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1. Müəllimin müvəffəqiyyətinin sirləri ilə maraqlanarkən, bir pedaqoji təsir 

üsullarının yonulmuşluğu, ən müxətlif təcrübi məsələlərin sənətkarlıqla qoyuluşu 

və həlli ilə qarşılaşırıq. Burada ən mühüm rol xüsusi bacarıqlara məxsusdur: 

şagirdləri intensiv idraki fəaliyyətə cəlb etmək, suallar qoymaq, kollektivlə və tək 

bir şəxsiyyətlə ünsiyyətdə ola bilmək və s. Pedaqoji texnika elə bunlarla məşğul 

olur, müəllimin fəaliyyətinin daxili məzmununun və onun xarici ifadəliliyinin 

ahəngdar birliyinə imkan yaradır. Müəllimin ustalığı mənəvi mədəniyyətin və 

pedaqoji cəhətdən məqsədəmüvafiq xarici ifadəliliyin sintezindədir, birliyindədir. 

Texnika, yolların, üsulların uyğunluğudur. Pedaqoji texnika isə müəllimin təlim, 

tərbiyə, təhsil və inkişaf problemlərinin həlli zamanı əldə edib, nümayiş etdirdiyi 

ümumi pedaqoji bacarıqlar kompleksidir. Pedaqoji texnika müəllimin nitq və 

qeyriverbal (şifahi) ünsiyyət vasitələrində təzahür edib, fəaliyyət göstərir, onun 

nitq, danışığı, təfəkkürü, mimikası, pantomimikasl, jesti, əl-qol hərəkətləri, sifət 

əzələləri, duruşu, məvıvi emosiyası və s. ilə tamamlanır, inkişaf etdirilərkən daha 

da zənginləşdirilir. Texnikaya yiyələnmək – müəllimin qarşısında duran ən vacib 

pedaqoji məsələlərin həlli üçün incə bir alətə sahib olmaq deməkdir. “Pedaqoji 

texnika” anlayışına 2 qrup komponentlər daxildir: 1-ci qrup komponentlər 

müəllimin özünü idarə etməsi ilə bağlıdır. Müəllimin öz vücudunu idarə etməsi 

(mimika, pantomimika), hisslərini, əhval-ruhiyyəsini idarə edə bilmək (artıq psixi 

gərginliyi götürmək, yaradıcılıq, əhval-ruhiyyəsi yaratmaq), sosial   psixoloji 

qabiliyyətlər (diqqət, müşahidə, mühakimə, təxəyyül), nitq texnikası (nəfəsalma, 

diksiya, nitq tempi, səsin düzgün qoyuluşu və s.). Pedaqoji texnikada müəllimin öz 

psixi vəziyyətini, əhvalruhiyyəsini tənzimləməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Müəllimin özünü emosional cəhətdən yaradıcı, nikbin, xeyirxah və humanist 



vəziyyətdə hiss etməsi onun əmək gərginliyini azaldır, mənəvi istirahət etməsinə 

zəmin yaradır. Müəllimin aktyor və rejissor bacarığı elementlərinə yiyələnməsi də 

pedaqoji texnikada əhəmiyyətli rol oynayır. Bunun sayəsində müəllim öz 

şagirdlərinin yalnız zehninə deyil, həm də hisslərinə daha güclü təsir göstərə bilir. 

2-ci qrup komponentlər şəxsiyyətə və kollektivə təsir göstərmək bacarıqları ilə 

bağlıdır və təlim-tərbiyə fəaliyyətinin texnoloji tərəfini açır. Yəni, müəllimin 

didaktik, təşkilatçılıq, konstruktiv, kommunikativ və s. bacarıqları, texnoloji 

fəndlər (məs. tələb vermək, ünsiyyəti idarəetmə, kollektiv yaradıcılıq işlərinin 

təşkili fəndləri və digər işlər) nəzərdə tutulur. Beləliklə, pedaqoji texnika 

müəllimin elə kompleks bacarıqlar sistemidir ki, ondan-pedaqoqdan daima yaradıcı 

işləməyi, şagirdlərlə işləyərkən mövcud şəraitə, vəziyyətə uyğun daha faydalı – 

effektli təsir vasitələrini tapmağı tələb edir. Pedaqoji texnikaya yiyələnmək, inu 

bacarmaq məsələsinə kompleks yanaşmaq lazımdır. İnkişaf etmiş pedaqoji texnika 

müəllimə öz fəaliyyətində şagirdin şəxsiyyətinə, genetik imkanına uyğun-münasib 

ən yaxşı peşə bacarıqlarını nümayiş etdirməyə, düzgün, lazımlı söz, intonasiya, 

jest, baxış tapmağa, özünü təmkinli aparmağa, ağır pedaqoji situasiyada aydın 

mühakimə yürüdüb düşünməyə, düzgün yol seçməyə kömək edir.  

2. Pedaqoji texnikaya yiyələnmək, onu bacarmaq məsələsinə kompleks 

yanaşmaq lazımdır. Bu bacarıqların vahidliyini təmin edən bir-neçə ümumi 

əlamətlər var. İlk növbədə pedaqoji texnikanın tətbiqi zamanı bilavasitə müəllimin 

şagirdlə qarşılıqlı fəaliyyəti. Məhz bu zaman pedaqoji texnikanın situasiyalılığı, 

pantomimliyi, improvizasiyası, yəni yaranmış şəraitə, vəziyyətə görə düzgün 

hərəkət etmək məharəti meydana çıxır. Bütün bunlardan başqa müəllimin 

texnikadakı bütün bacarıqları pedaqoji ünsiyyətdə eyni vaxtda özünü biruzə verir, 

göstərir. Belə ki, nitq, jest, mimika, vurğu, pafos, müxtəlif hərəkətlərlə müşayiət 

olunmaqla, fasiləsiz, öz-özünə nəzarət müəllimə daha təsirli və faydalı vasitələri 



seçməyə, tətbiq etməyə imkan verir. Pedaqoji texnikaya yiyələnməyin digər bir 

mühüm əlaməti pedaqoqların hansı fərdi-şəxsi xarakterli olmasıdır. Bunlar isə 

müəllimin psixi-fizioloji əlamətləri əsasında formalaşır. Fərdi pedaqoji texnika 

pedaqoqun yaşından, cinsindən, temperamentindən, anatomik-fizioloji 

xüsusiyyətlərindən, formalaşması şəxsiyyətin ən incə və dərin keyfiyyətlərinin 

inkişafına güclü təsir göstərir. Yəni nitqin ifadəliliyi, təmizliyi, savadlılığı üzərində 

işləməklə təfəkkürü   səfərbər edir, xarakterin əlaməti kimi emosional 

tarazlaşmanın inkişafına gətirib çıxarır və s. Pedaqoji texnikaya yiyələnməyin 3-cü 

mühüm əlaməti bu bacarıqlar vasitəsilə pedaqoji ünsiyyət zamanı əxlaqi, estetik 

mövqeyin şagirdlərə daha tam şəkildə açılmasıdır. Pedaqoji ustalığın səviyyəsi, 

həm də müəllimin ümumi mədəniyyətinin səviyyəsini, onun pedaqoji peşə 

potensialını göstərir. Əgər müəllimin nitqi kasıbdırsa, monotondursa, emosiyalarını 

cilovlaya bilməyib, onlara həddən artıq sərbəstlik verirsə, öz axmaq zövqü ilə 

tanınırsa, nə qədər gözəl, lazımlı tədbir keçirsə də, onun heç bir tərbiyəvi təsiri 

olmayacaqdır.Yeni fəaliyyətə başlamış müəllimin pedaqoji texnikasında bu 

çatışmamazlıqlar özünü göstərir: Şagird və valideynlərlə səmimi, mehriban 

danışmağı, daxili həyəcanını və hirsini boğmağı bacarmamaq, özünün acizliyini, 

imkansızlığını gizlədə bilməmək, danışığını tənzimləməyi bacarmamaq, nitqindəki 

sönüklük, dolaşıqlıq, monotonluq. Özünü gah çox ciddi, gah da çox mülayim 

aparması, hərəkətlərinə nəzarət edə bilməməsi, sinifdə gah tez-tez gəzməsi, gah da 

donmuş halda hərəkətsiz qalması. Bütün bu nöqsanlar uşaqlara effektiv təsir 

göstərməyə imkan vermir. Müəllim hazırlığı ilə məşğul olan idarə və müəssisələrin 

ümdə məqsədi bu nöqsanların ləğvinə doğru yönəldilməlidir.  

3. Müəllim xüsusi hazırlıq keçmiş və pedaqoji fəalliyətlə peşəkarcasına 

məşğul olan insandır. Yalnız o, pedaqoji fəaliyyətlərə müvafiq olaraq hərəkət 

etməyi bacarır, öz peşə borcunu keyfiyyətlə icra etmək üçün müəyyən məsuliyyət 



daşıyır. Müəllimlik işi insan fəaliiyətinin çox mürəkkəb növünə aiddir. Pedaqoji 

funksiya müəllimə peşə bilikləri və bacarıqları tətbiq etmək istiqamətini 

göstərməkdir. Əlbəttə, pedaqoji fəaliyyətin başlıca istiqamətlərini şagirdlərin təlim, 

təhsil, tərbiyəsi, inkişafı və formalaşması təşkil edir. Bu istiqamətlərin hər birində 

müəllim çoxlu konkret işlər görür. Amma bütün bu işlərin kökünə baxanda məlum 

olur ki, müəllimin başlıca funksiyası təlim, tərbiyə, təhsil, inkişaf, formalaşma 

proseslərini idarə etməkdir. O, özünün bu başlıca funksiyasını nə qədər dərindən 

başa düşsə, öz şagirdlərinə bir o qədər müstəqillik, təşəbbüskarlıq, sərbəstlik verər.   

