlamağı bacarmağa, 

küsülülüklərdən çəkinməyə təşviq edir. İslamda ailə münasibətlərində əsas amil sevgi hesab olunur. 

Bu barədə müasir İslam filosofu Cavadi Amuli belə deyir: "Kişinin qadına meyl salması və onunla 

ünsiyyətdə rahatlıq tapmasının mənşəyində ilahi sevgi və məhəbbət durur. Bu sevgini və məhəbbəti 

onlara Allah bəxş etmişdir" [4, s. 28]. 

Mövzu barəsində növbəti məsələ isə poliqamiya, yəni bir şəxsin birdən çox əks cinslə ailə 

qurmasıdır. Çoxərlilik bəzi qəbilələrdə mövcud olub sonradan yoxa çıxsa da, çoxarvadlılıq bir sıra 

xalqlarda qalmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, İslamda da bu tip nigaha icazə verilmişdir. Dini 

qaydalara görə kişi ədalətli şəkildə davranmaq şərtilə birdən çox xanımla ailə həyatı qura bilər. 

Ancaq bu say 4-dən keçə bilməz. Burada bir kişinin bir neçə qadınla evlənməsinə icazə verilməsi 

haqqında İslam teoloqları bəzi səbəblər irəli sürmüşlər. Misal olaraq, müharibə və digər səbəblərdən 

kişilərin daha çox tələf olması ilə qadınların sayının çoxluq təşkil etməsi, qadınların bəzi fizioloji 

xüsusiyyətləri, onların tez yaşlanması və s. amillər qeyd olunur. Mövzu ilə bağlı "Sivilizasiyanın 

tarixi" kitabının müəllifi Vil Dürant belə deyir: "Çoxarvadlılıq hər bir kişinin təbiətindədir və yalnız 

ən güclü etik normalar, yoxsulluq, ağır əmək və arvadının nəzarəti ömrünün sonuna qədər onu bir 

qadınla yaşamağa məcbur edə bilər" [5, s.260]. 

Azərbaycan mədəniyyətində isə çoxarvadlılıq elə də məqbul hesab olunan bir nikah forması 

deyil. Azərbaycan xalqının bu növ evliliyə baxışı ümumən xoş deyil. Ancaq hazırda ölkəmizdə 

qanuni nikahdan əlavə qeyri rəsmi şəkildə münasibətilərə sahib insan çoxdur. Bəylərə məxsus olan 

bu formaya yəni qanuni nigahla yanaşı digər bir xanımla qeyri rəsmi qaydada ailə həyatı cəmiyyət 

tərəfindən elə də ciddi qınağa məruz qalan bir hal deyil. Ancaq belə münasibətlərin ailə institutuna 

vurduğu zərəri də gözardı etmək olmaz.  

Ailədə münaqişələr olduğu zaman isə tərəfləri təmkinli olub, səbrli davranmağa dəvət isə 

milli və dini dəyərlərimiz üçün ortaq xüsusiyyətdir. "Və (siz, ey şəriət hakimləri, yaxud ey qövmün 

ağıllıları ) əgər o ikisinin (ər ilə arvadın) arasındakı çəkişmə və ziddiyyətdən qorxsanız, onda bir 

hakim kişinin ailəsindən və bir hakim qadının ailəsindən göndərin ki, əgər (aranı) düzəltmək 

qəsdləri olsa, Allah o ikisinin arasında uyğunluq yaradar. Həqiqətən Allah bilən və xəbərdardır" [9]. 

Quranda deyilən bu nəsihətə həm də xalqımızın mədəniyyətində əməl olunur. Bu zaman 

problemlərin həlli üçün hər iki tərəf müzakirə aparır və bütün cəhdlər edilir ki, ailə dağılmasın və 

boşanma olmasın. Dinimizdə və adətlərimizdə boşanma tam qadağan edilməsə də çox mənfi hal 

kimi qəbul olunur. Belə halda çoxlu addımlar atılır ki, ailə bir yerdə ola bilsin. Müasir dövrdə ailə 

ilə bağlı nəzərə çarpan tendensiyalardan bəlkə də ən önəmlisi boşanmaların sayının artmasıdır. 

Məlumdur ki, bu da cəmiyyətdə həm maddi, həm də mənəvi fəsadlara yol açır. Dinin ailəni 

qoruyucu və davamlılığını təmin etdiyi funksiyaları zəiflədikcə, ailənin boşanmağa qarşı 

dayanıqlığı da azalır. Müasir cəmiyyət strukturlarında boşanmanın çoxalmasını, dini amillərin 

zəifləməsi ilə izah edən sosioloqlar, həll yolunu da din amilinin gücləndirilməsində görürlər [10]. 

 

 

SOSĠOLOGĠYA. SOSĠAL PSĠXOLOGĠYA. SĠYASƏT                               

SOCIOLOGY. SOCIAL PSHYCHOLOGY. POLITICS     2022 Cild 2, № 2 25-30 

 



~ 29 ~ 
 

 

Habib Mammadov 

 

RELIGION AS A SPIRITUAL FACTOR IN THE MORALS OF THE 

AZERBAIJANI FAMILY 

 

Summary 
Knowing how important and useful the institution of the family is for man and society, 

motivates us to study it comprehensively. In this regard, it is important to look at family morality. 

Since family morality and the concept of morality in general are closely related to religion, it would 

be useful to evaluate these issues together. According to some approaches, religion consists of such 

morals. 

 

At the same time, the family and religion are two ancient social institutions that support and 

protect each other. One of the formative features of family morality is religion. Religious rules and 

advice are more or less taken into account and practiced in all families. Religion offers unique 

approaches to marriage, daily affairs, and the treatment of spouses and children. Because these 

approaches have existed historically, they have become part of the ideology of society and have 

gained influence. 

The dominance of global culture in the modern world and its great influence on national 

cultures create a number of new realities. The popularity and promotion of the individualist and 

law-based way of life goes so far as to discuss whether self-sacrifice, compassion, and other moral 

values are true. This has a greater impact on the institution of the family, especially on young 

people on the verge of marriage. Doubtful views on the family, where self-sacrifice and compassion 

are most relevant, stem from this. Therefore, a view of the family and its discussion in parallel with 

values can be considered a strategic issue. 

Key words: family institute, morality, Azerbaijani family, culture, religion 

 

Хабиб Мамедов 

РЕЛИГИЯ КАК ДУХОВНЫЙ ФАКТОР НРАВСТВЕННОСТИ  

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ СЕМЬИ 

 

Резюме 

Знание того, насколько важен и полезен институт семьи для человека и общества, 

побуждает нас к его всестороннему изучению. В связи с этим важно обратить внимание на 

семейную мораль. Поскольку семейная мораль и понятие морали в целом тесно связаны с 

религией, было бы полезно оценить эти вопросы вместе. Согласно некоторым подходам, 

религия состоит из такой морали. 

В то же время семья и религия являются двумя древними социальными институтами, 

поддерживающими и оберегающими друг друга.Одним из формообразующих признаков 

семейной нравственности является религия. Религиозные правила и советы более или менее 

учитываются и соблюдаются во всех семьях. Религия предлагает уникальные подходы к 

браку, повседневным делам и обращению с супругами и детьми. Поскольку эти подходы 

существовали исторически, они стали частью идеологии общества и приобрели влияние. 

Господство глобальной культуры в современном мире и ее большое влияние на 

национальные культуры создают ряд новых реалий. Популярность и пропаганда 

индивидуалистического и законопослушного образа жизни доходит до обсуждения того, 

верны ли самопожертвование, сострадание и другие моральные ценности. Это оказывает  
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большее влияние на институт семьи, особенно на молодых людей, находящихся на пороге 

брака. Это источник скептицизма в отношении семьи, среды, в которой наиболее актуальны 

самопожертвование и сострадание, поэтому взгляд на семью и ее параллельное обсуждение с 

ценностями можно считать стратегическим вопросом. 

Ключевые слова: институт семьи, нравственность, азербайджанская семья, 

культура, религия 
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Xülasə 

 Məqalədə şəhər kimliyinin formalaşması problemindən bəhs edilir. Şəhər kimliyi şəhərin 

simvolik mənbəyidir, buna görə də onun formalaşma mexanizmi haqqında biliklərin əldə edilməsi 

yerli elita üçün vacibdir. Şəhər kimliyinin simvolik resursu onun şəhər mühitinin qurulması üçün 

sosial-mədəni əsas ola bilməsindədir. Məqalədə əsas diqqət şəhər kimliyinin formalaşmasına təsir 

edən amillərə yönəldilir. Milli kimlik anlayışı özündə milliyyətçiliyi, milli ideyaları, milli düşüncə 

və mədəniyyəti əks etdirir ki, məqalənin bir hissəsi məhz Azərbaycanda milli indentikliyin 

formalaşması prosesinə həsr edilib. 

Açar sözlər: şəhər identikliyi, mədəniyyət, identikliyin formalaşması, milli kimlik, 

Azərbaycan. 

 

Şəhər kimliyi şəhərin simvolik mənbəyidir, buna görə də onun formalaşma mexanizmi 

haqqında biliklərin əldə edilməsi yerli elita üçün vacibdir. Şəhər kimliyinin simvolik resursu onun 

şəhər mühitinin qurulması üçün sosial-mədəni əsas ola bilməsindədir. Şəhərin cəlbedici imici 

müsbət və davamlı kimlik əsasında qurulur: beləliklə, ərazi daxilində əlverişli mikroiqlim 

formalaşır, vətəndaşların potensialının üzə çıxarılması və yaradıcılığın həyata keçirilməsi üçün 

şərait yaradılır, gənc və istedadlı sakinlərin xaricə axınının qarşısı alınır, həmçinin məqsədyönlü 

auditoriyaları cəlb edir. Lakin bütün bunların mümkün olması üçün şəhər və onun sakinləri arasında 

simvolik əlaqələri gücləndirmək lazımdır. 

Şəhərlər bizi müəyyənləşdirir. Onlar dünya əhalisinin yarıdan çoxunun dünyagörüşlərini, 

imkanlarını və həyatını formalaşdırır. Lakin müasir siyasi düşüncələrin əksəriyyəti onların rolunu 

laqeyd edir. Qədim yunanlar, əksinə, düşünürdülər ki, hər bir şəhərin institutlarını, siyasi 

sistemlərini və vətəndaşlarının həyatını müəyyən etməyə kömək edən öz əxlaqı və dəyərləri var. 

Gözəllikdən əlavə elementar elementlərin olması məkanın keyfiyyətini yaxşılaşdırır və bu keyfiyyət 

insan şüuruna təsir edərək vətəndaşların yer duyğusuna və kollektiv xatirələrinə təsir edir. Şəhər 

planlaşdırıcıları şəhər kimliyinin şəhərə ötürülməsini təşviq edən şəhər elementlərindən istifadə 

etməlidirlər ki, bu da vətəndaşların məmnun olmasına və şəhər mühitinin keyfiyyətini 

yaxşılaşdırmağa kömək edir. 

Məqalədə əsas diqqət şəhər kimliyinin formalaşmasına təsir edən amillərə yönəldilir. Şəhər 

kimliyinin formalaşması prosesinin öyrənilməsinə bəzi yanaşmalar təsvir edilir, eləcə də onların 

davamlılığı və şəhər mənalarının istehsal xüsusiyyətlərindən asılı olaraq strukturlaşmaya təsir edən 

amillərin təsnifatı verilir. Məqalədə şəhər şəxsiyyətinin formalaşması prosesində əsas rolu olan 

qurumların təhlili də təqdim olunur. İnstitusional aspekt çərçivəsində müxtəlif alətlər və 
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strategiyalar şəhər kimliyinin formalaşmasının əsas yolları hesab edilir. Müəllif əsas diqqəti şəhər 

kimliyinin formalaşdırılması üçün ən təsirli vasitə kimi layihələrə çəkir.  

Ərazi kimliyinin müxtəlif növlərinin (rayonların, şəhərlərin, mikrorayonların və s. 

identifikasiyası) tədqiqinə elmi marağın artması müasirlik proseslərinin, xüsusən də cəmiyyətin 

qloballaşması və informasiyalaşmasının təsir etdiyi səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə izah olunur. 

Təsadüfi deyil ki, müasirliyin tanınmış nəzəriyyəçisi Manuel Kastels yerli kimliklərin aktuallığını 

xüsusilə informasiya kontekstində vurğulayır: ―cəmiyyət idarə edilməyəcək həddə böyük olduqda  

və sosial aktyorlar onu idarə oluna bilən ölçüyə endirməyə çalışdıqda…insanlar öz tarixi 

yaddaşlarını xatırlamağa çalışacaqlar...‖ (Castells M. (2010) The Power of Identity: The 

Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. II. Wiley-Blackwell. 69). Bundan əlavə, 

şəhər kimliyin elmi ifadəsi bir sıra aktuallaşma hesabına ərazi kontekstini qazanmışdır. Ərazilərin 

problemli tərəfləri və yerlərin inkişafı ilə bağlı elmi tədqiqatların yaranması başlanmışdır: ―şəhər 

xəyalı‖ (Ş.Zukin, E.Soya), ərazilərin brendləşdirilməsi (S.Antholt, D.Vizqalov), ―dahi yerlər‖ 

(H.Norberg-Schulz), ictimai yerlərin lokal boşluqları (R.Sennett, D.Mitchell) və s. Bununla 

əlaqədar şəhər kimliyi problemi şəhərşünaslıq kontekstində xüsusilə aktuallaşdı. 

Bu diskursun çoxşaxəliliyi sosioloji, mədəni, psixoloji və elmin digər sahələrinin 

kəsişməsində yerli kimlik formalarının təhlili və tədqiqatın müxtəlif sahələrinin elmi inteqrasiyasını 

tələb edir. Şəhər kimliyinin müasir tədqiqatları daxili siyasi və sosial problemlərin həllinə diqqət 

yetirir. Eyni zamanda, məhdud resursların cəlb edilməsi uğrunda şəhərlər arasında rəqabət 

şəraitində şəhər mühitinin inkişafı üçün simvolik əsasların tapılması, ərazi daxilində mikroiqlimi 

yaxşılaşdıra bilən şəhərin cəlbedici imicinin yaradılması problemi yaranır ki, bu da vətəndaşların 

yaradıcı potensialının reallaşmasına şərait yaratmaq, gənc və istedadlı rezidentlərin xaricə axınının 

qarşısını almaq və hədəf auditoriyanı cəlb etməklə həll edilir. 

Şəhərşünaslıq kontekstində şəhər kimliyinin şəhərin simvolik resursu olduğu araşdırılır və 

strateji formalaşması imkanlarına diqqət yetirilir. Şəhər kimliyini öyrənmək üçün bu prosesə təsir 

edən amilləri və şəhərin reallığını dəyişdirə bilən qurumları bilmək lazımdır. 

Şəhər kimliyinin tədqiqinə həsr olunmuş elmi əsərlərin təhlili göstərdi ki, onun dərk 

edilməsi ―kollektiv identiklik‖, ―sosial kimlik‖, ―ərazi identikliyi‖ (―yer identifikasiyası‖) 

anlayışları çərçivəsində baş verir. Həqiqətən, şəhər kimliyi hər şeydən əvvəl, kollektiv kimlikdir, 

onun əsasında qurulur. Müəyyən bir ―qrupa və ya qruplara aid olmaq hissi‖ sayəsində biz ―insanları 

daxili qrupumuza aid olanlara və xarici qrupları təmsil edənlərə ayırırıq‖ (2, s. 107-108). 

Beləliklə, digər şəhərlərin nümayəndələri ilə görüşlər şəhər kimliyinin təzahürünə kömək 

edəcəkdir. Tədqiqatçılar tez-tez şəhər kimliyinin qrup dəyərləri, sosial normalar, stereotiplər, 

davranış nümunələri əsasında sosial kimlik olduğunu vurğulayırlar. 

Eyni zamanda, şəhər kimliyi, ilk növbədə, ərazi identikliyidir. Bu cür əlaqə simvolik əlaqəyə 

əsaslanır, yəni ərazi ilə eyniləşdirmə (―Mən‖ - ―ərazi‖) insan üçün əhəmiyyətli olan ərazi 

mənalarına görə yaranır və fəaliyyət göstərir. 

Xarici mühitin nümayəndələri şəhəri mövcud olan dəyərləri əsasında müəyyən etdikdə təkcə 

daxili ərazi kimliyi deyil, həm də xarici kimliyi var. Eyni zamanda, şəhər kimliyinə şəhərin daxili 

resursu kimi baxmaq olar. Resurs potensialının öyrənildiyi Avropa tədqiqatlarında bu problem 

getdikcə populyarlaşır. 

Beləliklə, regional, şəhər kimliyi məşhur şəxsiyyətlərlə, böyük sənətkarlarla, bütün 

insanlarla eyniləşmədə ifadə olunur. Toplanmış mədəniyyət abidələri və ərazidəki artefaktlar 

yüksək dəyərə, semantik yükə və emosional qiymətləndirmələrə malikdir. Bundan əlavə, şəhərin 

imicinin təhlilində simvolik yerlər, yerli miflər və hekayələr mühüm rol oynayır. Birinciyə, 

müəyyən bir əraziyə və onun simvolik yerlərinə aid sabit süjetlər aiddir. Sonuncuya ayrı-ayrı 

insanlar, evlər, küçələrlə bağlı daha spesifik və bənzərsiz hekayələr aiddir, çünki şəhər kimliyi 

özünü məşhur şəxsiyyətlərlə, böyük sənətkarlarla, toplanmış abidələr, ərazidəki mədəniyyət və 

artefaktlarla eyniləşdirməkdə ifadə olunur. 
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Müasir dünyada insan tez-tez dəyişmə ehtiyacı ilə üzləşir: yaşayış yerin dəyişmək, başqa 

şəhərə və hətta başqa ölkəyə köçmək. Məsələn, məktəbi bitirdikdən sonra xarici universitetə daxil 

olan tələbələr ərazilərini dəyişir. Bu kimi dəyişikliklə insan yeni cəmiyyətə daxil olur və biz onda 

―mədəni sarsıntı‖ deyilən şeyin izinə düşə bilərik. Bu kateqoriya tanımadığı və qeyri-adi bir 

mədəniyyətə düşmüş bir insanın xüsusi psixoloji vəziyyəti kimi dəyərləndirilir. Bir qayda olaraq, bu 

anlayış xarici ölkəyə münasibətdə nəzərdən keçirilir, lakin fikrimizcə, digər ərazilərə səfər edərkən 

mədəniyyət şokundan danışmaq daha uyğundur. Mədəniyyət şoku – bu prosesin vaxt çərçivəsi və  

onun simptomlarının insanlarda təzahürü, narahatlıq, yuxusuzluq, özünə şübhə, əsəbilik, 

psixosomatik pozğunluqlar və hətta depressiya kimi büruzə verir. 

Mədəni şokun bir neçə mərhələsi var. İlk mərhələdə özünü yeni mühitdə tapan insan ümid 

və həvəslə dolu olur. İkinci mərhələdə insan özünü dərk etməyə başlayır və tənhalıq, onun bu 

şəhərdə tək olması hissi xoş olmayan vəziyyət yaradır. İnsan özünü itirdiyini hiss edir və bu 

depressiya ilə nəticələnir. Şəxsin psixoloji vəziyyətində müəyyən kritik nöqtədən sonra uyğunlaşma 

baş verir, bu şəxsin əhvalı artıq optimist qeyd edilə bilər. Və son mərhələdə mədəniyyət şoku insan 

tərəfindən qəbul olunur: yeni mədəniyyətin bütün xüsusiyyətlərini başa düşmək və onları doğma 

mədəniyyətin və insanların xüsusiyyətləri ilə obyektiv şəkildə müqayisə etmək və nəhayət onun 

olduğu vəziyyəti qəbul etmək. Beləliklə, bu prosesin nəticəsi fərdin yeni identifikasiyasıdır. 
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Rashan Gurbanov 

CITY IDENTITY 

 

Summary 

  The article discusses the problem of formation of urban identity. Urban identity is a 

symbolic source of the city, so it is important for the local elite to gain knowledge about the 

mechanism of its formation. The symbolic resource of urban identity is that it can be a socio-

cultural basis for building an urban environment. The article focuses on the factors influencing the 

formation of urban identity. The concept of national identity reflects nationalism, national ideas, 

national thinking and culture, and part of the article is dedicated to the process of formation of 

national identity in Azerbaijan. 

Keywords: urban identity, culture, identity formation, national identity, Azerbaijan. 

 

 

Рашан Гурбанов 

ИДЕНТИЧНОСТЬ ГОРОДА 

 

Резюме 

  В статье рассматривается проблема формирования городской идентичности. 

Городская идентичность является символическим источником города, поэтому местной 

элите важно получить знания о механизме ее формирования. Символический ресурс 
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городской идентичности заключается в том, что она может быть социокультурной основой 

построения городской среды. В статье акцентируется внимание на факторах, влияющих на 

формирование городской идентичности. Понятие национальной идентичности отражает 

национализм, национальные идеи, национальное мышление и культуру, и часть статьи 

посвящена процессу формирования национальной идентичности в Азербайджане. 

Ключевые слова: городская идентичность, культура, формирование идентичности, 

национальная идентичность, Азербайджан. 
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Xülasə 

Autizm, emosional və zehni bir əlillik növü olaraq digər insanlardan və cəmiyyət həyatından 

uzaqlıq və ya qırılma vəziyyəti olaraq adlandırılır. Autizm keçmişdən bu günə səbəblər və müalicə 

üsulları ilə bağlı bir çox fikir irəli sürülsə də, bu gün autizmin tək bir səbəbdən deyil, bir çox 

səbəbdən meydana gəldiyi qəbul edilir. Autizmdə ixtisaslaşan sosial işçi, çox vaxt bir dövlət 

qurumu, əlillik təşkilatı və ya özünəxidmət qrupu tərəfindən autizmli valideynlərə, uşaqlara və 

böyüklərə kömək və dəstək göstərə bilər. Sosial işçilər autizmli şəxs və onun ailəsi ilə kompleks 

problemlərin həlli, habelə məsləhətləşmə, rifahın monitorinqi və ailə dəstəyi ilə məşğul olur. 

Açar sözlər: autizm, sosial işçi, fənlərarası müalicə yanaşması. 

 

Sosial işçilər gündəlik həyatlarında çətinliklərlə üzləşən və ya mübarizə aparmaqda olan 

ailələri və fərdləri dəstəkləyir. Sosial işçi, ailə zorakılığı, psixi sağlamlıq və digər sosial sferada 

dəstəyə ehtiyacı olan qruplar ilə  problemi müəyyən etməkdə bacarıqlı olan, universitetdə təhsil 

almış müttəfiq sağlamlıq mütəxəssisidir [10]. 

Autizm sindromu, emosional və zehni bir uzaqlaşma və ya digər insanlardan və cəmiyyət 

həyatından təcrid vəziyyəti olaraq xarakterizə olunur. Aydındır ki, üç yaşından əvvəl autizmli 

uşaqların ünsiyyət, insan münasibətləri, fəaliyyəti və maraqları sahələrində ciddi məhdudiyyətlər 

yaranır. Semptomların təbiətində və şiddətində fərqlər olsa da, ümumiyyətlə dil inkişafına və 

normal sosial həyat qabiliyyətinə ciddi təsirlər olur [5]. 

 Autizmin əsas əlamətləri ümumi laqeydlik və ―uzaq olmaq‖, digər insanların düşüncələrini, 

hiss və ehtiyaclarını anlamaq və hiss edə bilməmək, emosional bağlar qura bilməməkdir; bir sözlə, 

ünsiyyət və sosial əlaqələrin demək olar ki, tamamilə olmaması kimi xarakterizə olunur [5]. 

