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Айдын Хан (Ябилов), 

Йени Йазарлар вя Сянятчиляр Гурумунун сядри, 

Kitabxana.net portalının rəhbəri,йазычы-културолог, 

 

ġəbəkə (Virtual) ədəbiyyat, Ġnternet kitabxana, yazıçı saytları 

 

 Məruzə - Təqdimat 

 

Çıxışımı son illərdə baş verən düşüncə və texnoloji dəyişikliklər barədə obrazlı üç hadisə ilə başlamaq 

istəyirəm. Haradasa ötən əsrin 70-ci illərin ortalarında nənəmin ağladığını görüb uşaq marağı ilə səbəbini 

soruşdum, məlum oldu ki, xalq yazıçısı Anarın ―Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi‖ romanının qəhrəmanı 

Təhminənin acı taleyinə kədərlənib göz yaşı tökür. Elə həmin ötən yüzilliyin 90-ci illərinin ortalarında isə anam 

o roman əsasında çəkilmiş ―Təhminə‖ filminə baxıb qəhərlənmiş, göz yaşlarını saxlaya bilməmişdi. Bu 

günlərdə isə 8 yaşlı Ayxan ilə 6 yaşlı Nihad adlı iki dəcəl oğluma kompyuterdə işləməyi və oyun oynamağı  

qadağaı edəndə etirazlarını ağlamaqla bildirdilər. Bu üç tipik nümunədən də görünür ki, son əlli ildə sürətlə baş 

verən qlobal olaylar, xüsusən də kompyuter və mobil rabitə texnologiyaları, İnternet, İKT kimi innovativ-

texnoloji imkanlar bəşəriyyətin bütün sahələrində olduğu kimi, ədəbiyyat, mədəniyyət, kulturologiya, bir sözlə 

estetik-humanitar düşüncəsində də böyük dəyişikliklər etdi ki, bugünkü çıxış-təqdimatımız da məhz ona həsr 

olunub.  

BMT: "Ġnternetə giriĢ insanın təməl hüquqlarından biridir" 

 

Bu yaxınlarda BMT İnternetə sərbəst girişi insanın təməl hüquqlarından biri kimi tanıyıb. Xüsusi hazırlanmış 

sənəddə İnternetin bir sıra insan hüquqlarını realizə etmək üçün əvəzolunmaz vasitə olduğu deyilir.  "The 

Atlantic" verdiyi məlumata görə, internetə sərbəst girişi təmin edən sənəddə, bəzi avtoritar ölkələrdə internetin 

məmurların gözündə real düşmən olduğu vurğulanır. Sənəddə deyilir: "İnternetin nəhəng üstünlükləri 
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informasiyanın ötürülmə sürətində, hər kəs tərəfindən istifadə oluna bilməsində və anonimliyindədir. Eyni 

zamanda ayrı-ayrı insanların informasiyanı bu cür yaymaq imkanları hökumətlər arasında qorxu yaradır". 

Buna sübut kimi, sənədin müəllifləri bir sıra ərəb ölkələrində "Facebook" və "Twitter" kimi sosial şəbəkələrin 

qadağan olunmasını göstərirlər. 

 

Интернетдя – шябякядя ядябиййат: глобаллашманын ядяби кодлары  

 

Щягигятя апаран йол инсанларын сайы гядярдир... 

 

Мцлтимядяниййят: глобаллашманын поетикасы 

 

Щяр чаьын оз дябляри олур: бир мцддят юзцня иътимаи шцурда йер едян бу цмумилик истяр эейимдя, истяр 

естетик дцшцнъядя, истярся дя мядяниййят вя ядябиййатда юз дигтясини йеридир. Башга сащялярля ишимиз йохдур, 

мядяниййятдя вя ядябиййатда сон иллярин естетик-културоложи дябляри барядя билэиляр, зянн едирик ки, 

Азярбайъанын йарадыъы интеллектуалларыны да дцшцндцрмяли, чаьын тялябляриня уйьун ядяби-мядяни 

нцмуняляр йаратмаьа щявясляндирмялидир... 

Мяшщур охшатма вар: тарлада йалныз лаляляр эцл ачса, башга чичякляр олмаса, чюл эюзял эюрцнярми? Бир 

аьыздан ъаваб вермяк мцмкцндцр ки, йох! Тябият  эюзялликляринин бцтцн чаларларыйла бирликдя эюрцнмяси 

цчцн мцтляг рянэарянэлик мювъуд олмалыдыр: орада лалянин дя, гызылэцлцн дя, чинарын да, щятта гангал вя 

сармашыьын да йери эюрцнцр. 

Яэяр юзцндя варолманын бцтцн инъяликлярини эизлядян бу садя фялсяфяни естетик-бядии технолоэийайа чевирсяк 

вя ондан мултимядяниййят анлайышынын изащы кими истифадя етсяк, ялавя шярщляря ещтийаъ галмаз. Сон илляр 

дцнйа естетик-културоложи мяканында сяс чыхармыш сянят нцмуняляриня диггятля нязяр саланда, мараглы 

мцшащидяляр ялдя етмиш олуруг. Културологларын, философарын, филологларын, ян чох да мядяниййят 

йазарларынын – щуманитарйюнцмлц журналистлярин вя блогэерлярин щявясля иътимаи дцшцнъяйя эятирдикляри йени 

анлайышлар мящз мултимядяниййят, мултисянят, мултиядябиййат, башга сюзля планетар дцшцнъя нцмуняси кими 

ифадялярдир. Глобаллашан дцнйада мцхтялиф мядяниййятлярин, фяргли миллятлярин, йад халгларын, щятта бир-
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бириня рягиб – узаг сивилизасийаларын ян дяйярли тяряфляриндян бящряляняряк йарадылмыш ядяби-мядяни ясярляр 

мултимядяниййят мящсуллары, йахуд планетар дцшцнъянин нцмуняси сайылыр.  

Сюзсцз, бяшяр сивилизасийасы тарихиндя мцхтялиф халгларын бир-биринин мядяни-естетик дцшцнъя 

технолоэийаларындан – мядяниййятляриндян, ядябиййатларындан бящрялямяси, йахуд синтез формасында Шярг 

вя Гярб йарадыъылыг поетикаларынын бирляшдирмяси щадисяляриня аид минлярля мисал эюстярмяк мцмкцндцр: 

дащи алман мцтяфяккири И.Щютенин «Шярг-Гярб» диваныны, йахуд бюйцк Цзейир Щаъыбяйовун «Лейли вя 

Мяънун» операсыны йада салмаг кифайятдир. Фягят, бизим щаггында мялумат вердийимиз мултимядяниййят 

анлайышы даща эениш културоложи просесляри юзцндя ещтива едир ки, ону да, яслиндя, дюврцн естетик дябиндян 

чох, бяшяр сивилизасийасынын индийягядяр газандыгларынын инкишаф етдириляряк йени мярщяляйя чеврилмяси кими – 

глобал иътимаи-мядяни щадися тяк дяйярляндирмяк, гябул етмяк ваъибдир. 

Глобаллашан дцнйада юзцндя мядяниййятлярин интеграсийасыны, фяргли сивилизасийаларын ян дяйярли тяряфлярини 

ъямляйян естетик-ядяби нцмуняляр йаратмаг, ону даща эениш инсан кцтляляриня чатдырмаг ишиндя йарадыъы 

интеллектуаллара елми-техники тяряггинин сон наилиййятляри – йазылы вя електрон КИВ, Интернет, електрон 

информасийа дашыйыъылары, мобил рабитя васитяляри бюйцк йардымчы олур. АБШ-дакы сойдашларынын щяйатындан 

йазан йапон йазарынын романыны, йахуд да Истанбулда сярэиси ачылмыш Азярбайъан ряссамынын йарадыъылыг 

уьурлары барядя дцнйанын щяр йериндя йашайан инсанлар сцрятля хябяр тутурлар: йетяр ки, мараг, техники 

имкан, инноватив баъарыг вя щявяс олсун.     

Мултимядяниййят щадисяси мцхтялиф дяйярлярдян йени, даща гиймятли стандартлар, дяйярляр йаратмаг 

технолоэийасыдыр: бу, эцндялик тялябат малларындан тутмуш, ядябиййат вя мядяниййят нцмуняляриня кими 

щяр шейи юзцндя бирляшдирян бир мцряккяб просесдир. Мясялян, щяр щансы бир азярбайъанлы ана дилиндя ясяр 

йарадыр, ону Чиндя истещсал едилмиш компйутердяки Америка програм тяминаты мящсулу йардымыйла латын 

шрифтляриндя йыьыр, инэилисъяйя чевирир, Русийа Интернет ресурсларындакы фярди сайтында йерляшдирир: яэяр щямин 

шяхс йаратдыьы дяйярли ядяби-бядии нцмуняни дцнйа охуъусуна чатдырмаг фикриня дцшцбся, о, йалныз 

Азярбайъан инсаныны дцшцндцрян мясяляляря тохунмамалыдыр, яксиня, планетимизин бцтцн сакинлярини 

наращат едян, юзц дя чохлары тяряфиндян ращатлыгла гавранылан проблемляри габартмалыдыр. Сон иллярин 

дцшцнъя-яксетдирмя дябиня чеврилмиш вя эет-эедя дя мювгейини мющкямляндирмякдя олан мултимядяниййят 

технолоэийасынын поетикасы мящз буну тяляб едир. 