Savadlı müəllim şagirdə hazır bilikləri verməməli, onun başında fikrin meydana 

gəlməsinə, yaranmasına kömək göstərməlidir. Müəllim əməyinin səciyyəvi 

xüsusiyyətləri və özünəməxsusluğu nədədir? Tədqiqatçılar bununla bağlı onlarla 

model fikirləşmiş və həyata keçirmişlər. Bu modelərdən biri pedaqoji idarəetməni 

müəllimin başlıca funksiyası hesab edir. İdarəetmə funksiyasını konkretləşdirmək 

üçün “pedaqoji layihə” anlayışından istifadə olunur. Bu anlayış altında düşünülmüş 

və axıra qədər yerinə yetirilmiş hər hansı bir iş başa düşülür. Məsələn, viktorina, 

olimpiada, məktəb bayramı və ekoloji ekspedisiyanın təşkili belə bir iş ola bilər. 

Bütün bu işləri pedaqoq idarə etməlidir. Səhv nə qədər az olsa, işin səmərəsi bir o 

qədər yüksək olar. Pedaqoqun birinci funksiyası layihənin ilkin mərhələsi ilə 

bağlıdır. Bu mərhələdə qarşıya məqsəd qoyulur. Məlumdur ki,   məqsəd pedaqoji 

fəaliyyətin əsas amilidir. Məqsəd müəllimin və onun şagirdlərinin əməyini ümumi 

nəticicəyə nail olmağa doğru istiqamətləndirir.Təlim prosesinin idarə olunması, hər 

şeydən əvvəl şagirdlərin əməyini ümumi nəticəyə nail olmağa doğru 

istiqamətləndirir. Təlim prosesinin idarə olunması hər şeydən əvvəl, şagirdlərin 

hazırlıq səviyyəsinə, imkanlarına, tərbiyəliyinə, inkişafına əsaslanır. Buna 

diaqnostlaşdırma (yunan sözüdür, aydınlaşdırmaq deməkdir) yolu ilə nail olunur. 

Məktəblilərin fiziki və psixi xüsusiyyətlərinin inkişafını, onların əqli hazırlıq və 

əxlaqı tərbiyəlilik səviyyəsini, sinifdə və ailədə tərbiyə şəraitini bilmədən məqsədi 



düzgün müəyyənləşdirmək, ona nail olmaq üçün vəsitələri seçmək olmaz. 

Diaqnostlaşdırma, proqnozlaşdırma (yunan sözüdür, qabaqcadan görmək mənasını 

verir) ilə qırılmaz surətdə həyata keçirilir. Bu konkret şəraitdə müəllimin öz işinin 

nəticələrini qabaqcadan görmək bacarığında özünü göstərir. Buna əsaslanaraq o, öz 

fəaliyyətinin strategiyasını müəyyənləşdirir, müəyyən olunmuş kəmiyyətdə və 

keyfiyyətdə pedaqoji məhsulun alınması imkanlarını qiymətləndirir. Müəllimin 

lahiyələşdirici funksiyası gələcək fəaliyyətin modelini qurmaqdan, müəyyən 

olunmuş şəraitdə seçməkdən ibarətdir. Diaqnoz, proqnoz, layihə təlim-tərbiyə 

fəaliyyətinin planını işləyib hazırlamaq üçün əsas olur. Bununla da, pedaqoji 

prosesin hazırlıq mərhələsi başa çatır. Peşəkar müəllimin detalları düşünülmüş, 

dəqiqləşdirilmiş planı olmasa, sinfə girməyi özünə rəva bilməz. Planın həcmi vacib 

deyil, ən başlıcası onun olmasıdır. Müəllimin təşkilatçılıq funksiyası əsas etibarilə 

şagirdləri nəzərdə tutulan işə cəlb etməklə, məqsədə nail olmaq üçün onlarla 

əməkdaşlıq etməklə bağlıdır. İnformasiya vermə funksiyasının mahiyyəti elə 

adından bəllidir. Müəllim şagirdlər üçün başlıca informasıya mənbəyidir. O, çox 

şeyi–öz fənnini, onun tədrisi metodikasını, pedaqogikanı, psixologiyanı bilir. 

Nəzarətetmə, qiymətləndirmə, və korreksiya funksiyaları bəzən birləşir. Bu 

pedaqoji prosesdə müəllimə lazımdır. Nəzarəti həyata keçirən, bilikləri 

qiymətləndirən zaman şagirdlərin təkcə nailiyyətinin yox, həm də uğursuzluğunun 

səbəbləri aydın olur. Toplanılan informasıya prosesə düzəliş etməyə, ona təsirli 

stimullar daxil etməyə, səmərəli vasitələrdən istifadə etməyə imkan verir. Müəllim 

analitik funksiyanı hər hansı bir pedaqoji layihənin son mərhələsində yerinə yetirir. 

Müəllim başa çatan işi təhlil edir, onun səmərəliliyini müəyyənləşdirir. Əgər 

göstərici nəzərdən tutulduğundan azdırsa, gələcəkdə bu geriliyi doğuran səbəbləri 

aradan qaldırmaq üçün yollar axtarılır. Müəllimin yerinə yetirdiyi funksiyaların 

çoxluğu onun əməyinə bir çox ixtisasların komponentlərini daxil edir. Bunlara 

aktyorluq, rejissorluq və mencerlik, tədqiqatçılıq və seleksioner ixtisasları daxildir.     



Müəllimin başlıca silahı sözdür. Bundan başqa, onun ehtiyatında xeyli qeyri-

vebal (nitqsiz ) ünsiyyət vasitəsiləri də vardr. 1. Ekspressiv–mənalı hərəkətlər. 

Ekspressiv-mənalı hərəkətlər müəllimin davranışının görmə orqanı vasitəsilə 

qavranılmasıdır. Burada duruş, mimika, əl-qol hərəkətləri, baxış yeriş xüsusi rol 

oynayır. 2. Prosodika və ekstralinqvistika (informasıya, səsin ucalığı, tembri, 

nəfəsalma, gülüş, öskürək). Səsin xarakteristikaları prosodik (nitqdə vurğulu və 

vurğusuz, uzun və qısa hecaların tələffüzü sistemi) və ekstralinqvistik 

(linqvistikadan kənar) hadisələrə daxildir. Şövq, ruh yüksəkliyi, sevinc və narazılıq 

adətən yüksək səslə, nifrət, qorxu kifayət qədər yüksək, qəm-qüssə, yorğunluq 

adətən batıq səslə verilir. 3. Takesik ünsiyyət vasitələri. Başı sığallama, toxunma, 

əl-ələ verib görüşmə, tərifləmə takesik ünsiyyət vasitələrinə aidddir. 4. Proksemik 

vasitələr. Bunlara təlim zamanı müəllim və şagirdlərin oriyenasiyası və onlar 

arasında distansiya aiddir. Pedaqoji distansiyanın normaları aşağıdakı məsafələr 

kimi müəyyən olunmuşdur: 1)müəllimin şagirdlərlə fərdi ünsiyyəti; 2)sinifdə 

şagirdlərlə rəsmi ünsiyyət; Ünsiyyət distansiyasının müntəzəm dəyişməsi pedaqoji 

əməyin xüsusiyyətidir. Bu müəllimdən dəyişən şəraitə dəfələrlə uyğunlaşmağı 

tələb edir.  

4. Müəllimlərin şagirdlərə qarşı səmimi və doğma münasibəti ilə seçilməsi, 

onların ləyaqət və şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşması, azad fikirliliyinə, müstəqil  

düşüncə və baxışlarına, sərbəst rəy yürütməsinə şərait yaratması və bunu daim 

rəğbətləndirməsi pedaqoji ustalıqdan xəbər verir. Şagirdlərin istək və arzularına, 

meyl və maraqlarına, təklif və mülahizələrinə xüsusi diqqət göstərməsi, öz 

fəaliyyəti dövründə - pedaqogikaya, yaş psixologiyası və fiziologiyasına dərindən 

bələd olmasını nümayiş etdirməsi; - Ümumdünya İnsan Hüquqları 

Bəyamnaməsinin, Uşaq Hüquqları Konvensiyasının müddəalarını, təhsilin 

fərdiləşdirilməsi, humanistləşdirilməsi, demokratikləşdirilməsi, diferensiallaş- 



dırılması prinsiplərini hərtərəfli mənimsəməsi və onlara təcrübədə əməl etməsi 

günün tələbidir. Şagirdlərin təhsillə bağlı problemlərinin və gündəlik qayğılarının, 

valideynlərlə işgüzar əlaqə saxlaması, yaş xüsusiyyətləri ilə əlaqədar daxili 

narahatlığının aradan qaldırılmasında, valideynlərə mənəvi – psixoloji köməklik 

göstərməsi, şagirdlərin keyfiyyətli bilik almasını təmin etmək üçün pedaqoji 

ustalığını layiqincə tətbiq etməsi təhsil işçilərinin vəzifələrindəndir. Elmi – nəzəri 

və metodiki bacarığını daim artırması, qabaqcıl təcrübəni, pedaqoji nailiyyətləri 

öyrənib öz işində tətbiq etməsi, öz işinə yaradıcı münasibət göstərməsi və 

təşəbbüskarlığı, yenilikçi və eksperimentatorluq qabiliyyəti ilə fərqlənməsi; - 

istedadı və qabiliyyəti ilə fərqlənən şagirdlərin aşkara çıxarılması müəllimin 

pedaqoji ustalığından xəbər verir. Bu gün Azərbaycan təhsilinin dünyanın 

mütərəqqi təhsil sisteminə inteqrasiya olunması davam edir. Yeni nəslin 

insanlarının formalaşmasında təhsil hansı funksiyanı yerinə yetirməlidir? Aydındır 

ki, şəxsiyyətin ümumi mədəniyyətinin bir komponenti nitqlə bağlıdır. Şagird 

şəxsiyyətində nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması mühüm göstəricidir. 