Autizm, şiddəti və simptomları ümumiyyətlə azalsa da, ömür boyu davam edən bir 

problemdir. Bu problem uşağın sosial həyatına, ünsiyyət bacarıqlarına və davranışlarına mənfi təsir 

göstərir. Yaranan vəziyyətin ciddiliyi və problem davranışlarının bir araya gəlməsi hər bir uşaq 

üçün fərqlidir [3]. 

Autizm, xarici dünyanı və ya maraqları dərk etmək qabiliyyətinin olmaması, fərdi istək və 

duyğuların güclənməsi nəticəsində insanlarda digər insanlara və obyektlərə qarşı laqeydlik şəklində 

görülən əlillik növü olaraq qəbul edilir. Autizmin digər simptomları arasında ünsiyyət və sosial 

bacarıqların zəifliyi, qeyri - adi şəxslərarası münasibətlər və müxtəlif stimullara qeyri - adi 

reaksiyalar ola bilər [4]. 

Sosial əlaqələri anlamaqda və belə əlaqələr yaratmaqda çətinlik çəkən autizm sindromlu 

uşaqlar ümumiyyətlə gözlə təmas qurmur və ya gözlərini və əl siqnallarını istifadə edərək insanların 
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diqqətini istədikləri bir nöqtəyə çəkmək üçün səy göstərmirlər [5]. Autizmli uşaqlar ümumiyyətlə 

həssas olur, fiziki təmasdan çəkinir, gözlə təmas qurmur, gülümsəyəndə eyni reaksiya ilə cavab 

vermir və digər insanların varlığından xəbərsizdir. 

İnsanlara biganədirlər, sosial qaydaları və oyun bacarıqlarını başa düşə bilmirlər. 

Qucaqlanmamaq və anasının səsinə reaksiya verməmək kimi davranışlar göstərən autizmli uşaqların 

çoxunda tipik uşaqların xüsusiyyətlərindən biri olan anaya bağlı davranış yoxdur. Autizmli 

uşaqların fərqli olan sosial inkişaf xüsusiyyətlərindən biri, tipik uşaqlarda çox geniş yayılmış olan 

sevgi və təhlükəsizlik ehtiyacı üçün digər fərdlərə fiziki yaxınlığın olmamasıdır [2]. 

Sosial işçilər autizm sindromu olan uşaq və gənclərə və onların ailələrinə dəstək olmaqda 

geniş rol oynaya bilərlər. Valideynlər və digər ailə üzvləri, ailədə autizm sindromu olan bir uşağın 

dünyaya gəlməsinin müxtəlif duyğularını və stresini aradan qaldırmaq və öz ehtiyaclarının da 

qarşılanmasını təmin etmək üçün sosial işçi ilə danışmaqdan faydalana bilərlər. Bu, diaqnoz, 

qiymətləndirmə və müalicə yanaşmaları haqqında məlumat verməyi, valideynin, bacı - qardaşların 

və digər ailənin diaqnozunun nə demək olduğunu və autizm sindromu olan uşağa məqsədlərinə 

çatmaqda kömək etmək üçün birlikdə çalışmağı əhatə edə bilər. 

Autizm sindromu olan uşaqların valideynləri və digər ailə üzvləri sosial işçi ilə əlaqə yarada 

bilərlər. Sosial işçi həmçinin valideynlə fərdi olaraq işləyə, onları cütlük və ya ailə terapiyasına 

sövq edə bilər. 

Autizmli uşaqlar və ailələri ilə aparılan peşəkar işlərdə bir çox fərqli mütəxəssis iştirak edir və 

fərqli müalicə yanaşmalarından istifadə olunur. Sosial işçi, autizmli uşaq və ailəsi ilə işləyən və 

müalicə prosesində funksional rol oynayan mütəxəssislərdən biridir.  

Uşaqlarına yenicə autizm diaqnozu qoyulmuş bir ailə ilə işə başlayanda, sosial işçi ilk 

növbədə ailənin autizmlə maraqlandığı müxtəlif mövzularda məlumat verir. Valideynlərin uşağın 

əlilliyi ilə bağlı dəqiq məlumat əldə etməsi vacibdir. Ailə, uşağın probleminin nə olduğunu və bu 

mövzuda nə edə biləcəyini bilmək və anlamaq ehtiyacı hiss edir. Bir çox insan böhran ortasında 

verilən məlumatları anlamır və qəbul etmir, sosial işçi bunu bilir və məlumatlandırmaq və uşağa 

necə yaxınlaşmaq barədə maarifləndirmək üçün ailəni müvafiq peşəkar heyətə yönəldir.  

Sosial işçi, valideynlərə autizmli uşağı ilə bağlı hisslərini sərbəst şəkildə danışmağa imkan 

verir. Valideynləri, autizli uşağı ilə əlaqədar kədərini və digər hisslərini ifadə etməyə təşviq edir. 

Uşaqlarına autizm diaqnozu qoyulan bir ailədə böhran vəziyyəti yaranır. Ailə, xəyal etdiklərindən 

fərqli bir uşağa sahib olmaqdan əziyyət çəkir, kompleks duyğular yaşayır və duyğularını idarə 

etmək üçün peşəkar yardıma ehtiyac duyur. Bu nöqtədə, sosial işçinin ən vacib vəzifələrindən biri, 

valideynləri autismli uşağı ilə bağlı duyğularını danışdırmaqdır. Hollis bu prosesi ―havalandırma‖ 

adlandırır [4]. 

Autizmli uşaq sahibi olmaq ailənin həyat tərzini dəyişir. Gələcək qeyri -müəyyəndir və bir 

çox valideyn onları nə gözlədiyini bilmir. Sosial işçi, valideynlərə autizmli uşaqları olan digər 

ailələrlə görüşməyə imkan yaradır. Bu yolla, uşaqlarına yenicə autizm diaqnozu qoyulan ailələr, 

həyatlarını necə idarə etdikləri və problemlərini necə həll etdikləri haqqında  fikir əldə edə bilər və 

autizmli bir uşağı olan ailələrdən autizmli uşaqları ilə yaşadıqları təcrübədən faydalana bilərlər. Bu 

çox mənalı bir təcrübə və yeni valideynlər üçün əhəmiyyətli bir dəstək olacaq.  

Autizmli uşaqların təhsil mərkəzlərində və ya autizm üçün müalicə proqramları həyata keçirən digər 

reabilitasiya və təhsil mərkəzlərində çalışan sosial işçilər valideynlərin təhsil proqramlarında iştirak 

etməsini təmin etməlidirlər. Autizmli uşaqların müalicə qrupundakı ailə ilə bütün mütəxəssislər 

arasında əməkdaşlığın təmin edilməsi uşağın təhsilinin müvəffəqiyyətinə müsbət təsir edəcək. Bu 

baxımdan, autizmli uşaqların reabilitasiyası və təhsil prosesində komanda işi çox əhəmiyyətli rol 

oynayır. Arıkana görə (1: 48); ―Komanda, hər biri xüsusi bilik və bacarıqlara sahib olan, 

təcrübələrini ümumi bir məqsəd ətrafında bölüşmək üçün bir araya gələn üzvlər qrupudur‖. 

Autizmli uşaqların reabilitasiyası üçün yaradılan müalicə qruplarında həkimlər, sosial işçilər, 

psixoloqlar, uşaq inkişafı mütəxəssisləri, xüsusi tərbiyəçilər, müəllimlər və bəzi digər peşəkar heyət  
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var. Bu gün, autizmə yalnız tibbi baxımdan yanaşmanın problemin ölçülərini yetərincə 

qiymətləndirməməsi və bu sahədə həyata keçirilən müalicə proqramlarında fənlərarası bir 

yanaşmanın mənimsənilməsi ümumi olaraq qəbul edilir. Bu komandanın bir üzvü olaraq, sosial işçi, 

komanda daxilində harmoniyanı təmin etməkdən və evdəki təcrübələri ilə təhsil proqramı arasında 

bir körpü yaratmaqdan məsuldur. Sosial işçi ailənin autizmli bir şəxsi qəbul etməsini təmin edir. 

Ailəni autizmli bir insana qarşı necə davranacağını öyrədir və dəstəkləyir. Autizmli bir insanın 

etmədiyini deyil, nə etdiyini görməsinə imkan verir. Bu məqsədlə fərdlərlə və qruplarla işləmək 

kimi əsas sosial iş metodlarından səmərəli istifadə edir. 

Autizm sindromu ilə bağlı ailəsinə fayda verə biləcək cəmiyyət resurslarını səfərbər edir və 

ailənin bu qaynaqlardan faydalanmasını təmin edir. Autizmli uşaq dünyaya gəldikdə, ailədəki digər 

uşaq da böhrandan təsirlənir. Valideynlər vaxtlarının çox hissəsini autizmli uşağının müalicəsi üçün 

reabilitasiya mərkəzində və xəstəxanada keçirirlər. Bu halda ailənin digər uşağına lazımi qayğı 

göstərə bilməsi üçün vaxtı qalmır. Bu səbəbdən autizmli uşağın bacı və qardaşında qısqanclıq və 

geriləmə kimi xüsusiyyətlər meydana gələ bilər.  

Sosial işçi, valideynlərin mümkün qədər normal bir həyat sürməsinə və digər uşaqları ilə vaxt 

keçirməsinə kömək edir. Ailə ilə münasibətlər əsnasında sosial işçi hər iki valideynini mümkün 

olduğu qədər görmək üçün səy göstərməlidir. Valideynlərin bu böhranlı vəziyyəti birlikdə həll 

etməsi çox vacibdir. Bu istiqamətdə peşəkar yardım almayan bir çox ailələrdə, bir valideyn, çox 

vaxt ata, əlilliyi olan uşağın gündəlik qayğısına və ailənin üzləşdiyi gündəlik problemlərə görə çox 

məsuliyyət daşımır. Hər iki valideyn də uşaqla əvvəldən fəal məşğul olarsa, işi paylaşmağa davam 

etmə şansı daha yüksəkdir. Bu proses ailə mühitinə də müsbət təsir edəcək. Bu səbəbdən sosial işçi, 

hər iki valideynə peşə münasibətləri müddətində məsuliyyətləri haqqında məlumat verməli və 

problemləri birlikdə aradan qaldıra bilməsi üçün ailəni dəstəkləməlidir. Weick ―Bütün insanlar 

güclüdür‖ deyir. Hər bir insanın daxilində potensial güc var və bu güc aktivləşdirilə bilər. Sosial işçi 

insanların özlərində olan güclü tərəfləri dəstəkləyirsə, bu səylərin müsbət inkişaf etmə ehtimalı arta 

bilər.  

Gücləndirmə yanaşmasına əsaslanaraq, sosial işçilər, problem nə olursa olsun, müştərinin 

güclü tərəflərini tapırlar. Müştərinin problemləri üzərində dayanmaq əvəzinə, müştərinin güclü 

tərəflərinə diqqət yetirir və problemi həll etməyə təşviq edirlər [9].  Autizmli uşaqların ən 

təəccübləndirici xüsusiyyətlərindən biri, bir çox sahədə məhdud bacarıqlara sahib olmalarına 

baxmayaraq, bəzi sahələrdə sahib olduqları xüsusi bacarıqlardır. Bunlar ümumiyyətlə danışma 

bacarıqları və mücərrəd məna daşımayan bacarıqlardır. Məsələn, çox mürəkkəb tapmacaları 

mexaniki olaraq həll edə bilən, uzun və mürəkkəb cəmləri çox tez və dəqiq hesablaya bilən autizmli 

uşaqlara rast gəlmək olar. Autizmli uşaqlarda tez-tez rast gəlinən bu xüsusi bacarıqlar musiqi, 

riyaziyyat və rəsm bacarıqları üzərində qurulub [2]. Autizmli uşaqla işləyən sosial işçi, uşağın bu 

cəhətlərindən xəbərdar ola bilər və mövcud potensialı ortaya çıxarmaq üçün digər komanda 

üzvlərinin dəstəyini istəyir və autizmli uşağı güclü tərəfləri ilə sosial həyata daxil etməyə çalışır. Bir 

sözlə, bütün bu vəzifələri götürmə və yerinə yetirmə prosesində sosial işçi komanda üzvləri ilə 

məsləhətləşməli, onlardan məsləhət almalı və vəzifəni onlarla bölüşməlidir. Önəmli olan əl - ələ 

verib məqsədə çatmaqdır. 
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Тунзала Вердиева  

Роль социального работника в улучшении качества жизни детей с аутизмом и их 

семей 

 

Резюме 

Аутизм, как тип эмоциональной и умственной отсталости, называется состоянием 

дистанцированности или оторванности от других людей и социальной жизни. Хотя в 

прошлом предлагалось множество причин и методов лечения аутизма, сейчас принято 

считать, что аутизм вызывается многими причинами, а не только одной. Социальный 

работник, специализирующийся на аутизме, часто может помочь и поддержать родителей, 

детей и взрослых с аутизмом государственным учреждением, организацией инвалидов или 

группой самопомощи. Социальные работники работают с людьми с аутизмом и их семьями 

для решения сложных вопросов, а также для консультирования, мониторинга 

благосостояния и поддержки семьи. 

Ключевые слова: аутизм, социальный работник, междисциплинарный подход к 

лечению. 

 

Tunzala Verdiyeva  

The role of the social worker in improving the quality of life of children with autism and 

their families 

 

Summary 

Autism, as a type of emotional and mental disability, is referred to as a state of distance or 

disconnection from other people and social life. Although many causes and treatments have been 

suggested for autism in the past, it is now accepted that autism is caused by many factors, not just 

one. A social worker who specializes in autism can often help and support parents, children, and 

adults with autism by a government agency, disability organization, or self-help group. Social 

workers work with people with autism and their families to address complex issues, as well as 

counseling, welfare monitoring, and family support. 

Keywords: autism, social worker, interdiciplinary treatment approach. 
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Xülasə 

XXI əsrdə bütün dünyada könüllülük fəaliyyətləri artmışdır. Rahatlıqla demək mümkündür 

ki, könüllülük fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsində tələbələrin xüsusi rolu və çəkisi vardır. Bu 

baxımdan tələbə könüllülər hərəkatı ilə əlaqədar mövcud olan dünya təcrübəsi haqqında 

apardığımız tədqiqatda tələbələrin könüllülük proqramlarında çəkisinin bu qədər artmasının bir 

nailiyyət olduğu diqqətə çatdırılır. Bununla yanaşı, könüllülüyün yüz illərdir ki, təkamül keçirərək 

inkişaf etməkdə olduğundan bəhs edilir. Məqalədə həmçinin vurğulanır ki, bu gün az qala bütün 

ölkələr könüllülük proqramlarında tələbələrdən istifadə edirlər. Məqalədə dünyanın bir çox qabaqcıl 

ölkəsində tələbələrin tibb, ekologiya, fövqəladə hallar, pedaqogika, elm və sair kimi müxtəlif 

sahələrdə köməyinə ehtiyac duyulmasından söz açılır, ardınca isə ABŞ, Rusiya, Türkiyə, İsrail, 

Skandinaviya ölkələri, eləcə də Çin və Yaponiya kimi ölkələrdə tələbələrin könüllülük 

fəaliyyətlərinə qoşulması üçün xüsusi proqramların hazırlanmasından bəhs edilir.  

Açar sözlər: dünya, könüllülük, təcrübə, təkamül.  

 

GiriĢ 

Son illər ərzində bütün dünyada könüllülük fəaliyyətləri artmışdır. Bu könüllülük 

fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsində tələbələrin xüsusi payı vardır. Demək olar ki bütün ölkələr 

tələbələrdən könüllülük proqramları üçün istifadə edirlər. Dünyanın bir çox qabaqcıl ölkəsində 

tələbələrin müxtəlif sahələrdə köməyinə ehtiyac duyulur. ABŞ, Rusiya, Türkiyə, İsrail, 

Skandinaviya ölkələri, eləcə də Çin və Yaponiya kimi ölkələrdə tələbələrin könüllülük 

fəaliyyətlərinə qoşulması üçün xüsusi işlər görülür, xüsusi proqramlar hazırlanır. Bu nailiyyətlər, 

əlbəttə ki, qısa müddətdə əldə olunmayıb. Könüllülük yüz illərdir ki, təkamül keçirərək inkişaf 

etməkdədir.  

Tələbə könüllülər hərəkatı və tarixi təkamülü 

Könüllülüyün mənşəyi XII əsrdə İngiltərəyə gedib çıxır, burada könüllülər tərəfindən idarə 

olunan 500-dən çox xəstəxana var idi. Ancaq hələ də istisna etmək olmaz ki, insanlar bundan əvvəl 

də fədakarlıqla başqalarına kömək edirdilər. Başlanğıcda könüllülük din və dini qurumlarla sıx 

bağlı idi. Fransız dilindən götürülmüş ―könüllülük‖ sözünün işlədilməsi ilk dəfə XVII əsrə aid olsa 

da, XVIII əsrdə insanların könüllü hərbi xidmətə getdiyi vaxtlarda istifadə olunmağa başladı. Bu 

gün bu söz daha çox hərbi xidmətlə deyil, ictimai işlərlə bağlıdır [4, s. 335]. 

Mütəşəkkil könüllülüyün tarixi bu gün bildiyimiz kimi gənclərin, xüsusən də qadınların 

yaralı əsgərlərə kömək etmək və ləvazimat toplamaq üçün təşkilatlandığı böyük döyüşlər və 

müharibələrlə başlayır. Rəsmi olaraq təşkil edilən könüllülük XIX əsrdə XX əsrin əvvəllərində 

zirvəsi ilə başlamış və bəzi təşkilatlar bu gün də aktivdir
 
[10, s. 327]. 
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Tələbə könüllülər hərəkatı isə ilk dəfə ABŞ-da meydana çıxmışdır. Tələbə könüllülər 

hərəkatı ilk dəfə dini kontekstdə meydana çıxmışdır. On doqquzuncu əsrin sonlarının sosial və dini 

mühiti tələbə könüllülər hərəkatı kimi hərəkatın yaranması və inkişafı üçün demək olar ki, hər 

cəhətdən əlverişli idi. Qərb sivilizasiyasının hökmranlıq və nüfuz dövrü idi. Dövrün yüksələn 

millətçiliyi xarici missionerlik müəssisəsi üçün mühüm motivasiya təmin edirdi, çünki Amerika  

sivilizasiyasının uğuru onun xristian mənşəyinə aid edilirdi. Birinci dünya müharibəsindən əvvəlki 

Amerika mədəniyyətinin ruhu biznesə və müəssisələrə yönəlmiş ekspansionizm və aktivizmdən 

ibarət idi. Bu dövrdə Amerika mədəniyyətinin elmi pozitivizmə doğru dəyişməsi tələbə könüllüləri 

hərəkatının öz işinin ətraflı statistik sübutlarına vurğu etməsində əks olunurdu
 
[1, s. 470]. 

Tarixə ekskursiya etdikdə görürük ki, Qurtuluş Ordusu (The Salvation Army) imkansız 

insanlar üçün işləyən ən qədim və ən böyük təşkilatlardan biri olmuşdur. Xeyriyyə təşkilatı olsa da, 

yarandığı gündən bəri bir sıra könüllü proqramlar təşkil etmişdir. Ümumilikdə isə 19-cu əsrə qədər 

ehtiyacı olan insanlara kömək etmək üçün bir neçə rəsmi xeyriyyə təşkilatı mövcud idi [2, s. 40]. 

XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində təkmilləşdirilmiş nəqliyyat və rabitə sayəsində 

dünyanın uzaq guşələrinə səyahət heç vaxt olmadığı qədər mümkün idi. Dünya səhnəsi əsasən 

müharibələrdən azad idi. Bu dövrdə böyük qazancları ucbatından kütləvi hücuma məruz qalan 

xristian maqnatları xarici missioner müəssisəsinin dəstəyinə böyük məbləğdə töhfələr verir və bu 

maliyə əsasında böyük tələbə könüllü birlikləri yaranırdı [7, s. 410]. Xarici missiyalar üçün ilk 

qeyri-rəsmi tələbə könüllüləri qrupu 1888-ci ildə Prinston Kollecində yaradılmışdır. Robert P. 

Uaylder də daxil olmaqla, beş tələbə məqsəd bəyannaməsini tərtib etmişdir [6, s. 27].  

20-ci əsrin ilk onilliklərində Rotary International, Kiwanis International, Association of 

Junior Leagues International və Lions Clubs International daxil olmaqla bir neçə könüllü təşkilat 

yaradıldı
 
[4, s. 336]. 

İkinci Dünya Müharibəsi tələbə könüllülər hərəkatına başqa bir ab-hava gətirdi, bu sahədəki 

səylər ilk dəfə xaricə kömək üçün göndərilən könüllü qruplara (məsələn, Sülh Korpusu) yönəldi. 

Könüllülüyün artan populyarlığı ilə bir çox akademik qurumlar və iş yerləri tələbələrindən və 

işçilərindən könüllülük fəaliyyəti ilə məşğul olmağı tələb etməyə başladılar. İkinci dünya 

müharibəsi zamanı minlərlə tələbə könüllülər ordunun və daxili cəbhənin bir çox ehtiyaclarına, o 

cümlədən ləvazimatların toplanmasına, məzuniyyətdə olan əsgərləri əyləndirməyə və yaralılara 

qulluq etməyə kömək edən könüllülərə nəzarət edirdi [2, s. 42]. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra 

tələbələr öz fədakarlıq səylərini başqa sahələrə, o cümlədən yoxsullara kömək etmək və xaricdə 

könüllü olmaq kimi sahələrə göstərdilər. ABŞ Prezidenti Lindon B. Conson 1964-cü ildə 

yoxsulluğa qarşı müharibə elan etdikdə tələbələrin könüllülük imkanları genişlənməyə başladı və 

növbəti bir neçə onillikdə də davam etdi. Könüllülərin işini tapmaq prosesi daha çox rəsmiləşdi və 

daha çox könüllü mərkəzlər formalaşdı [4, s. 337]. 

Ancaq könüllülükdə ən böyük inqilab internetin ixtirası ilə baş verdi. Dünyanın hər yerindən 

fərdləri və təşkilatları birləşdirmək, sözün qlobal şəkildə yayılmasını mümkün etmək və fiziki 

sərhədlərlə məhdudlaşmamaq interneti tələbə könüllülər dünyasında əsl inqilaba çevirir. İnsanlarla 

daha asan əlaqə qura bilən təşkilatlar onlayn siyahılar və indekslər işə saldılar. Faydalı platformalar 

yaradıldı, daha çox könüllü müxtəlif imkanlar haqqında məlumat əldə etdikdən sonra 

maraqlanmağa başladı və əvvəllər çətinlik yaradan hər cür maneələri keçdi
 
[6, s. 28]. 

ABŞ-dan davam etsək, Milli və İcma Xidməti Korporasiyasının (Corporation for National 

and Community Service) məlumatına görə, 2015-ci ildə təxminən 64,5 milyon amerikalı və ya 

yetkin əhalinin 26,5 faizi 175 milyard dollar dəyərində 7,9 milyard saat könüllü xidmət göstərib. 

Bu, ildə təxminən 125-150 saat və ya həftədə 3 saat, saatda 22 dollar nisbətində hesablayır [6, s. 

29]. 
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Tələbə könüllülər hərəkatında müasir dünya təcrübəsi 
Dünyada tələbə könüllülər və könüllü təşkilatlar arasında effektiv şəbəkə yaratmağa kömək 

edilir. Bu layihələr bir çox müxtəlif ölkələrdə təşkilatlar tərəfindən idarə olunur. Dünyada 

milyonlarla insan böhran və təbii fəlakətlərdən əziyyət çəkir. Aİ və onun üzv dövlətləri dünyada 

humanitar yardımın aparıcı donorları sırasındadır. Humanitar yardım texnogen və təbii 

fəlakətlərdən zərər çəkmiş insanlara göstərilir, xüsusilə də ən həssas qurbanlara diqqət yetirilir. 