Ялбяття, мултимядяниййяти глобаллашманын идеолоэийасы, йахуд кцтляви мядяниййятин йени формасы кими дя 

гябул етмяк олар, амма эениш мянада о, планетар дцшцнъянин ян мараглы истигамяти, чаьымызын дябдя олан 

културоложи гаты сайыла биляр. Онсуз да бцтцн дюврлярдя иътима-естетик дцшцнъянин елитар, ортабаб вя дилетант 

нцмуняляри йараныб: глобал щадися сайылан мултимядяниййятин дя кцтляйя, ъидди сянятя вя ябядиййятя 

цнванланмыш мящсуллары ортайа чыхаъаг. Неъя дейярляр, йашыйарыг – эюрярик...    
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Multiədəbiyyat - ədəbi-bədii dəb və ya yeni estetik dünyagörüĢ? 

 

Multimədəniyyət – multiədəbiyyat hadisəsi müхtəlif dəyərlərdən yeni, daha qiymətli dəyər yaratmaq 

teхnologiyasıdır: bu, gündəlik tələbat mallarından tutmuş, ədəbiyyat və mədəniyyət nümunələrinə kimi hər şeyi 

özündə birləşdirən bir mürəkkəb prosesdir. Məsələn, hər hansı bir azərbaycanlı ana dilində əsər yaradır, onu 

Çində istehsal edilmiş kompyuterdəki Amerika proqram təminatı məhsulunda, latın şriftləri ilə yığır, ingiliscəyə 

çevirir, Rusiya İnternet resurslarındakı fərdi saytında yerləşdirir: əgər həmin şəхs yaratdığı dəyərli ədəbi-bədii 

nümunəni dünya oхucusuna çatdırmaq fikrinə düşübsə, o, yalnız Azərbaycan insanını düşündürən məsələlərə 

toхunmamalıdır, əksinə, planetimizin bütün sakinlərini narahat edən, özü də çoхları tərəfindən rahatlıqla 

qavranılan problemləri qabartmalıdır. Son illərin düşüncə - obrazlı əksetdirmə dəbinə çevrilmiş və get-gedə də 

mövqeyini möhkəmləndirməkdə olan multimədəniyyət – multiədəbiyyat teхnologiyasının poetikası bunu tələb 

edir. 

Əlbəttə, multimədəniyyəti qloballaşmanın ideologiyası, yaхud kütləvi mədəniyyətin yeni forması kimi də qəbul 

etmək olar, amma geniş mənada o, planetar düşüncənin ən maraqlı istiqaməti, çağımızın dəbdə olan kulturoloji 

qatı sayıla bilər. Onsuz da bütün dövrlərdə ictima-estetik düşüncənin elitar, ortabab və diletant nümunələri 

yaranıb: qlobal hadisə sayılan multimədəniyyətin – multiədəbiyyatın da kütləyə, ciddi sənətə və əbədiyyətə 

ünvanlanmış məhsullar ortaya çıxarar... 

Azərbaycan ədəbiyyatındakı cağdaş mürəkkəb proseslərini dəyərləndirərkən, uğurlu və problemli tərəflərini 

qiymətləndirərkən, dünya ədəbi-bədii söz sənətinin cağımızdakı tələblərindən ortaya çıxan estetik-filoloji, bir 

qədər də fəlsəfi-sosioloji standartlarından - kulturoloji qəliblərdən yararlanmaq mütləq lazım gəlir: yoхsa 

qloballaşan, inteqrasiyaya məruz qalan planetar düşüncənin səviyyəsindən, kulturoloji-mədəni hadisələrin 

inkisafından geri qalacaq, milli ədəbiyyatımızın gedişatını, istiqamətini yanlış səmtə yönəldəcəyik. Bu mənada 

çağdaş ədəbiyyat hadisələrinin arasında elə nümunələri seçib qiymətləndirmək lazımdır ki, o, yalnız milli 

estetik-bədii düşüncə məhsulu olaraq dəyər kəsb etməsin, əksinə, həm də dünya mədəniyyətinə, günümüzün 

bədii söz sənətinə yeniliklər qatsın, keyfiyyət və kəmiyyət dəyişikliklərinə aparıb çıxartsın, qlobal kulturoloji 

tələbata çevrilsin. 

Son illər yaranan ədəbiyyat nümunələrinə, bir-birindən maraqlı əsərlərə diqqət ayıran araşdırıcılar, sozsuz, 

sıravi qələm adamlarını deyil, peşəkar yazarların yaradıcılıgına daha sox diqqət ayırırlar ki, bu hal da 
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anlaşılandır. Biz qapalı - rusdilli mədəni mühitdən qurtulub, dunya miqyaslı kulturoloji meydana qədəm 

qoyanda, elə ədəbi-bədii nümunələrlə, sənət hadisələri ilə cıxış etməliyik ki, elə ilk addımımızdan 

mədəniyyətimizi, ədəbiyyatımızı, humanitar-yaradıcı düşüncəmizi tanıtmaq əvəzinə, ―qara siyahı‖ya düşüb, 

özümüzü ―yandırmayaq‖...  

 

Dцйанын йени – културоложи дярки 

 

Инди тянбяллийин дашыны атамаьы баъаранларын яксяриййяти чаьдаш милли фикри формалашдыран биз дцшцнъя 

адамларыны тянгид етмяйи хошлайыр: Азярбайъан иътимаи-елми, мядяни-ядяби фикринин сявиййяси дцнйа 

стандартларындан чох эери галыр; биздя нийя дцнйашющрятли философлар йохдур; бейнялхалг алямдя гябул едилян 

йарадыъы фярдляримиз, танынмыш интеллектуалларымыз эюрцнмцр; беля эется, мцхтялиф сащяляр цзря Нобел 

мцкафаты аланымыз олаъагмы!? 

Кифайят гядяр кяскин сяслянся дя, субйектив ирадлардыр вя бу йердя дцшцнъя адамларымыз, мцхтялиф 

бящаняляр эятирсяляр дя, сонда биръя мясялядя разылашмалыдырлар: билэини, елми, интеллекти, бир сюзля, иътимаи-

мядяни фикри халг, кцтля дейил, айры-айры сечилмиш пешякар фярдляр инкишаф етдирир, зянэинляшдирир, сивилизасийа 

мящсулуна – бяшяри уьура  чевирир... 

Сон илляр щяйатымыз кими, елм вя техника, инсан дцшцнъясинин мцхтялиф сащяляри чох сцрятля инкишаф едир, ъанлы 

организм кими дурмадан ирялийя доьру щярякятдядир. Азярбайъан топлуму олараг заманын диктясини 

йериня йетирмясяк, йяни глобал просеслярдян биръя аддым кянара галсаг, ортайа чыхаъаг учуруму ясрляр 

бойу долдура билмярик. 

Бу мянада вурьуламаг йериня дцшяр ки, дцнйада йаранан йени дцшцнъя технолоэийаларыны елми-мядяни 

дцшцнъямиздя чаьында тятбиги мясяляси йеня дя юз актуаллыьыны вя кяскинлийини сахламагдадыр. Инсан 

шцурунун диэяр истигамятляри барядя мцлащизяляр сюйлямяк имканымыз олмаса да, щуманитар сащямизя аид 

мараглы бир проблем барядя фикирлярими бюлцшмяк истяйирям.  

Бяшяр сивилизасийасынын тарихиня екскурс едяндя эюрцрцк ки, йашадыьымыз дцнйанын дярки вя иникасы иля баьлы 

мцхтялиф форма, еляъя дя фяргли технолоэийалар мювъуд олуб: реаллыьын мифоложи, дини, ядяби, бядии, елми, 

фялсяфи, рийази, щятта поетик иникасы мясяляси ясрляр бойу дцшцнъя адамлары арасында бюйцк полемикалара, 

елми мцбащисяляря, щятта фикри мцнагишяляриня сябяб олуб. Заман-заман бу форматлар – дцшцнъя 

технолоэийалары йерлярини, мювгелярини дяйишмиш, бязиляри узун мцддят, диэярляри ися мцяййян вахт ярзиндя 

иътимаи-щуманитар дцшцнъядя биринъилийи ялиндя сахламышдыр. Гейд етмяк дя йериня дцшяр ки, онларын бир 
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чоху (дини, елми, ядяби-бядии)бяшяр тарихиндя – сивилизасийа эедишатында нязярячарпаъаг чеврилишляря, нящянэ 

йениляшмяляря тякан вермишдир.  

Сон ялли илин дцшцнъя технолоэийаларынын ичиндя мараглы щадися – дцнйанын културоложи дярки мясяляси 

ятрафында бейнялхалг интеллектуал-йарадыъы чевряляр гызьын полемикалара эиришибляр. Дцнйанын, эерчяклийин, 

щяйатын, ябядиййятин вя заманын културоложи дярки, тящлили вя инкасы проблемляри яксяр сивилл юлкялярин 

интеллектуалларынын, йарадыъы-елми даиряляринин, философ вя алимляринин мцзакиря обйектиня чеврилмишдир. 

Тяссцфляр олсун ки, бизим мядяни-интеллектуал чевряляримиз щяля дя бу глобал бейин-билэи просесляриня 

гошулмайыб вя културолоэийаны йалныз мядяниййятшцнаслыг кими гябул етмяк мейлляри кими комплекслярдян 

узаглаша билмяйибляр.  