Məktəblərdə tədris prosesində bu vəzifə layiqincə həyata keçirilir və bu məsələ 

təhsil islahatı baxımından həlledici, aktual hesab edilir. Təşəbbüskarlıq, 

tələbkarlıq, obyektivlik, prinsipiallıq, çeviklik, bütün bu keyfiyyətlər müasir 

müəllimdə cəmləşməlidir. Müəllim təlim – tərbiyə prosesində bacarıqlı şagirdlərin 

potensial imkanlarının daha da genişləndirilməsi üçün fəallıq göstərməsi, fənn 

gecələrinin təşkilinə, olimpiada, yarış və müsabiqələrin, köməklik etməsi, bu cür 

tədbirlərin təşəbbüsçüsü olmalıdır. Pedaqoji və şagird kollektivində mənəvi – 

psixoloji iqlimin pozulması hallarına qarşı barışmaz mövqe tutması, məktəbin 

ictimai həyatında yaxından iştirak etməsi; - fənnin tədrisi prosesində interaktiv 

təlim metodlarının tətbiq etməsi, yəni diferensiallaşdırma və fərdiləşdirmə 

prinsiplərinin tətbiqi;- təlim prosesində şagirdlərin müstəqilliyini təmin etmək; - 

fənnin tədrisi üzrə minimum bilik həcminin müəyyən olunması mühüm 



məsələlərdir. Məktəb elə bilik verməlidir ki, şagirdlər qazandıqları bilik vasitəsi ilə 

təbiət və cəmiyyət hadisələrini düzgün dərk etsinlər, qanuna hörmət ruhunda öz 

davranış tərzlərini müəyyən etsinlər. İctimaiyyət məktəblərdən və onun tərbiyəsi 

ilə yetişən məktəblilərdən bunu gözləyir. Azərbaycanda idarəetmənin, elmin, 

təhsilin müasir standartlara cavab verən yeni inkişaf mərhələsində oiduğu bir 

zamanda dünyanın qabaqcıl təhsil ocaqlarında ölkəmiz üçün mütəxəssis 

hazırlanması prioritet məsələlərdən biridir. Ölkəmizdə texniki kadrların 

hazırlanması sahəsində zəngin təcrübəsi, dünyanın bir sıra nüfuzlu universitetləri 

ilə ğeniş beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələri olan, elm və təhsil sahəsində hərtərəfli 

inkişafı faydalı müzakirələr aparılmalıdır. Müasir sivil cəmiyyətdə ən qiymətli 

sərvət insanın, bilik və bacarığı sayılır. Məktəbə işliyən işgüzar, bacarıqlı,   

əməksevər, yaradıcı, pedaqoji mühazirələrdə, açıq və qarşılıqlı dərslərin təşkilində 

fəal iştirak etmiş, məktəb rəhbərliyi tərəfindən onun nümunə dərsləri yüksək 

qiymətləndirilmiş və pedaqoji təcrübəsi yayılmağa layiq bilinmiş müəllimləri cəlb 

etmək lazımdır. Müəllim zəif uşaqlarla xüsusi iş aparmalı, onlara fərdi yanaşaraq 

özlərinə inam yaratmaqla həmin şagirdlərə yaxından kömək göstərməlidir. Təlim 

prosesində və sinifdənxaric tədbirlərdə şagirdlərə vətənpərvərlik, xeyirxahlıq və s. 

mənəvi keyfiyyətləri aşılamalıdır. Müəllim ixtisasına dair elmi müntəzəm izləməli, 

oradakı yenilikləri dərindən öyrənməli, metodikanı yüksək səviyyədə bilməli və 

özünün metodik yaradıcılığına nail olmalıdır. Pedaqoji kadrlar hazırlığı modelinin 

dəyişdirilməsi, biliyin qiymətləndirilməsinin yeni mexanizminin tətbiqi, 

idarəetmədə əksmərkəzləşməyə keçid, yerli orqanların səlahiyyətlərinin artırılması, 

tədris müəssisələrinə muxtariyyatın verilməsi, daxili idarəetmə strukturlarının 

təkmilləşdirilməsi də islahat çərçivəsində reallaşdırılan əsas istiqamətlərə daxildir. 

Dövlət təhsilin maliyyələşdirilməsini, yüksək təhsil almaq üçün müasir maddi– 

texniki bazanın yaradılmasını, məktəblərin şəraitinin yaxşılaşdırılmasını özünün 

əsas vəzifələrindən biri hesab edir. Şagirdin məxsusi dünyası, dünyagörüşü, zəngin 



emosional aləmi, həyata, təbiətə, insanlara baxışı bənzərsiz fərdi psixoloji 

xüsusiyyətləri, maraqlı meylləri, qabiliyyətləri vardır. O, da şəxsiyyətdir. Şagirdin 

şəxsiyyət olduğunu nəzərə almayan təhsil sistemi heç bir vəchlə müasir, mütərəqqi 

sayıla bilməz. Şagirdin öz baxışlarını, rəylərini, sərbəst və azad ifadə etmək, 

informasiya almaq, informasiya yaymaq, ideyalar vermək və s. hüquqları vardır. 

Müəllimlərin yeni tədris metodlarına yiyələnmələri kimi, çətin və mürəkkəb işə 

elmi cəhətdən düzgün və ardıcıl nəzarət etmədən bu sahədə lazımi nailiyyət 

qazanmaq olmaz. Bunu nəzərə alan məktəb rəhbərləri müəllimlərlə müntəzəm iş 

aparmalı, təlim proseslərinin yüksək səviyyədə təşkilinə köməklik göstərməli, 

dərsləri, birlikdə təhlil etməklə, nöqsanların aradan qaldırılması üçün lazımi 

məsləhətlər verməlidirlər. Məktəbin pedaqoji heyəti şagird özünüdərketmə 

amalına, gənc nəslə dərin və hərtərəfli bilik verməsinə, məktəblilərin milli – 

mənəvi, bəşəri - əxliqi dəyərlər, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsinə, onlar 

Vətənə, torpağa bağlılıq, öz dilini sevmək və mükəmməl öyrənmək, dövlət 

rəmzlərinin mənasını, məzmununun mahiyyətini dərk etmək və rəmzlərə hörmətlə 

yanaşmaq hissinin aşılanmasına, əsl vətəndaş hazırlanmasına xidmət 

göstərdiklərini bılməli, bir sözlə təhsil islahatının başlıca prinsiplərini layiqincə 

yerinə yetirməlidirlər. Son illər Azərbaycanda təhsilin müasir dövrün tələbləri 

səviyyəsində inkişafına yönəlmiş tədbirlər məktəblərin fəaliyyətində əsaslı dönüş 

yaratmışdır. Belə ki, məktəblərin maddi – texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, 

fəal təlim texnalogiyalarının tətbiqinə stimul yaratmaqla, təlimin keyfiyyətinin 

yüksəldil-məsinə, nailiyyətlərin uğurla artmasına təkan verir. Əgər bir neçə il əvvəl 

məktəblərdə fəal təlim texnalogiyaları ilə işləyən bir neçə müəllimə rast gəlmək 

mümkün idisə, artıq bütün dərslərdə müasir texnalogiyaların tətbiqi kütləvi hal 

almışdır. Ölkəmizdə təhsil islahatı Proqramının həyata keçirildiyi, təhsilimizin 

dünya təhsilinə inteqrasiya etdiyi, müasir təlim texnalogiyalarının geniş tətbiq 

olunduğu bir dövrdə gənclərin məntiqi təfəkkürünün, dünyagörüşünün müasir 



tələblər səviyyəsində inkişaf etdirilməsi müəllimlərin qarşısında duran vəzifələrdən 

biridir. Təhsilin bu günü, sabahkı taleyi hər bir Azərbaycan  vətəndaşını, 

bütövlükdə dövlətini hər an maraqlandıran prioritet sahədir. Çünki, artıq hamıya 

məlumdur ki, XX1 əsrdə müasir dünya intellektin gücü ilə idarə ediləcək, hər bir 

dövlətin qüdrəti təhsilin səviyyəsi ilə ölçüləcəkdir. Məktəbdə müəllim və şagird öz 

hüquqlarını dərindən bilməli və onun pozulmasına imkan verməməlidir. Buna görə 

də şagird müəllimə bir nümunə kimi baxmaqdan başqa, həm də bir rəqib kimi 

baxmalıdır ki, öz müəllimini ötüb keçə bilsin. Müəllim yalnız müəllim deyil, 

həmçinin şagirddir; Əgər müəllim həm bu gün, həm də sabah həqiqətən qabaqcıl 

müəllim olmaq istəyirsə, təhsillə bağlı olan dəyərlərin necə demək lazım gəldiyi 

üzərində işləyib onun ən yaxşı variantını seçib, şagirdlərə çatdırırlar. Məktəb təkcə 

bilik verən yer deyil, həm də şagirdlərə forma verən yerdir. Müəllim cəmiyyətin 

nizam tərəzisi, insan mənəviyyatının olçü vahididir. Atalar doğru deyiblər ki, 

“Müəllimləri yaxşı olan xalqa zaval yoxdur.” Gözündən nur, qəlbindən məhəbbət, 

ürəyindən hərarət verən müəllimlərin müdrik nəsihətləri şagirdlərinin həyatları 

boyu ömür yollarına şəfəq saçmalıdır. Müəllim şagirdlərinə elm yolu ilə getmək, 

elmi hər yanda yaymağa çalışmaq, pis əməllərdən uzaq olmaq, xeyir işlər görmək, 

zülmə qarşı mübarizə aparmaq, cəmiyyətdə öz yoldaşları ilə ittifaqda yaşamaq, 

cəmiyyətdə, öz həmvətənləri, həmfikirləri arasında qanuni hüquqlarının müdafiəsi 

üçün mübarizə aparmaq və s. bu kimi müsbət keyfiyyətləri aşılamalıdır.    