Böhran baş verdikdə, Avropa Komissiyasının Humanitar Yardım və Mülki Müdafiə Müdirliyi 

(ECHO) təsirə məruz qalmış əhalinin əsas ehtiyaclarını ödəmək üçün humanitar yardımı  

maliyyələşdirir və qida, sığınacaq, dərman və ya təmiz su ilə təmin edir. Bu dəstək əsasən tələbə 

könüllülər tərəfindən yerinə yetirilir [8, s. 145].  

ABŞ-da isə tələbə könüllülərə əsaslanan könüllülük nisbəti son iki onillikdə sabit qalmışdır. 

Əvvəlki araşdırmalara uyğun olaraq, 2019-cu ildə könüllülük dərəcələri demoqrafik, sosial-iqtisadi 

və ailə xüsusiyyətlərinə görə dəyişir
 

[3, s. 393]. Könüllülük ABŞ-da daha geniş vətəndaş 

fəaliyyətinin yalnız bir ölçüsünü təmsil edir. 2021-ci ilin sentyabrında toplanmış CPS CEV 

məlumatlarına əsasən COVID-19 pandemiyasının insanlara təsirlərini minimuma endirmək 

məqsədilə tələbə könüllülər reabilitasiya işlərində yaxından iştirak edirlər [9, s. 212].  

Türkiyədə könüllülüyün hüquqi tərifinin olmaması səbəbindən könüllülərin hüquq və 

vəzifələrinin tənzimlənməsinin qeyri-hökumət təşkilatlarına həvalə edildiyi vurğulanan 

araşdırmada, mümkün bir hüquqi tənzimləmə ilə əhatə olunması lazım olan məsələlər Aİ ölkələri ilə 

müqayisəli perspektivdə müzakirə edilmişdir. Gənclər və uşaqlar sahəsində çalışan könüllülərə 

diqqət yetirsək, bu könüllülərin əksəriyyətinin tələbə olduğunu görürük. Türkiyə qanunvericiliyində 

QHT-lərin tələbə könüllülərlə əlaqələrini iştirakçılığı təşviq edəcək şəkildə təşkil etmələri 

vurğulanır [5, s. 70]. 

Şimal qonuşumuz Rusiyada isə həm də tələbə könüllülüyün bir neçə əsas istiqaməti var: 

- Xüsusi təhsili olmayan vətəndaşlar üçün tibbi könüllülük. 

- Psixoloji könüllülük, o cümlədən vətəndaşların psixi vəziyyətinin dəstəklənməsi və 

korreksiyası, yeni mühitə uyğunlaşmaya köməklik. 

- Məişət könüllüləri - həyatın çətinliklərində köməklik, yeməklərin çatdırılması. 

- Pedaqoji - böyüklər və uşaqlarda bacarıqların inkişafı, asudə vaxtın təşkili. 

- Hüquqi - hüquqi yardımın göstərilməsi, vətəndaşların qanuni mənafelərinin müdafiəsi. 

- Heyvan - evsiz heyvanlara və sığınacaqlara qayğı, həddindən artıq məruz qalma, müalicə 

[9, s. 213]. 

Dünyada daha çox İsraildə tələbələr üçün mikro-könüllülük proqramları yaradılır. Mikro-

könüllülük daha böyük bir layihəni təşkil edən kiçik tapşırıqları yerinə yetirən könüllü və ya 

könüllülər qrupunu təsvir edir. Bu vəzifələr çox vaxt tədqiqat, xeyriyyə və ya qeyri-hökumət 

təşkilatının xeyrinə olur. Bu, adi könüllülükdən fərqlidir, çünki tapşırıqlar cəmi bir neçə dəqiqədən 

bir neçə saata qədər vaxt aparır və könüllü uzunmüddətli öhdəlik götürmür [8, s. 146]. Virtual 

könüllülük forması olaraq, tapşırıqlar adətən internetə qoşulan cihaz, o cümlədən smartfonlar 

vasitəsilə onlayn şəkildə paylanır və tamamlanır. O, adətən müraciət prosesi, yoxlama və ya təlim 

müddəti tələb etmir, tamamlanması cəmi bir neçə dəqiqə və ya bir neçə saat çəkir və könüllüdən 

davamlı öhdəlik tələb etmir [6, s. 30]. 

İsveç, Norveç və Finlandiya kimi Skandinaviya ölkələrində də könüllülük tələbələr arasında 

geniş yayılmışdır. Xüsusilə də ekologiya və ətraf mühit sahəsində şüurluluğun artırılması 

istiqamətində tələbələr fəal iş görürlər. Ekoloji könüllülər ətraf mühitin monitorinqi (məsələn, vəhşi 

təbiət) daxil olmaqla bir sıra fəaliyyətlər həyata keçirirlər: yaşıllaşdırma və alaq otlarının 

təmizlənməsi kimi ekoloji bərpa və təbii mühit haqqında başqalarının maarifləndirilməsi. Onlar 
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həmçinin yerli ictimaiyyətin və ziyarətçilərin xeyrinə piyada yollarının, açıq sahələrin və yerli 

şəraitin yaxşılaşdırılmasında icma əsaslı layihələrdə iştirak edirlər [5, s. 71].  

Asiya ölkələrində, xüsusilə də Çin və Yaponiyada da tələbə könüllülər ətraf mühit ilə bağlı 

işlərdə fəal iştirak edirlər. Bu ölkələrdə ekoloji könüllülük müxtəlif formalarda mövcuddur: 

1) Praktiki: Könüllülər yaşayış mühitinin praktiki idarə olunması, bitki örtüyünün kəsilməsi, 

invaziv növlərin çıxarılması və s. ilə məşğul olurlar. 

2) Fandreyzinq: Bir çox ətraf mühit təşkilatları xeyriyyəçilik xarakteri daşıyır və buna görə 

də maliyyə dəstəyi üçün ianələrə etibar edirlər. Əsaslar üzrə vəsaitin toplanmasına tələbə könüllülər 

cəlb olunur. 

3) İnzibati: hüquqi və ya PR bilikləri kimi peşəkar bacarıqları olan tələbə könüllülər inzibati 

dəstək göstərmək üçün bu bacarıqlardan istifadə edərək dəstək rolunda könüllü ola bilərlər [5, s. 

73]. 

 Ümumilikdə baxdıqda son illərdə bütün dünyada tələbələrin könüllülük proqramlarına cəlb 

olunması sürətlənib və dünyanın bir çox qabaqcıl ölkəsində tələbə könüllülərin köməyinə tez-tez 

müraciət edilir.  

Nəticə 

Tələbə könüllülər hərəkatı ilə əlaqədar mövcud olan dünya təcrübəsi haqqında apardığımız 

tədqiqatın nəticəsinə görə söyləmək mümkündür ki, son illər ərzində bütün dünyada könüllülük 

fəaliyyətləri artmışdır. Bu könüllülük fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsində artıq yüz illərdir ki 

tələbələrin xüsusi rolu və çəkisi vardır. Tələbələrin könüllülük proqramlarında çəkisinin bu qədər 

artması, əlbəttə ki, bir nailiyyət hesab oluna bilər. Bu nailiyyətlər, əlbəttə ki, qısa müddətdə əldə 

olunmayıb. Könüllülük yüz illərdir ki, təkamül keçirərək inkişaf etməkdədir. 

Bu gün isə demək olar ki bütün ölkələr könüllülük proqramlarında tələbələrdən istifadə 

edirlər. Dünyanın bir çox qabaqcıl ölkəsində tələbələrin tibb, ekologiya, fövqəladə hallar, 

pedaqogika, elm və sair kimi müxtəlif sahələrdə köməyinə ehtiyac duyulur. ABŞ, Rusiya, Türkiyə, 

İsrail, Skandinaviya ölkələri, eləcə də Çin və Yaponiya kimi ölkələrdə tələbələrin könüllülük 

fəaliyyətlərinə qoşulması üçün xüsusi işlər görülür, xüsusi proqramlar hazırlanır.  
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Zemfira Qurbanova 

STUDENT VOLUNTEER MOVEMENT: WORLDWIDE EXPERIENCE 

 

SUMMARY 

In the 21st century, volunteerism has increased worldwide. It is safe to say that students 

have a special role and weight in the implementation of volunteer activities. In this regard, our study 

of the world experience of the student volunteer movement highlights the fact that such an increase 

in the weight of students in volunteer programs is an achievement. At the same time, it is said that 

volunteerism has evolved over hundreds of years. The article also emphasizes that today almost all 

countries use students in volunteer programs. The article discusses the need for students in many 

advanced countries to help in various fields such as medicine, ecology, emergency, pedagogy, 

science, etc., followed by student volunteering in the United States, Russia, Turkey, Israel, 

Scandinavia, China and Japan. development of special programs to join their activities. 

Keywords: world, volunteerism, experience, evolution. 

Земфира Курбанова 

 

СТУДЕНЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: МИРОВОЙ ОПЫТ 

 

РЕЗЮМЕ 

В 21 веке добровольчество увеличилось во всем мире. Можно с уверенностью сказать, 

что студенты имеют особую роль и вес в осуществлении волонтерской деятельности. В связи 

с этим наше изучение мирового опыта студенческого волонтерского движения подчеркивает 

тот факт, что такое увеличение веса студентов в волонтерских программах является 

достижением. В то же время говорят, что волонтерство развивалось на протяжении сотен 

лет. В статье также подчеркивается, что сегодня практически все страны используют 

студентов в волонтерских программах. В статье рассматривается потребность студентов во 

многих передовых странах в помощи в различных областях, таких как медицина, экология, 

экстренная помощь, педагогика, наука и др., а также студенческое волонтерство в США, 

России, Турции, Израиле, Скандинавии, Китае и других странах. Япония разработка 

специальных программ для присоединения к их деятельности. 

Ключевые слова: мир, волонтерство, опыт, эволюция. 
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Xülasə 

Məqalədə elmin dünya hadisə və prosesləri tədqiq edilmiş, müxtəlif proqnozlar verilmişdi. 

Alimlər tərəfindən təbiət, cəmiyyət, habelə insan haqqında nəzəri və praktiki biliklər, o cümlədən də 

Azərbaycanda elmin inkişaf mərhələləri haqqında bəhs edilmişdi.  

Elmin tarixinə toxunulan məqalədə elmin yaranmasının və ilkin inkişafının qədim Misir və 

Mesopotamiya, eləcə də antik Yunanıstan, Helenistik Misir və Roma ilə əlaqədar olduğu bildirilir. 

Həmçinin Avropada sxolastikanın tüğyan etdiyi dövrlərdə orta əsrlərdə İslam dünyasında elmi 

dünyagörüşün inkişaf etdiyi və İslam mədəniyyətinin tənəzzülü ilə yenidən Avropada maarifçilik 

cərəyanı ilə intişar tapmağından söz açılır.  

Məqalədə həmçinin qədim tarixə malik Azərbaycan elmindən də bəhs edilir. Bu baxımdan, 

məqalədə Manna, Atropatena və Albaniyada elmin öz dövrünə görə kifayət qədər inkişaf etdiyi 

bildirilir. Bundan sonra Azərbaycanın Ərəb xilafətinin tərkibinə qatılması elmin inkişafına öz 

töhfəsini verməsindən və sonrakı dövrlərdə Səfəvilər dövründə və çar Rusiyası dönəmində 

ölkəmizdə elmin daha çox inkişaf etməsindən geniş bəhs edilir. Tədqiqata əsasən ölkəmizdə daha 

sonra AXC və sovetlər dövründə elm özünəməxsus formada inkişaf etmişdir. Müstəqillik dövründə 

isə ölkəmizdə elmin inkişafı daha çox ümummilli lider Heydər Əliyev və onun layiqli davamçısı 

İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır. 

Açar sözlər: Azərbaycan, alim, inkişaf, mərhələ.  

 

GiriĢ 

Elmi dünyagörüşünün meydana gəlməsini və mərhələlərini elm tarixi araşdırır. Elm tarixi 

elmi biliklərin öyrənilməsi və elmin inkişafı, o cümlədən təbiət və ictimai elmlərin tarixini tədqiq 

edir. 18-ci əsrdən 20-ci əsrə qədər olan dövrdə uzun müddət yanlış hesab edilən faktları elmi 

faktlarla əvəz etmək yolunu tutmuşdur. 

Elmi dünyagörüşünün inkişafı qədim Misir və Mesopotamiyadan müasir dövrə qədər 

fasiləsiz olmuşdur. Azərbaycanda da elmin inkişafı dünyada elmin inkişafına paralel olmuşdur. Bu 

baxımdan məqalədə Azərbaycanda elmin inkişaf mərhələlərindən bəhs olunur.  

Elmi dünyagörüĢünün yaranması və inkiĢafı 

Elm, dünya hadisələrinin müşahidəsini, izahını və proqnozunu irəli sürən, kəşf və ixtiralar 

edən alimlər tərəfindən dünya, həmçinin insan və cəmiyyət haqqında nəzəri və praktiki biliklər 

məcmusudur. Bunun əksinə olaraq, elm tarixşünaslığı elm tarixçilərinin istifadə etdiyi üsullarını və 

onların təkamülünü öyrənir. 
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 İngilis sözü olan alim (scientist) sözünün tərifi nisbətən yeni dövrdə - 19-cu əsrdə ilk dəfə 

Uilyam Uhevel (1794–1866) tərəfindən istifadə olunmuşdur. Əvvəllər tədqiqatçılar özlərini ―təbiət 

filosofları‖ adlandırırdılar [5, s. 23]. 

Bir çox qədim sivilizasiyalar sistematik olaraq astronomik müşahidələr aparır və məlumat 

toplayırdılar. Planetlərin və ulduzların maddi təbiəti haqqında düşünmək əvəzinə, onlar səma 

cisimlərinin nisbi mövqelərinin qrafikini tərtib edərək, çox vaxt onların cəmiyyətə təsirindən nəticə 

çıxarırdılar. Qədim sivilizasiyalara misal çəksək, bu dövrdə elmi dünyagörüşünün meydana çıxdığı  

regionlardan biri Misir idi. Bu dövrdə qədim Misir astronomiya, riyaziyyat və tibbdə əhəmiyyətli 

irəliləyişlər əldə etmişdir [9, s. 18]. 

Misirlə təxminən eyni dövrdə Mesopotamiyada da elmi dünyagörüşünün meydana 

çıxmasına aid əlamətlər vardır. Şumerdəki (indiki İraq ərazisində) Mesopotamiya xalqı eramızdan 

əvvəl 3500-cü illərin əvvəllərindən etibarən dünya və təbibət üzərində müşahidələrinin bir hissəsini 

rəqəmsal məlumatlarla qeyd etmişdir [8, s. 30]. Bununla yanaşı, Babil astronomiyasında ulduzların, 

planetlərin və ayın hərəkəti haqqında qeydlər müəlliflərin yaratdığı minlərlə gil lövhələrdə 

qalmışdır [7, s. 29]. Ancaq sistemli elmi dünyagörüşünün meydana çıxması əsasən Antik 

Yunanıstan ilə əlaqələndirilir. Klassik Antik Çağda kainatın işləmə mexanizminin sual altına 

alınmasının izləri təbiət fəlsəfəsi kimi tanınan mücərrəd tədqiqatlarda, etibarlı təqvim yaratmaq, 

müxtəlif xəstəliklərin müalicə üsullarını təyin etmək kimi təbii məqsədlərlə aparılan araşdırmalarda 

görülə bilər. Sonrakı dövrlərdə isə Platon və Aristotel təbiətdə sonrakı tədqiqatları formalaşdıracaq 

təbii fəlsəfənin ilk sistemli diskursunu aparmışdır. Bütövlükdə əsaslandırmanın inkişafı sonrakı 

elmi tədqiqatlar üçün faydalı olmuşdur [5, s. 43].  

Helenistik Misirdə (Yunan Misiri) isə Evklid riyazi vibrasiyanın əsasını qoymuş və indiyə 

qədər yazılmış və bu gün də istifadə olunan ən ilhamverici dərslik olan "Elementlər" kitabında 

müddəa, nəzəriyyə və sübut anlayışlarını təqdim etmişdir. Əgər qədim dövrdə elmin inkişafından 

danışırıqsa, Çinin və Hindistanın adını çəkməmək mümkün deyil. Xüsusilə Çində elmin inkişafı 

qədim dövrdən orta əsrlərə qədər dayanmadan irəliləmişdir. Gördüyümüz kimi qədim dövrdə elmi 

dünyagörüşünün meydana çıxması həm paralel, həm də ardıcıl formada dünyanın bir çox yerində 

baş vermişdir [7, s. 43]. 

Bizans İmperiyası hələ də Konstantinopol kimi öyrənmə mərkəzlərini saxladığı halda, Qərbi 

Avropa elmi 12-13-cü əsrlərdə orta əsr universitetlərinin inkişafına qədər monastırlarda davam 

etmişdir [9, s. 71]. Orta əsrlərdə həmçinin İslam mədəniyyəti elmin inkişafına təkan vermişdir. 

Müasir kimya elminin qurulmasında müsəlman kimyaçıları və kimyagərləri mühüm rol oynamışlar. 

Bu dövrdə İslam dünyasının digər məşhur alimləri arasında Fərabi (polimat), Əbu-əl-Kaim əz-

Zəhravi (yeni cərrahiyə metodları), Əbu Reyhan əl-Biruni (hindşünaslıq, geodeziya və 

antropologiya), Nəsrəddin Tusi (polimat) və İbn Xəldun (demoqrafiya, mədəniyyət tarixi, 

tarixşünaslıq, tarix fəlsəfəsi və sosiologiya) kimi böyük alimlər vardır [5, s. 45]. 

Maarifçilik dövründə Avropa 17-ci əsrdən başlayaraq 18-ci əsrdə sürətlənən müasir elmə 

doğru qətiyyətli addımlar atmışdır. Birbaşa Nyuton, Dekart, Paskal və Leybnisin əsərlərinə 

əsaslanan bu dövr Benjamin Franklin (1706-1790), Leonhard Eyler (1707-1783), Mixail 

Lomonosov (1711-1765) və Jan le Rond kimi alimlərlə səciyyələndirilmişdir [5, s. 55]. 

Elm tarixinə əsasən, müasir elm 20-ci və 21-ci əsrlərdə elmin inkişafını əhatə edir. Müasir 

elmin əsası elmi pozitivizmlə qoyulmuşdur. Bu gün elm olaraq yalnızca pozitivist elm hesab olunur. 

Pozitivist elm eksperimental elmdir. Termin fransızca pozitiv sözündən götürülüb, "fakt, müəyyən 

edilmiş, sübut edilmiş, müsbət" deməkdir. Məntiqi pozitivizmin yoxlanılabilirlik meyarının mühüm 

tənqidi post-pozitivizmin tənqidi realizm qolunun üzvü Karl R. Popperdən gəlmişdir. Popper 

―səhvlərimizdən öyrənirik‖ prinsipindən çıxış edərək elmi nəzəriyyənin yoxlanılmasının qeyri- 

mümkün olduğunu, lakin onun saxtalaşdırıla biləcəyini müdafiə edirdi [4]. 
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 Pozitivist elmin formalaşdığı 20-ci əsr özündən əvvəlki əsrlərlə müqayisə olunmaz dərəcədə 

elmin inkişafına şahid olmuşdur. 20-ci əsr həm dəqiq və təbiət, həm texniki, həm də sosial-siyasi 

elmlərin inkişafını şərtləndirmiş və həm elm sahələrini fəlsəfədən ayırmış, həm də elm sahələrini 

bir-birindən ayırmışdır. Bəzi elmlər sinkretiklikdən xilas olmuş və müstəqil elm sahələrinə 

bölünmüşdür. Bu baxımdan ən inqilabi dəyişikliklər fizika elmində meydana gəlmişdir [4]. 20-ci 

əsrdə eyni zamanda bir çox sosioloji və politoloji məktəb meydana çıxmışdır. Bunlar əsasən Alman 

və Amerikan məktəbləridir. Sosiologiyanın inkişafı bərabərində antropologiyanın da inkişafını 

şərtləndirmişdir. 19-cu əsrin sonlarında "antropometrik üsullara" əsaslanan "antropoloji" inandırma 

ilə "etnoloji" inandırma (mədəniyyətlərə və ənənələrə nəzər salanlar) "insan öyrənmə" uğrunda 

böyük bir rəqabət var idi və bu fərqlər sonralar insanlar arasında bölünmənin bir hissəsi olmuşdur 

[8, s. 70]. Ümumiləşdirsək, bizim fokuslandığımız sosial elmlər son yüz ildə çox böyük inkişaf yolu 

keçmişdir. Bu gün artıq sosial elmlər insanın məşğul olduğu hər şeylə əlaqəsini araşdıran, hadisələri 

tədqiq edərkən insanı və insanların formalaşdırdığı cəmiyyəti mərkəzə tutan akademik fənlər 

məcmusudur. 

Azərbaycanda elm 

Azərbaycanda qədim və erkən dövrdə elmin mövcudluğu və inkişafı barədə məlumat azdır. 

Ancaq yenə də bilirik ki, Manna hökmdarları İranzu (e.ə.737-718/17) və Ahşeri (vəfatı e.ə. 659) 

ölkədə elm və mədəniyyətin inkişafına böyük diqqət verirdilər. Mannalıların mineralogiya, kimya, 

riyaziyyat, astronomiya, tibb, kənd təsərrüfatı və s. sahələrdə təsəvvürləri var idi. O dövrdə Urmiya 

gölü ətrafındakı bütün ərazilərə suvarma kanalları çəkilmişdi. Ölkədə çoxlu əkin sahələri, taxıl, arpa 

və çaxır anbarları vardı. Aqrar sahənin belə yüksək səviyyədə təşkil olunması kənd təsərrüfatı 

sahəsində dərin elmi biliklər tələb edirdi [2, s. 11]. E.ə. IX-VI əsrlərdə Azərbaycanda həndəsə və 

riyaziyyat elmləri də inkişaf edirdi. Dəqiq həndəsi hesablamalar Manna memarlarına şəhərlər 

salmağa, saraylar və möhtəşəm qalalar inşa etməyə imkan verirdi. Binalar tikilməzdən öncə onların 

layihələri hazırlanırdı [2, s. 13]. Ellinizm dövründə yaşamış bəzi Azərbaycan alimləri, zadəganları 

və tacirləri artıq yunan dilini yaxşı bilirdilər.Hətta kiçik şəhərlərdə və kəndlərdə yaşayan savadlı 

insanların da yunan elminin müddəaları haqqında təsəvvürləri vardı. Atropatena dövlətinin 

Avroman bölgəsində aparılmış arxeoloji qazıntıların gedişində ellinizm dövrünə aid yazılı 

perqament sənədləri tapılmışdır. Yunan təsiri daşıyan bu sənədlərdə o dövrün hüquq və kənd 

təsərrüfatı elmlərinə aid məlumatlar toplanmışdı [2, s. 14]. I-VII əsrlərdə indiki Azərbaycan 

Respublikasının əsas ərazisini əhatə etmiş Qafqaz Albaniyası dövlətində müxtəlif eimlər inkişaf 

edirdi. Albaniyada məskunlaşmış xəzər, savir, hun və başqa türk tayfalarının da özünəməxsus 

əlifbası olmuşdu. Bu əlifba ilə bütün türk xalqlarının mədəni irsi olan Orxon-Yenisey qayaüstü 

yazıları yaradılmışdı. Tarix elmi ilə yanaşı, Albaniyada başqa elmlər də inkişaf edirdi. Ölkədə 

riyaziyyat, kənd təsərrüfatı, tibb üzrə mütəxəssislər çalışırdı. Başqa xristian ölkələrində olduğu 

kimi, Qafqaz Albaniyasında da yunan dili geniş yayılmışdı, burada qədim yunan və orta əsr Bizans 

alimlərinin və filosoflarının əsərlərini tanıyırdılar. Yuxarıdakıları Azərbaycan elminin inkişafının 

birinci mərhələsi adlandırmaq olar. İkinci mərhələni əhatə edən orta əsrlərdə isə ölkəmizdə elm 

daha çox inkişaf etmişdir. Xilafət dövründə (VII-IX əsrlər) Azərbaycan ərəb qoşunları tərəfindən 

işğal olundu və ölkə İspaniyadan Hindistana qədər uzanmış Ərəb xilafətinin tərkibinə qatıldı. Bu, 

Azərbaycan alimlərinin böyük bir coğrafiyada təmsil olunmağa başlaması ilə nəticələndi [1, s. 19]. 