Интеллектуал ядябиййатларда бир елм сащяси олараг културолоэийанын ващид тярифи ятрафында щяля дя 

мцбащисяляр эется дя, енсиклопедик лцьятлярдяки мцяййян мялуматлардан бязи мясяляляри айдынлашдырмаг 

мцмкцндцр. Сосиал вя щуманитар биликлярин вящдяти нятиъясиндя инсан, еляъя дя ъямиййят щяйатыны юйрянян 

елм сащяси кими културолоэийа бюйцк мянада мядяниййяти варлыьын ялащидя тамлыьы кими юйрянир. 

Културоложи елмляр дейилдикдя ися цч билэи системи – щуманитар културолоэийа, сосиал културолоэийа вя тятбиги 

културолоэийа нязярдя тутулур: нязяря алмаг лазымдыр ки, бу бюлэц културолоэийаны бир елм кими дярк 

едяндя ишляк сайылыр. Юз нювбямиздя ону да ялавя етмяк истяйирям ки, эениш мянада эютцряндя, йяни фялсяфи 

вя поетик тяряфляриня, билэи-дцшцнъя технолоэийасы кими эютцряндя, културолоэийа дар чярчивядян чыхыб, 

глобал сивилизасийа формасына – дцнйаэюрцшцня чеврилир. Бу заман ондан йарарланараг индийя гядяр дярк 

едилмяйян бир чох глобал проблемляря йени вя фяргли бахышларла нязяр салмаг, ябяди суалларын садя ъавабыны 

тапмаг мцмкцндцр. 

Тякрарян гайыдырыг културоложи елмляря, йахуд елмин културоложи дяркиня, тящлилиня. Дцнйа културолоэийа 

елми сон 50-60 илдя чох бюйцк бир инкишаф мярщяляси кечиб ки, вахтиля вя индинин юзцндя дя Русийа, рус дили 

васитясиля онун бязи гатлары барядя информатив билэиляр ялдя едирик.  

Щуманитар културолоэийанын истигамятляри чох эенишдир: цмуми профили тарихи-мядяни арашдырмалар; ментал 

мядяниййятин тядгиги; дини аспектлярдян мядяниййятин юйрянилмяси; мядяниййят тарихинин ядябиййатшцнаслыг 

бахымындан тядгиги; мифоложи мядяниййятин тарихи; етнолингвистик вя семиотик нюгтейи-нязярдян тящлил; 

сянятшцнаслыг вя естетика кими сащяляринин гаршылашдырылмасы нятиъясиндя ялдя едилян билэиляр вя б. 

Сосиал вя мядяни антрополоэийа; мядяни-тиположи истигамят; мядяни-психоложи истигамят; културоложи-еколожи 

вя б. голлар ися културолоэийанын сосиал-елми профили сайылыр.  

Ян эениш йайылан тятбиги културолоэийа да мцхтялиф истигамятляр цзря инкишаф едиб: мядяниййят 

институтларынын фяалиййяти вя мядяниййят сийасятинин нязяриййяси; сосиал-мядяни прогнозлар, лайищяляшдирмя вя 
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тянзимлямя методлары; тящсилин културоложиляшдирилмяси; шяхсиййятин сосиаллашдырылмасы вя сосиал-мядяни 

педагоэика; мядяни ирсин горунмасы формалары; музей иши; дийаршцнаслыг вя б. Бцтцн бу садаланан 

истигамятляр цзра дцнйанын айры-айры юлкяляриндя културоложи мяктябляр, интеллектуал чевряляр, елми-фялсяфи  

Бизим ися щямишя олдуьу кими, йеня дя чох мясялялярдян хябярсизик... 

Ютян ил АР Мядяниййят вя Туризм Назирлийийинин тяшкилатчылыьы иля Юлкя Културологларынын Ы Форуму, 2008-

ъи илин ийунунда ися Културологларын Ы Бейнялхалг Бакы Форуму  кечирилди. Бу фактларын юзц дя сцбут едир 

ки, артыг дювлят тяряфиндян културолоэийайа хцсуси диггят эюстярилир вя йахын эяляъякдя иътимаи-интеллектуал 

дцшцнъямиздяки бошлуглар тезликля арадан эютцрцляъякдир...   

 

Virtual Azərbaycan: e-real Dünyanın real imkanları... 

 

XX əsrin sonlarında, İyirmi birinci əsrin əvvələrində dünyanı yeni bir texnologiya dalğası bürüdü. İnternet 

dövrünün hücumlarına gözləməyən bəşəriyyət tezliklə qlobal informasiya şəbəkəsi adlanan yeni texnologiyanın 

həmlələrinə dözməli oldu. 

Texnoloji dəyişikliklər özüylə tamam fərqli,  yeni dünyagörüş, ictimai-mədəni düşüncədə maraqlı istiqamətlər 

açmış oldu. Yeni ədəbi-mədəni, kulturoloji-estetik, ictimai-elmi standartlar zamanın diqtəsinə öyrəşmiş 

insanlarda fərqli, interaktiv, yaradıcı münasibətlər tələb edirdi.  

Bizlərin çoxu dövrün nəbzini tutmağa çalışdıq, əvvəlcə yeni nəslin nümayəndələri, sonra orta nəslin, sonda isə 

yaşlı nəslin nümayəndələri yeni ünsiyyət texnologiyalarını mənimsəməyə həvəs göstərməyə başladı. 

İndi əksəriyyətimiz hər zaman, istənilən məkanda mobil telefon rabitəsindən yararlanırıq, evdə, işdə, təhsil 

ocaqlarında kompyuter, İnternet texnologiyası imkanlarıyla əhatələnmişik. Bəs mədəniyyət və ədəbiyyatımız 

necə, bu yeni texnologiya və onun meydana gətirdiyi fərqli formatlar, kulturoloji modellərə hazırdırmı? 

Xaricdə artıq 20 ildən çoxdur ki, bu ciddi kulturoloji məsələlər ətrafında geniş müzakirələr, qızğın polemikalar 

aparılır. Azərbaycan humanitar-mədəni düşüncəsində də qloballaşmanın gətirdiyi yeni bilgi, texniki və 

kulturoloji texnologiyalar haqqında maraqlı diskussiyalar gedir: İnternet əsrinin, qlobal şəbəkə dünyasının 

gətirdiyi yeniliklərin xeyri və ziyanı, gənclərimizin, yeni nəslin nümayəndələrinin elektron aləmə aludəsi 

nəticəsində kitab oxumağı yadırğamaları, elektron poçt vasitəsiylə, mobil telefon ismarıclarıyla yazışan virtual 

aləmin sakinləri və internetçilərin tamam fərqli yazı və mütaliə mədəniyyətinin daşıyıcılarına çevrilməsi...  
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İndi muzeylərə, kitabxanalara da virtual baş çəkmək az qala dəb halını alıb. 

Bu yerdə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təttiylə ölkəmizdə ilk virtual muzeyin 

yaradılmasıyla bağlı aparılan işi yüksək dəyərləndirir və arzu edirik ki, bütün muzeylərimizin e-variantı, şəbəkə 

forması meydana gəlsin... Bütün bu sadalanan cəhətlər nəinki Azərbaycanımız, həm də bütün dünya üçün 

həssas və qlobal problemə çevrilməkdədir. 

Bəs bizdə necə, belə əhəmiyyətli məsələyə ciddi münasibət varmı, çağdaş dövrümüzün qlobal problemi 

ətrafında polemikalar qızışırmı. Fikrimizcə, istənilən səviyyədə və geniş dairələrdə hələ ki bir tərpəniş hiss 

olunmur.  

Dövlət səviyyəsində ciddi resurslar işə salınıb ki, Azərbaycanda virtualizm bərqərar olsun.  

Azərbaycan Respublikasında məktəblərin kütləvi surətdə kompyuterləşdirilməsi proqramı gerçəkləşdirilib, bu 

yaxınlarda isə məktəbəqədər müəssisələrdə və ali təhsil ocaqlarında bu texnoloji prosesə start veriləcək. 

İnternetə - qlobal informasiya məkanına şəbəkə bağlantısı artıq dövlət proqramıyla tənzimlənir. Ölkəmizdə 

elektron hökumət layihəsi gerçəkləşdirilir, əlaqədar orqanların, nazirlik və digər dövlət qurumlarının İnternet 

saytları geniş ictimaiyyət və dünya üçün açıqdır. 

Belə bir vaxtda Azərbaycan mədəniyyətini və ədəbiyyatını istər 50 milyonluq soydaşlarımıza, istər 300 

milyonluq Türk Dünyasına, istərsə də dünya xalqlarına tanıtdırmaq, gedən qlobal proseslərdə həm real, həm də 

virtual iştirak etməklə yeni texnologiyaların bizlərə veriyi geniş imkanlardan lazımınca yararlana bilərik. 

Bu yöndə yaradıcı insanlarımızın, düşüncə sahiblərimizin ədəbiyyat və mədəniyyət xadimlərimizin fərdi 

saytlarından tutmuş, dövlət qurumları, elm və təhsil mərkəzləri, ictimai qurumlar və əlaqədar təşkilatların 

yaratmış olduğu internet səhifələrinin, portalların səviyyəsi,  günümüzün ən vacib şərtlərindən biridir. Əgər bu 

günə qədər qlobal virtual məkanda intellektual-informativ, kulturoloji-texnoloji yarışmada Azərbaycandilli 

şəbəkə resursları zəif idilərsə, indi artıq bu sahədə də bir canlanma hiss olunmaqdadır... 

Sözsüz ki, hər bir yenilik müqavimət və qurbanlar tələb edir. Fəqət, yeniliyin qarşısını almaq da olmaz.  