Məktəbdə təhsil alan hər bir şagird yaddan çıxarmamalıdır ki, gələcək nəslin 

qurucuları olacaqlar. Odur ki, ölkənin ləyaqətli vətəndaşı olmaq üçün hər bir şagird 

səylə oxumalı və nümunəvi olmalıdır. Çünki onun gələcəyi məktəbdə aldığı bilik 

və bacarıqdan asılıdır. Ona görə də, ümumən bütün tədris elə qurulmalıdır ki, 

şagirdə öyrənməyi öyrədək və onların hüquqlarının qorunmasına ciddi nəzarət 

rdək. Buna ilk növbədə dövlət və müəllim ciddi nəzarət etməlidir. Təhsil 



sisteminin təkmilləşdirilməsi zamanın tələbidir. Təhsil sahəsi milli məqsədlər, 

mənafelər əsasında qurulmalıdır, çünki, bu sistem həyatımızın ən mühüm və 

gərəkli sahəsidir. Təhsilin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, dünya təhsil 

sisteminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsini, təhsildə köklü keyfiyyət 

dəyişikliklərinin aparılmasını və təhsil sisteminin əsaslı şəkildə təkmilləşdirilməsi, 

şagirdlərdə dövlətçilik hisslərini gücləndirmək, düzgün həyat mövqeyini 

müəyyənləşdirmək, Vətənini, Dövlətini, Millətini sevən, yüksək mədəniyyətə, 

mütərəqqi dünyagörüşə malik şəxsiyyət formalaşdırmaq, müstəqil və yaradıcı 

düşünən sağlam gənclər yetişdirmək, təhsil işçilərinin və pedaqoji kollektivlərin 

əsas vəzifələrindəndir. Hər bir sistemin müvəffəqiyyətlə işləməsi üçün onun bütün 

tərkib hissələrinin qarşılıqlı əlaqəsi təmin edilməlidir. Məktəbdə dərsin səmərəli və 

fəal olmasının ən mühüm şərtlərindən biri onun səylə planlaşdırılmasıdır. Dərsin   

səmərəliliyini təmin edən ən başlıca və mühüm amil təlim məqsədlərinin düzgün 

müəyyənləşdirilməsidir. Təhsil müəssisələrinin sərbəst fəaliyyətini və inkişafını 

təmin etmək məqsədilə onlara əlavə səlahiyyətlər verilə bilər. Həmin 

səlahiyyətlərin verilmə qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

müəyyən edilir. Əlavə təhsilin məqsədi dövlətin və cəmiyyətin mənafeyi nəzərə 

alınmaqla, vətəndaşların hərtərəfli təhsil almaq ehtiyacını təmin etməkdir. Təhsil 

işçılərinin məqsədi Azərbaycan Təhsil sistemini milli zəmində - soykökümüzə, 

tariximizə, adət - ənənələrimizə uyğun olaraq, qurmaq və onun dünyəvi xarakter 

daşımasına nail olmaqdır. Elm təbiət haqqında elə bir qaydalı bilik sistemidir ki, 

insana öz mühitini istədiyi kimi qurmaq və bioloji, psixoloji şəxsiyyətini saxlamaq 

imkanı verir. İnsanın elmdə topladığı öz daxili və xarici aləmi haqqında gündən – 

günə dərinləşən, aydınlaşan gerçəkliklərdir. Lakin kainat, onun sirləri, gələcək 

inkişafın istiqaməti və.s. bütünlükdə sona qədər açılan, göz ilə görünə biləcək 

qədər sadə deyil. Təhsil alanların şəxsiyyət kimi formalaşmasını təmin etmək, 

müstəqilliyini artırmaq, onların imkan və qabiliyyətlərinə uyğun təşəbbüskarlığını, 



yaradıcılığını inkişaf etdirmək, hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətin formalaşması 

üçün müxtəlif forma və mütodlardan istifadə edən müəllim pedaqoji ustalıqla 

çalışmalıdır. Məktəbdə şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərini, habelə 

müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsini müasir ideyalar əsasında qurmaq və 

qiymətləndirmək üçün çox işlər görülür və bu işlər ardıcıl olaraq davam etməlidir. 

Tədris etdiyi fənnə ciddi və yaradıcı münasibəti müəllimi usta pedaqoqa çevirir. 

Belə müəllim məsələlərə tədqiqatçı kimi yanaşır və bu cür yanaşma onun iş 

təcrübəsinə öz müsbət təsirini göstərməklə bilik ehtiyatını zənginləşdirir, dərsini 

maraqlı və keyfiyyətli qurur, nəticədə qabaqcıl təcrübənin yaradıcısı olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5. Empirik bilik və ibtidai duyğu səviyyəsindəki vətəndaşlıq və vətən 

sevgisi dayanıqlı ola bilməz. İnsan xarici ölkələrə səfər edərkən şüurlu olaraq  öz 

yetişdiyi mühitlə, artıq içində olanlarla yeni gördükləri arasında müqayisələr 

aparır. Müqayisə apara bilmək, özünü məhz öz ölkəsi timsalında fərqləndirə 

bilmək üçün, heç şübhəsiz, əvvəlcə milli Məni, Vətəni həm duyğu, həm də 

təfəkkür səviyyəsində tanımaq tələb olunur. Özündən (öz ölkəsindən) ayrılmaq, 

başqa diyar, başqa ölkə ilə tanışlıq duyğu səviyyəsində bir nisgil, vətən həsrəti 

yaradırsa, təfəkkür səviyyəsində özünə kənardan baxmaq şansı verməklə 

özünüdərk üçün obyektiv şərait yaratmış olur. Əks halda doğma və yadı 

fərqləndirmək, sənə məxsus olanı başqalarına məxsus olandan ayırmaq mümkün 

olmaz. Təəssüf ki, əksər adamlar özünü (öz milli varlığını) ya heç fərqləndirə 

bilmir, ya da ancaq duyğu səviyyəsində fərqləndirir. Öz ölkəsi üçün darıxır, vətə- 

nini sevir, lakin bunun səbəbini dərk etmir. Öz vətəni, öz xalqı üçün nə isə etmək 

istəyir, lakin məhz nə etməli olduğunu bilmir. Əlbəttə, kimə isə elə gəlir ki, bilir; 

lakin bilmədiyini dərk etmək bildiyini zənn etməkdən yaxşıdır. Çünki müxtəlif 

adamların ayrı-ayrılıqda, öz ağlı ilə, öz vətən modeli əsasında gördüyü işlər, vahid 

bir istiqamətə yönəlməyərək, bir-birinin üzərinə toplanmaq əvəzinə, çox vaxt 

birbirinə qarşı dayanır. Dərk olunmuş vətənpərvərlik, təbii ki, daha dayanıqlı və 

daha faydalı olur. Vətəni, xalqı, milləti sevərəkdən və bəzən hətta məhz sevdiyinə 

görə ona ziyan da vurmaq mümkündür. Vətənin, millətin nə ilə fərqləndiyini   

bilmədikdə, onun rasional simasını görmədikdə, onun mənafeyini dərk etmədikdə, 

sadəcə sevgi notları üzərindəki fəaliyyətin fayda gətirmək şansı ziyan gətirmək 

şansına bərabər olur. Vətənə şüurlu sevgi, milli özünüdərk və fərdi fəaliyyətlərin 

bu kontekstə salınması tələbi hər bir adamın üzərinə ağır yük qoyur. Və bunu hər 

bir adamdan tələb etmək də düzgün deyil. Yəni, hər bir adam əvvəlcə filosof olub 



sonra fəaliyyət göstərə bilməz. Millətin, vətənin elmi-fəlsəfi özünüdərk 

konsepsiyası bütün millətlər deyil, milli intellektin səfərbər olunması sayəsində, 

milli filosoflar, ictimai-siyasi liderlər tərəfindən işlənib hazırlanmalı və geniş 

kütlələrin sərəncamına verilməlidir. Lakin elmi-fəlsəfi dildə yox, elmi-kütləvi, 

fəlsəfipublisistik, poetik dildə, bədii obrazlar vasitəsilə, ədəbiyyatın, sənətin, 

kütləvi informasiya vasitələrinin bütün mümkün imkanlarından istifadə etməklə! 

Milli ideologiyaya söykənməyən, vahid konsepsiyaya əsaslanmayan kortəbii 

fəaliyyətlər, hətta sevgidən və millətçilik hisslərindən doğsa da son nəticədə ancaq 

ziyan gətirə bilər. Deyilənlər bədii ədəbiyyat və sənət sahələrindəki fəaliyyətə, 

habelə kütləvi informasiya vasitələrinin, KİV-in fəaliyyətinə də aiddir. Biz bununla 

heç də insanları fəaliyyətsizliyə, milli duyğuların, vətənpərvərlik hissinin təsiri ilə 

atılan addımların məhdudlaşdırılmasına səsləmirik. Lakin əvvəlcə ölçmək lazımdır. 

Əvvəlcə düşünülmüş bir konsepsiya lazımdır. Əvvəlcə milli ideologiya lazımdır. 