IX əsrdən sonra Ərəb xilafətinin zəifləməsi Azərbaycanda nıilli dövlətçiliyin bərpası ilə nəticələndi. 

O dövrdə Azərbaycanda Sacilər, Səlarilər, Rəvvadilər, Şəddadilər, Atabəylər və Şirvanşahlar 

dövlətləri kimi güclü müstəqil məmləkətlərin yaranması elm və mədəniyyətin inkişafına təkan 

verdi. Şirvanşahlar və Atabəylər elm və mədəniyyətə himayədarlıq edirdilər. Onlar öz saraylarında 

görkəmli alimləri toplayır və onlara elmi əsərlər yazmağı sifariş edirdilər.  
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 Bu dövrün ən inkişaf etmiş elm sahələri fəlsəfə, hüquq, ədəbiyyat, dilçilik, riyaziyyat, 

astronomiya, tibb və kimya idi [1, s. 20]. XVI əsrdə Azərbaycanın və İranın vahid Səfəvilər 

imperiyasının tərkibində olması hər iki ölkənin bir-birinə yaxınlaşmasında böyük rol oynamışdı. Bir 

çox Azərbaycan yazıçıları, şairləri, tarixçiləri, alimləri İranın müxtəlif bölgələrində yaşayır va fars 

mədəniyyətinə qiymətli töhfələr verirdilər. İran elminin nümayəndələri də Azərbaycan alimləri ilə 

sıx əlaqədə olur və öz yaradıcılıqlarında Azərbaycana geniş yer ayırırdılar. Ona görə də 

Azərbaycanın bir sıra elm xadimləri, eyni zamanda İran alimləri sayılır və bəzi fars va başqa 

millətlərin nümayəndələri isə Azərbaycanda yaşayıb yaradır və Azərbaycan alimləri sayılırdılar
 
[1, 

s. 21]. 

1801-28-ci illərdə Rusiya Şimali Azərbaycan xanlıqlarını işğal edəndən sonra burada Qərb 

elminin təsiri və nüfuzu artmağa başladı. Ölkədə Qərb təhsil sistemi əsasında fəaliyyət göstərən 

məktəblər açılır, azərbaycanlılar isə Rusiya və Avropa ölkələrində təhsil alırdılar. Qabaqcıl 

Azərbaycan alimləri çoxəsrlik Şərq elminin ənənələrini inkişaf etdirməklə yanaşı, müasir Avropa 

elminin nailiyyət və metodlarından da bəhrələnməyə başladılar [3, s. 66]. 

XIX əsrin birinci yarısından Azərbaycan alimlərinin rus şərqşünaslığında oynadıqları rol 

durmadan artmağa başlayır. Rus və Avropa təhsili görmüş Azərbaycan ziyalıları da öz növbəsində 

rus alimlərini qədim Şərq mədəniyyəti, ədəbiyyatı, tarixi, fəlsəfəsi, eləcə də Azərbaycan, fars və 

ərəb dilləri ilə tanış edirdilər. Azərbaycan elminin XIX əsrdə əldə etdiyi ən böyük uğuru təbiət və 

texnika elmlərinin inkişafıdır. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda neft sənayesinin tərəqqisi 

ilə bağlı kimya və neft kimyası inkişafa başladı. Rusiya İmperator Texniki Cəmiyyətinin Bakı 

Bölməsi təsis olundu [1, s. 25]. 

XX əsrin başlaması ilə Azərbaycan elmi üçüncü mərhələyə qədəm qoydu. Bununla belə çar 

hökümətinin Azərbaycanda ali təhsil məktəblərini (universitetləri), elmi cəmiyyətləri va elmi-

tədqiqat qurumlarını təsis etməyə izn verməməsi Azərbaycanda elmin inkişafını ləngidirdi. Yalnız 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti(AXC) dövründə - 1919-cu ildə ölkədə milli kadrları hazırlayan ilk 

ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti (BDU) təsis olundu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

(AXC) (1918-20) və Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası (SSR) (1920-91) dövründə 

Azərbaycan elmi daha da inkişaf etmişdir [1, s. 26]. XX əsrdə (xüsusilə ikinci yarısında) əsrin 

ortalarında yaranmış Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) qədim və zəngin ənənələri 

olan Azərbaycan xalqının intellektual potensialının səmərəli təşkilində, elmin dövrün tələblərindən 

irəli gələn strateji istiqamətlərinin muəyyənləşdirilməsində, fundamental və tətbiqi elm sahələrinin 

inkişafında müstəsna rol oynamışdır [1, s. 30]. 

Azərbaycan elminin inkişafının dördüncü mərhələsi müstəqillik dövrüdür. Azərbaycan 

dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra elmdə islahatların həyata keçirilməsi üçün əlverişli 

zəmin yarandı. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2003-cü il 4 yanvar tarixli 

fərmanı ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına (AMEA) Azərbaycan Respublikasında elmin 

inkişafını təşkil və təmin edən, dövlətin elm və elmi-texniki siyasətini həyata keçirən, 

Azərbaycandakı bütün elmi muəssisələrin və ali məktəblərin elmi tədqiqat fəaliyyətini əlaqələndirən 

və istiqamətləndirən, Azərbaycan Respublikasını xarici ölkələrdə elmi və elmi-texniki fəaliyyət 

sahəsində təmsil edən ali dövlət elmi təşkilat statusunun verilməsi ilə Akademiyanın fəaliyyət 

dairəsi xeyli genişləndirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2009-cu il 4 

may tarixli sərəncamı ilə isə ―Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafi üzrə 

milli strategiya‖nın və ―Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafi üzrə milli 

strategiyanin həyata keçirilməsi ilə bağli dövlət proqramı‖ı təsdiq edilmişdir [6, s. 15]. 

Nəticə 

Elmi dünyagörüşünün meydana gəlməsini və mərhələlərini elm tarixi araşdırır. Elm tarixi 

elmi biliklərin öyrənilməsi və elmin inkişafı, o cümlədən təbiət və ictimai elmlərin tarixini tədqiq 
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edir. Elmin yaranması və ilkin inkişafı qədim Misir və Mesopotamiya, eləcə də antik Yunanıstan, 

Helenistik Misir və Roma ilə əlaqədardır. Daha sonra Avropada monastırlarda inkişaf edən elm orta  

əsrlərdə İslam dünyasında intibahını yaşamış, İslam mədəniyyətinin tənəzzülü ilə yenidən Avropada 

maarifçilik cərəyanı ilə intişar tapmışdır. 20-ci əsrdə isə getdikcə elmin mərkəzi Avropadan ABŞ-a 

köçmüşdür.  

 Azərbaycanda da elmin qədim tarixi var. Azərbaycanda qədim və erkən dövrdə elmin 

mövcudluğu və inkişafı barədə məlumat azdır. Ancaq yenə də bilirik ki, Manna, Atropatena və 

Albaniyada elm öz dövrünə görə kifayət qədər inkişaf etmişdir. Bundan sonra Azərbaycanın Ərəb 

xilafətinin tərkibinə qatılması elmin inkişafına öz töhfəsini vermişdir. Daha sonra isə Səfəvilər 

dövründə və çar Rusiyası dönəmində ölkəmizdə elm daha çox inkişaf etmişdir. Daha sonra isə AXC 

və sovetlər dövründə elm özünəməxsus formada inkişaf etmişdir. Müstəqillik dövründə isə  

ölkəmizdə elmin inkişafı daha çox ümummilli lider Heydər Əliyev və onun layiqli davamçısı İlham 

Əliyevin adı ilə bağlıdır.  
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Зумруд Гасанова 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУКИ В МИРЕ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Резюме 

В статье исследуются мировые события и процессы науки, даются различные 

прогнозы, рассматриваются теоретические и практические знания ученых о природе, 

обществе, а также человеке, а также этапы развития науки в Азербайджане. Обращаясь к 

истории науки, в статье утверждается, что зарождение и раннее развитие науки связано с 

Древним Египтом и Месопотамией, а также Древней Грецией, эллинистическим Египтом и 

Римом. Говорят также о развитии научного мировоззрения в исламском мире в Средние века 

в период расцвета схоластики в Европе и возрождении просвещения в Европе с закатом 

исламской культуры. В статье также рассматривается древняя история азербайджанской 

науки. В связи с этим в статье говорится, что наука в Манне, Атропатене и Албании  
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достаточно развита для своего времени. После этого присоединение Азербайджана к 

Арабскому халифату способствовало развитию науки и дальнейшему развитию науки в 

нашей стране в период Сефевидов и период царской России. Согласно исследованию, наука 

позже развивалась уникальным образом в нашей стране во времена Народного фронта и 

советского периода. В период независимости развитие науки в нашей стране во многом 

связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева и его достойного преемника 

Ильхама Алиева. 

 Ключевые слова: Азербайджан, ученый, развитие, этап. 

 

Zumrud Hasanova 

 

THE EMERGENCE OF SCIENCE IN THE WORLD AND THE STAGES OF 

DEVELOPMENT OF SCIENCE IN AZERBAIJAN 

Summary 

The article examines world events and processes of science, gives various forecasts, 

examines the theoretical and practical knowledge of scientists about nature, society, and man, as 

well as the stages of development of science in Azerbaijan. Turning to the history of science, the 

article states that the origin and early development of science is associated with Ancient Egypt and 

Mesopotamia, as well as Ancient Greece, Hellenistic Egypt and Rome. They also talk about the 

development of the scientific worldview in the Islamic world in the Middle Ages during the heyday 

of scholasticism in Europe and the revival of enlightenment in Europe with the decline of Islamic 

culture. The article also examines the ancient history of Azerbaijani science. In this regard, the 

article says that science in Mann, Atropatene and Albania is quite developed for its time. After that, 

the accession of Azerbaijan to the Arab Caliphate contributed to the development of science and the 

further development of science in our country during the period of the Safavids and the period of 

tsarist Russia. According to the study, science later developed in a unique way in our country during 

the Popular Front and the Soviet period. During the period of independence, the development of 

science in our country is largely associated with the name of the national leader Heydar Aliyev and 

his worthy successor Ilham Aliyev. 

Key words: Azerbaijan, scientist, development, stage. 
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Abstract 

Anti-colonial movements sharpened the identity of colonized people across the globe. After 

the end of colonial period ethnic and religious question re-emerged that threatened very existence of 

several post-colonial states. Moro Muslims of Southern Philippine also started the secessionist 

movements to protect their religious and ethnic identity and challenged the post-colonial structure 

of modern Philippine state.  Finally, in 2019, Moro Islamic Liberation Front has established peace 

with Philippine government after the historic plebiscite that held in Moro region. International 

community welcomed the peace accord between MILF and Philippine government and hoped that 

conflict would get resolved and peace would prevail in the region. Since colonization Moro people 

continued to make effort to save their dignity and preserve their religious and cultural identity. 

Sometime their struggle had been against the onslaught of Spanish and American colonialism and 

another time it was directed against the despotic rule of successive Philippine‘s governments.  

Keywords: Moro, Islam, colonialism, Philippine, Southeast Asia. 

 

Introduction: 

To perceive current situation of Moro Muslims, it is required to explore the role of Islam in 

shaping pre-colonial south-East Asian states and societies. Impact of Islam on the region reflects in 

every sphere of life. Since the seventh century A.D., the caravans of Muslim traders from India, 

Persia, and south Arabia started to come to insular Southeast Asia in search of trade opportunity. 

When they started to settle in the region and their number grew with passing the time, they built 

mosques and prayer houses near their settlements and colonies, they also brought religious scholars 

with them to help in performing their Islamic obligations. However, the turning point came in the 

region when a local ruler accepted Islam. After that converting to Islam became widespread, the 

ruler also gained wider legitimacy that transcended his local subjects.  

People of insular Southeast Asia started to accept Islam in bulk. Islam reached northern 

Sumatra in the thirteenth century.  Borneo and the Southern Philippines came in contact with Islam 

in the sixteenth century A.D. In 1300, entire Pasai kingdom of at the northeastern tip of Sumatra 

had become adherents of Islam; the first Muslim graveyards were found in East Java belongs to the 
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same period. In 1500, Muslims‘ rules had been established across Sumatra, Java, Sulawesi, and the 

Moluccas. In the Later period, the coastal areas of Kalimantan and the islands of Sulu, Mindanao, 

and Palawan also became part of the greater Muslim community, apart from these regions, some 

ethnic groups of mainland Southeast Asia, such as Cham in Cambodia and Arakanese in Myanmar 

also accepted Islam. 

 Enough evidence is available that shows the early existence of Islamic societies in Southeast 

Asia, for the example, Venetian trader Marco Polo who visited northeast Sumatra at the end of the 

thirteenth century said that the petty kingdoms of Perlak and Pedir had Muslim rulers. The well-

known medieval Arab traveler Ibn Battuta visited the same area during the mid-fourteenth century. 

A Chinese Muslim called Ma Huan travelled to Java in 1433. The Portuguese traveler Tome Pires 

has also written about Java in 1515 in his travelogue. There are a lot of Western and indigenous 

documents are available that reflect the early presence of Muslims in Southeast Asia (Geertz, 1971: 

12-16). 

Local accounts show that Islam in Southeast Asia has deep connection with South India, 

Islam spread from Pasai that was a tinny kingdom in the region of north Sumatra but Islamic 

missionary came from Malabar an Iceland at the Coromandel Coast. Because there was a long 

tradition of trade activities between South India and insular Southeast Asia. However, in 

subcontinent, Islam came first in South India then North India. South Indian Islam has root in 

Hadhramaut presently in Yemen. Therefore, majority of the people in South India and in Southeast 

Asia follow the Shafai‘s jurisprudence that is one of the prominent legal school in Islam (Robson, 

1981:  259-92). 

Modern historians see the expansion of maritime trade as major cause of spreading Islam in 

the region. From the first century of Hijrah, there were some small Muslim mercantile groups 

including Arabs, Indians and newly converted local traders in the archipelago. They did not get any 

kind of significance in early phase but they gained ground in later phase. 
“In the sixteenth century along Java’s north coast, a string of port polities came to the fore that 

developed into junctions of international trade. There an Islamic “middle class” settled, mixed with the local 

population, and eventually took over the local administration. The mosque of Demak was apparently already 

built in the last quarter of the fifteenth century” (Pigeaud and De Graff, 2009: 7). 

Javanese historical chronicles give different accounts as far spreading of Islam in the region is 

concerned, according to these accounts Islam entered in the region due to the activities of nine 

missionary workers that were called Wali Sanga, who played major role in spreading Islam in Java 

region under the leadership of Sunan Kalijaga of the town of Demak. A major turning point came in 

the history of island after capturing the Mojopahit in 1527 that was under the Hindu King. But 

recent studies give different picture; it shows that Mojopahit court had Islamic consultants for a 

long time. kingdom was in decline before coming under the control of Muslim traders or missionary 

workers. 

 In the beginning of the fourteenth century, Malacca region of Malay Peninsula was 

developed as an important port. it was used as a passage for the maritime trading network between 

the Indian Ocean and the China Sea. According to local chronicles, especially as per Malay records 

(Sejarah Melaya), Since ruling elites of the region accepted Islam and they adopted title ―Sultan‖ it 

made significant cultural impact on the history of Malay Peninsula. Spreading Islam brought some 

positive changes in the region. People accepted Islam at mass level because Islam stressed on the 

worth of individuality, adopting the Islamic legal framework further ensured the rule of law that 

gave the sense of security to common people. Ensuring the rule of law persuaded the large numbers 

of Indian cloth merchants to come to region for trade therefore region became prosperous (Andaya 

and Andaya, 2001: 52-54). 
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 Islam spread in Southeast Asia by and large peacefully; there was no obstacle for common 

people to accept Islam. People converted themselves by professing simple faith (Shahadah) but they 

don‘t have proper knowledge of the Quran, at that time Islam did not emerge as organized religion 

or cultural force. people used to observe only five obligations of Islam. Even several pre-Islamic 

rituals and customs were allowed to continue in practice. Islamic missionaries and mystics along 

with Muslim traders of different ethnic background played major role to carry the message of Islam 

across Southeast Asia from the coastal areas to the interior areas. These Muslim missionaries and 

mystics usually lived in rural areas and where they established Islamic schools, Mosques and 

monasteries to preach and propagate Islam.  

―Shariah‖ is regarded as legal aspect of Islam which is based on the interpretation of the 

Quran and traditions of the Prophet along with independent reasoning that were also some time 

linked with mysticism. Shariah basically deals with external aspects of Islam, its Implementation 

starts with outward practice that helps believers to strength their conviction in Islam. Therefore, 

Muslim preachers and Mystics since beginning established institutions in which young male 

students used to be trained for reciting Quranic text and interpreting it (Tafsir), along with, they 

were also given instructions in other Islamic disciplines especially in mysticism. Religious Scholars 

and those who performed the pilgrims (Haj) used to have great command of social respect in rural 

society because they were perceived as pious and selfless persons and they were not scared to speak 

to higher authority for the development of local communities (Gross. L Max, 2007: 1-19). 

 Islam and Anti-colonial movements in Southeast Asia  

Majority of Muslim countries in sixteenth century began to decline and started to lose to 

western powers because of new technology and administrative system that emerged in the Europe 

were more advanced in comparison with Muslim world. Therefore, pre- modern period is seen as 

declining time, there was overall reduction in military power and political domination. In the same 

period, Western imperial interest grew in Muslim land that became reason for important transitions 

in the Muslim world (Esposito,1999: 510). 

Since the sixteenth century, Europeans started to come to different parts of Southeast Asia and 

got settled. But in the early phase of nineteenth century, Europeans became in position to control 

the major parts of coastal areas and transformed the entire maritime trading system in their favor. 

Portuguese colonized Malacca region in 1511 that happened a turning point in the region‘s history 

and changed the political order of Malay world (Taylor, 2003: 115- 119).  

 During the process of colonization, First, majority of the population in the hinterlands had 

been colonized and later colonizers not only expanded their areas of jurisdiction, but they succeeded 

to draw new international boundaries that were unknown earlier, this also changed the social and 

political structure of the land completely. With the beginning of colonization in the region, the 

decline of old Muslim elites also started. colonizers produced new middle class and elite groups. 

consequently, old elite groups who lost their power and prestige were forefront of the anti-Western 

resistance movements and they also led the anti-colonial movements fiercely (Adas, 1979). 

In major parts of Indonesia, the Dutch colonial administration adopted the policy to keep the 

local Muslim rulers and elites at edge who had been traditional power centers. Source of their 

power was customary law (adatrecht) and chiefs of the communities had privilege and position in 

local social setting. Usually, religious missionary activities and process of colonization started 

together, colonial power supported missionaries‘ activities in their respective colonized region. As 

far Dutch colonial power is concerned, Dutch administration did not encourage or promote the 

Christian missionary activities too much in the strongly Muslim dominated areas. But 

administration supported missionary activities in other parts where Muslims were not so much 

strong such as in the central Moluccas, Nord Sulawesi, central Kalimantan, Flores, and central 

Sumatra. To keep the region completely under their control, Dutch administration continued their 

military expeditions in the region especially in the Aceh region of north Sumatra; it had not been 
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easy for Dutch to end the resistance. On the other hand, Acehnese people perceived their resistance 

against Dutch colonizers as a holy war (Jihad) that was forced on them to wage against the 

colonizers, finally Dutch succeeded to bring the region under their occupation. 

 There is no doubt; Dutch have had military might, they were more advanced militarily than 

local people who were resisting the occupation. However, colonizers did not only use their military 

power to further the process of colonization, but they also brought the scholars and experts who 

could have helped them in their cause.  Dutch brought with them orientalist C. Sonouck Hurgronje 

who played major role in the success of Dutch military expansion. He advised Dutch colonial 

officials about local population, especially about their internal differences in Sumatra which was  

used cleverly by Dutch colonial administration during their military campaign in the region (Taylor, 

2003: 138-141). 

In contrast to Dutch administration‘s colonial policy in Indonesia when British colonized 

Malaysia, they adopted different policy, they introduced indirect rule and kept the Sultans in their 

places as nominal heads in their provinces. The Sultans were bond to accept the advice of British 

resident in all government affairs, but their authorities were allowed to prevail as far the local 

Muslim traditions and customs are concerned. Through this political arrangement British 

administration tried to accommodate old traditional elites in colonial power structure and through 

this policy, they sought local elites ‘loyalty by not damaging their positions and privilege in 

respective society. Power sharing mechanism provided stability to the region and there was not so 

much resistance to British interests or hegemony. But this policy also safeguarded the official 

position of Islam and created the perception that Islam had been strengthened by the arrangement of 

power-sharing between Sultans and colonizers (Kratoska, 2001). 

By nineteenth century, west hegemonized entire world, this hegemony brought crisis one after 

another to Muslim world. Due to renaissance and enlightenment in Europe, a lot of new 

developments took place in the Western world that also influenced the Muslim societies. from 

intellectual and ideological point of view, these developments emerged as challenge to conventional 

role of religion, it also affected the traditional function of Islam. Technological development in west 

such as invention of steam shipping provided opportunity to the Muslim across the globe to visit 

Mecca for performing annual pilgrimage (haj), that brought Muslims from different part of world 

together and made possible for them to form the relations with each other. Due to development in 

communication technology in premodern time, Arab Peninsula and Southeast Asia came close with 

each other as well (Jonge and Kaptein, 2002). 

Another development which played major role to transform the world in general and Muslim 

world in particular was the invention of printing press. Especially vernacular press created a new 

kind of awareness among the common Muslim and they became aware of each other‘s plights.  First 

time they realized the deep impact of colonialism on their land.  Their leaders either religious or 

temporal, they employed the new means of communication to mobilize the people against western 

imperialism. To respond the western colonialism, they also initiated Islamic reform and revivalist 

movements that were new to common Muslim. The development of printing press sharpened the 

new Islamic identity that is called Ummah.  This identity was existed before, but it was not used as 

major political force or instrument. It brought entire Muslim community across the region at one 

political platform. The emergence of pan-Islamic and anti-colonial movements across the Muslim 

world in the early decades of the twentieth century also influenced the Muslim community across 

the Southeast Asia. Basic motive of Pan-Islamism was political, as Jamaluddin al-Afghani and his 

comrades thought that Islam can be useful instrument to wage the struggle against western 

imperialism. Secondly, there was common perception that Muslim can be mobilized and united 

only on the basis of their common religious identity when they would feel that their religious 

identity is not safe. Pan- Islamism also created a religious consciousness among the Muslims; they 

realized that the reason of their declination is that they are not following the true path of prophet  
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and his early successors. Therefore, it is required to purify the religion from the influence of 

local cultures. Pan-Islamism was not only religion centered anti-imperialist and anti-colonial 

movement, but it also paved the way to begin reforming and revivalist trends within Muslim 

society.  Therefore, these movements have been seen as response to European dominance in their 

respective region. Although Pan-Islamic movement was not completely conservative one. Pan-

Islamism also have had element of modernism a long with a new Salfi consciousness that emerged 

in pre – colonial time. Under the influence of this new Salfism, a section of Muslims started to view 

the world in the context of Darul Islam and Darul Harb. Colonization of Muslim world by western 

power also enhanced this medieval Muslim worldview, Muslims across the world came in contacts 

with each other on the occasion of pilgrimage (annual Haj) and started to think about this idea to 

liberate their lands from colonizers.   

  students from different part of Southeast Asia turned to Islamic learning centers especially to 

Al-Azhar in Cairo for studying the Islamic Sciences. In their stay in Cairo, they got acquainted with 

prominent Muslim reformers and intellectuals of the time such as Abduh, Rashid Reza, Shakeb 

Arsalan and others. After coming back to their respective countries, they started to disseminate 

these ideas by writing in local vernacular press. They also translated the articles from Al-manar in 

vernacular languages for their readers. These developments brought a new Islamic awakening 

among the Southeast Asian Muslims.  Debates related to reformism, modernism and conservativism 

started in the local press that created several Islamic schools of thoughts in Southeast Asia (Ozcan, 

1997:  21-63). 