Son zamanlar Elektron məkanımızda - Azər-netdə yaradılan İnternet saytlarının arasında mədəniyyət, elm, bilgi, 

təhsil, ədəbiyyat kimi yaradıcı-intellektual sahələrə şamil edilən resursların sayı, həmçinin səviyyəsi get-gedə 

artmaqdadır. 

Özündə milyonlarla elektron kitabları, İnternet resursların ünvanlarını, dünya elektron kitabxanalarının yerini 

birləşdirən www.kitabxana.net  Milli Virtual Kitabxana ölkəmizdə və xaricdə minlərlə şəbəkə istifadəçisinin 
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marağını, diqqətini cəlb etmiş Virtual Hiper Elektron Kitabxana, eləcə də Sadələşdirilmiş Milli e-Axtarış 

Sistemi kimi yaradılıb. 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri kimi mənim rəhbərliyimlə ―Virtual Azərbaycan‖ Milli-

Kulturoloji Layihənin bir hissəsi kimi yaradılan www.kitabxana.net İnternet ünvanlı portalın bir istiqaməti kimi 

artıq 200 mindən çox insanın yararlandığı bu qlobal informasiya-bilgi resursları - şəbəkə işi respublikamızı 

dünyada, qlobal dünyanı isə ölkəmizdə tanıtmaq baxımından, eyni zamanda yeni mütaliə mədəniyyəti, qlobal 

bilgilərə yiyələnmək, fərqli ünsiyyət forması, interaktiv informasiya əldə etmək sahəsində yenilik kimi də qəbul 

etmək olar. 

Özünün 1000-ə yaxın elektron səhifəsi olan saytın istifadəçisi 1-5 saniyə ərzində müxtəlif kitabların e-variantını 

əldə etmək imkanı qazanır. www.kitabxana.net ünvanına daxil olmaqla Azərbaycan, türk, rus, ingilis və başqa 

dillərdə olan elmi, tarixi, bədii, dini, ictimai-siyasi kitablardan istifadə etmək mümkündür. Saytda, eləcə də 

dünya ədəbiyyatının Azərbaycan dilinə tərcümələri də geniş yer alıb.   

Saytın geniş şəbəkə - evirtual kitabxana kimi resurslarından istifadə etmək çox rahatdır və dünya 

azərbaycanlıları üçün pulsuzdur. YYSQ-çilərin təqdim etdiyi dünya ədəbiyyatının - ədəbi-bədii, elmi-filoloji, 

fəlsəfi-kulturoloji düşüncəsinin maraqlı, bir sözlə, bəşəriyyətin indiyə qədər yaratdığı dəyərli nümunələrindən 

ibarət intellektual – virtual e-kitabxana hamımıza gərəklidir... 

 

Ġnteqrasiya çağının ədəbiyyatı 

 

Dünya kulturoloji-fəlsəfi çevrələrində yaşadığımız çağ müхtəlif хalqların və fərqli mədəniyyətlərin, başqa 

sözlə, İslam, хristian, yəhudi, buddizm – Asiya, Şərq, türk, Avropa, Amerika, ərəb, Afrika sivilizasiyalarının 

inteqrasiyası dövrü kimi şərh olunmağa başlanıb. Ayrı-ayrı sahələrin mütəхəssislərinin, dünyanın aparıcı 

intellektuallarının, yaradıcı şəхslərinin, müхtəlif nüfuzlu düşüncə adamlarının fərqli – rəngarəng 

sivilizasiyaların qaynayıb-qarışdığı mərhələ kimi səciyyələndirdikləri bu dövr artıq özünün çiçəklənmə 

mərhələsinə qədəm qoyub. Lokal formatda, yəni ictima-siyasi, sosial-mədəni, kulturoloji-fəlsəfi forma şəklində 

Avropa Şurası və Avropa Birliyi, bir qədər də poetikləşdirsək, Avropa Evi ideyası məhz bu baхımdan 

gerçəkləşdi. 

Bir qədər tariхə nəzər salsaq, görərik ki, imperiya, хilafət, Sovetlər Birliyi, qloballaşma adlanan bu planetar 

hadisələrin – beynəlхalq proseslərin indiyə qədər müхtəlif variantları mövcud olub. Amma dini basqıların, 
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böyük millətlərin hökmranlığının, totalitar ideologiyaların məhsulu sayılan və şəхsiyyətin – fərdin azadlığından 

çoх, fövqəlgücün diqtəsi ilə gedən bu tipli inteqrasiyalaşma heç də uzunömürlü olmayıb – bəşəri хarakter 

daşımayıb deyə dünya tariхinin arхivinə köçüb. 

Yaşadığımız çağlarda dünya ölkələrinin – müхtəlif хalqların birləşməsinin iki forması özünü büruzə 

verməkdədir: Avropanın təklif etdiyi inteqrasiya və ABŞ-ın ortaya qoyduğu qloballaşma. Daha çoх mənəvi-

mədəni dəyərlərə söykənən birinci forma – müхtəlif mədəniyyətlərə məхsus fərqli sivilizasiya daşıyıcılarının 

qarşılıqlı münasibətlər əsasında yaхınlaşaraq birləşməsi ideyası öz fəlsəfəsinə görə daha dayanıqlı, dərin və 

intellektual sayılır ki, son nəticədə Avropa Birliyinin yaradılması, həm də genişlənməsi bunu əyani sübut edir. 

Əksinə, iri kapitalın diqtəsi, birqütblü güc mərkəzinin hökmranlığı və ictimai-siyasi, hüquqi-demokratik 

prinsiplərə söykənən, daha liberal proseslər, geosiyasi çevikliklər tələb edən qloballaşma prosesi Yaхın Şərqdə, 

Balkan ölkələrində, postsovet respublikalarındakı regional münaqişələr meydana çıхdığına, dünya dövlətlərini 

birinci, ikinci və inkişaf etməkdə olan ölkələrə böldüyünə görə hələ ki, uğur qazanmayıb. Baхmayaraq ki, ikinci 

format özünün fəlsəfəsinə görə daha qlobal, geniş və əhatəli sayılır. Amma son illərin qlobal maliyyə 

böhranının nəticələri də bir daha sübut edir ki, ABŞ-ın təklif etdiyi variant hələ ―kiy‖ sayılır... 

Bayaqda qeyd etdiyimiz kimi, bu proseslərin başında həmişə düşüncə adamları, yaradıcı şəхslər durub. 

Dünyanın birləşdirilməsi, Avropa Evinin yaradılması ideyasını əvvəlcə yazıçılar, filosoflar, fantastlar, 

sosioloqlar, futuroloqlar, kulturoloqlar düşüncə meydanlarına gətirərək polemikalaşdırıblar, daha sonra bu 

intellektual - yaradıcı təkliflər, modellər ictimaiyyətçilər, siyasətçilər, hüquqşünaslar, dövlət adamları tərəfindən 

gerçəkləşdirilməyə başlanılıb: bəziləri uğurla, digərləri qüsurla. 

Özünün coğrafi mövqeyinə, etno-kulturoloji düşüncəsinə, yaşam tərzinə görə Azərbaycan son beş əsrdə 

yaradılmasında fəal iştirak etdiyi Avropa məkanına daхil olan məmləkətlərdən sayılır. Odur ki, biz 

ədəbiyyatçılar da Azərbaycanımızın Ümumavropa Evində özünəlayiq mənzil qurması prosesində mütləq fəal 

iştirak etməliyik.  

Bu mənada son illərdə yaranan bədii əsərlər və romanlar qlobal məsələlər barədə düşünmək, ictima-kulturoloji 

polemika aparmaq üçün maraqlı faktlarla zəngindir. Həmin dəyərli ədəbi-bədii əsərlərin filoloji təhlilinə 

dərindən varmadan, təkcə onu bildirməyi lazım gördük ki, onlar inteqrasiya dövrünün ədəbiyyat nümunəsi kimi 

milli söz sənəti tariхimizdə artıq öz yerini tutublar. Çağdaş ədəbiyyatımızda Azərbaycan ictimaiyyətini illər 

boyu düşündürən bir çoх problematik-fəlsəfi suallara kulturoloji-ədəbi cavablar aхtarılır. Azərbaycan Şərq, 

yaхud Qərb, Avropa və ya Asiya ölkəsidir? Bizə Ümumuavropa Evində yer varmı? Tariхimizdən necə 

yararlanmalı və keçmişimizdən nələri öyrənməliyik? Azərbaycan insanı inteqrasiya və qloballaşma çağında 

özünün milli və etnik-mədəni simasını dəyişməlidirmi?  
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Yaranan yeni romanların alt qatlarında bu kimi cavabı mürəkkəb suallar çoхdur, hətta oхucuya elə gəlir ki, 

müəlliflər  bir çoхlarına cavab da tapıb. Fəqət inteqrasiya çağının dəyərli ədəbiyyat nümunələrinin əsas uğuru 

ondadır ki, oхucuya analitik-kulturoloji biliyini artırmaq və ictimai-mədəni polemikalara qoşulmaq üçün böyük 

enerji verir... 

Bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin birbaşa iştirakı ilə 

Beynəlхalq Düma – Qafqaz Turizm layihəsinə start verilib.  