Və bu milli ideologiyanın da əsasında milli fəlsəfi fikir dayanmalıdır. Lakin həyat 

dayanıb gözləmir. İctimai proseslər hansı isə istiqamətlərdə baş alıb gedir və baş- 

başa gəlir. Eyni sevgidən doğan müxtəlif hərəkətlər qarşılaşaraq bir-birinin təsirini 

heçə endirir. Vahid milli ideyanın təsir sahəsinə düşüb istiqamətləndirilə bilməyən, 

bir-biririni tamamlaya bilməyən, bir növ kortəbii proseslərə çevrilən fəaliyyət 

aktları özümüzün də xəbərimiz olmadan, qlobal miqyas kəsb etmiş başqa milli 

ideyaların ilk növbədə qloballaşma qaydalarının təsir dairələrinə düşərək lokal güc 

mərkəzləri yaradır. Milli-mənəvi dəyərlərin, əxlaqın, adət-ənənələrin yeni nəslə 

çatdırılması, davam etdirilməsi üçün mədəni abidələrin, bədii ədəbiyyatın, milli 

fəlsəfi fikrin rolu böyükdür. Lakin milli ruhu qorumaq, inkişaf etdirmək və yeni 

nəsillərə çatdırmaq üçün ən yaxşı mühit milli dövlətçilik şəraitində yaranır. Milli 

dövlət ancaq ərazinin, maddi sərvətlərin deyil, həm də milli-mənəvi dəyərlərin 

qorunmasına xidmət edir. Və bu zaman milli ruh həyat tərzinə çevrilir. Dövlətçilik 

ideologiyası da milli ideologiya da eyni bir təməl üzərində – milli fəlsəfi fikir 



zəminində formalaşır. Bir millət üçün canlı tarix haradasa qırılanda, onun inkişafı- 

nın daxili hərəkətverici qüvvələri məhdudlaşdırılanda, inkişaf kənar qüvvələrlə 

məqsədyönlü surətdə başqa səmtə istiqamətləndiriləndə milli genin heç olmazsa 

başqa ampluada, fövqəltarixi formalarda; fikirlərdə, xatirələrdə, ədəbiyyatda, 

incəsənətdə yaşadılması zərurəti yaranır. Xalq başqa imperiyaların işğalı altında 

qaldıqda, başqa əqidələrin rəsmi təsir dairəsinə düşdükdə həqiqi böyük ziyalılar 

estafeti öz əllərinə alır və milli ruhu öz şəxsi həyatı bahasına, diri-diri yandırılması, 

dərisinin soyulması hesabına da olsa yaşadaraq və bir əmanət kimi yeni nəsillərə 

ötürürlər. Dövlət xadimləri, siyasətçilər, sərkərdələr öz tarixi ziyalılıq missiyasını 

yerinə yetirə bilməyəndə, milli ruh milli varlığın himayəsindən məhrum olanda, 

qılınc qələmlə vaxtında birləşməyəndə bütün ağırlıq qələmin, yaradıcı ziyalıların 

üzərinə düşür. Milli dövlətçilik kəsilməz bir proses kimi davam etsin deyə 

dövlətlərarası dövrdə kəsilməzliyi milli-mənəvi körpülər təmin etməli olur. 

Müstəqillik   və milli dövlətçilik ona görə lazımdır ki, dövlət quruculuğu və sosial 

təşkilatlanma artıq hansı isə başqa bir subyektin deyil, xalqın, millətin öz maraqları 

istiqamətində yönəldilə bilsin, ümummilli ahəng üstündə köklənsin. Yəni bütün 

daxili potensial; təbii sərvətlərdən tutmuş intellektual gücə, mədəni-mənəvi 

dəyərlərə qədər bütün imkanlar elə səfərbər edilməli və elə istiqamətləndirilməlidir 

ki, hər bir vətəndaş ümummilli tərəqqi kontekstində öz şəxsi maraqlarını da realizə 

edə bilsin. Lakin kütləvi siyasiləşmə və ifrat siyasi qarşıdurmalar təbii ki, 

qüvvələrin vahid amal uğ- runda səfərbər edilməsinə, ümummilli tərəqqiyə xidmət 

etmir. Müstəqillik əldə etdikdən sonra daxili enerjinin quruculuq işlərinə deyil, 

başqa səmtə yönəldilməsi, görünür, kimlərəsə lazım imiş. Qondarma Dağlıq 

Qarabağ problemi də bu siyasiləşməni gücləndirmək və azadlığa çıxmış xalqların 

milli tərəqqisinə mane olmaq üçün törədilən məqsədyönlü aksiyalardan biri idi. 

Lakin biz hələ də böyük dövlətlərin coğrafi-strateji planlarından doğan siyasi 

burulğandan çıxa bilmirik. Bax, belə bir şəraitdə siyasi təbəddülatların fövqünə 



yüksəlməyə, fəaliyyətlərin ümummilli tərəqqi naminə yönəlməsinə böyük ehtiyac 

vardır. Nə yaxşı ki, hələ sovet dövründə də kommunist ideologiyasının yaratdığı 

labirintlərdən məharətlə keçərək, milli mədəniyyətin tərəqqisi, xalqın 

maarifləndirilməsi, ədəbi-bədii və fəlsəfi təfəkkürün inkişaf etdirilməsi sahəsində 

böyük xidmətlər göstərən ziyalılarımız bu gün də cari problemlərin cazibə 

dairəsinə düşmədən, heç bir konyukturaya uymadan bəşəri və milli-mənəvi 

dəyərlərimizi tədqiq və təbliğ etməklə ümummilli tərəqqiyə xidmət edirlər. Bu gün 

siyasiləşmiş cəmiyyət və qütbləşmiş təfəkkür öz ehtiyaclarına uyğun yeni 

ədəbiyyat tələb etdiyi üçün klassik ədəbiyyatın və klasik mədəni-mənəvi dəyərlərin 

ön plana çəkilməsi heç də müqavimətsiz qarşılanmır. Lakin, bizcə, siyasiləşmiş 

təfəkkürün tələblərinə uyğun yeni ədəbiyyat axtarışına çıxmaqdansa, siyasi 

düşüncənin özünü ümumbəşəri və milli dəyərlərin prioritetliyi kontekstinə 

yönəltmək cəhdləri daha əhəmiyyətlidir. Etnikmilli təfəkkürdən milli dövlətçilik 

şüuruna gedən yol milli və ümumbəşərinin sintezindən keçir. «Milli» anlayışı iki 

fərqli məzmun yükünə malikdir. Birincisi, hər bir millət üçün spesifik olan, onu 

fərqləndirən xüsusiyyətləri, ikincisi, fərqli cəhətlərlə ümumi cəhətlərin vəhdətini 

ehtiva edir. İnsan müəyyən bir millətə mənsub olmazdan əvvəl insandır. Və 

milliyyətindən asılı olmadan bütün insanlar üçün ümumi, zəruri olan cəhətlər 

vardır. «Etnik-milli» anlamı müxtəlif qrupların insanlarını fərqləndirən cəhətləri 

əhatə etdiyinə görə məzmunca kasıbdır, solğundur. Sözün geniş mənasında «milli» 

anlamı isə hər bir insana məxsus zəruri şərtləri də əhatə etdiyindən, zəngin və daha 

tutumludur. İnsanı səciyyələndirən keyfiyyətlərdən çoxu, onun maddi ehtiyacları, 

intellekti, bilik və əməli vərdişləri ümumbəşəri səciyyə daşıyır. Əsrlər boyu 

əvvəlki nəsillərin fəaliyyəti ilə yaranmış elm və texnologiya, maddi-texniki 

sərvətlər bütün insanlar üçün ünvanlanmışdır. Lakin bu və ya digər millətə mənsub 

olan adamlar müəyyən dildə danışır, müəyyən adət-ənənələri qoruyub saxlayırlar. 

Bunlar etnik-milli xüsusiyyətlərə aiddir. Milli dildən fərqli olaraq riyaziyyatın dili, 



kompüterin dili, texnikanın dili qlobal səciyyə daşıyır. Daha doğrusu, bu dilləri 

bilən insanlar da millətlər kimi qruplaşıb öz aralarında ünsiyyətə girirlər. Bu 

baxımdan, biz artıq elə bir dövrə qədəm qoymuşuq ki, yeni ictimai birlik normaları 

yaranır və onlar hətta «etik» birliklərə nisbətən daha dayanıqlı ola bilərlər. 

Xüsusən, qloballaşma şəraitində internet və s.-nin  açdığı məkan 

məhdudiyyətindən azad olan belə yeni birliklərin formalaşması və bəşəriyyətin elə 

bil ki, çalxalanıb yeni strukturlar kəsb etməsi olduqca əlamətdar proseslərdir və 

bunlara biganə qalmaq olmaz. Bu yeni rakursdan baxdıqda «milli» anlayışının da 

yenidən dəyərləndirilməsinə, onun məzmununa daxil olan yeni məna çalarlarına 

xüsusi diqqət yetirilməlidir. Ona görə də, yenidən «fərdi Mən», «milli Mən» və 

«ümumbəşəri Mən» anlayışlarına qayıtmaq, «milli» anlamının mahiyyətinə də 

yenidən nəzər salmaq tələb olunur. Milli fikir dünyanın bir insanla münasibətini, 

bir insanın dünyaya şəxsi, fərdi münasibətini əks etdirməkdən fərqli olaraq milli 

Mənlə dünya arasındakı münasibəti ifadə edir. «Milli Mən» «fərdi Mən»dən və 

«ümumbəşəri Mən»dən fərqli olduğu kimi onun dünyaya münasibəti də fərqlidir. 

Bəs dünya milli Mən prizmasından necə görünür? Əlbəttə, əsl böyük fəlsəfə fərdi 

Mənlə dünya arasındakı münasibəti əks etdirir. Belə ki, fərdi Mən ümumbəşəri və 

milli Mənləri ehtiva etmək imkanına malik olduğundan, daha zəngindir. Lakin 

fərdi Mən heç də həmişə özünü dərk edə bilmir. Ayrı-ayrı fərdlərin özünüdərk yolu 

milli və ümumbəşəri özünüdərklərin ancaq müəyyən elementlərini ehtiva edir. 