Pan- Islamism got transformed into nationalism either religious nationalism or secular 

nationalism across Muslim world. It also helped to emerge Nationalist movements in Southeast 

Asia. The first nationalist movement that contained Islamic elements was the Sarekat Islam in 

Indonesia. This movement was founded in central Java in 1912. It refused to accept any 

collaboration between Indonesians and the colonial power because they thought that the dominance 

of Western culture, norms and values would create disarray in Islam. However, due to its radical 

approach the movement could not gain the popularity in the Indonesian society and faded away 

rapidly. This movement was highly reactionary, it has not had long- term concrete program for the 

people, therefore people rejected the movement and did not rally around the organization. later Its 

leadership called themselves social revolutionaries. Usually, these kinds of movement employed the 

anti-west rhetoric to attract the masses but masses did not accept this rhetoric at all.  

Another movement emerged in Indonesia which was called Muhammadiyah movement; the 

founder of the movement was Haji Ahmad Dahlan (1868-1923) of the Kauman in Yogyakarta, who 

studied in Mecca. Movement gained the modernist and reforming outlook. Its objective was to 

uplift the Muslims‘ life standard; the movement showed interest in promoting the education among 

Muslims by establishing chain of better schools. They also wanted to upgrade the hospital so people 

should have better health care access (Alfian, 1989). In 1920s, another socio cum political reformist 

‗Kaum muda’ movement came into existence that encompassed whole Malaya lands and politicized 

the indigenous people. First time it started to propagate political nationalism in multi- ethnic and 

multi- cultural land. But this movement could not succeed to gain support at massive level. Between 

1925 and 1928, ethnically Malayan and Indonesian students studying at Al-Azhar University Cairo 

published ―Servan Azhar a periodical from Cairo. This journal not only published those articles that 

were related to pan-Islamism but also discussed the pan-Malayanism (uniting Malaya and 

Indonesia) and propagated anti colonial nationalism. In the 1930s, Islamic reformist newspaper 

―Saudara” started ‗a pen friend initiative‘ that provided the intellectual basis for pan Malayan 

nationalism. But the newspaper was very careful not to get involved in any kind of political 

activism because of fear that colonial can make banned the newspaper. To avoid any kind of 

turmoil, therefore, newspaper claimed that it had only social and cultural objectives (Roff, 1995:  

87-89, 212-18). 
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Islam in Southeast Asia has distinct characteristic in comparison with India or Arabian 

Peninsula, several Western authors have observed that Southeast Asian Islam has been more 

moderate than Islam in the Middle East because of syncretism of Southeast Asian Islam. By 

comparing Morocco with Indonesia, Clifford Greetz (1971) observed: 
“Islam, with exception of a few pockets in Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi, entered around the 

Hindu-Budhist Javanese state and therefore did not construct a civilization but “appropriated” one. In this 

way, Islam fits in with a general Southeast Asian pattern of selective borrowing of cultural elements that 

come from the outside” (Greetz 1971). 

Islam evolved in Southeast Asia as tolerant religion toward other religions and cultures. 

mostly Islam appropriated other‘s cultural norms and values. The reason is Islam came in Southeast 

Asia by peaceful means either through mystic teachings or traders, usually, mystic teaching of Islam 

has been peaceful and inclusive. Islamic Mysticism accepted the fusion of Islamic doctrine with 

pre-Islamic cultural norms and values, if it is not explicitly against monotheism. The mystical 

aspect of Southeast Asian Islam has relation with the development of Sufism in Islam. In Southeast 

Asia, generally Muslim merchants and missionaries were associated with mystical brotherhoods 

(tareqat). These Tareqat people used to organize zikir gathering; it is a kind of act in which people 

repeat the name of Allah together. As Feener observed; 
“Observed the dominant Sufi school of doctrine in the Southeast Asian region comprised two roots, 

first an elaboration of the Neoplatonic Ibn al-Arabi and second the Sufism formulated by Al-Ghazali. Other 

authors and encyclopedic texts covering a wide spectrum and different origins were studied alongside these 

two, all part of a highly complex cultural transfer into local manuscript. Similarly, Malay authors, like 

Hamzah Fansuri in the sixteenth century and Nur al-Din al-Raniri in the seventeenth century, acted as 

transporters of Islamic mystic ideas” (Feener, 1998: 571-92). 

Moro Muslims in Philippine:  

Moro as community is described a dozen of different ethnic groups of Muslims; who are 

almost 4 million; they are inhabitants of southern Philippines. Since the ninth century, Muslim 

merchants used this route to go to china, in fourteenth century, this region became the part of 

Malaya-Muslims‘ land, it included bordering land of Sulu and Celebes seas. In the island of 

Mindanao, several sultanates came into existence, while those islands near to North Borneo were 

dominated by Sultanate of Sulu and its capital was in Jolo region. Basically, the history of Muslim 

Mindanao in the broader sense is regarded as the history of insular Southeast Asia. It is historical 

fact that Malaysian and Indonesian societies were influenced by ancient Indian culture, Islam and 

western colonization as well (Nathan, Kamali, 2005: 45-51). 

Contemporary Muslim society of Mindanao reflects the same cultural trend of their 

neighbors.  ancient Indian culture, Islam and western colonization have impact on contemporary 

Moro society. To perceive the contemporary ethno-religious conflict of Moro Muslims, it is 

required to examine the cultural and historical impacts that made the problem complicated. The first 

external impact which manifested on the cultural development of Mindanao was Indianization of 

larger part of South East Asia between the first and fourteenth centuries. In this period, there was a 

rise of great Hindu civilization such as Funan, Srivijaya, and Majapahit that impacted the great part 

of Southeast Asia (Francisco, 1974: 34-48). 

The last phase of thirteenth century observed the spread of Islam across the insular Southeast 

Asia. Emergence of new religion in the region also started to influence the cultural milieu of the 

Sulu Archipelago and Mindanao.  process of Islamization of Moro also was initiated gradually; it 

impacted the social fabric of the land, but it did not transform the cultural identity of the region‘s 

population completely over coming six centuries. The earliest evidence of Islam‘s presence in the 

Sulu area is the Tomb of Sayid Alawi Balpaki in the Tawi-tawi island group, this tomb has been 

built in 1310 AC. It suggests the presence of a Muslim community in the region as early as the last 

quarter of the thirteenth century (Sarangani, 1974: 49-73). 
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By the second half of the fourteenth century, there is strong evidence of presence of Muslims 

in Sulu region as genealogies-Tarsila- indicates the arrival of Muslim missionaries that were called 

makhhdumin, in the Sulu area. Sharif Auliya Makhdum who headed the one of the most famous 

missionaries that arrived in 1381 in Sulu. Ten years later, another missionary headed by an 

aristocratic Malaya Muslim Rajah Baguinda from north Borneo arrived in the region. The person 

whose name was Abu Bakr founded the first sultanate in Sulu in 1450. After the establishment of 

Sultanate, the process of Islamization grew fast. By the sixteenth century, contact of Moro 

increased with the Malaya Muslim land and this relation was further strengthened in the seventeenth 

century. They made alliance with their Muslim neighbors to wage war against Western colonization 

(Majul, 1999: 68). 

Islamization of Pulangi River basin of west central Mindanao started in the middle of 

fifteenth century when Muslim missionaries reached in the region and majority of the population 

accepted Islam and migrant Muslims also started to settle in the region. Around 1515, there was 

person, his name was Sharif Muhammad Kabungsuwan and he was mostly ascribed to bring Islam 

in the region. Magunindano and Maranao sultans claimed that Sharif Muhammad was their 

ancestor. But it is regarded that their claim was only to gain the legitimacy. Over the next century, 

marriage alliances took place among the royal families of Maguindanao, Sulu, and Ternate, in 

modern-day Indonesia, since Spanish came in Sulu at end of the sixteenth century; Islamic identity 

of Muslim inhabitants of Mindanao had been rooted in the soil (Majul, 1999: 76). 

By the seventeenth century, massage of Islam slowly reached from Cotabato to interior region 

of the Lake Lanao through the coastal city of Malabang. Spanish military expedition reports of 

1645 say about the local datus, they are Muslims but some of them still did not accept Islam. When 

in the last decade of nineteenth the century the Spanish came to Maranao, it was full of Muslim 

inhabitants (Majul, 1999: 77-78). 

Historians generally see the arrival of Islam in the Southern Philippines by peaceful means. 

Merchants and mystics played major roles to propagate Islam among indigenous people and 

gradually they succeeded to convert the ruling classes into Islam. Islam was not introduced by 

military might in the region, but it was propagated by mystics and merchants. Traditional leaders 

and their followers accepted Islam willingly, there was no military power behind Islam, therefore it 

was not seen as much foreign religion as Christianity when later reached in the sixteenth century in 

the region. Christian missionary has had Spanish military power, people saw Christianity as threat 

to their culture, norms and values (Majul, 1999: 28). In this context, as one observer said that Sufi 

version of Islam came into the region; it was mystical Islam that was suitable to spiritual traditions 

of local cultures. (Sarangani, 1974:  61-62) in fact, Islam came in the region peacefully and spread 

gradually across the Sulu Archipelago and larger part of western Mindanao, Islam played major role 

to shape the cultural landscape of the region. Manjul in his writings explained the influence of Islam 

in the region as follows: 
“These people in the Philippine gained from Islam a high sense of religious community, new laws, a 

more developed political organization, a new system of writing, and above all, a new ethical outlook on life. 

Having adopted values that transcended their race and particular culture, they began to consider themselves 

as an historical people, yet assuming all the time that their history was not the result of their own making 

and efforts. Without their consciousness as well as all the benefits that Islam brought to the peoples of Sulu 

and Mindanao, they would have easily been swept away by Western colonialism and relegated to the limbo 

of conquered people‖ (Majul, 1999: 84). 

In the mid sixteenth century, Spaniards started to come and colonize the Philippines. Islam 

spread almost in two centuries and gained the deep roots in the Tausug, Maguindanao, and 

Maranao ethnic communities. Usually kinship, common language, and common culture are 

perceived as the basis of ethnic identities. Islam brought the idea of Ummah that created a powerful 

spiritual bond. This bond helped to establish a new social and political structure. Due to these 

factors new kind of kinship ties emerged, these ties reshaped the identity of different communities, 
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brought them together and gave them sense of kinship with other Muslim groups. It also led to 

emergence of common Muslim nationalist identity (Majul, 1999: 54). 

Under the Spanish colonization, Muslim Filipinos faced entirely different culture, they also 

felt alien to new socio-political structure, Spaniards introduced new legal system that had no regard 

for adat and Shariah, they created new social status that nullified the taritib, and they also used the 

force to propagate Christianity in the region. When the Spaniards started to colonize the Muslims in 

the Philippines, they faced very strong resistance from them. ―Moors‖ as Filipinos Muslims were 

called by Spaniards because of their resistance to leave the Iberian Peninsula. The Moro conflict is 

continuing for almost three centuries due to involvement of rival independent powers. After the end 

of the Spanish regime in nineteenth century, majority of Christians Filipinos started to see the  

Moros as a separate ethnic and cultural group. Gradually this cultural and ethnic difference became 

very distinct between Muslim and Christian in Mindanao region (Mednick, 1965: 129). 

Moro’s Struggle for Separate identity in Philippine:  

Three centuries of Spanish rule was full of tension, the relations between Spaniards and 

Muslims were hostile to each other, there was no peace at all, there was continue conflict between 

colonizer and colonized. However, some time Spaniards dealt with the Sultans as independent 

sovereign rulers and agreed to make treaties with them, purpose of this gesture was to integrate 

Muslims with colonial political structure either by conquest or treaties. There was continue Spanish 

effort to control the region and establish its sovereignty and people always resisted this attempt. 

After two decades of Spanish rule, in which Spaniards succeeded to pursue the Sultans to accept 

Spanish sovereignty and Sultans unwillingly accepted this. Spanish rule created chaos in the region, 

during this period, systematically Muslim maritime commercial activities had been disrupted. 

Muslim settlements, farms and orchards had been destroyed; famine, disease and Spanish military 

expeditions reduced the population. They also lost the connection with neighboring Muslim Malays 

because Malays became the subject of British and Dutch colonial rule. Due to these developments 

Sultanates lost their independence. 

In the last phase of colonial rule, Spaniards adopted the liberal policy toward its Muslim 

subjects but Church‘s behavior did not change at all. It kept continue with its old policy towards 

Moro Muslims as far conversion of Muslims was concerned in Christian fold. This also reflects in 

their behavior as a known Spanish Jesuit in Manila was making very aggressive plan to convert 

entire Muslim population in Christianity, he thought, to keep the land continue colonized, it is 

important to force Muslims to accept Christianity. He criticized the official‘s tolerance of Islam and 

advocated if Muslims accept the Christianity, they would be better subjects of Spain as a Catholics 

Christians (Majul, 1988: 897-898). Before this plan would have seen the day of light, in 1898, the 

war between Spain and U.S broke out. Spaniards got defeated in this war, after that the treaty of 

Paris came in existence, as per this treaty Spain had to cede the Philippines to the USA, this war 

also brought new turn in the political history of the Moro Muslims. 

In the beginning of American colonialism, Muslims, or Moro as they were called by both 

Spaniards and Americans suffered a lot. American brutally suppressed those Sultans and datus who 

did not agree to accept the American occupation of their land. After some time, US officers found 

that Moro had very vibrant historical traditions; they have had well experimented social and 

political institutions to regulate their day-to-day life. Moro chiefs started to be perceived as a proud 

and powerful group, who command respect among their followers. There were few Protestant 

missionaries, who were keen to seek government support for converting Muslims into Christianity, 

US officials usually had been kept refrained from interfering into religious matter of Moro, except 

some Moro institutions, which were found against US law or interest had been removed. Like 

Spaniards, US also discouraged the Moro not to have any contact with Muslim World especially 

with the Muslims of the Malaya world. Americans were very suspicious about visiting of foreigners 

in Moro land, especially when Arab Muslims used to come to the Muslim South.  
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The colonial government introduced some administrative reforms to integrate the local Moro 

population with the newly established system; government inaugurated a public-school system, and 

a local constabulary for policing. After American colonization, internal migration took place in 

Philippine, Christian Filipinos started to migrate from other Islands as a civilian officials and 

agricultural settlers. The colonial government encouraged the Christians population‘s migration 

from north Philippine to improve the agricultural techniques of Muslim farmers. The essential 

purpose for which government promoted the migration was to integrate the Moro with those 

institutions established in northern part of country; therefore, Moro could be assimilated within 

system. This colonial policy led to more conflict and bloodshed (Majul, 1988: 899). Majority of 

gain independence from the USA. Before the formation of commonwealth Moro Muslims avoided 

participating in the Philippine nationalist movement which purpose was to government in 1935, 

several prominent datus tried to convince colonial government not to integrate the Muslim 

provinces with new republican state which had to come into existence later in 1946.  Moro basically 

wanted their own separate state; therefore, they preferred to remain under US tutelage until they 

succeed to gain independence so they could form their own state. Moro very clearly expressed their 

desire to colonial government; they don‘t want to get ruled by Christian Filipinos. Because they 

don‘t see themselves as Filipinos; in their view Filipinos mean Christians and they insisted to get 

identified separately from general Filipinos. Despite Moro lobbied hard to be treated separately. But 

US colonial government was under pressure from Christian nationalist groups who wanted to 

inherit the imperial state and insisted that the Muslim South should be the part of Philippine. 

Colonial government did not accept Moro‘s demand; they had been made part of the 

Commonwealth without their consent and finally they were forced to be the part of a Philippine 

Republic in 1946.  After that, land problem started in the south, because government made efforts to 

ease agrarian conflict in central Christian provinces of Luzon. Traditional Muslim‘s lands 

redistributed to thousands of Filipinos, and they were rehabilitated in the Muslim majority region, 

especially President Ramon Magsaysay administration adopted the policy to change the 

demography of Moro majority region by settling the Filipinos Christians. For the government, it 

was easy to take away the lands from Muslims in the name of land reform because Muslims held 

the land as common property without having titles; therefore, it was easy for the government to 

declare major part of Muslim lands as public lands. Outcome of governmental policy related to land 

reform created dispute between Muslims and Christian, because Moro people perceived this move 

of government as policy to create Christian majorities in those areas where Muslims lived in 

majority (Majul, 1988: 900). 

Thereafter massacre and genocide of Moro took place several time in the region, people 

suspected that the subsequent governments were behind these mischievous acts to marginalize 

Moro. Against this background Nur Misuari, founded ―Moro National Liberation Front‖ (MNLF), 

after 1972 MNLF started armed struggle against the government. Until early 1977, Misuri‘s 

leadership of the MNLF remained generally undisputed. However, since the beginning, Philippine 

government tried to split it. Hashim Salamt vice chairman of MNLF accused Misuris that he has 

sympathy for communism. Due to ideological differences in leadership, party got divided into two 

factions, one Slamat and other Misuri, later in 1985, salamat organized his faction and established 

his own party with the name of ―Moro Islamic Liberation Front‖ recently this group played major 

role in making peace treaty with present government. 

 Gender dimension of Moro Conflict    
As it has been observed in several conflict zones, females get affected more. The situation of 

females in the conflict-affected region of Mindanao is worst. The females have limited access to 

education and health services, their vulnerability to violence and trafficking are high. Due to 

continue conflict, the lack of livelihood opportunities increased.  
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Human Development index report shows that there is lack of gender equality and highest 

gender disparity exists in Moro Land, women education and literacy level in comparison with men 

are very low. Continuation of conflict in the region restrict the upward mobility of Moro women in 

Socio-political and economic life. This kind of   gender disparity is not only due to cultural or 

religious reason but also due to conflict in the Land.  In 2010 Asia Foundation study observed in its 

publication ―The Dynamics of Gender and conflict in Mindanao‖. 
“Decades of conflict have wrought substantial changes in women’s lives, as well as in male-female 

relationships. Women and girls have often borne the brunt of the conflict but have also taken on new roles. 

There is participation of women in activities organized by local non-governmental organizations which work 

to mitigate clan-based conflict, provide support to people displaced by conflict, and train citizens in small-

scale dispute resolution.”  The study further reflects that “women face numerous challenges in organizing 

effectively – they are often fragmented along religious, ideological, and class lines, and face pressure to  

subordinate discussions of their core gender issues to claims of nationalist or religious identity” (Dwyer and 

Guiam, 2010: 7-15). 

 According to this study, Mindanao is in severe displacement conditions and women and 

children constitute majority of displaced population. ―The National Action Plan related to Women, 

Peace and Security‖ acknowledges the obvious vulnerability of women and girls in conflict 

situations. The study also highlights the significance of gender-inclusive peace processes for 

sustainable peace. Preservation of peace in the region is important to bridge sexual and reproductive 

health gaps across the entire section of women in Moro land especially among the indigenous and 

internally displaced population. The Moro women case shows how the permanent negligence of 

sexual and reproductive health helps to conceal the root causes of sexual and gender-based violence 

during the conflict. It also keeps continue the political and economic marginalization of women and 

girls in post-conflict situation (National Action Plan on Women, Peace and Security: 2017-2022).  

 As far internally displacement‘s people in camps are concerned, usually, women and girls 

suffer the brunt of prolonged conflicts. They carry the intensified burdens on their solders. They are 

obliged to do domestic works especially prepare the food in relief camps for displacement people; 

this is also their responsibility to give their emotional support to male counterparts when they are 

facing traumas themselves. When peace effort prevails, and conflict ends.  Moro women and girls 

should be integral part of human development process which will take in near future. Promoting the 

gender justice and reproductive health rights must be the core of any peace process. Government 

and civil society both should encourage the female participation as peace makers. It is important for 

Philippine government and civil society; they should strengthen the capacity of those women who 

suffered in conflict, especially those who faced sexual violence, and they should help the female in 

their upward mobility in the post conflict setting.  in Moro land, durable peace can only be achieved 

when female is equally involved in peace process. 

Conclusion 
 Moro land has been for long time under colonial rule, first under Spanish rule and then 

American. After getting independence, post-colonial successive governments encouraged Filipino 

Christian to settle in Muslim majority region that made Muslims into a minority in their own 

homeland.  Since then, conflict started over land, resources and the sharing of political power, 

insurgency made way in the region to gain self-rule. State responded to people‘s uprising by using 

brutal force, this increased the resentment among common people. The peace process started under 

pressure of international community in 1997 but suddenly got halted due to violent incidents; there 

was fighting between the military and Moro Islamic Liberation Front (MILF) in 2001.  

To resolve the conflict, dialogue between government and rebel groups have been renewed 

and plebiscite has been held in the Moro region to confirm the peace deal which the government 

had signed with the Moro Islamic Liberation Front (MILF) in 2014. overwhelmingly Muslim 

majority of southern Philippine have voted in favor of creating a new autonomous region. It 

includes five provinces and three cities; the present government‘s plan is to increase Moro region‘s 

powers and resources by giving the autonomy to the Region in Muslim Mindanao (ARMM). 

Government would provide grant which has been estimated $1.3bn (£1bn) for the development in 
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the region which has highest poverty rates in the Philippines. The present government of Rodrigo 

Duterte also expects that this referendum for self-rule will solve the decade long problems and bring 

peace and prosperity to a war-torn part of the country. 
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Seraj Əhsən, Əli Əskər 

 

MORO MÜSƏLMANLARINA XÜSUSĠ ĠSTĠNAD ĠLƏ CƏNUB-ġƏRQĠ ASĠYADA 

PAN-ĠSLAM VƏ ANTĠKOLONĠAL HƏRƏKATIN TARĠXĠ TƏDQĠQĠ 

Xülasə 

Anti-müstəmləkəçilik hərəkatları bütün dünyada müstəmləkə altında olan insanların 

kimliyinin tanınması uğrunda mübarizəni kəskinləşdirdi. Müstəmləkə dövrünün başa çatmasından 

sonra bir sıra post-müstəmləkə dövlətlərinin mövcudluğunu təhlükə altına alan etnik və dini məsələ 

yenidən gündəmə gəldi. Cənubi Filippinin Moro müsəlmanları da dini və etnik kimliklərini 

qorumaq üçün separatçı hərəkatlara başladılar və müasir Filippin dövlətinin post-müstəmləkə 

quruluşuna meydan oxudular. Nəhayət, 2019-cu ildə Moro İslam Azadlıq Cəbhəsi Moro bölgəsində 

keçirilən tarixi plebisitdən sonra Filippin hökuməti ilə sülh bağladı. Beynəlxalq ictimaiyyət MILF 

və Filippin hökuməti arasında sülh razılaşmasını alqışladı və münaqişənin həll olunacağına və 

bölgədə sülhün hökm sürəcəyinə ümid etdi. Moro xalqı müstəmləkə olduqdan sonra öz ləyaqətini, 

dini və mədəni kimliyini qorumaq üçün səy göstərməyə davam etdi. Onların mübarizəsi 

müstəmləkə altında olanda İspan və Amerika müstəmləkəçiliyinin basqınlarına qarşı, sonralar isə 

Filippin hökumətinin despotik hakimiyyətinə qarşı yönəlmişdi. 

Açar sözlər: Moro, islam, müstəmləkəçilik, Filippin, Cənub-Şərqi Asiya. 