Bəli, dünya turizm sənayesi artıq əyləncə hadisəsi funksiyasını dəyişərək, qlobal mədəniyyətlərarası mübadilə - 

tanışlıq prosesinə çevrilir. Aydın məsələdir ki, münaqişə bölgəsi sayılan, turizm infrastrukturları hələ də 

beynəlхalq standartlarına cavab verməyən Quzey və Güney Azərbaycanı dünyanın müхtəlif ölkələrindən aхışan 

turistlərdən ötrü sivilizasiyaların qovuşduğu ecazkar, qədim mədəniyyət məkanı kimi daha çoх maraqlıdır. 

Azərbaycanımızın keçmişini Avropa və dünya tariхinə calayan hadisələrlə bağlı qlobal turist marşurutlarını 

böyük mədəni-biznes layihəsi şəklindəniyə də gerçəkləşdirilməsin?  Bununla isə Azərbaycan özünün mədəni 

sərvətlərini maddi zənginliyə çevirərək əcnəbi səyahətçilərinin aхışdığı kulturoloji turizm məkanına çevrilə 

bilər... 

Qayıdaq ədəbi-filoloji məsələlərə: müasir dünya bədii söz sənətində gedən prosesləri izləyən oхucular gözəl 

bilirlər ki, son illər yaranan əksər dəyərli əsərlər məhz millilikdən çoх bəşəri, qlobal əhəmiyyət, dünyəvi 

mahiyyət kəsb edir. X.L.Borхes, X.Kortasar, İ.Brodski, U.Eko, P.Züskind, R.Baх, X.Murakami, O.Pamuk, 

P.Koalyo, V.Pelevin və başqa intellektual yazıçıların əsərləri ilə tanış olmaq kifayət edir ki, ədəbiyyatın yalnız 

milli əhəmiyyət daşımadığını, daha çoх bəşəri məna kəsb etdiyini, хalqlararası yaхınlaşmaya yardımçı 

olduğunu, mədəniyyətlər arasında dialoq, sivilizasiyaların qarşılıqlı bəhrələnməyə çağırdığını görə bilək.  

 

Azярбайъанъамызын виртуал гатлары: дилимизин е@цслубу 

 

 

Щеч кимя сирр дейил ки, эцнц-эцндян дяйишян йени технолоэийалар щяйатымызын бцтцн сащяляриндя олдуьу 

кими, интеллектуал-йарадыъы мясяляляря дя юз эцълц тясирини эюстярир. Истяр компцтер технолоэийасы вя мобил 

рабитя васитяляри, истярся дя Интернет,еляъя дя електрон информасийа дашыйыъыларынын эцндялик щяйатымыза 

нцфузу о гядяр нязярячарпандыр ки, бу барядя дцнйа елми-културоложи даирялярдя бюйцк полемикалар ачылыр.  
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Сосиологлар, ъямиййятшцнаслар, културологлар, философлар, конфликтологлар, щятта сийасятшцнаслардан сонра 

ядябиййатшынаслар вя дилчи алимляр дя йени  технолоэийаларын иътимаи-мядяни, ядяби-естетик, културоложи-фялсяфи 

дцшцнъядя якси иля ялагядар полемик фикирлярини, елми гянаятлярини, аналитик мцлащизялярини иътимаиййятля 

бюлцшмяйя башладылар. Чох тяссцфедиъи щалдыр ки, Азярбайъан щуманитар-иътимаи дцшцнъяси бир чох щалларда 

олдуьу кими, бу мясялядя дя бейнялхалг дцшцнъя просесляриндян кянарда дурур, бялкя дя кяскин сюйлясяк, 

эеридя галыр...   

Ахыр он илин щуманитар сащяляр - филолоэийа елмляри цзря, хцсусян дя дилчиличля баьлы мцдафия едилмиш истяр 

намизядлик, истяр докторлуг, истярся дя маэистр елми дяряъялярин статистикасыны ялдя едиб онларын 

мювзуларына, щятта адларына нязяр салсаг, заманла, чаьымызла айаглашан аз сайда филоложи-билимсал 

арашдырмайа раст эялмяк мцмкцндцр. Ана дилимизин мцхтялиф истигамятляри вя гатлары барядя «Китаби-Дядя 

Горгуд» дастанларынын йаранма чаьындан цзц бяри бцтцн дюврляриня аид фяргли сявиййяли елми 

монографийалар – сюзсцз, филоложи дцшцнъямизин инкишафындан ютрц дил тарихимизин зянэин йолу щяр заман 

юйрянилмяли, милли лексик-грамматик ясасымыза дюня-дюня мцраъият етмялийик – йазылса да, тяяссцфляр олсун 

ки, цмуммилли цнсиййят васитямизин истяр ъанлы – данышыг, истяр ядяби-бяди – йазылы, истярся дя сон иллярин 

техноложи йениликляриндян доьулмуш телевизийа-радио – интерактив, еляъя дя билэисал информасийа мярщялясинин 

компйутер-Интернетин вя мобил телекомуникатив имканларын дигтясийля формалашан йени – «виртуал» цслубу 

щаггында тядгигатлар апарылмыр. Щансыса интеллектуалын бу ъидди проблем щаггында иътимаи-мядяни 

фикримиздя, хцсусян КИВ-дя марагойадан мцлащизя йцрцтдцйцнцн, елми полемика гызышдырдыьынын шащиди 

олмадыьымызы дяфялярля вурьуласаг да, проблем щяля дя юз актуаллыьыны сахламагдадыр . 

Иътимаи фикри формалашдыран апарыъы мятбуат органларымызын сящифяляриндя мясяляйля баьлы дцшцндцрцъц, 

елми-културоложи мубащисяляря сябяб олаъаг йазылара щяддян артыг аз раст эялирик: охудугларымыз ися йалныз 

дюня-дюня галдырылан рясми дювлят дилимизин цздя эюрсянян мцвяггяти проблемляридир… 

Дцнйада гядим цнсиййят васитяляриндян бири кими танынан вя 50 милйондан артыг инсанын йарарландыьы анна 

дилимизин ХХЫ ясрдяки дуруму, онун ахсыйан вя ирялидя олан тяряфляри барядя арашдырмалара бюйцк ещтийаъ 

щисс едилмякдядир. Иътимаи-щуманитар, културоложи-филоложи дцшцнъямиздя ян азы бир бошглуг вар ки, бу 

гейдляримизля ону долдурмаг фикриня дцшмясяк дя, щеч олмаса, елми-иътимаи дискуссийайа башламаьын 

вахты йетишдийини ъямиййятимизя чатдырмаг истяйирик. 

Мцхтялиф Интернет форумларындакы йазышмалар, Бейнялхалг Информасийа Шябякясиндяки азярбайъандилли 

сайтларда ишлядилян цслуб, електрон почт васитясийля мяктублашмалар, чатларда танышланмаг (йени сюз: 

киминляся таныш олмаг цчцн йазынын – мятнин имканларындан йарарланараг ялагя вя цнсиййят йаратма 

формасы – А.Х.), лап яввялляр пейъер апаратларындакы, инди ися мобил – танынмыш шаир Огтай Рзанын сюзцйля 

десяк, «чевик» – ъиб телефонлардакы исмарыълар (йяни эянъ няслин лексионуйла ифадя етсяк, СМС вя ММС 
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мятнляри), бир сюзля Азярбайъан дилинин виртуал гаты щаггында йазмаг, аналитик тящлил апармаг мцяййян 

мянада иътимаи-мядяни мясулиййят тяляб едян бир мясялядир. Ахы биздя яняняви филоложи стандартлар вар: 

онлар, дейяк, евдар аналарымызын, йахуд чобан бабаларымызын нитгиндяки лексик-семантик ващидляря даща 

чох цстцнлцк верир, няинки ядяби-бядии дили йарадан йарадыъы интеллектуалларын йазылы вя шифащи мятнляриня. 

Йарадыъы шяхслярин йазылы вя шифащи, инди ися виртуал нитги ися дилчиляримизя даща чох грамматик гялибляр цчцн 

йарарлыдыр... 

«Шекербуранын нахишинда,семенинин ъуъертисинде,оъаэын козартисинде,чершенбенин ниййетинде Байрам 

щедиййеси,менимсе тебриклерим вар.Новрузунуз мубарек!АйдынХан» - бу, бащар байрамы иля ялагядар 

достум Анар Ямираслановун мобил телефонума СМС шяклиндя эюндярдийи, мяним ися цч дяфя ихтисар вя 

редактя едяряк достларыма йолладыьым тябрик-исмарыъын мятнидир. Ешитдийимя эюря, ики йцзя йахын дост-таныш 

вя гощум-яграбама йолладыьым бу исмарыъ бялкя дя Бакы шящяри ящалисинин йарысына тябрик «вирус»у кими 

пайлашылыб: мятни алан щяр кяс, щеч бир ялавя язиййятя гатлашмайараг, онун сурятини юз йахынларына ютцрцб... 

Йухарыда нцмуня эюстярдийимиз мятндя бир сыра мараглы ъящят дилчиляримизин диггятини ъялб етмялидир.  

1) Мобил телефонун, о ъцмлядян дя Интернетдя – глобал информасийа шябякясиндя вя компйутер 

програмларынын йаддашында Азярбайъан ядяби дили, еляъя дя латын графикалы йени шрифтляримиз йцклянмядийиня 

эюря о типли електрон йазышмаларда латын графикалы ялифбамызын я, ь, ц, ш, ы кими щярфи – ишарялярини  истифадя 

етмяк мцмкцн дейил.  

Буна эюря дя «я»-ни «е», «ь»-ны «г», йа да «э» иля явязляйян  мобил йазышмачы ядяби дилин йазы нормаларыны 

позмаьа мяъбур олур.  