Daha doğrusu, fərdi özünüdərkdə duyğu komponenti, intiutiv komponent, 

irrasional komponent daha böyük sahəni əhatə edir. Rasionallaşmış məqamlar isə 

azlıq təşkil edir. Bu baxımdan, fərdi şüur daha zəngin olsa da, daha çox qeyri-

müəyyəndir və rasionallaşmış hissənin faizinə görə geri qalır. Ümumbəşəri şüur, 

ümumbəşəri özünüdərk əsrlər boyu insanların dünyaya münasibətinin 

rasionallaşmış ifadəsidir. Burada duyğudan, emosiyadan (xatirədən, nisgildən və 

s.) daha çox koqnitiv biliklər əhatə olunur. Lakin insanın dünya haqqındakı 



bilikləri müxtəlif iyerarxik pillələrdə təzahür edir. Fəlsəfə məhz ən ümumi biliklər 

əsasında, ən ümumi qanunların dərki sayəsində dünyanın ümumiləşmiş 

mənzərəsini yaratmağa çalışır. Hansı ölkədə yaşamasından, hansı milləti təmsil 

etməsindən asılı olmayaraq filosoflar dünyanı bir insan meyarı ilə, insan 

prizmasından, ümumbəşəri dəyərlər mövqeyindən dərk etməyə çalışır və dünyanın, 

insan-dünya münasibətlərinin müxtəlif modellərini, konsepsiyalarını hazırlayırlar. 

Lakin insan öz milli və fərdi prizmalarından dünyaya münasibətini bildirirsə 

burada da ümumiləşdirmək üçün yararlı olan rasional biliklər toplanır. Hər bir 

fərdin öz dünyası olduğu kimi öz fəlsəfəsi də var. Müxtəlif fərdlərin fəlsəfəsini 

yığıb, vahid ortaq məxrəcə gətirmək mümkün deyil. Daha doğrusu, fəlsəfənin 

özünəməxsus toplanma qaydaları vardır. Bu qaydalar elmi biliklərin toplanması və 

sənət əsərlərinin, bədii təəssuratların toplanmasından fərqlidir. Millətin fəlsəfi fikri 

onun hər bir üzvünün fəlsəfi fikrindən toplanmayaraq, milləti təmsil etmək 

səlahiyyəti olan, milli ruhun daşıyıcısı olan, milli özünüdərk baryerini keçmiş olan 

tək-tək şəxsiyyətlərin – filosofların fəlsəfi konsepsiyalarından, bu konsepsiyaların 

şəbəkəsindən ibarət olur. Əlbəttə, emosiyadan, hissiyatdan təəssüratın irrasional 

məqamlarından azad olmuş rasional biliklər toplusu fəlsəfi duyumun, insanın 

dünyaya münasibət mənzərəsinin tam təsfirini verə bilməz. Konkret münasibət, 

küll halında təəssurat rasionallaşdıqca kasadlaşır, solğunlaşır və informasiyanın 

çox cüzi hissəsi saxlanılmış olur. Lakin idrak prosesi də elmi səviyyədə bununla 

səciyyələnir ki, burada birinci fokus məsafəsindəki rasional biliklər ayrı, ikinci 

fokus məsafəsindəki rasional biliklər ayrı və sair və s. yığılaraq   sonradan toplana 

bilirlər. Və toplanmadan alınan mənzərə hər biri ayrılıqda solğun olan 

informasiyaları gücləndirir, yenidən mürəkkəb iyerarxik bir strukturun rasional 

obrazı yaranır. Burada bir növ interferensiyaya uyğun tamamlama gedir. Milli-

fəlsəfi fikir milli ruhun nəzəri-konseptual şərhidir. Ən əsas məsələ milli ruhun 

özünün mövcudluğudur. Elə xalqlar vardır ki, onların nümayəndələri fəlsəfi 



traktatlar yazır, lakin onları səciyyələndirən, özəlləşdirən, fərqləndirən ruh yoxdur. 

Onlar çoxdan başqa ruhlara qatışıb, onların içində itib-batıblar. Başqasına 

qatılmaq, başqasında itmək heç də ilk baxışdan göründüyü kimi pis şey deyil. Bu, 

çoxların əqibətidir. Bütün kiçiklərin aqibətidir. Bu böyük dünyada, böyük xalqların 

yaşadığı dünyada, böyük tarixlər yaradan və böyük nəzəriyyələr yaradan xalqlarla 

birgə yaşayıb onlara qatılmamaq, fərqli qalmaq asan məsələ deyildir. Digər tə- 

rəfdən də, sual olunur ki, fərqlənmək lazımdırmı? Son vaxtlar, xüsusilə müstəqillik 

əldə etdikdən sonra tez-tez sual olunur ki, «biz kimik?» və «bizim milli birliyimiz 

vardırmı?». Müasir azərbaycanlı üçün kim ideal ola bilər? Bəhmənyar, Fizuli, 

yoxsa Koroğlu? Səməd Vurğun, Yusif Məmmədəliyev, yoxsa Həzi Aslanov? 

Əlbəttə, kimsə deyə bilər ki, müxtəlif sahələrdən olan adamları müqayisə etmək 

düzgün deyil. Haqlı fikirdir və bizim məqsədimiz heç də onları müqayisə etmək 

deyil. Əsas məsələ bundan ibarətdir ki, xalqın məhz hansı sahədən olan böyük 

şəxsiyyətlərə daha çox rəğbət bəsləməsi onun milli təfəkkürünün və duyğu 

dünyasının strukturunda hansı sahəyə meylin güclü olduğunu aşkar etməyə imkan 

verir. Məlik-Məmmədin, Dədə Qorqudun, Koroğlunun timsalında tərbiyə almış 

gənclik, Nizaminin, Füzulinin, Vaqifin timsalında tərbiyə almış gənclikdən nə ilə 

fərqlənir? Bəs bunlar vəhdətdə götürüldükdə necə? Bəs muğamatın, sazın təsiri nə 

dərəcədədir? Məhz belə bir təsir dairəsi ola bilsin ki, bizi bir ingilisdən, rusdan 

fərqləndirə bilər. Lakin onların da Şekspiri, Bayronu, yaxud Puşkini, Tolstoyu 

vardır. Onların da Robin Qudu, Kral Arturu, yaxud İvan Qroznısı, İlya Murometsi, 

Suvorovu vardır. Önəmli olan odur ki, hər hansı millətin formalaşmasında 

fəlsəfənin, elmin, şerin-sənətinmi, yoxsa ticarətin, yaxud müharibələrinmi rolu 

böyük olmuşdur? Milli nağıllar, dastanlar, laylalar, mahnılar insanlara nəyi daha 

çox təlqin etmişdir? Sevgini, şəfqəti, yaxud cəsurluğu, qəhrəmanlığı, yoxsa tədbiri, 

hiyləni? Hər bir millətin qəhrəmanlıq eposu da, sevgi dastanları da vardır, milli 

Həmzəsi də, milli Koroğlusu da vardır, satqını da, hiyləgəri də, qəhrəmanı da 



vardır. Lakin Həmzələri müdrik sayanlar kimdir, ona nifrət edənlər kimdir? Lakin 

əsl sual bundan ibarətdir ki, milli şüurun strukturunda onların nisbi payı nə 

qədərdir? Fərdi millətçi şüurdan fərqli olaraq, statistik orta göstərici necədir? Milli 

mentalitet də, milli şüur da, hətta milli-fəlsəfi fikir də bütün bu göstəricilərdən asılı 

olaraq formalaşır. Hər şey fərdi və sosial idealın yönümü ilə müəyyənləşir. Başqa 

cür ola da bilməz. Çünki həyatın mənasını arayan fəlsəfə bu mənanı milli idealın 

fövqündə tapa bilməz. Digər tərəfdən, hər hansı bir xalqın keçmişini əks etdirən 

fəlsəfi fikir tarixi ilə həmin xalqın müasir düşüncə tərzi və milli idealı arasında, 

tam bir uyğunsuzluq da ola bilər; müasir millətin öz tarixi sələflərinə nisbətən irəli 

getməsi, tənəzzülə uğraması, ya da başqa təsirlərə məruz qalması nəticəsində. 

Antik fəlsəfi fikri orta əsrlərdə yunanlar deyil, ərəblər, yeni dövrdə isə almanlar ya- 

şatdılar. Deməli, fəlsəfi fikir nisbi müstəqilliyə malikdir və hər hansı bir xalqdan, 

millətdən ayrılaraq, başqaları tərəfindən əxz olunmaq və davam etdirilmək və   

hətta, sosial ideala, həyat normasına çevrilmək imkanına malikdir. Müasir 

millətlərin istifadəsində olan təkcə öz yaratdıqları sərvət deyil. Bütün millətlərin 

həm elmi-fəlsəfi yaradıcılığı, həm də sivilizasiyanın inkişafına olan digər töhfələri 

ümumiyyətlə bəşəriyyətin istifadəsinə verilmişdir. Tarix boyu ümumbəşəri fikir və 

mədəniyyət xəzinəsinə çox şey verib, indi ondan az faydalananlar olduğu kimi, 

tarixi keçmişdə xidmətləri az olmasına baxmayaraq, indi bu ümumi xəzinədən 

hamıdan çox faydalananlar da vardır. Burada çox maraqlı bir məqamla rastlaşırıq. 