 

Серадж Ахсан, Али Аскар 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПАНИСЛАМСКОГО И 

АНТИКОЛОНИАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ С ОСОБЫМ 

ОТНОШЕНИЕМ К МУСУЛЬМАНАМ МОРО 

Резюме 

 Антиколониальные движения обострили идентичность колонизированных людей во 

всем мире. После окончания колониальной эпохи на первый план вновь вышел этнический и 

религиозный вопрос, угрожавший существованию ряда постколониальных государств. 

Мусульмане-моро на юге Филиппин также начали сепаратистские движения, чтобы 

сохранить свою религиозную и этническую идентичность и бросить вызов 

постколониальной структуре современного филиппинского государства. Наконец, в 2019 

году Исламский фронт освобождения моро заключил мир с правительством Филиппин после 

исторического плебисцита в регионе моро. Международное сообщество приветствовало 

мирное соглашение между ИФОМ и правительством Филиппин и надеялось, что конфликт 

будет разрешен и в регионе воцарится мир. После колонизации народ моро продолжал 

стремиться сохранить свое достоинство и сохранить свою религиозную и культурную 

самобытность. Их борьба была направлена против вторжений испанского и американского 

колониализма, когда они находились под колониальным правлением, а затем против 

деспотического правления филиппинского правительства. 

Ключевые слова: Моро, ислам, колониализм, Филиппины, Юго-Восточная Азия. 
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Özet 
1918-1920 yılları Azerbaycan Türkleri‘nin devletçilik ve bağımsızlık tarihinde önemli bir 

dönüm noktası olmuştur. Bu yıllarda, tarihin en derin dönemlerine kadar uzanan Azerbaycan devlet 

yapısının ve Azerbaycan devletçilik geleneğinin canlandırılması gibi önemli olaylar gerçekleşmiştir. 

Türk Dünyası ve Müslüman âleminde ilk kez verdiği kararlarla Demokratik Cumhuriyet yönetim 

şekline dayanan, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti (AHC) kurulmuş ve faaliyet göstermiştir. Hiç 

kuşkusuz Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu bu dönem, Azerbaycan Türkleri‘nin 

devletçilik tarihinde yol gösterici bir zaman dilimidir. 23 ay yönetimde olmasına ve dış baskı ile 

içteki ağır durumun yarattığı ortamda faaliyet göstermesine rağmen bu devlet en çağdaş devlet 

yönetim formunu uygulamış, demokratik cumhuriyet kurmuştur. Bu süreci yakından takip eden 

İran, Milli Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin devlet yapısının mahiyetini değerlendirmekten kaçınsa da 

kurulan devleti aceleci ve Osmanlının ―nâhalef‖ çocuğu diye nitelendirmekten çekinmemiştir. 

Gazete yazarları da dönemin politikasına uygun bir şekilde gelişmelere karşı etkin bir yayın siyaseti 

takip etmişlerdir. Tahran‘da yayınlanan Nev Bahar, Setare-i İran, Râad, İrşat, Cangal ve Kevkebe 

gibi Farsça gazetelerin bütün nüshaları tarafımızca tetkik edilerek İran Basınında Bağımsız 

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti konulu çalışma gerçekleştirildi. Çalışma süresince gazetelerde yer 

alan haber ve yorumların özüne sadık kalınmaya çalışıldı.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, M.E.Resulzâde, Kafkasya, Türk 

bağımsız devleti, İran gazeteleri, Osmanlı, İran politikası 

 

GiriĢ 

 İran, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti‘nin kuruluşu ve olayların gelişimi üzerine bilgi edinerek 

gerekli ve etkili önlemleri almak amacıyla devlet adamlarından Şerifüd-devle ve Saidül-vuzera‘yı 

Tiflis ve Bakü başkonsolosluğuna tayin etti ve onlardan aldığı haberler doğrultusunda kendi 

istikrarını sağlamlaştırmaya çalıştı. Bu yolla, Kafkasya‘da İran‘ın güvenilir diplomatik teşkilatı 

aracılığıyla, Kafkasya‘da Müslümanların bağımsız bir devlet kurma çabaları, Bakü‘deki durum ve 

sıcak değişimleri daha yakından izleme ve değerlendirme imkanı elde edilmesi düşünülmekteydi. 

1917 Yılı Kasım ayının başlarında Şerifû‘d-devle bağımsız devletin kuruluş planını takip ederek 

durumu inceledikten sonra İran Dış İşlerine verdiği raporda, ―Kafkaslarda Ermeni, Gürcü ve 

Müslümanlar bağımsız devlet kurma teşebbüsünde olup, özellikle Müslümanların bağımsız Türk 

hükümeti kurmak istedikleri, bunun zımninde Azerbaycan‘ın da bazı parti oturumlarında 

bağımsızlık mevzusunun müzakere edildiği‖ haberlerini aktardı. Başkonsolos sunduğu raporda 

özetle ―... Böyle Türk Müslüman bir hükümetin gelecekte Osmanlı devletine meyilli olacağından 
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emin olduğunu, burada propaganda yapanlara gerekli teşvik yapılmasına ve tahrik edilmelerine…‖ 

[6] vurgu yapmıştır. 

İran hükümeti bu raporla karşılaştığında, Kafkasya‘nın güney doğusunda bir Türk devletinin 

kurulmasının ve onun  ―açık delillere göre gelecekte Osmanlı devletine meyilli olacağı‖ konusunun 

siyasî çıkarlarına uygun olmaması nedeniyle gelişmelerden rahatsızlık duyduğunu ifade ederek sert 

tepki gösterdi. Fakat gerçekte İran‘ı tedirgin eden asıl konu, Aran denilen bölgeye Azerbaycan adı  

verilmesiydi. Çünkü İran‘ın içinde ve dışında bu konu ile ilgili yazılar yazılmakta ve yorumlar 

yapılmaktaydı. 

Bildiride tartışılan konuların İran basınına yansımaları incelenecektir. 

Ġran Basınında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ile bağlı  Haberler ve  Yorumlar 

Birinci ve İkinci Rus-İran Savaşları sonucu Gülüstan (1813), Türkmençay (1828) 

anlaşmalarıyla iki ülke arasında paylaştırılan Azerbaycan o tarihten başlayarak günümüzde de 

bölgede her iki ülkenin bir yandan sorun çıkartırken diğer yandan çözümler getirme yaklaşımı, hem 

tarihi ve siyasi, hem de jeopolitik ve stratejik açıdan geçerliliğini korumaktadır [9, s.163]. Sovyet 

Rusya‘sı döneminde de Azerbaycan‘ın bağımsız bir devlet yapısına sahip olması ―Rus 

Azerbaycan‘ı‖ olmaktan çıkması anlamına gelebileceği için İran‘ı olduğu kadar, Rusya‘yı da 

rahatsız etmekle iki ülke arasında paylaşım sorununa neden ola bilmekteydi. İran basınında 

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti‘nin Rusya etkisi altında kalması ile ilgili yorumlar araştırmada yer 

almaktadır. 

Bağımsız Azerbaycan Halk Cumhuriyeti‘nin kurulmasını kabul etmekte zorlanan İran 

hükümeti önemli sorunla karşılaşmıştı. Bu sorun İran kaynaklarında şu anda ve geçmişte Aran 

denilen bölgeye Türkçülük ve ırkçılık amacıyla ısrarla gerçek adının yerine Azerbaycan adı 

verilmesiydi. Tahran‘da basılan gazetelerin tamamına yakını bu konuya yönelik sert eleştirilerde 

bulundular. 

 21 Aralık 1917 tarihli İrşat gazetesi ―Azerbaycan Muhtariyeti veya Kafkas Musavat 

Komitesinin Hasta Hayalleri‖ başlıklı makalesinde―Açık Söz‖ gazetesinden haberlere de yer 

vererek, ―Kafkas Halk Cumhuriyeti ve Azerbaycanlılar iç bağımsızlık istiyor… Öyle ki Azerbaycan 

adı Aras‘ın güney bölgelerinde sadece ortak dil konuşmadan başka bir şeyi ifade etmemektedir… 

İranlılar için böyle bir konuyu kabullenmek mümkün değildir ve böyle bir haberin duyulması 

şaşkınlık vericidir.‖ şeklinde bir değerlendirme yapmıştır. İrşat gazetesi yazısının devamında 

―…böyle bir devletin kurulması Sovyet Rusyası‘nın Kafkas Müslümanlarını kışkırtması ve tahrik 

etmesiyle mümkün olmaktadır. Bu konuların parti oturumlarında açıklanması korkunç emperyalizm 

oyunudur ve Ruslar başka elbisede işin içerisindedirler.‖ ibaresini kullanmıştır. Ayrıca ―Musavat 

Fırkası bilmelidir ki zalim Tesar sarayının yapamadığı işi onlarda hiçbir zaman yapamayacaklar ve 

başarılı olamayacaklar…‖ [4] diyerek eleştirmektedir. Muhammed Emin Resulzâde ―Açık Söz‖ 

gazetesinde buna cevaben yazdığı makalede ve bir hafta sonrası ise Tahran basımında tercüme 

edilerek basılan Azerbaycan Muhtariyeti adı altında konu şöyle yorumlanmaktaydı. 

 Raad Gazetesi konuyu ele alarak Resulzâde‘ye göre, ―Kendi basınımızda Azerbaycan 

muhtariyetini konuştuğumuzda bazı saldırıların hedefi olmaktayız. Bize yapılan bu itirazlar, karşı 

fikir söyleyenlerin yanlış anlaşılmalarından kaynaklanmaktadır. Kafkas Türkleri ve Mavera-i 

Kafkas Müslümanları Azerbaycan muhtariyeti bahsini duyunca İran, toprakları içinde olan ve 

Tebriz merkezli Azerbaycan‘dan da bahsettiğimizi sanmaktadırlar. Halbuki, bu itiraz mantıksal 

bakımdan ne kadar uzak olsa da sözlü olarak o kadar yakın ve doğrudur. M.E.Resulzâde‘ye göre, 

bugünkü Azerbaycan coğrafya bakımından İran ülkesinde ve sınırları belli olan Azerbaycan‘a 

deniliyor ki Aras nehrinin ötesindedir. Ama eğer politik açıdan olmayıp da kavim gözüyle bakarsak, 

Azerbaycan kelimesi İrevan, Gence ve Bakü hanlıklarını da içine kapsıyor ki bu bölge de 

Azerbaycan‘dır‖ [13]. 
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Aslında Resulzâde‘nin bu açıklaması şüphelere son vermek yerine konuya farklı bir kapsam 

ekledi. Eğer şimdiye kadar Kafkasya‘nın güney doğusunda, Azerbaycan‘ın da dahil olduğu Maverai 

Aras bölgesinde Türk yönetimi kurulması söz konusu olunca, bundan böyle tamamen yeni bir 

olaydan, yani Kafkas Azerbaycan‘ı ve Rus Azerbaycanı‘ndan da konuşulmaya başlanmıştır. 

M.E.Resulzâde ısrarla ―Biz İran Azerbaycanı‘na karışmıyoruz‖ söylemlerinde bulunsa da 

İran basınında yazılan makalelerde konu, tarihi ve mantıksal olarak kendi bakış açıları 

doğrultusunda katı bir şekilde eleştirildi.  

Nev Bahar gazetesinin sahibi ve başyazarı ünlü siyasetçi Melikuşşuera-i Bahar, ―Musavat 

Partisi nedir ve Ne Diyor‖ adlı yazısında Güney Kafkas bölgesine Azerbaycan adı verilmesini 

―çocukça ve başı boşluk‖ olarak değerlendirmiştir. Bölgenin belli tarihi, kültürel ve coğrafi 

özelliklerini göstermekle bu toprakların İranlı bir milli kimlik taşıdığını, Musavatçıların meram ve 

mesleklerindeki Türkçülüğü eleştirerek onların bağımsız yeni bir kimlik arayışının kalıcı ve doğru 

olmadığına‖ vurgu yapmıştır. Bahar‘a göre, bu teşkilatın nihayi amacı ―bu toprakları Osmanlı 

Devleti‘ne sunmak olacaktır‖ demektedir [11]. 

Kevkeb-i İran gazetesi de Nev Bahar‘ın baş makalesini hem teyit ederek, hem de  bağımsız 

devletlerin kurulmasını bir nevi kabullenmeyi itiraf anlamında şöyle açıklamada bulunmuştur: 

―…Eğer bugünkü dünyada çeşitli ırklara bağımsızlık vermek, bağımsızlık hasretiyle yaşayan 

milletlerin kalbine girmek ve bu zevki onlara yaşatmak için çokça taraftar bulunsa da ―....milletlerin 

temeli bugün sadece tarihi ırklara dayanmaktadır, bu yüzden sadece dili öne sürmekle, Türk dili 

konuşmak bir devletin kuruluşu için yeterli değil. Bölgede İran ırkını taşıyan çeşitli kavimlerin 

bağımsızlık ağları o kadar kuvvetlidirler ki sadece dil vasıtasıyla asıl ana bağrından ayrılmaları 

imkansızdır…‖ ve ―Eğer İran ailesi bütün azasını bir arada toplamak isterse, İran ırkını taşıyan 

Azerbaycanlılar Kafkaslarla da birleşirse ve Türk memleketinin bir parçası olursada yine tam 

tersine Kafkaslara cezp olmaktan daha ziyade, hızla İran mıknatısına cezp olacaklardır‖ [8]. 

Bu gergin ortamda İran‘da yayınlanan Cengel gibi başka gazetelerde tartışmanın içine dahil 

oldular. Cengel, ―Şirin Efsaneye Eski Değişle; Komşunun Kazanı Doğdu‖ adlı makalesinde 

Nasreddin Hocanın, kazan doğurdu – kazan öldü fıkrasını anlatarak ―…Azerbaycan, İran‘ın 

ayrılmaz parçası olarak önemli azasından Pers Zerdüşt‘ün doğum yeri, eski Perslerin tapınağı ve 

İran‘ın en kadim vilayetlerindendir…‖ fikrine vurgu yaparak, şimdi nasıl olmuş da ―Güney 

Kafkasyanın tarih boyunca her bölgesinin belli İranlı isimleri vardır. Güney Kafkas vilayetlerinin 

kullandıkları Azerbaycan Türkçesi‘ne bakılmazsa her şeyleri İranlıdır. Bugün ismini Azerbaycan 

koymak nasıl olabilir‖ [2]. 

Cengel sözlerinin devamında geçen yüzyıllarda Kafkasya‘nın tarihi değişimlerini 

hatırlatarak İran‘dan ayrılması hakkında ―Birkaç vatan haini yüzünden İran devleti Rusya‘ya 

yenilerek Türkmençay Antlaşması‘nı [17, s.245] imzalamak zorunda kaldı. Güney ve Kuzey 

Kafkaslar ve Gürcistan, yani İran‘ın değerli bölümlerinden bir kısmı ayrılıp Rusya devletinin oldu.‖  

Sistemin yıkılması ve değişiklere işaret eden Cengel gazetesi ―Kafkasya‘nın bağımsızlığı ve onların 

kurtulması her Müslüman İranlı‘nın son dileğidir‖, ―Ama bölgeyi Azerbaycan ismiyle adlandırmak 

bizim düşüncelerimizi bir takım önemli siyasi şifre ve oyunlara zorlamaktadır ki bir müddettir bu 

havadisin gidişatından bilgimiz vardır. Konuya adilane bakılırsa onun karşısında bizim taraf olarak 

sessiz kalmamızın imkânı yoktur. Eğer Kafkasyalı kardeşlerimiz bu adı kullanarak Kafkas‘ı İran 

topraklarına eklemek istiyorlarsa, artık deve binmenin ikili olmayacağının farkında olmalıdırlar; bir 

kere eskisi gibi Kafkas İran‘ın bir memleketi olarak denilmelidir. Eğer ayakkabınızda küçük taş 

parçası yoksa oynadığınız yeni rol artık ne tür oyundur…‖ [2]. 

Cengel gazetesi, İrşat gazetesi gibi, bu oyunu Ruslar‘ın açtığı başka bir perde olarak 

görmektedir. Ek olarak bunun Musavatçılarında, Rus baskı sarayının taklitçisi ve kuklası olduğu 

yönünde bir kanı olduğunu belirtmektedir… Bu uğurdaki bağımsızlık sevdasının da kan dökmek ve 

kan dökülmesine sebep olmak dışında başka bir şey getirmeyeceği…‖ [2] düşüncesini ilave 

etmektedir. 
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İran basınında bu tartışmalar yapılırken görev süresi biten ve İran‘a geri dönen İran‘ın Tiflis 

Başkonsolosu Şerifüd-devle başta olmak üzere ülkenin diplomatik teşkilatı da adı geçen konuları 

dikkate almakla tedbir amaçlı bir takım politik önerilerde bulundu. Şerifüd-devle‘nin önerileri; 

Kafkas hükümetinin politik değişiklikler ve ortaya çıkan bir takım olaylar yüzünden Azerbaycan‘da 

hızla güçlü bir teşkilatın kurulmasının, sık sık yapılan faaliyetlerin Konsolosluk generaline rapor 

edilmesi; Azerbaycan ve Kafkaslarda Fars dilini daha geniş yayma amacıyla gazetelerin basılması 

ve okulların
*
 açılması; Propaganda  ve operasyonlar yapmalarına karşılık İran‘ın da boş durmayarak 

bilgili özel görevlilerinin Bakü‘ye sevk edilmesi ve başka politik yollarla ise propagandacıların 

faaliyetlerinin engellenmesi; [1, s.50-51] İran‘ın siyasi partilerinin Rusya‘nın siyasi partileri ile 

müzakerede bulunması ve hatta birkaç kişinin anlaşmaya varmak için Rusya‘ya görevlendirilmesi;  

Kafkas da İranlı grup ve partileri himaye edilmesi, Badkube‘da kurulan İran bakış açılı fırkanın 

himaye edilmesi ve Musavat Fırkası‘nın faaliyetlerini engellemek gibi önerilerde bulunmuştur. 

Tahran‘da bu tartışmalar devam ederken Bakü‘de, İranlılar 16 Ocak 1918‘de uygulamaya 

geçerek Bakü‘de Farsça ―Azerbaycan Gazetesi‖ başlığıyla ve gazetenin alt başlık olarak da 

―Azerbaycan İran‘ın Ayrılmaz Parçası‖ ismiyle yayın hayatına başladı. Bundan amaç bölge halkının 

eski ecdat ve milli dilleriyle tanıştırmaktı. Gazetenin ilk sayısı 10 Şubat 1918 de çıktı [14, 16-25]. 

Çalışmalar ve çabalar hem İran, hem de Kafkasya‘da hızla sürdürülmeye başladı. Bu 

faaliyetle, yanlış anlaşılmanın gidermesi konusunda etkili önlemler alınması görüşü hâkimdi. 

İranlılar Badkube‘de Musavat ve Müslümanlık Fırkalarına mensup olan bazı Müslümanlarla özel 

görüşmeler yaparak Musavat fırkasının hareket ettiği çizgiyi eleştirmekle bu çizginin değitirilmesini 

istediler [1, s.53]. 

Bu değişimlerle birlikte en baştan da M.E.Resulzade‘nin makalesini çevirip yayınlatan Raad 

gazetesi mezkûr yazıyı yanlış anlaşılma olarak nitelendirerek kaldırmaya çalıştı [12]. Raad, 

Musavat Fırkası‘nın teşkili ve onların Azerbaycan‘ın İran‘dan ayrılması ve Kafkasya‘ya katılması 

dedikodusuna ―İranlıların bir bölümü ve şayan-ı takdire laik olan vatan seven Müslüman Rus 

tebaalarının‖ sözüyle başlayarak ―İran devleti tarafından siyasi fırkalar ve çeşitli gruplarla 

müzakereler olundu. Ciddi laik vatansever İran Konsolosu Saidülvüzera‘nın danışmanlığıyla 

Bakü‘de oturumlar yaparak mescitler, tüccar ve saygıdeğer insanlarla büyük ve tanınmış 

meydanlarda mitingler gerçekleştirilerek detaylı nutuklar yapıldı. Saidülvüzera, Türkçe ve Rusça 

yaptığı konuşmasında ―Azerbaycan, İran‘ın değil de İran Azerbaycanın‘dır…‖ sözüne vurgu yaptı 

[12]. 

Raad gazetesi raporun devamında ―Böyle görüşmeler ve konuşmalar, bugünlerde iç basında 

konu edinmekle takip ediliyor. Bu konuda etkili makaleler yazılmaktadır, Musavat Fırkası‘nın bazı 

aza ve yöneticileri İranlılarla mülakat ederek bazı sonuçlara varmışlardır‘‘ yazmakla tartışmaları 

canlı tutmakta başarılı olmayı amaç edinmekteydi.  

Bu çalışmaların sonucunda Musavat Fırkası üyeleri, gelecek günlerde başka bir konferansın 

yapılmasının kararlaştıracaklarını; Azerbaycan ismini bölgeden kaldırarak başka isim tercih 

edeceklerini; Reşt ve Tebriz‘den Parti şubelerini kaldırmakla birkaç temsilci seçerek Tahran‘a 

göndereceklerini, resmi makamlarla müzakere etmek düşüncesinde olduklarını bildirmişlerdir. 

Bununla, şimdi Azerbaycan‘ın İran‘dan ayrılması ve Kafkasya ile birleşmesinin kesin yalan olduğu 

söylenebilmektedir‖ [12]. 

Olayların sonraki değişimlerine bakıldığında ortaya çıkan ümitlerin yersiz olduğunu 

görüyoruz. Eğer durum öyle kalsaydı belki İran tarafı da az çok kendi menfaatleri ve bakış açısının 

kabul ettirilmesini ısrarla isteyebilirdi. Ama olayların farklı gelişmesi İran‘ın isteklerinin 

gerçekleştirilmesini değil, farklı bir durumu ortaya çıkarmıştı. 

                                                           
* Baküde Medrese-i İttihad-İraniyan okulu açıldı, fakat uzun sürmeden okul müdürü Mayel Tuyserkani terör 

olundu. 
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İncelenen dönemin İran kaynaklarından göründüğü gibi, İran‘ın çabasını neticesiz bırakan 

konu, tartışmanın kaynağı ve gerçek köklerinin tanımının yanlış koyulmasından, bu yüzdende çare 

bulmak için doğru yolun çizilmemesi anlaşılmaktadır. Bu aşamada bir çok farklı görüşler ortaya 

konulmuştur. 

Birinci görüşe göre, Gence, Bakü ve çevresinin Azerbaycan adlandırılması düşüncesinin 

niteliği ve sebepleri Britanya devletinin uyguladığı politika ve bölgede yarattığı etkiden 

kaynaklanmaktadır. Musavat Komitesini Güney komşusunun, Rusya‘nın hilekâr politikasına teslim 

olmakla, İslami unsurların kötü kaderinin ve felaketinin sebebi ola bileceği sonucunu oluşturmakla 

suçlamakta idi [18]. 

İkinci görüşe göre, işin temel nedeni Çarlık Rusyası‘nın kalan unsurlarının hilekâr ve tahrik 

edici politikası olarak bilinmekteydi. ―Musavatçılar despot Rusya‘nın taklitçisi‖ [2] olmuşlardır ve 

―…bu yanlış düşünce yeni Rusya hükümetiyle ittifak kurmayı beceremeyen Rusların Musavat 

Fırkası‘na telkin ettikleridir.‖, ―O Ruslar ki, bu dünyada bir milletin bağımsızlığı ve saadetini 

istememişlerdir‖ [3]. 