Гейд етмяк йериня дцшяр ки, сон илляр истяр дцнйанын нящянэ програм тяминатчысы сайылан Миърософт ширкяти, 

истяр йерли телекоммуникасийа фирмалары – програм тяминатчылары бу мясяляйя диггят айырмаьа башлайыблар: 

щятта мобил телефон рабитяси хидмяти эюстярян бязи коммерсийа гурумлары да бу мясяляйя юням вермяйя 

мейллидирляр.  

2) Бу проблемя ейни заманда Интернет йазышмаларында, чатларда вя мцхтялиф електрон форумларда тез-тез 

раст эялинир. Мцяллифлик вя ялагяли щцгугларла баьлы милли ганунвериъилийин тялябляриня ъаваб верян, еляъя дя 

ягли мцлкиййятля ялагядар юлкямизин дя гошулдугу бейнялхалг конвенсийаларын, сазишлярин уйьун бяндляри 

иля мцщафизя олунан Азярбайъан дилинин ващид Интернет-компйутер ширифт олмадыьына эюря бир компутердя 

йыьылан-йазылан мятн диэяриндя, садяъя, охунмур-танынмыр. Дцздцр, Азярбайъан Республикасынын Назирляр 

кабинети тяряфиндян ващид шрифт гябул едиляряк бейнялхалг гурумлара тяклиф олунса да, бу глобал проблем 

щяля дя ахыраъан юз щяллини тапмайыб.  
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Кющня, о ъцмлядян фяргли шрифтлярин йарарлыьы цчцн хцсуси универсал програмларын щазырланмасы вя 

Интернетдя йерляшдирмякля истифадячилярин азад ихтийарына верилмясинин вахты чохдан чатыб...          

3) Дцнйанын щяр йериндя олдуьу кими, бизим юлкямиздя дя мобил рабитя хидмятляри юдянишли олдуьуна эюря, 

исмарыъ йазыб кимяся йоллайан заман мцяййян едилмиш сайда ишарядян истифадя етмяли олуруг. Мясялян, 

йухарыдакы мятндя биз, дырнаг ишарясини чыхмаг шяртиля, 160 щярфдян йарарланмаьа мяъбур идик: якс-

тягдирдя икинъи СМС цчцн он бир контурумуздан, йяни ялавя парамыздан кечмяли идик. Он бири икийя, сонра 

да ики йцзя вуруб щесабласаг, бир нечя дяфя бу йазы гонорары мябляьиндя пул юдямяли идик. Бу ися юз 

нювбясиндя, йашадыьымыз базар игтисадиййатынын тялябляриндян кянара чыхмаг демякдир. 

Бир мясялянин дя цстцндян сцкутла кечмяк олмаз: дилимизин виртуал цслубунун, йяни исмарыъ, е-намя, чат 

танышланмаг, Интернет форуму йазышмалары кими е-мятнлярин мцсбят тяряфляри дя чохдур. Мясялян, сон он 

илдя йазмаьы, мяктублашмаьы йадырьамыш инсанларымыза йени йазы мядяниййяти юйрятди; дилимизин йени, даща 

чевик - виртуал гаты формалашды, азярбайъанъамызын електрон цслублары йаранды; фярди нитглярин ъями олан 

дилимизи сафлашдырды, эянъляримизя юз фикирлярини садя, сярраст, мянтигли ифадя етмяк вярдишини ашылады; сюзя 

гянатяля йарарланмаьа щявясляндирди; Азярбайъан дилинин фялсяфясиня, техникасына, мащиййятиня, щятта 

лексик-семантик-грамматик гатына бир йенилик эятирди; цмуми савадлашмайа хидмят етди – щятта латын 

графикасына кечмяк истямяйян йашлы няслин нцмайяндяляри йени ялифбаны тез юйряндиляр; сцрят ясринин 

ювладлары сайылан чаьдашларымыз фярди фикирлярини гыса вя мязмунлу етмякля щям юзляринин, щям дя 

башгаларынын вахтына – юмцр пайына гянаят етмиш олурлар; информасийа ъямиййятиндя милли дилимиз дцнйа 

дилляри аилясиндя – сырасында юзцнямяхсус йерини, лазыми инкишафыны ялдя етди.  

 4) Интернет форумларындакы, електрон мяктублашмалардакы, чатлардакы – «Йащоо!мессенэер», йахуд 

«маил.ру аэент» кими глобал-чевик цнсиййят програмларындакы йазышмаларда сурят амили йухарыда 

садаладыьымыз мобил телефон йазышмаларындакы – исмарыъларындакы, илк бахышдан дил пинтилийи кими эюрцнян, 

яслиндя ися дюврцн тялябляриндян иряли эялян дяйишикликляря, йениликляря ряваъ верир.  

5) Шябякя глобал информасийа-билэи мяканында – Интернетдя щипертекстуаллыг, щямчинин сонсуз кечидляр 

(линк вя щиперлинкляр), информатик мянбялярин, ресурсларын щяддян-артыг чохлуьу, еляъя дя  сцрят амили няинки 

бизим азярбайъанъамызда, ейниликля бцтцн дцнйа дилляриндя кейфиййят вя кямиййят дяйишиклийиня сябяб олуб.  

6) Азярбайъанъанын виртуал – електрон цслубу артыг йараныб вя чох сурятля инкишаф едир: бу ися йахын 

эяляъякдя топлумумузда мараглы дяйишикликляр вяд едир…  

Беляъя, бизим ирадямиздян асылы олмайараг, дилимизин ян йени бир гаты – виртуал цслубу формалашмагдадыр 

ки, онун ятрафында билимсал мцзакиряляр, елми полемикалар ачылмалыдыр…           
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Бир йазыда проблемин бцтцн тяряфлярини садаламаьа имкан йохдур дейя,  гянаянтляримизи йыьъамлашдырараг 

мцлащизяляримизи ядяби-мядяни вя филоложи иътимаиййятля бу формада бюлцшмяйи мягбул сайдыг. Фикримизъя, 

бу проблематик мювзу давам етмяли вя чох эениш бир иътимаи-културоложи мцзакиря формасында щуманитар 

дцшцнъямиздя елми-филоложи полемикалары гызышдырмалыдыр... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturoloji layihə: www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxana  

barədə müxtəlif KĠV  orqanlarında, Ġnternet portallarında və saytlarda gedən materiallarin xülasəsi... 
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Orta nəsil Azərbaycan yazıçılarının bədii-poetik əsərləri rəqəmsal formatda hazırlanır 

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi 

Şurasının maliyyələşdirdiyi ―Orta nəsil Azərbaycan yazarlarının əsərlərinin rəqəmsal formatda nəşrə 

hazırlanaraq Milli Virtual  Kitabxanada yerləşdirməklə, anadilli İnternet resurslarımızı zənginləşdirmək‖ 

kulturoloji layihəsinin icrasına başlayıb. 

Layihə barədə geniş məlumat verən YYSQ sədri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan (Əbilov) bildirdiyinə görə, 

kulturoloji-humanitar layihə sayılan www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxanada azərbaycan, türk və rus 

dillərində mindən çox elektron kitab, dərslik, lüğət, dünya və milli ədəbiyyat nümunələri, eləcə də on mindən 

çox intellektual materiallı oxucularına ödənişsiz təqdim edilir, elektron resurs hər gün zənginləşdirilir. 

Layihənin növbəti mərhələsi orta ədəbi nəslin nümayəndələrinin yaradıcılığının elektron variantda hazırlanaraq 

virtual kitabxana vasitəsi ilə Azərbaycanda və dünyada yaşayan 50 milyonluq soydaşlarımıza çatdırmaqdır. 

Aydın Xan (Əbilov) layihə barədə daha sonra bunları bildirib:  

Elektron KİV, yeni telekommunikasiya vasitələri, xüsusən də İnternet və İKT-nin inkişafı ilə əlaqədar dünyanın 

əksər ölkələrində ədəbiyyat, eləcə də intellektual sərvətlər – kitabların, bədii əsərlərin rəqəmsal formata 

salınmasına başlanılıb. Hazırlanan elektron kitablar isə qlobal informasiya məkanında, milli və lokal elektron 

resurslarında yerləşdirilir. Respublikamızda bu sahədə işlər aparılsa da, zamanın tələbləri səviyyəsində sözü 

gedən istiqamətdə hələ bir sıra problemlər öz həllini tapmamışdır. Yaşlı və yeni nəslin yaratdığı estetik-

intellektul əsərlər İnternetdə yerləşdirilsə də, orta nəslə mənsub milli yazıçı və şairlər bu məsələdə böyük 

çətinliklərlə qarşılaşıblar. Orta ədəbi nəsilin nümayəndələrinin çoxu hələ də kompyuter və yeni İKT 

vasitələrindən lazımınca yaralana bilmir. Eləcə də Azərbaycan daxilində və xaricdə yaşayan oxucular, xüsusən 

də yeniyetmə və gənclər tərəfindən anadilli ciddi ədəbi-bədii, elmi-intellektual kitabları, əsərləri oxumaq, fərqli 

– yeni mütaliə mədəniyyətini qavramaq, yeni oxu vərdişlərinə yiyələnmək məsələsində ciddi problemlər həll 

olunmamış qalır. Xaricdə yaşayan soydaşlarımız isə milli-mənəvi dəyərlərdən, Azərbaycan dilində kitab və 

ədəbiyyatdan kənar qalırlar: xüsusən də ən yeni ədəbiyyat nümunələrindən xəbərsizdilər. Araşdırmalar göstərir 

ki, Azərbaycanda yeni nəslin nümayəndələri arasında bir qism gənclər kompyuter və İnternet bilgilərinə 

yiyələnsə də, milli İnternet – qlobal və lokal informasiya-şəbəkə resurslarımızın azlığı, Azərbaycan dilində 

gənclərə, yeniyetmələrə ünvanlanmış İnternet saytlarının, ciddi, intellektual portalların məhdud sayda fəaliyyət 

göstərməsi, zəif inkişaf etməsi, eləcə də elektron – virtual kitabxanaların, pulsuz bloq – sayt imkanlarının 
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yoxluğu, onların maraq dairəsini təmin edəcək şəbəkə imkanlarının zəifliyi ona gətirib çıxarıb ki, yeni nəslin 

nümayəndələri İnternetdən yalnız əyləncə vasitəsi, çox hallarda isə erotik, bəzən isə pornoqrafiya, zorrakılığı 

təbliğ edən materialları asanca əldə etmək imkanı kimi yararlanırlar. 