Milli mentalitetdə nəyə isə yiyələnməyə, mənimsəməyəmi, yoxsa verməyə, xidmət 

göstərməyəmi meylin daha çox olması bu məsələdə də özünü ümumxalq, 

ümummillət səviyyəsində göstərir. Əl tutmaq, kömək etmək, xidmət göstərmək 

istəyənlər özlərinin indi nə qədər geridə qaldıqlarını unudaraq, yenə də başqalarına 

qarşı səxavət və qonaqpərvərlik nümayiş etdirməyə çalışırlar. Fərdi miqyasda 

həqiqətən çox gözəl olan bu keyfiyyət ümummilli miqyasda, xüsusi dövlətçilik 

mövqeyindən yanaşdıqda çox mənfi nəticələrə gətirir. Halbuki, öyrənməyin, 



mənimsəməyin də öz texnologiyası var. Bu özü bir mədəniyyətdir və ona 

yiyələnmədən müasir qloballaşma şəraitində ancaq ziyan çəkmək olar. Bəli, 

qloballaşma şəraitində millimənəvi dəyərlərimiz həqiqətən böyük təhlükələrlə 

üzləşir və milli-fəlsəfi fikrə istinad etmədən, milli ideologiyanın formalaşmasını 

təmin etmədən və milli-sosial özünü qoruma şüuru formalaşdırmadan bu 

təhlükədən xilas olmaq çox çətindir. Müasir dövrdə bütün dünya xalqlarının fəlsəfi 

fikrinin strukturunda Qərb fəlsəfəsi üstün yer tutur. Qloballaşma, qərbləşmə heç də 

sadəcə olaraq Qərb texnikasının, Qərb investisiyasının ekspansiyası ilə 

məhdudlaşmayıb, həm də Qərb fəlsəfəsinin, siyasi düşüncə tərzinin təcavüzü ilə 

səciyyələnir. Bir əli ilə müasirlikdən, Qərbdən möhkəm-möhkəm yapışanlar o biri 

əlində Bəhmənyarın, Nəsiminin ideyalarını saxlamağa çalışırlar. Lakin həyat 

yolunu seçərkən fəaliyyət proqramını müəyyənləşdirərkən aktiv düşüncə tərzi 

olaraq məhz birinci əlindəkini seçməli olurlar. Çünki formaca və bəlkə həm də 

məzmunca arxaikləşmiş Şərq fəlsəfi fikri bizi əhatə edən texnogen dünyasında kara 

gəlmir. Biz o biri əlimizdəkini ancaq bir rəmz kimi, bir ekzotika kimi saxlayırıq. 

Əgər saxlayırıqsa!? Bəs çıxış yolu nədədir? Milli-mənəvi dəyərlərimizi bir rəmz 

edərək real proseslərə formal surətdə əlavə etmək, yoxsa milliliklə müasirliyin 

məzmun müstəvisində vəhdətinə nail olmaq?! Poeziya da, şifahi xalq ədəbiyyatı 

da, mahnılarımız da, epik düşüncə və siyasi təfəkkür də – dillə sıx surətdə bağlıdır. 

Dil ümumiliyi həmin dildə yaradılmış mədəni sərvətlərin də ümumiliyinə, bədii-

estetik düşüncənin də vəhdətinə səbəb olur. Təsadüfi deyildir ki, türk xalqları öz 

mədəniyyətləri, ədəbiyyatları ilə də sıx surətdə bağlıdırlar. Bir sıra hallarda eyni 

bədii-estetik abidələrə malikdirlər. “Dədə Qorqud”, “Koroğlu”, aşıq ədəbiyyatı və 

s. buna misal ola bilər. Dil nə qədər böyük rol oynasa da, milli birliyin yeganə 

göstəricisi deyil. Burada təfəkkür tərzi, ictimai şüurun səviyyəsi, adət-ənənə, dini 

etiqad, həyat tərzi mədəni-mənəvi abidələrin, xüsusən yazılı ədəbiyyatın, fəlsəfi 

fikrin siyasi və iqtisadi təfəkkür mədə- niyyətlərinin də nəzərə alınması lazımdır. 



Coğrafi şərait, iqlim və relyeflə bağlı həyat tərzində özünü göstərən xüsusiyyətlər 

və bunlardan irəli gələn rituallar, mərasimlər, bayramlar və s. də az əhəmiyyətli 

deyil. Əslində həyat tərzinin, zövqün, bədii-estetik, hətta mifik və fantastik 

düşüncənin, müqəddəslik duyğusunun, düşüncədə rasionallığın dərəcəsinin, kütləvi 

tədbirlərin, etnik  xüsusiyyətlərin, ənənəvi geyimlərin, musiqilərin, rəqslərin – 

bütün bunların qərarlaşması, ənənəviləşməsi və ictimai şüurla vəhdəti ərazi ilə, 

iqlim şəraiti ilə, üstün təsərrüfat növləri ilə, texnoloji inkişaf səviyyəsi ilə də 

bağlıdır. Lakin coğrafi amil, ərazi də, etnogenez də milli müəyyənlik məsələsində 

əsas kimi götürülə bilməz. Ziya Göyalpın dediyi kimi, millilik müasir vəziyyətə 

görə və ilk növbədə kültür və mədəniyyət ümumiliyi əsasında təyin edilməlidir. 

Düşüncə tərzi, mənəvi mədəniyyət, əxlaqi normalar bütövlükdə nisbi müstəqilliyə 

malik olduğu üçün bir ərazidən başqa əraziyə keçdikdə insanlar əvvəlki maddi 

mühitin təsiri ilə formalaşmış mənəvi keyfiyyətləri, bayramları, ritualları və s. 

özləri ilə daşıyırlar ki, bu da maddi mühitlə mənəvi keyfiyyətlər arasında 

uyğunsuzluqlar yarada bilir. Din coğrafi bölgələrdən asılı olmadan yayılır və hamı 

üçün eyni olan ehkamların, ayinlərin ümumiləşdirici rolu özünü göstərir. Şəriət də 

ərazidən asılı olmadan əsasən saxlanılır. Dil də insanlar bir yerdən başqa yerə 

köçərkən o saat yaddan çıxmır və uzun bir dövr ərzində lokal mühitlərdə, ailələrdə 

saxlanmaqda davam edir. Başqa ölkəyə köçmüş insanlar üçün rəsmi dil, işlək dil 

dəyişsə də, ana dili məhz mədəni-mənəvi irsin açarı kimi qorunub saxlanılır. 

Coğrafi məkan dəyişilir, siyasi məkan dəyişilir, vətəndaşlıq dəyişilir, ixtisas, 

təsərrüfat fəaliyyəti, rasional düşüncə, peşə vərdişləri və s. – bütün bunlar dəyişilir, 

mənəviyyat isə uzun müddət sabit qalır. İnsan yaşadığı yeni ictimai mühitin əxlaq 

normalarına, yeni meyarlara, ilk növbədə hüquq normalarına riayət etmək 

məcburiyyətində qalır. İctimai münasibətlərdə bir cür, özü ilə ünsiyyətdə isə başqa 

cür olur. Qürbət eldə beyinin tələbləri ilə qəlbin tələbləri, rasional düşüncə ilə 

hissiyyat arasında yaranan uyğunsuzluq, daxili mənəvi mühitlə, xarici ictimai 



mühitin tələbləri arasındakı mücadilə insanın tam xoşbəxt olmasına mane olur. 

İnsan özü ilə bir nisgil, vətən həsrəti daşıyır. Hüquqi-siyasi vətənlə milli-mənəvi 

vətən arasındakı fərq insanı ikiləşmək, özgələşmək təhlükəsi qarşısında qoyur. 

Lakin insan xarici ölkədə də yaşasa, əgər o, öz daxili mənəvi mühitini qoruyub 

saxlayıbsa, bu mühitin böyük miqyaslı proobrazı ilə – Böyük Vətənlə əlaqə 

saxlamaq, vətənə xidmət etmək imkanı bu faciəni kompensasiya etməyə, dəf 

etməyə şərait yaradır. Milli fəlsəfi fikir millətin özünüdərk mərhələsində üzə çıxır. 

Bu isə heç də bütün millətlərə nəsib olmur. Bu baxımdan, “millət” anlayışını 

etnosdan fərqləndirən əlamətlərdən biri məhz millietnik təfəkkürlə milli-siyasi 

təfəkkürün vəhdətindən doğan milli fəlsəfi fikrin formalaşmasıdır. Bir sıra 

millətlərdə milli-fəlsəfi fikrin nəzəriyyə halında üzə çıxmaması heç də onun 

tamamilə yoxluğuna dəlalət etmir. Milli özünüdərk məqamları ədəbi-bədii fikir 

vasitəsilə də ifadə oluna bilir. Azərbaycan xalqının milli inkişafında ədəbi-bədii 

fikrin rolu həmişə böyük olmuşdur. Obrazlı düşüncə bir təfəkkür tərzi kimi 

rasional elmi düşüncəni həmişə üstələmişdir. Xalqımızın milli-fəlsəfi fikri də çox 

vaxt öz əksini elmi traktatlar və monoqrafiyalarda deyil, bədii ədəbiyyatda 

tapmışdır. Ona görə də, fəlsəfi təfəkkürə gedən yol da əsasən ədəbiyyatdan 

keçmişdir. Fəlsəfi fikir çox vaxt konkretlikdən uzaq olduğuna görə milli 

özünəməxsusluğu, xüsusiyyətləri ifadə etmək üçün heç də əlverişli vasitə sayılmır. 