İleri sürülmüş bu görüşlerin gelecek günlerde yanlış olduğu tarihi olaylarla ortaya 

koyulmaktadır... Başka bir yoruma göre, sorunların en önemli kaynağı ne Biritanya‘nın politikasi ve 

ne de despotik Rusya sarayının tahrikleriyle olmuştu. İşin ipuçunun Osmanlı devletinde olduğu 

denilmekteydi. 20.yy ortalarından o bölgede Pantürkizm ve Panturanizm‘in ―Türk dünyasının birliği 

başlığı altında özel politika yürüttüğü bir çizginin oluşu‖ idi. İzlenen bu çizgi Rusya 

İmparatorluğunun yıkılışından önce de var olmuş ve Türkistan kapılarının açılmasıyla daha çok 

kültürel yön oluşturmuştu. Ama şimdi Osmanlı kuvvetlerinin Azerbaycan, Kafkaslar ve ötesine 

yürümesiyle belli bir siyasî ve askerî çizgi olarak Osmanlı Türkleri‘nin hareketlenmesine gölge 

düşürmektedir [19]. 

Mehmet Emin Resulzâde‘nin 1329 yılında İstanbul‘da ―Azerbaycan Tarihi Kitabı‖ basılınca, 

İran‘da yansıması geniş oldu. Kafkaslarda Birinci Dünya Savaşının son yıllarında Azerbaycan 

devletinin kuruluşunu konu eden kitap İran kimliği ve Türk eğilimlerinin belirgin olduğu dönemde 

çıkan en önemli tartışma konusu oldu. 1923 yılı Haziran ayının sonlarında İstanbul‘da İran 

Büyükelçiliği tarafından bu kitaptan bir nüsha İran Dışişleri Bakanlığına gönderilerek şu 

açıklamada bulunuldu: ―Resulzâde kaç yıldan beri kendini Kafkas Azerbaycan hükümetine bağlı 

bulmakla Türk kavimlerin birliği ve bağımsızlığı için propaganda yapmaktadır ki bunun en belirgin 

göstergesi adıgeçen kitaptır‖ ve ―Kendisi Azerbaycan tarihi ve halkının örf ve adetlerini 

açıklamakla Tebriz‘i Azerbaycan‘ın merkezi olarak göstermektedir. Yanı Aras nehrinin güney ve 

kuzeyinde eskiden beri yaşayan halkın aynı ırk ve kökten olduğunu belirterek İranlı adlandırmıştır‖ 

[7, s.47-48]. 

Mihen Gazetesinin başyazarı Ali Sadegi, Resulzâde‘nin adı geçen kitap konusunu ele 

almakla  kendisine serzenişte bulunarak ―İran‘ın Birinci Meşrutiyet döneminde Resulzâde İran 

bayrağı altında Tahran‘da yaşamıştır ve devrimci İranlılar onu bir İranlı olarak tanımakla, dönemin 

en önemli gazetelerinden olan İran-ı Nev gazetesinin başyazarlığını ona teslim ederek ülkenin 

politikasına dâhil etmişlerdir; ama o tam tersine bir müddet İstanbul‘da yaşadıktan sonra ardından 

hemen Kafkasya ‗ya döndü. Yaptığı ilk iş ve attığı ilk adım İran‘a karşı çıkmak oldu‖. 

Gazete sözlerinin devamında Resulzâde‘nin Musavat partisinde ―mukavva (karton) 

hükümetin‖ kuruluşunda temel rolü oynadığını yazarak ―İran Azerbaycanı adı, eskiden beri bu 

eyaletin adı olmaktadır, bu adı hırsızca çalmışlar ve Badkube‘ye (Bakü) koymuşlardır…‖, ―Şimdi 

de Resulzâde havalarda uçarak -yüceli yüksek- kitap yazarak ve adını Cumhuriyet Azerbaycan‘ı 

koymuştur. Azerbaycan‘ın kendisini de çalmak ve kafasına göre Kafkasya‘ya eklemek istiyor. 

Çalmak konusu ve politik nedenlerle Azerbaycan adını her iki tarafa seçmişlerdir‖ [10]. 

Gazetenin başyazarı Ali Sadegi tartışmanın devamında, Tebriz‘de, Şeyh Muhammed 

Hiyabani‘nin [10] isyanını değişik yorumluyarak, sanki Hiyabani ve taraftarlarını Azerbaycan‘da 

yaşanan olaylara özellikle Azerbaycan ismine tepkili olarak görüyür ve konu hakkında ―Müslüman 

Kafkas hanlıklarının adını Azerbaycan adını seçmemesinden ötürü Hiyabani, İran Azerbaycanı‘nın 

adını Azadistan olarak değişmek istemişti…‖ vurgulayarak devamında Hiyabani‘nin ısrarla karşı 
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koymak yerine çok kolay bir şekilde isimden vazgeçtiğini eleştirmektedir. ―Azerbaycan adını 

çaldıklarını gözlemleyince öz hakkımızı geri almak çabası uğruna vazgeçtik. Azadistan adını 

oluşturduk ve ona Azadistan adını verdik‖ [10] diye devam etmektedir gazete. 

Kave gazetesi ise konuyu eleştirerek Aran bölgesine Azerbaycan adının verilmesinin 

yanlışlığını vurgulayarak, tahrif yada sahip çıkılmanın asıl nedenini şöyle açıklamaktadır: ki,  

―…şüphesiz bu davranış, Osmanlı öğretmenlerinin kötü niyetinden ziyade kasıtlı yapılan 

eserlerindendir, diyebiliriz. Osmanlılar, Kafkas Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin – politika ve 

idaresinin musiki üstadı olup teşvik ve yön vermektedir. Bu icraatla hem hayal ve kurgularıyla 

yüksekte uçuş yapıyorlar, hem asılsız ve dolandırıcı sözlerle kendi ülkelerini harap ettikleri gibi 

Kafkas, Maveraünnehr ve Kazanda vaaz ve propaganda yaparak harap etme sebebi olacaklardır‖ 

[5]. 

Şafak-ı Sorh Gazetesi ise Yanlış bir kavram yüzünden Azerbaycan üzerinden yürütülen 

cahilce bir politika ve ortaya çıkan iddialar ve bu politikadan faydalanan iddiacılar, isimli 

makalesiyle,  milletlerin ortak kaderini sadece dili olarak algılayan Türkiye yazarlarının konuya 

bakış açılarını da eleştirerek ―Pantürkizm hayali ve azmi Turan memleketi kurma  Ahmet Şükrü 

gibi belirgin şahısların kafalardaki düşünceleri ve akılları karıştırmıştır.‖ Gazete yanlış politikalar 

yüzünden Osmanlı devletini yıpranmış olarak nitelendirmektedir. ―Kendileri bizi ve Türkiye 

milletini yüzyıllarca meşgul eden, ortak düşmanlarımıza fırsat veren ve Osmanlının yıpranmış 

politikalarını takip etmektedirler...‖ [15]. 

 

Sonuç 

İran Basınında Bağımsız Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Karşıtı Haberler ve Yorumlar 

konusunu incelememiz sonrasında edindiyimiz son kanaat böyledir ki, 20. yüzyıl başlarında İran 

basını bağımsız olmayıp Fars resmi devlet dairelerinin ideolojisi doğrultusunda yayın yapıyorlardı. 

Bahsettiğimiz dönemde Güney Azerbaycan‘daki bağımsızlık harekatını savunduğunu iddia eden 

gazeteler bile Güney Kafkasya‘da bağımsız Azerbaycan Halk Cumhuriyeti‘nin kurulmasına, 

öncesinde ise hatta Aras nehrinden kuzeydeki türklerin yaşadıkları topraklara Azerbaycan isminin 

verilmesine şiddetle karşı çıkmışlar. Hatta Kafkasların bile eski İran toprakları olduğunu savunan 

gazeteler, onların başyazarları ve yazarları sayıları o dönem için milyonları bulan türklerin İran‘da 

neden Azerbaycan adlanan coğrafyada yaşadıklarını ve neden Aras‘dan kuzeydeki türklerle aynı 

dili konuşduklarını dikkate almıyor veya görmezden geliyorlardı. Tüm bu kanaatimizi aşağıdaki 

şekilde şıklar üzere özetleyebiliriz: 

1. 20. yüzyıl başlarında İran‘da iki kez Güney Azerbaycan ve Tebriz merkezli bağımsızlık 

harekatinden korkmuş, İran Aras‘dan kuzeydeki torpaklarda Azerbaycan isminin siyasi anlam 

taşıması süreçini aşırı bir korku ile karşılamaktaydı.   

2. İran gazeteleri çoğunlukla Fars resmi hakimiyet dairelerinin politikası doğrultusunda 

yayın yapıyorlardı. Bu politika özünde bir yandan Türkiye ve Pantürkist karşıtı, diğer yandan 19. 

Yüzyil başındaki peşpeşe kaybettiği iki savaşta yenilgisini unutamadığı Rusya karşıtı, üçüncü bir 

yandan da Kafkasların kendi toprakları olduğu iddiasıyla aslında sömürgeci bir siyaseti 

barındırıyordu. Bir yandan bağımsız Azerbaycan‘ı Osmanlı‘nın oluşturduğu devlet yapısı veya 

―Pantürkizm hayali ve azmi Turan memleketi kurma‖ çabası olarak tanımlayan ve gelecekte 

Osmanlı Devleti ile ittifak yapacağı kuşkusuyla yayım yapan İran basını diğer yandan da bağımsız 

Azerbaycan Sovyet Rusya‘nın kasıtlı şekilde şekillendirdiği temeli olmayan bir devlet yapısı olarak 

özetleniyordu.  

3. Bu dönemde İran basınında hatta o dönemde Kuzey Azerbaycan türklerini türkce konuşan 

fars kökenli toplum olarak sunuyor, türkler İran halkı adlandırılıyordu. Aynı politikayı sonrakı 

dönemde SSCB de uygulamaya çalışmış, onlarca halkı birleştirerek yapay Sovyet halkı oluşturmaya 

çaba göstermiş, ama  başarısız olmuştu. 
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4. Hatta İran devleti o kadar büyük boyutlara taşınıyordu ki, bazı basın organları Kafkas‘yalı 

kardeşlerimiz adlandırdıkları Azerbaycan türklerinin bu adı kullanarak Kafkas‘ı İran topraklarına 

eklemek istediklerini savunuyor ve bu amaca ulaşmak için Azerbaycan ve Kafkaslarda fars dilini 

daha geniş yayma amacıyla gazetelerin basılması ve okulların açılması; bilgili özel görevlilerinin 

Bakü‘de propaganda  ve operasyonlar yapması;  Kafkaslar‘da İranlı grup ve partilerin himaye 

edilmesi, İran bakış açılı fırkaların himaye edilmesi, Musavat Fırkası‘nın faaliyetlerinin  

engellenmesi gibi önerilerde bulunuyorlardı. 1918 Şubatında Bakü‘de Farsça alt başlığı 

―Azerbaycan İran‘ın Ayrılmaz Parçası‖ olan ―Azerbaycan Gazetesi‖ bu amaç doğrultusunda yayına 

başlamıştı.  

5. İran kuzey sınırlarında bağımsız Azerbaycan devletinin kurulmasını ve varlığını kendi 

devletini kurmuş Azerbaycan türklerinin gelecekte Güney Azerbaycan türkleri ile bütünleşmesi için 

bir vasıta ve büyük bir tehlike olarak görüyordu. Bu yüzden M.E.Resulzade ve Azerbaycan ismini 

siyasal-coğrafi anlamda kullananların tümü Azerbaycan ismini İran‘dan çalmakta suçlanıyor, hatta 

Tebriz‘deki Ş.M.Hiyabani isyanının özü tahrif edilerek Güney Azerbaycan türklerinin bağımsızlık 

harekatı değil de bağımsız Kuzey Azerbaycan karşıtı bir isyan olarak nitelendiriliyordu. 

6.İran yönetiminin ideolojisini savunan gazetelerin yanısıra Raad gazetesi gibi olaylara 

objektif tutum sergileyen bir gazete de vardı ki laik vatansever İran Konsolosu Saidülvüzera‘nın 

―Azerbaycan, İran‘ın değil de İran Azerbaycanın‘dır…‖ sözlerini yayınlamak cüretine 

sahipti.  Hatta İran hukumeti Azerbaycan Halk Cumhuriyeti‘yle diplomatik ilişkiler kurmak 

kararına vardıkta, iki devlet arasındaki mühim hukuki sorunların çözülmesi maksadıyla Raad 

gazetesi yöneticisi Seyid Ziyaettin Tabatabai‘yi Bakü‘ye gönderdiği temsilciler heyeti başkanı 

atamıştı. 

7. İran basının resmi İran hakimiyet dairelerinin bakış açısını yansıttıkları gerçeğini 

ispatlayan bir başka kanıtta şudur: İran‘la Azerbaycan Cumhuriyeti arasında ilişkiler kurulması 

maksadıyla yapılan görüşmeler 1919 Kasım‘ından 1920 Mart‘ınadek sürmüş, 1920 Ocağ‘ında Paris 

Barış Konferansı‘da büyük devletler Azerbaycan Halk Cumhuriyeti‘nin bağımsızlığını tanıdıktan 

iki ay sonra 1920 Mart‘ın 20-de iki devlet arasında yapılan 7 alandaki anlaşmalarla İran 

Azerbaycanın bağımsızlığını hukuken tanımıştı. Başka bir deyimle bu tanıma Azerbaycan 

Cumhuriyetinin her gün gittikçe daha çok yaklaşan Sovyet Rusyası‘nın işgal tehlikesi nedeniyle zor 

dönemler geçirdiği ve işgale bir ay kaldığı bir zamanda gerçekleşmişti.   
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Масуме Даэй 

АНТИНЕЗАВИСИМАЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

НОВОСТИ И КОММЕНТАРИИ В ПРЕССЕ ИРАНА 

 

Резюме 

1918-1920 годы были важным поворотным моментом в истории государственности и 

независимости азербайджанских тюрков. В эти годы произошли такие важные события, как 

возрождение азербайджанского государственного устройства и традиции азербайджанского 

этатизма, восходящие к глубочайшим периодам истории. Азербайджанская Народная 

Республика, основанная на правительстве Демократической Республики, была создана и 

действовала в соответствии с решениями, которые она впервые приняла в тюркском и 

мусульманском мире. Несомненно, этот период образования Азербайджанской 

Демократической Республики является ориентиром в истории государственности 

азербайджанских тюрков. Несмотря на то, что государство находилось у власти 23 месяца и 

действовало в условиях, созданных внешним давлением и тяжелым внутренним 

положением, это государство внедрило самую современную форму правления и установило 

демократическую республику. Хотя Иран, внимательно следивший за этим процессом, 

воздерживался от оценки характера государственного устройства Национальной 

Азербайджанской Республики, он, не колеблясь, назвал созданное государство поспешным и 

«нужным» детищем Османской империи. Газетные писатели также проводили активную 

издательскую политику против событий в соответствии с политикой того периода. Все 

экземпляры персидских газет, издававшихся в Тегеране, таких как «Нев Бахар», «Сетаре-и 

Иран», «Раад», «Иршат», «Кангал» и «Кевкебе», были нами изучены, и в иранской прессе 

было проведено исследование о Независимой Азербайджанской Народной Республике. На 

протяжении всего исследования старались быть верными сути новостей и комментариев в 

газетах. 

Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика, М.Э.Ресулзаде, 

Кавказ, Турецкое независимое государство, иранские газеты, Османская империя, иранская 

политика. 
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Masoumeh Daei 

ANTI-INDEPENDENT PEOPLE'S REPUBLIC OF AZERBAIJAN NEWS AND 

COMMENTS IN THE IRAN PRESS 

 

Summary 

The years 1918-1920 were an important turning point in the history of statism and 

independence of the Azerbaijani Turks. In these years, important events such as the revival of the 

Azerbaijani state structure and the tradition of Azerbaijani statism, which date back to the deepest 

periods of history, took place. The People's Republic of Azerbaijan, based on the Democratic 

Republic government, was established and operated with the decisions it made for the first time in 

the Turkish World and the Muslim world. Undoubtedly, this period when the Azerbaijan 

Democratic Republic was founded is a guiding time period in the history of statism of 

 Azerbaijani Turks. Despite being in government for 23 months and operating in an environment 

created by external pressure and heavy domestic situation, this state implemented the most modern 

form of government and established a democratic republic. Although Iran, which followed this 

process closely, refrained from evaluating the nature of the state structure of the National 

Azerbaijan Republic, it did not hesitate to describe the established state as hasty and the "necessary" 

child of the Ottoman Empire. Newspaper writers also followed an effective publishing policy 

against developments in accordance with the policy of the period. All copies of Persian newspapers 

published in Tehran such as Nev Bahar, Setare-i Iran, Râad, İrşat, Cangal and Kevkebe were 

examined by us and a study on the Independent Azerbaijan People's Republic was carried out in the 

Iranian Press. During the study, it was tried to be faithful to the essence of the news and comments 

in the newspapers. 

Keywords: Azerbaijan Democratic Republic, M.E.Resulzade, Caucasia, Turkish 

independent state, Iranian newspapers, Ottoman, Iranian policy 

 

Sahə redaktoru: Prof., Dr. Ali Asker (Türkiyə) 
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KĠTAB TƏQDĠMATI 

 

Eynulla Mədətli
*
 

TARĠX VƏ TARĠXġÜNASLIQ MƏSƏLƏLƏRĠ 

 

Tarix elmləri doktoru, fövqəladə və səlahiyyətli səfir Eynulla Mədətlinin təqdim edilən 

kitabı tariximizin aktual, qürur dolu, öyrənilməsi ictimai əhəmiyyət kəsb edən maraqlı mövzularına 

həsr olunmuş dəyərli bir tədqiqat toplusudur.  

Təqdim edilən topluda Azərbaycan tarixinin bir sıra konseptual məsələlərinə dair müəllifin 

son illərdə qələmə aldığı elmi və publisistik məqalələri yer almışdır. Ölkəmizdə və xaricdə dərc 

edilmiş bir sıra məqalələrdə Azərbaycan xalqının tarixinin müxtəlif dövrlərinə, o cümlədən müasir 

dövrümüzün ictimai-siyasi hadisələrinə, Azərbaycan Respublikasının qalibiyyətli Vətən 

müharibəsinə müxtəlif münasibətlərin tənqidi araşdırılması aparıcı xətti təşkil edir. Bir sıra xarici 

müəlliflərin, xüsusilə də İran tarixçi və siyasətçilərinin Cənubi Azərbaycan və Şimali Azərbaycanla 

bağlı, tariximizin təhrifinə yönələn əsərləri də burada ciddi elmi tənqidə cəlb edilmişdir.  

Son illər ərzində davamlı şəkildə aparılan araşdırmaların nəticəsi kimi meydana gələn bu 

kitabda – ―Tariximizin dönüş nöqtəsi – Qələbə ili‖, ―Vətən müharibəsində qələbəmiz və tarixi 

yaddaş‖, ―Azərbaycanın Vətən müharibəsinə İranda münasibət: ənənəvi yanaşma və yeni reallıq‖, 

―İran tarixşünaslığında Azərbaycanın adı və tarixi coğrafiyasına münasibət‖, ―İran tarixşünaslığında 

Azərbaycan xalqının dilinə və mədəniyyətinə münasibət haqqında‖, ―Məşrutə (Konstitusiya) 

hərəkatında Azərbaycanın rolu məsələsi İran tarixşünaslığında‖, ―Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin qurulmasına İran şahlıq dövlətinin münasibəti‖, ―Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin Türkiyə ilə əlaqələri İran tarixçiliyində‖, ―Xiyabani hərəkatı – tarixi reallıq və 

fərqli yanaşmalar‖, ―İran erməniləri və onların antitürk hərəkatı‖, ―İranda xalqlar və dini azlıqlar‖, 

―Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi İran tarixşünaslığında‖, ―İranda Azərbaycan 

Respublikasının Türkiyə Cümhuriyyəti ilə münasibətlərinə yanaşma‖ və bir sıra olduqca aktual 

mövzuların elmi təhlilinə yer ayrılmışdır.   

Kitab tarix və tarixşünaslıq, beynəlxalq münasibətlər, siyasət, mədəniyyət sahəsinin 

tədqiqatçıları, həmçinin geniş oxucu dairəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
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MÜƏLLĠFLƏR ÜÇÜN QAYDALAR 

  

JURNAL HAQQINDA 

 

―Sosiologiya. Sosial psixologiya. Siyasət‖ elmi araşdırmalar jurnalı 2020-ci ildə ―Rezonans‖ 

Sosial Araşdırmalar İctimai Birliyi tərəfindən təsis edilmişdir. 18 iyun 2020-ci il tarixində 

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində 4307 nömrəsi ilə mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil 

edilmişdir. 08 yanvar 2021-ci ildə mərkəzi Fransanın Paris şəhərində yerləşən Beynəlxalq Serial 

Nəşrlərin Qeydiyyatı Mərkəzi tərəfindən ―Sosiologiya. Sosial psixologiya. Siyasət‖ elmi 

araşdırmalar jurnalına Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi (İSSN L: 2709-7854) verilmişdir. 

Jurnalda əsasən sosiologiya, psixologiya, siyasət, fəlsəfə, tarix, hüquq kimi ictimai və 

humanitar elm sahələrinin ümumkonseptual məsələlərini elmi-metodoloji cəhətdən ifadə edən, 

müəlliflərin yeni ideya və yanaşmalarını əks etdirən elmi-analitik məqalələrin, yeni nəşrlərə dair 

diskussiya məzmunlu rəy və şərhlərin dərcinə üstünlük verilir. 

Müstəqil, resenziyalı, elmi nəşrdir. İl ərzində 4 sayı çap edilir. Jurnalın nüsxələri 

kitabxanalara, beynəlxalq indeks təşkilatlarına, abunəçilərə və məqalə müəlliflərinə çap olunduqdan 

sonrakı 1 ay ərzində təqdim edilir. 

Azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində məqalələr dərc edilir. 

 

ÜMUMĠ QAYDALAR 

 I. Məqalələrin məzmunu 

 Jurnala göndəriləcək məqalələr sosial elmlər sahəsinə öz töhfəsini verəcək və sosial elmlərə 

yenilik gətirəcək səviyyədə aktual və orijinal olmalı, analitik xarakter daşımalı və akademik 

tələblərə cavab verməlidir. Elmi məqalənin GiriĢ hissəsində mövzunun aktuallığı əsaslandırılmalı, 

Mətn hissəsində tədqiq edilən məsələlər, qaldırılan problemlər bölmələr üzrə ətraflı şərh edilməli, 

Nəticə hissəsində elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq müəllifin gəldiyi elmi 

qənaət, işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə verilməli, təklif və 

tövsiyələr irəli sürülməlidir.       

 

 II. Məqalələrin strukturu, tərtib edilmə qaydaları və həcmi  

 Redaksiyaya təqdim edilən məqalələr Ali Attestasiya Komissiyasının dövri elmi nəşrlərin 

qarşısında qoyduğu tələblərə (http://aak.gov.az) və ―Sosiologiya. Sosial psixologiya. Siyasət‖ elmi 

araşdırmalar jurnalının ―Müəlliflər üçün qaydalar‖ına tam cavab verməlidir. 

 

 Məqalələr dəqiq strukturlaĢdırılmalıdır. Hər məqalədə ardıcıl olaraq:  
 UOT indekslər və PACS tipli kodlar təqdim edilir. 

 Müəllifin adı və soyadı, Müəllifin işlədiyi qurumun adı və ünvanı, Müəllifin vəzifəsi, elmi dərəcəsi 

və elmi adı, təmsil etdiyi ölkə və electron poçt ünvanı səhifənin yuxarı sağ küncündə göstərilir. 

 Məqalənin adı - səhifənin ortasında, böyük hərflərlə, qaraldılmış sriftlərlə (başlıq və mətn arasında 

- sətir atlama) verilir. 

 Məqalənin yazıldığı dildə Xülasə və ən azı 5 açar söz göstərilir. 

 Məqalənin Giriş hissəsi müəllif tərəfindən müəyyən edilir. 

 Əsas mətn yarımbaşlıqlara bölünür. 

 Tədqiqatın əsas elmi nəticələri qısa və ümumiləşdirilmiş şəkildə Nəticə hissəsində təqdim edilir. 