Respublikamızda ―Elektron hökümət‖, ―Elektron məktəb‖, ―Elektron Kitabxana‖ kimi innovativ proqramlar 

həyata keçirilməsiylə bağlı dövlət proqramları, genişmiqyaslı planlar isə hələ ki, arzuolunan səviyyədə həyata 

keçirilmir. Yeniyetmələr və gənclər üçün ədəbiyyat və kitabların sayı, keyfiyyəti, elektron kitablar, yeni nəslə 

ünvanlanmış saytları, şəbəkə resursları, İnternetdə milli və bilgili resurslar, həmçinin  təhsil və təlimin 

səmərəliyini artırmaq üçün digər innovativ vasitələr sahəsində böyük boşluqlar var. İnternet istifadəçilərimizin 

elektron poçt, elektron gündəlik – bloq, virtual kitabxana, şəbəkə etikası, İnternet mədəniyyəti, yeni e-oxu və e-

yazı vərdişləri, şəbəkə ədəbiyyatı, elektron və audio (səsli) kitablar, televiziya və radio verilişləri, gənclərə 

ünvanlanmış xəbər və əyləncə - İnternet sayt, həmçinin mətbuat sahələrindəki boşluqlar isə artıq ciddi problemə 

çevrilib, çağdaş humanitar-mədəni düşüncəmizdə - təhsil və yeni nəslin formalaşmasında boşluqlara aparıb 

çıxarır. Hələ üstəlik Azərbaycanın daxilində və xaricdə yaşayan gənclər arasında asan, ucuz başa gələn yeni 

ünsiyyət vasitəsi kimi İnternet – yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində maarifçiliyə kəskin 

ehtiyac duyulur.     

YYSQ ölkəmizdə, eləcə də xaricdə yaşayan azərbaycanlı yeni nəsil soydaşlarımız, xüsusən də gənclər, uşaq və 

yeniyetmələr üçün www.kitabxana.net şəbəkə ünvanlı İnternet portalı – Milli Virtual Kitabxana yaratsa da, 

onun durmadan zənginləşdirilməsinə, inkişaf etdirilməsinə, yeni ədəbiyyat və kitabların rəqəmsal formatlara 

salınıb orada yerləşdirilməsinə böyük zərurət duyulmaqdadır. Yeniyetmə və gənclərin mənəvi-estetik 

dünyagörüşlərini formalaşmasından ötrü İnternetdə e-kitablar hazırlanmalı, xüsusən də nisbətən qayğıdan uzaq 

düşmüş orta nəsil yazarlar və şairlərin yaratmış olduğu yeni əsərlərin e-variantı hazırlanmalı, qlobal informasiya 

şəbəkəsində pulsuz istifadə üçün yerləşdirilməlidir.  

Layihənin əsas məqsədi çağdaş oxuculara – ölkəmizdə və ə dünyada yaşayan soydaşlarımıza ünvanlanmış 

klassik, dünya, həmçinin milli ədəbiyyat - kitabların, orta nəsil yazarlarımızın yeni əsərləri İnternet resursları 

vasitəsilə çatdırılmaq, onların yaradıcılığını təbliğ etmək üçün anadilli ədəbiyyat resurslarımızı 

zənginləşdirmək, oralara girişlərin sayını artırmaq fikrindəyik.  

Məqsədimiz anadilli İnternet resursunda – Milli Virtual Kitabxanada orta nəsil yazarların dəyərli ədəbiyyat 

nümunələrini yerləşdirmək, bu yaradıcı nəslin nümayəndləri üçün bloq sistemini genişləndirmək, onları anadilli 

İnternet resurslarını zənginləşdirməyə həvəsləndirmək, Azərbaycan mədəniyyətini, ədəbiyyatını, milli-mənəvi 

dəyərlərini dünyaya yaymaqda ən yeni texnologiyalardan yararlanmağı öyrətmək, yeni nəslin 

nümayəndələrində innovativ şəbəkə - elektron oxu və yazı mədəniyyətinin aşılamaq, milli, anadilli İnternet – 
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şəbəkə resurslarımızı zənginləşdirmək, orta nəsil, eləcə də yeniyetmə və gənclərin yazdıqları əsərləri İnternet 

səhifələr – bloqlar formasında nəşrə hazırlamaq, şəbəkər resursunda yerləşdirmək, milli-mənəvi dəyərlərinin 

qorunması, inkişafı, tanınması istiqamətində dünya azərbaycanlı gənclərlə şəbəkə təmasları sürətləndirmək, 

çağdaş estetik-bədii söz sənətimizin zənginləşməsinə təkan verməkdir.  

Yeni kompyuter texnologiyalarla işləmək, fərqli – İnternetdəki şəbəkə resurslarından oxumaq, elektron yazı 

mədəniyyətinə yiyələnmək, ana dilimizdə gənclərə istiqamətlənmiş elektron resursların səviyyəsini qaldırmaq, 

dünyadakı soydaşlarımızdan ibarət qlobal informasiya məkanının istifadəçiləri üçün Milli Virtual Kitabxananı 

vaxt itirmədən zənginləşdirmək lazımdır. Yeni nəslin elektron gündəliklərini – bloq portalını yaratmaq, elektron 

rəqəmsal kitabları nəşrə hazırlamaq, mobil rabitə vasitələrindən – e-kağız və e-kitablardan yararlanaraq ciddi 

əsərləri, elmi mətnlərlə faydalı işləmək, elektron cihazlardan mütaliə etmək, İnternet yazı müsabiqələrinin 

təşkili və başqa formalardan yararlanaraq ölkəmizdəki yeniyetmə və gənclərin, eləcə də dünyada yaşayan 50 

milyonluq soydaşlarımızda doğma Vətənə, dövlətçiliyimizə, onun tarixinə, mədəniyyətinə, ədəbiyyatına, milli-

mənəvi dəyərlərinə, ədəbi-mədəni sərvətlərimizə, ana dilimizə, Azərbaycançılıq məfkürəsinə marağı 

gücləndirmək, eyni zamanda, Qlobal İnformasiya Şəbəkəsində ―Virtual Azərbaycan‖ı qurmaqda intellektual-

kulturoloji sərvətlərimizin rolu böyükdür.       

Bu problemləri öyrənmək, хalqımızın milli-mədəni dəyərlərinin  geniş ictimai sferada təbliği, təhsilə, elmə, yeni 

texnologi biliklərə, gənc nəslin sivil inkişafına səy göstərməkdən, eləcə də qlobal, xalqların inteqrasiyyaya 

meylinin güclü olduğu bir çağda dünyada millətimizin başqa xalqlardan geri qalmamasından ötrü bir gün də 

vaxt itirmədən yuxarıda sadalanan problemlərin həlli istiqamətində ciddi addımlar atılmalıdır. Hər hansı bir 

dövlətin – millətin sivil inkişafının bir ölçüsü də onun ərazisində yaşayan insanların çağdaş dünya dəyərlərinə 

olan münasibətidir. Bu mənada biz Avropa ölkələrinə çatmaq istiqamətində çox işlər görməliyik. İlk 

addımlardan biri kimi isə cəmiyyətimizin intellektual, mütaliə və ünsiyyət tələbatlarına cavab verən, dünya 

gəncləri arasında innovativ-şəbəkə rabitə vasitəsinə çevirilə biləcək milli İnternet resurslarının yaratmaq və 

zənginləşdirmək istiqamətində görülən hər bir iş sadalanan problemin həllində ciddi addımlardan biri olacaq.   

Həyata keçirilən kulturoloji layihənin bir məqsədi də alternativ elektron dərslik və kitablardan istifadəni 

populyarlaşdırmaq, nəinki Azərbaycanda, eləcə də dünyadakı 50 milyonluq soydaşlarımızın təhsil, elm, dərslik, 

kitab və ədəbiyyata olan tələbatını ödəməkdir. Virtual oxu, innovativ tədris, elektron kitab, e-yazı, e-mütaliə və 

şəbəkə ədəbiyyatı kimi yeni metodların, formatların geniş tətbiqi nəticəsində məsafədən tədrisin 

populyarlaşmasına da yardımçı olunur. Müəllimlər bu resursun e-kitabxana bölümündən yararlanaraq ev 

tapşırıqları, əlavə oxu, bədii ədəbiyyatın mütaliəsi, yeniyetmə və gənclərin sosiallaşması, qrup halında 

İnternetdən və İKT-dən yararlanmasına şərait yarada bilərlər... 
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www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxana dünyanın aparıcı dillərində kitabların elektron variantı, milli və 

qlobal Elektron Kitabxanaların ünvanları, yazarların saytları, bloqlar, yazılı, eləcə də elektron KİV-in şəbəkə 

ocaqları, tərcümələr, orijinal yazılar, xəbərlər: intelektualların hər gün yenilənən kulturoloji e-resursu kimi 

Azərbaycan, ingilis, rus və türk dilində fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda portalda uşaq ədəbiyyatı və kitablarının 

elektron variantlarından ibarət bölmə, Azərbaycanda ilk dəfə e-Dərgi, şəbəkə elmi-kulturoloji jurnalı, gənclərin 

intellektual-ədəbi-poetik-bilgili elektron gündəlikləri - bloqları da mövcuddur.  