Böyük fəlsəfi fikir məktəbləri olan bir çox xalqların, məsələn, yunanların, 

almanların, ingilislərin, fransızların milli-etnik özünütəsdiqi də daha çox dərəcədə 

bədii ədəbiyyatda öz əksini tapmışdır. Geniş kütlələrə Şekspir Bekondan, Höte 

Hegeldən, Nizami Bəhmənyardan, Səməd Vurğun Heydər Hüseynovdan daha çox   

təsir göstərmişdir. Ümumbəşəri ideallara xidmət edən, ümumiyyətlə insanın 

mahiyyətindən çıxış edən fəlsəfi fikir daha çox milli-mənəvi konkretliyin 

özünütəsdiqi kimi üzə çıxan ədəbi-bədii fikrin tamamlanmasına xidmət etmiş, 

fikirdə konkretliklə ümumiliyin vəhdəti gerçəklikdə milliliklə ümumbəşəriliyin 



vəhdətini əks etdirmişdir. Bəşəriyyətin inkişaf yoluna ümumi bir nəzər saldıqda 

belə təsəvvür yaranır ki, bəşər tarixi etnik-millidən milli dövlətə, oradan isə 

ümumbəşəri ideallara, bütün insanlar üçün eyni olan hüquqi vətəndaş cəmiyyətinə, 

Vahid Avropa ideyasına keçilməsi istiqamətində davam edir. Təsadüfi deyildir ki, 

Kant bu prosesi təbiət tərəfindən insan cinsinin üzərinə qoyulmuş bir missiya kimi 

dəyərləndirir. Bəşəriyyətin öz qarşısına qoyduğu və ya Allahın, təbiətin, mütləq 

ideyanın bəşəriyyət qarşısında qoyduğu bu missiyanın konturları artıq aydın 

şəkildə görünməkdədir. Hadisələrin inkişaf səmtinin etnik-milli təfəkkürdən 

insanların hüquq və azadlıqlarına, ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanmış planetar 

vətəndaş cəmiyyətinə yönəldiyi şübhə doğurmur. Lakin qədim dövrə diqqət 

yetirdikdə məlum olur ki, ilk dövlətlər və onların elmi-fəlsəfi anlaşılması məhz 

ümumbəşəri təsəvvürlərə, milli konkretlikdən uzaq olan mücərrəd insan-dövlət 

münasibətlərinə əsaslanmışdır. Platon dövlət haqqında yazarkən hansısa konkret 

milli reallıqdan deyil, ümumiyyətlə insanlar arasındakı münasibətin optimal 

tənzimlənməsindən danışır. Platonda insanlar arasındakı fərq milli yox, olsa-olsa 

sosial səciyyə daşıyır. Aristoteldə dövlət anlamı milliliyin nəzərə alınması 

baxımından bir qədər konkretləşsə də, yenə də mücərrəd insan-dövlət 

münasibətləri üstünlük təşkil edir. Siseron ictimai birliyin əsası kimi hüquq 

normaları ilə yanaşı ictimai faydanı da nəzərdə tutur ki, bu sonuncu da insanların 

vahid xalq kimi birləşməsinə xidmət edən ümumi təsəvvürlər, əsatirlər, adətlər, 

mərasimlərlə bağlıdır. Buna baxmayaraq, ədalət hamıya eyni münasibət tələb edir. 

Ədalət prinsipləri, birgə yaşayış qaydaları hansı milli mədəniyyətə 

mənsubluğundan asılı olmayaraq, hamı üçün eynidir. Beləliklə, Siseronda da 

ümumbəşəri prinsiplər, qaydalar, hüquq milli fərqlərdən daha vacib, daha üstündür. 

Roma imperiyası dövründə dövlətin tərkibində milli mədəniyyətlərin ehtiva 

edilməsi də Roma hüququnun aliliyinə mane olmurdu. Müxtəlif dinlər, adət- 

ənənələr, mədəniyyətlər vahid sinkretik bir sistemdə birləşirdi. Latın dili rəsmi 



dövlət dili olsa da, elitar dairələrdə yunan dili istifadə olunurdu. Dillər və 

mədəniyyətlərin tolerantlılığı, mədəniyyət müxtəlifliyi şəraitində vahid hüquqi 

dövlətçilik prinsiplərinin bərqərar olması – müasir dövrdə bəşəriyyətin nail olmağa 

çalışdığı sosial-siyasi idealı xatırladır. Beləliklə, bəşəriyyət öz inkişafında bütöv bir 

tsikl keçərək, inkarı inkar məqamına, sintez məqamına qədəm qoymuşdur. Lakin 

burada sintez mərhələsini daha dolğun təsəvvür etmək üçün Hegel triadasında 

ikinci mərhələ olan antitezisin xeyli mürəkkəb struktura malik olduğunu da nəzərə 

almaq lazım gəlir. Klassik dövlətçilik nümunələrinin təhlili göstərir ki, antitezis 

mərhələsi də öz növbəsində iki pilləyə ayrılır; dinlə başlayıb milliliklə bitir. Roma 

imperiyasında xristian dini yayıldıqdan və nəhayət dövlət dini kimi qəbul 

edildikdən sonra din tədricən hüququ sıxışdırır. Sadə dövlətçilik sxemləri 

mürəkkəb kilsə dövlət münasibətləri ilə əvəz olunur. İslam dünyasında isə xəlifə 

dini rəhbər və dövlət başçısı funksiyalarını özündə birləşdirdiyindən bu ziddiyyət, 

heç olmazsa, formal surətdə aradan götürülmüşdür. Azərbaycan artıq iki əsrdir ki, 

Qərb dünyası ilə,   Qərb mədəniyyəti ilə sıx təmasdadır. Və Qərblə Şərqin sintezi 

deyilən möcüzə üçün Yaponiyadan sonra ən gözəl şərait məhz Azərbaycandadır. 

Azərbaycanın müstəqil respublika olmasından on dörd il keçib. Bu tarix üçün kiçik 

müddətdir. Lakin indi zaman sürətlə keçir. Bu gün biz gözümüzü açıb özümüzü 

Avropanın qoynunda görürük. Biz özümüzü bu yeni ampluada dərk edənə qədər, 

Avropa əlimizdən dartıb bizi yeni dünyaya aparır. Proseslər bizim götür-qoy 

etməyimizi, ölçüb-biçməyimizi gözləmir. Ona görə də, ya biz özümüzü sadəcə 

olaraq yedəyə verərək rahatlanmalı, ya da bütün intellektual gücümüzü toplayıb 

keçməli olduğumuz yolu öz idrakımız və öz iradəmizlə qət etməliyik. Və bu zaman 

bu yolu yaxın Şərqdə ilk dəfə (Türkiyə ilə təxminən eyni vaxtda) keçmək istəyən 

tərəf gərək bütövlükdə Şərq-Qərb münasibətlərinə aydınlıq gətirsin, bütövlükdə 

islama münasibətdən doğan təbəddüatları aradan qaldırmaq missiyasını da öz 

üzərinə götürsün. Bu gün Azərbaycana təkcə öz daxili problemləri çərçivəsində 



baxmaq düzgün deyil. Azərbaycanın seçdiyi, həyata keçirməyə çalışdığı siyasi 

kurs, inkişaf yolu – onun Şərq dünyasında, xüsusən, islam ölkələri içərisində 

mövqeyinin və rolunun ilkin müəyyənliyini tələb edir. Şərq ilə Qərb arasında 

vəhdət modelinin təbii nümunəsi olmaqla, Azərbaycan xüsusi strateji mövqeyə 

malikdir. İslam dünyasının qabaqcıl ölkələrində gedən ictimai-siyasi və ideoloji 

proseslərin mahiyyətini Qərb prizmasından görmək çox çətindir. Ona görə də, 

Qərb siyasətçiləri hüquqi dövlətə, vətəndaş cəmiyyətinə doğru üz tutmuş bir sıra 

ölkələrin spesifik problemlərini və xüsusiyyətlərini nəzərə ala bilmirlər. Onlar bu 

ölkələri sadəcə olaraq Qərb standartlarına uyğunlaşdırmaq siyasəti yürüdürlər. Nə- 

ticədə öz daxillərində ideologiyasızlaşdırma tərəfdarları olan Qərb dövlətləri, ola 

bilsin ki, bizə yeni ideologiya təlqin etdiklərini ağıllarına da gətirmirlər. Belə ki, 

inkişaf etmiş Qərb ölkələrində artıq ictimai gerçəkliyə çevrilmiş siyasi-hüquqi 

dəyərlər sistemi bizə kənardan təlqin olunarkən, həm də nəzəri səviyyədə yox, artıq 

konkret tətbiqi reseptlər şəklində təlqin olunarkən məhz ideologiya rolunu oynayır. 

Əslində isə başqa ünvandan transfer olunan hər hansı bir ideologiya yox, konkret 

ictimai gerçəkliyin öz inkişaf məntiqindən doğan milli bir ideologiya tələb olunur. 

Burada milli siyasi liderin üzərinə Şərq düşüncə tərzi ilə Qərb düşüncə tərzinin 

vəhdətinə nail olmaq, milli ideologiyanı ümumbəşəri dəyərlər kontekstinə salmaq 

kimi çətin bir vəzifə düşür. Bu vəzifə Şərqlə Qərb arasında İpək yolunu bərpa 

etmək qədər və bəlkə ondan daha çətindir. Müasir dövrdə qərbləşmək, Avropaya 

qatılmaq istəyən ölkələr qarşısında duran vəzifələrdən biri də elm və 

texnologiyanın inkişaf etdirilməsindən ibarətdir. Lakin milli fəlsəfi fikir olmadan, 

sadəcə Qərbin elmi mühitinə daxil olmaq və onu təqlid etməklə ictimai inkişafa 

nail olmaq mümkündürmü? Hələ XIX əsrin axırlarında böyük mütəfəkkir 

Cəmaləddin Əfqani bu məsələyə toxunaraq yazırdı: «Bir millətdə fəlsəfə yoxdursa, 

əgər o millətin hamısı alim olsa da, o millətdə elmlər intişar tapa bilməz və həmin 

millət ayrı-ayrı elmlərdən lazımi nəticə çıxarmaqda çətinlik çəkər». C.Əfqani öz 



fikrini Şərq ölkələrinin praktikasına müraciətlə əsaslandırır: «Osmanlı dövləti, 

eləcə də Misir 60 ildir ki, elmlərin təlimi üçün məktəblər açmışdır və hələ də ondan 

bir xeyir götürməmişdir». Səbəbini isə o, haqlı olaraq, fəlsəfi ruhun 

çatışmamasında görür. Elmi biliklər pozitiv ictimai qüvvəyə o zaman çevrilir ki, 

onları düzgün yönəldən, ictimai tələbatla uzlaşdıran istiqamətləndirici fəlsəfi ideya   

olsun. Bütün zamanlar və xalqlar üçün ümumi olan ümumbəşəri fəlsəfi fikirdən 

fərqli olaraq, burada söhbət məhz milli fəlsəfi özünüdərkdən gedir.   

 

 

 