 Məqalələrin sonunda iki dildə (azərbaycan dilində olan məqalələrə rus və ingilis, türk və rus dilində 

olan məqalələrə azərbaycan və ingilis; ingilis dilində olan məqalələrə azərbaycan və rus dillərində) 

“Xülasə” verilir (burada tədqiqatın elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti və nəticə göstərilir) 

 Hər bir ―Xülasə‖dən sonra açar sözlər təqdim edilir. 

 Cədvəl və şəkillərin adı olmalı və nömrələnməlidir. 

 Məqalənin həcmi yuxarıdakı şərtlər nəzərə alınmaqla 8 səhifədən az olmamalıdır. A4 formatında, 

Times New Roman şrifti, şrift ölçüsü – 12, sətir aralığı - 1,5, abzas - 1 sm, haşiyələr: sol – 2,5 sm, 

sağ - 1,5 sm, yuxarı və alt - hər biri 2 sm olmalıdır. 
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 Məqalədə rast gəlinən mənbələrə istinad olunma qaydası: 
 Məqalədə yalnız istinad edilən ədəbiyyat kodlaşdırılaraq sonda əlifba sırası ilə verilir. 

 İstinad edilmiş ədəbiyyatın kodu mötərizədə yazılır. (Məs.: Duqlas Nortun fikrinə görə, 

 ―İnstitutlar cəmiyyəti ... formal çərçivələrlə məhdudlaşdırır və sosial münasibətləri təşkilatlandırır‖ 

[76, s. 35-36].) 

 Məqalənin sonunda Ədəbiyyat siyahısı verilir. 

 Ədəbiyyat siyahısı dissertasiyalara şamil edilən müvafiq qaydalara uyğun tərtib olunmalıdır. 

 Məqalələrin redaksiyaya təqdim edilmə qaydası: 

Məqalələr electron qaydada təqdim edilə bilər. Bunun üçün müəlliflər məqalələri jurnalın 

electron poçtuna (ssps.journal2020@gmail.com) göndərilməlidir.  

Məqalə ilə yanaşı müəlliflər jurnalın saytındakı (sosiologiya-jurnali.az) ArayıĢ bölməsində 

tələb edilən məlumatları yerləşdirib redaksiyaya təqdim etməlidirlər.  

 

III. Məqalələrin qiymətləndirilməsi, resenziyalaşdırılması və dərci 

 ―Sosiologiya.Sosial psixologiya.Siyasət‖ elmi araşdırmalar jurnalına göndərilən məqalələr 

əvvəlcə redaksiya tərəfindən jurnalın nəşri prinsipləri baxımından qiymətləndirilir. Nəşr 

prinsiplərinə uyğun olmayan məqalələr düzəldilmək üçün müəllifə göndərilə və ya 

resenziyalaşdırmadan imtina edilə bilər.  

Resenziyalaşdırma üçün qəbul edilən məqalələrin resenziya prosesində elmi obyektivlik və 

elmi keyfiyyət kriteriyalarına xüsusi diqqət yetirilir. Resenziyalaşdırma üçün qəbul edilən yazılar 

müvafiq sahəyə aid iki resenzentə göndərilir. Resenzentlərin adları məxfi saxlanılır. Müəlliflərin 

resenzentlərin və redaksiyanın tənqid, irad və təkliflərini nəzərə almaları zəruridir. Müəlliflər 

razılaşmadıqları məqamlarla bağlı əsaslandırılmış şəkildə etiraz etmək hüququnu saxlayırlar. Nəşrə 

qəbul edilməyən məqalələr müəlliflərinə qaytarılmır.  

 

IV. Kompliyuasiya və plagiatlıq halları 

Bütün məqalələr kompliyasiya və ya plagiat ola biləcəyi ehtimalına görə nəzərdən keçirilir. 

Plagiatlıq hallarına rast gəldikdə məqalə dərhal çap prosesindən kənarlaşdırılır. 

 

V. Müəlliflik hüquqları 

Jurnalda dərc edilən məqalələrdə müəlliflik hüququ qorunur və bu məqalələrin bütün nəşr 

hüquqları ―Sosiologiya.Sosial psixologiya.Siyasət‖ elmi araşdırmalar jurnalına aiddir.  

 

Göstərilən tələblərə cavab verməyən məqalələr dərc edilmir.  

 

Hər hansı bir nömrədə nəşr edilmiş məqalələrdə rast gəlinən səhvlərin növbəti saylarda 

göstərilməsini nəzərdə tutan “DÜZƏLĠġ” bölməsi vardır.  

 

NəĢrin müəlliflərə təqdim edilməsi 

Jurnalın pulsuz çap nüsxəsini müəllif redaksiyada əldə edə bilər. Jurnalın müvafiq nömrəsinin 

elektron variantı Jurnalın web səhifəsində yerləşdirilir və müəlliflərin elektron poçt ünvanlarına 

PDF varianda göndərilir. 

 

Redaksiyanın ünvanı və əlaqə telefonları: 

AZ11075, Azərbaycan, Bakı, A.M.Cümə 19/69, b.28, m.28 

Tel.: (+994 12) 464 83 56; (+994 55) 768 94 26 

 

URL:   www.sosiologiya-jurnali.az 

Е-mail: ssps.journal2020@gmail.com 

 

 

 

mailto:ssps.journal2020@gmail.com
mailto:ssps.journal2020@gmail.com
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YAZARLAR ĠÇĠN KURALLAR 

 

DERGĠ HAKKINDA 

 

"Sosyoloji. Sosyal psikoloji. Politika" bilimsel araştırma dergisi "Rezonans" Sosyal 

Araştırmalar Halk Birliği tarafından 2020 yılında kurulmuştur. 18 Haziran 2020 tarihinde 

Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nda 4307 numara ile basılı yayınlar siciline dahil 

edilmiştir. 8 Ocak 2021'de Uluslararası Standart Seri Numarası (ISSN L: 2709-7854), merkezi 

Paris, Fransa'da bulunan Uluslararası Seri Yayınları Tescil Merkezi tarafından "Sociology. Social 

Psychology. Politics" bilimsel araştırma dergisine atandı. 

Dergide ağırlıklı olarak sosyoloji, psikoloji, siyaset, felsefe, tarih, hukuk gibi sosyal ve insani 

bilimlerin genel kavramsal konularını ifade eden, yazarların yeni fikir ve yaklaşımlarını yansıtan 

bilimsel-analitik makaleler, yeni yayınlara ilişkin tartışma görüş ve yorumları yayınlanmaktadır. 

Bağımsız, hakemli, bilimsel bir yayındır. Yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Derginin kopyaları, yayın 

tarihinden itibaren 1 ay içinde kütüphanelere, uluslararası indeks kuruluşlarına, abonelere ve 

yazarlara sağlanır. 

Makaleler Azerice, Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. 

 

GENEL KURALLAR 

I. Makalelerin İçeriği 

Dergiye gönderilecek makaleler, sosyal bilimlere katkı sağlayacak ve sosyal bilimlere 

yenilik getirecek ölçüde konuyla ilgili ve özgün, analitik ve akademik gereksinimleri karşılamalıdır. 

Bilimsel makalenin giriş bölümünde konunun uygunluğu kanıtlanmalı, metin bölümünde araştırılan 

konular, sorunlar bölümler halinde ayrıntılı olarak açıklanmalı, sonuç bölümünde yazarın bilimsel 

sonucu çalışmanın niteliğine göre yapılmalıdır. Alan ve makale, bilimsel yenilik, pratik önem, 

ekonomik verimlilik vb. netleştirilmeli, öneri ve önerilerde bulunulmalıdır. 

 

II. Makalelerin yapısı, kuralları ve hacmi 

Yazı işleri ofisine gönderilen makaleler, Yüksek Onay Komisyonu'nun süreli yayınlar 

(http://aak.gov.az) gerekliliklerini ve "Sociology. Social Psychology. Politics" bilimsel dergisinin 

"Yazarlar için Kuralları"nı tam olarak karşılamalıdır. 

 

Makaleler net bir şekilde yapılandırılmalıdır. Sırayla her makalede: 

 UOT endeksleri ve PACS tipi kodları sağlanır. 

 Yazarın adı ve soyadı, yazarın çalıştığı kurumun adı ve adresi, yazarın konumu, bilimsel derecesi ve 

bilimsel unvanı, temsil ettiği ülke ve e-posta adresi sayfanın sağ üst köşesinde görüntülenir. 

 Makalenin başlığı sayfanın ortasında, büyük harflerle, kalın yazı tipinde (başlık ile metin arasında - 

satır atlamalı) verilir. 

 Özet ve makalenin dilinde en az 5 anahtar kelime. 

 Makalenin giriş kısmı yazar tarafından belirlenir. 

 Ana metin alt başlıklara ayrılmıştır. 

 Araştırmanın temel bilimsel sonuçları, Sonuçlar bölümünde kısa ve genelleştirilmiş bir şekilde 

sunulmaktadır. 

 Makalelerin sonunda iki dilde "Özet" verilmektedir (Azerice makaleler Rusça ve İngilizce, Türkçe 

ve Rusça makaleler Azerice ve İngilizce olarak; İngilizce makaleler Azerice ve Rusça olarak) 

 Anahtar kelimeler her "Özet"ten sonra sunulur. 

 Tablo ve şekiller isimlendirilmeli ve numaralandırılmalıdır. 

 Makalenin hacmi yukarıdaki koşullar dikkate alınarak 8 sayfadan az olmamalıdır. A4 formatı, 

Times New Roman yazı tipi, yazı tipi boyutu - 12, satır aralığı - 1,5, paragraf - 1 cm, kenarlıklar: sol 

- 2,5 cm, sağ - 1,5 cm, üst ve alt - her biri 2 cm . 

 Makalede bulunan kaynaklara nasıl başvurulur: 

 Makalede sadece atıfta bulunulan literatür kodlanmış ve sonunda alfabetik sıraya göre verilmiştir. 
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 Alıntı yapılan literatürün kodu parantez içinde yazılmıştır. (Örnek: Douglas North'a göre, 

 ―Kurumlar toplumu ... resmi çerçevelerle sınırlar ve sosyal ilişkileri düzenler‖ [76, s. 35-36].) 

 Kaynakça listesi makalenin sonunda verilmiştir. 

 Bibliyografya, tezler için geçerli olan ilgili kurallara uygun olarak derlenmelidir. 

 Yazı İşleri Müdürlüğüne Makale Gönderme Prosedürü: 

Makaleler elektronik olarak gönderilebilir. Bunun için yazarların makaleleri derginin e-posta 

adresine (ssps.journal2020@gmail.com) gönderilmelidir. 

Yazarlar, makale ile birlikte derginin web sitesinin (sosiologiya-jurnali.az) Kaynaklar bölümüne 

gerekli bilgileri yerleştirmeli ve editörlere sunmalıdır. 

 

III. Makalelerin değerlendirilmesi, hakem değerlendirmesi ve yayınlanması 
 "Sociology. Social Psychology. Politics" adlı bilimsel dergiye gönderilen makaleler ilk 

olarak yayın kurulu tarafından derginin yayın ilkeleri açısından değerlendirilir. Yayınlanma 

ilkelerine uygun olmayan yazılar, düzeltilmesi veya gözden geçirilmesi için yazarına gönderilebilir. 

Hakemliğe kabul edilen makalelerin değerlendirilmesinde bilimsel objektiflik ve bilimsel kalite 

kriterlerine özel önem verilir. İncelenmek üzere alınan yazılar, ilgili alandaki iki hakeme gönderilir. 

Hakemlerin isimleri gizli tutulur. Yazarlar, hakem ve editörlerin eleştiri, yorum ve önerilerini 

dikkate almalıdır. Yazarlar, anlaşmazlık noktalarında nesnel olarak katılmama hakkını saklı tutar. 

Yayına kabul edilmeyen yazılar yazarlarına iade edilmez. 

 

IV. Komplikasyon ve intihal vakaları 

Tüm makaleler olası yanlış beyan veya intihal için gözden geçirilir. İntihal durumunda 

makale derhal baskı sürecinden çıkarılır. 

 

V. Telif hakkı 

Dergide yayınlanan makalelerin telif hakları saklıdır ve bu makalelerin tüm yayın hakları 

"Sociology. Social Psychology. Politics" adlı bilimsel dergiye aittir. 

 

Bu şartlara uymayan makaleler yayınlanmayacaktır. 

 

Herhangi bir sayıda yayınlanan makalelerin, sonraki sayılardaki hataları belirtmesi 

amaçlanan bir "DÜZELTME" bölümü vardır. 

 

Yayının yazarlara sunumu 

Yazar, derginin ücretsiz basılı bir kopyasını editör ofisinden alabilir. Derginin ilgili sayısının 

elektronik versiyonu derginin internet sitesinde yer almakta ve PDF versiyonu yazarların e-posta 

adreslerine gönderilmektedir. 

 

Yazı iĢleri müdürlüğünün adres ve iletiĢim numaraları: 

AZ11075, Azerbaycan, Bakü, AM Juma 19/69, s.28, m.28 

Tel.: (+994 12) 464 83 56; (+994 55) 768 94 26 

 

URL: www.sosiologiya-jurnali.az 

E-posta: ssps.journal2020@gmail.com 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

О ЖУРНАЛЕ  

 

Научно-исследовательский журнал «Социология. Социальная психология. Политика» 

учрежден в 2020 году Общественным объединением социальных исследований «Резонанс». 

18 июня 2020 года он был включен в реестр печатных изданий под номером 4307 в 

Министерстве юстиции Азербайджанской Республики. 8 января 2021 года Международный 

стандартный серийный номер (ISSN L: 2709-7854) был присвоен научно-исследовательскому 

журналу «Социология. Социальная психология. Политика» Центром регистрации 

международных серийных изданий со штаб-квартирой в Париже, Франция. 

В журнале в основном публикуются научно-аналитические статьи, отражающие общие 

концептуальные вопросы социальных и гуманитарных наук, таких как социология, 

психология, политика, философия, история, право, отражающие новые идеи и подходы 

авторов, дискуссионные мнения и комментарии к новым публикациям. 

Это независимое рецензируемое научное издание. В год выходит 4 номера. Копии журнала 

предоставляются библиотекам, международным индексным организациям, подписчикам и 

авторам в течение 1 месяца после публикации. 

Статьи публикуются на азербайджанском, турецком, русском и английском языках. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

I. Содержание статей 

Статьи, представляемые в журнал, должны быть актуальными и оригинальными, 

аналитическими и соответствовать академическим требованиям в той мере, в какой они 

вносят вклад в социальные науки и привносят инновации в социальные науки. Во 

вступительной части научной статьи должна быть обоснована актуальность темы, в 

текстовой части подробно изложены исследуемые вопросы, проблемы по разделам, в 

заключительной части научный вывод автора по характеру изучаемой темы. область и 

статья, научная новизна, практическая значимость, экономическая эффективность и др. 

должны быть разъяснены, должны быть сделаны предложения и рекомендации. 

 

II.Структура, правила и объем статей 

Статьи, представляемые в редакцию, должны полностью соответствовать требованиям ВАК 

к периодическим изданиям (http://aak.gov.az) и «Правилам для авторов» научного журнала 

«Социология. Социальная психология. Политика». 

 

Статьи должны быть четко структурированы. В каждой статье по порядку: 

 Приведены индексы UOT и коды типов PACS. 

 Имя и фамилия автора, название и адрес учреждения, в котором работает автор, должность 

автора, ученая степень и научное звание, страна, которую он представляет, и адрес 

электронной почты отображаются в правом верхнем углу страницы. 

 Название статьи дается посередине страницы, прописными буквами, жирным шрифтом 

(между названием и текстом - пропуск строки). 

 Резюме и не менее 5 ключевых слов на языке статьи. 

 Вступительная часть статьи определяется автором. 

 Основной текст разбит на подзаголовки. 

 Основные научные результаты исследования представлены в краткой и обобщенной форме в 

разделе «Результаты». 

 В конце статей дается «Резюме» на двух языках (статьи на азербайджанском языке на 

русском и английском языках, статьи на турецком и русском языках на азербайджанском и 

английском языках; статьи на английском языке на азербайджанском и русском языках) 

 Ключевые слова представлены после каждого «Резюме». 
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 Таблицы и рисунки должны быть названы и пронумерованы. 

 Объем статьи должен быть не менее 8 страниц с учетом вышеуказанных условий. Формат 

А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта — 12, межстрочный интервал — 1,5, абзац — 

1 см, поля: левое — 2,5 см, правое — 1,5 см, верхнее и нижнее — по 2 см. 

 Как ссылаться на источники, встречающиеся в статье: 

 Только ссылочная литература в статье кодируется и приводится в алфавитном порядке в 

конце. 

 В скобках указывается код цитируемой литературы. (Пример: по словам Дугласа Норта, 

 «Институты ограничивают общество... формальными рамками и организуют общественные 

отношения» [76, с. 35-36].) 

 В конце статьи приводится список литературы. 

 Список литературы должен быть составлен по соответствующим правилам, применимым к 

диссертациям. 

 Порядок подачи статей в редакцию: 

 Статьи могут быть представлены в электронном виде. Для этого статьи авторов необходимо 

присылать на электронную почту журнала (ssps.journal2020@gmail.com). 

Вместе со статьей авторы должны разместить необходимую информацию в разделе 

«Справочная информация» на сайте журнала (sosiologiya-jurnali.az) и представить ее в 

редакцию. 

 

III. Оценка, рецензирование и публикация статей 

 Статьи, представляемые в научный журнал «Социология. Социальная психология. 

Политика», предварительно оцениваются редакционной коллегией с точки зрения принципов 

публикации журнала. Статьи, не соответствующие принципам публикации, могут быть 

направлены автору для исправления или отказа от рецензирования. 

В процессе рецензирования статей, принятых на рецензирование, особое внимание уделяется 

критериям научной объективности и научного качества. Записи, полученные на 

рассмотрение, отправляются двум рецензентам в соответствующем поле. Имена рецензентов 

держатся в секрете. Авторы должны учитывать критические замечания, замечания и 

предложения рецензентов и редакторов. Авторы оставляют за собой право объективно не 

соглашаться по пунктам разногласий. Статьи, не принятые к публикации, авторам не 

возвращаются. 

 

IV. Случаи сложности и плагиата 

Все статьи проверяются на возможное искажение фактов или плагиат. В случае 

обнаружения плагиата статья немедленно снимается с печати. 

 

V. Авторское право 

Статьи, опубликованные в журнале, защищены авторским правом и все права на 

публикацию этих статей принадлежат научному журналу «Социология. Социальная 

психология. Политика». 

 

Статьи, не соответствующие этим требованиям, не будут опубликованы. 

 

Статьи, опубликованные в любом номере, имеют раздел «ИСПРАВЛЕНИЕ», 

предназначенный для указания на ошибки в последующих выпусках. 

 

Презентация публикации авторам 

Автор может получить бесплатный печатный экземпляр журнала в редакции. 

Электронная версия соответствующего номера журнала размещается на сайте журнала и 

высылается в формате PDF на электронные адреса авторов. 
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Адрес и контактные телефоны редакции: 

AZ11075, Азербайджан, Баку, А.М.Джума 19/69, стр.28, м.28 

Тел.: (+994 12) 464 83 56; (+994 55) 768 94 26 

 

URL: www.sosiologiya-jurnali.az 

Электронная почта: ssps.journal2020@gmail.com 
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RULES FOR AUTHORS 

 

ABOUT THE JOURNAL 

 

"Sociology. Social psychology. Politics" scientific research journal was established in 2020 

by "Resonance" Social Research Public Union. On June 18, 2020, it was included in the register of 

printed publications under the number 4307 in the Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan. 

On January 8, 2021, the International Standard Serial Number (ISSN L: 2709-7854) was assigned 

to the scientific research journal "Sociology. Social Psychology. Politics" by the Center for 

Registration of International Serial Publications, headquartered in Paris, France. 

The journal mainly publishes scientific-analytical articles expressing general conceptual issues of 

social and humanitarian sciences such as sociology, psychology, politics, philosophy, history, law, 

reflecting the authors' new ideas and approaches, discussion opinions and comments on new 

publications. . 

It is an independent, peer-reviewed, scientific publication. 4 issues are published per year. Copies of 

the journal are provided to libraries, international index organizations, subscribers and authors 

within 1 month of publication. 

Articles are published in Azerbaijani, Turkish, Russian and English. 

 

GENERAL RULES 

I. Content of articles 

Articles to be submitted to the journal must be relevant and original, analytical and meet 

academic requirements to the extent that they contribute to the social sciences and bring innovation 

to the social sciences. In the introductory part of the scientific article the relevance of the topic 

should be substantiated, in the text part the researched issues, problems should be explained in 

detail by sections, in the concluding part the scientific conclusion of the author according to the 

nature of the field and article, scientific novelty, practical significance, economic efficiency, etc. 

should be made clear, suggestions and recommendations should be made. 

 

II. Structure, rules and volume of articles 

Articles submitted to the editorial office must fully meet the requirements of the Higher 

Attestation Commission to periodicals (http://aak.gov.az) and the "Rules for Authors" of the 

scientific journal "Sociology. Social Psychology. Politics". 

 

Articles must be clearly structured. In each article in sequence: 

 UOT indices and PACS type codes are provided. 

 Name and surname of the author, name and address of the institution where the author works, 

position of the author, scientific degree and scientific title, country he represents and e-mail address 

are displayed in the upper right corner of the page. 

 The title of the article is given in the middle of the page, in capital letters, in bold fonts (between the 

title and the text - line skipping). 

 Summary and at least 5 keywords in the language of the article. 

 The introductory part of the article is determined by the author. 

 The main text is divided into subheadings. 

 The main scientific results of the research are presented in a short and generalized way in the 

Results section. 

 At the end of the articles "Summary" is given in two languages (articles in Azerbaijani in Russian 

and English, articles in Turkish and Russian in Azerbaijani and English; articles in English in 

Azerbaijani and Russian) 

 Keywords are presented after each "Summary". 

 Tables and figures should be named and numbered. 
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 The volume of the article should not be less than 8 pages, taking into account the above conditions. 

A4 format, Times New Roman font, font size - 12, line spacing - 1.5, paragraph - 1 cm, borders: left 

- 2.5 cm, right - 1.5 cm, top and bottom - 2 cm each . 

 How to refer to the sources found in the article: 

 Only the referenced literature in the article is coded and given in alphabetical order at the end. 

 The code of the cited literature is written in parentheses. (Example: According to Douglas North, 

 ―Institutions limit society ... to formal frameworks and organize social relations‖ [76, p. 35-36].) 

 A list of references is given at the end of the article. 

 The bibliography should be compiled in accordance with the relevant rules applicable to 

dissertations. 

 Procedure for submitting articles to the editorial office: 

Articles can be submitted electronically. To do this, the authors' articles should be sent to the 

journal's e-mail (ssps.journal2020@gmail.com). 

Along with the article, the authors must place the required information in the Reference section of 

the journal's website (sosiologiya-jurnali.az) and submit it to the editors. 

 

III. Evaluation, peer review and publication of articles 

  Articles submitted to the scientific journal "Sociology. Social Psychology. Politics" are first 

evaluated by the editorial board in terms of the principles of publication of the journal. Articles that 

do not comply with the principles of publication may be sent to the author for correction or refusal 

to be reviewed. 

In the process of reviewing articles accepted for review, special attention is paid to the 

criteria of scientific objectivity and scientific quality. Entries received for review are sent to two 

reviewers in the relevant field. The names of the reviewers are kept confidential. Authors should 

take into account the criticisms, comments and suggestions of reviewers and editors. The authors 

reserve the right to objectively disagree on points of disagreement. Articles that are not accepted for 

publication will not be returned to the authors. 

 

IV. Cases of complication and plagiarism 

All articles are reviewed for possible misrepresentation or plagiarism. In case of plagiarism, 

the article is immediately removed from the printing process. 

 

V. Copyright 
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