Kulturoloji layihənin yeni mərhələsində orta nəsil yazıçı və şairlərin yaradıcılığının geniş cəmiyyətə 

tanıdılması, ölkə daxilində və xaricdə təbliği,  Azərbaycan ictimaiyyətinin, xüsusən də onun ən yeni nəslinin 

təlim-tərbiyyəsi, estetik-intellektual formalaşması, yeni bilgilərin əldə edilməsi, yeni e-oxu və e-yazı 

mədəniyyətinə yiyələnməsi, Virtual Kitabxanadan yararlanması, yaradıcı təfəkkürünün inkişafı, şəbəkədən 

istifadənin səmərəliyinin artırılması baxımından çox gərəkli nəticələr ortaya qoyacaq. Yeni ədəbiyyatın 

zənginləşməsi, innovativ texnologiyalar vasitəsilə təbliği, yayılması, yeni nəsil nümayəndələri üçün nəzərdə 

tutulmuş elektron resurslarını zənginləşdirilməsinə təkan verəcək, azərbaycandilli İnternet resurslarının 

genişləndirilməsinə səbəb olaçaq, Dünyada yaşayan azərbaycanlıların, xüsusən də gənclərin sosial elektron 

şəbəkəsinin yaradılmasına təkan verəcək, soydaşlarımızın elektron ünsiyyətini möhkəmləndirəcək, şəbəkə 

ədəbiyyatı nümunələri yaranmasına şərait yaradacaq, yazıçılarımızı dəyərli ədəbiyyat, poeziya, bilgili əsərlərin 

yazılmasına həvəsləndirəcək, yeni elektron mütaliə, həmçinin elektron yazı mədəniyyətini formalaşdıracaq: bir 

sözlə, estetik-kulturoloji düşüncəmizin fərqli qatlarını ortaya qoyacaq, həm onların bir-birinə, həm də geniş 

oхucu kütləsinə tanıdacaq, bunu həm kitab, həm həm də veb-sayt vasitəsilə ediləcəkdir. Eyni zamanda bu 

kulturoloji layihə ölkəmizdə və dünyanın hər yerində yaşayan azərbaycanlı oxucuları şəbəkə ədəbiyyatı - 

eletron kitabxana resursu ətrafında birləşməyə dəvət edəcəkdir.  

 

 

 

 

 

 

 

Milli Ədəbiyyat və mədəniyyət portal və saytları 

http://www.kitabxana.net/
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Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Ģəbəkə resursları: 

 

http://www.azyb.net/ 

 

http://mediateka.musigi-dunya.az/  

http://www.kitabxana.net  – Milli Virtual Kitabxana 

http://www.edebiyyatqazeti.com/az/index.shtml  - Ədəbiyyat qəzeti 

http://www.edebiyyatqazeti.com/cgi-bin/edebiyyat/index.cgi?s=16  - Mir Literaturı 

http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?s=1  - Azərbaycan 

http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?s=2  - Ulduz 

http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?s=4  - Qobustan 

http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?s=3  - Literaturni Azərbaycan 

http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?s=5  - Körpü 

http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?s=7  - Dünya ədəbiyyatı 

 

Əsas elektron Kitabxanalar 

 

http://preslib.az/ebooks.html  - Prezident Kitabxanasının e-kitabxanası 

http://anl.az/  - M.F.Axundov adına Milli Kitabxana 

http://www.csl-az.com/  - AMEA Mərkəzi Kitabxanası 

http://www.kitabxana.net  – Milli Virtual Kitabxana 

http://www.kitabxana.net/
http://www.azyb.net/
http://mediateka.musigi-dunya.az/
http://www.kitabxana.net/
http://www.edebiyyatqazeti.com/az/index.shtml
http://www.edebiyyatqazeti.com/cgi-bin/edebiyyat/index.cgi?s=16
http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?s=1
http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?s=2
http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?s=4
http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?s=3
http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?s=5
http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?s=7
http://preslib.az/ebooks.html
http://anl.az/
http://www.csl-az.com/
http://www.kitabxana.net/
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http://www.azab.az/  - Aşıqlar Birliyi 

http://www.folklorinstitutu.com/azerb_folkloru_antologiyasi.htm  

http://www.balalar-az.com  - Uşaq ədəbiyyatı saytı 

http://azeri.org/  - Betti Bleyer ABŞ 

http://azeribook.com/  - rusca milli ədəbiyyatımız 

http://www.azadliq.org/section/virtual_library/1000.html  

http://misra.az  

http://luget.azeri.net/  

http://musigi-dunya.az  

http://yazarklub.com/  

 

 

 

Yazıçılarımızın saytları 

  

http://nizami.az/  

http://cavid.gen.az/  

http://www.resulzade.org/  

http://uzeyir.musigi-dunya.az/  

http://ordubadi.az  - Muzeyin saytı, amma e-kitablar yoxdur? 

http://abdullashaig.com/  

http://cafarcabbarli.org  

http://www.kitabxana.net/
http://www.azab.az/
http://www.folklorinstitutu.com/azerb_folkloru_antologiyasi.htm
http://www.balalar-az.com/
http://azeri.org/
http://azeribook.com/
http://www.azadliq.org/section/virtual_library/1000.html
http://misra.az/
http://luget.azeri.net/
http://musigi-dunya.az/
http://yazarklub.com/
http://nizami.az/
http://cavid.gen.az/
http://www.resulzade.org/
http://uzeyir.musigi-dunya.az/
http://ordubadi.az/
http://abdullashaig.com/
http://cafarcabbarli.org/
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http://samedvurgun.com  

www.sehriyar.sevgisi.com  

http://rasulrza.musigi-dunya.az  

http://www.anar.az  

http://vahabzade.net/  

www.xelilrza.com      

www.cabir-novruz.az  

http://fikretqoca.az  

http://maksudibragimbekov.com  

http://www.memmedaraz.az  

http://www.firuza.nеt  

http://www.kamalabdulla.az  

http://xeyreddinqoca.tr.gg  

http://www.zalimxanyaqub.com  

http://afagmasud.blogspot.com/  

http://www.hisaxanli.org/az/  

http://azizajafarzade.com/  

http://www.ejderol.net  

www.asifata.com  

http://h-miralamov.com 

http://www.qeshemnecefzade.net  

http://www.mahiraabdulla.net  

http://www.kitabxana.net/
http://samedvurgun.com/
http://www.sehriyar.sevgisi.com/
http://rasulrza.musigi-dunya.az/
http://www.anar.az/
http://vahabzade.net/
http://www.xelilrza.com/
http://www.cabir-novruz.az/
http://fikretqoca.az/
http://maksudibragimbekov.com/
http://www.memmedaraz.az/
http://www.firuza.n�t/
http://www.kamalabdulla.az/
http://xeyreddinqoca.tr.gg/
http://www.zalimxanyaqub.com/
http://afagmasud.blogspot.com/
http://www.hisaxanli.org/az/
http://azizajafarzade.com/
http://www.ejderol.net/
http://www.asifata.com/
http://h-miralamov.com/
http://www.qeshemnecefzade.net/
http://www.mahiraabdulla.net/
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http://nuranenur.net  

http://www.nisebeyim.com/   

http://www.hafizmirza.com/   

www.firuza.az   

www.fikretsadiq.az   

www.simuzer.az  

www.mahiraabdulla.com  

 

Ədəbiyyatla bağlı baĢqa resurslar: 

 

http://www.525.az  

http://www.kaspi.az/edebiyyat 

http://dgtyb.org   

http://www.bizimyazi.com   

http://kultaz.com/  

http://adyazar.az/  

http://doqquziklim.net/  

http://kulis.az/  

http://ann.az/az/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=342&Itemid=

575  

http://www.azadliq.org/section/virtual_library/1000.html  

http://www.azadliq.org/content/article/2287275.html  

 

http://www.kitabxana.net/
http://nuranenur.net/
http://www.nisebeyim.com/
http://www.hafizmirza.com/
http://www.firuza.az/
http://www.fikretsadiq.az/
http://www.simuzer.az/
http://www.mahiraabdulla./
http://www.525.az/
http://www.kaspi.az/edebiyyat
http://dgtyb.org/
http://www.bizimyazi.com/
http://kultaz.com/2011/06/05/alber-kamyu-esseler/
http://adyazar.az/
http://doqquziklim.net/
http://kulis.az/
http://ann.az/az/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=342&Itemid=575
http://ann.az/az/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=342&Itemid=575
http://www.azadliq.org/section/virtual_library/1000.html
http://www.azadliq.org/content/article/2287275.html
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Sosial-media və Ģəbəkə - vətəndaĢ jurnalistikası 

 

(Ġnternet jurnalistikası) 

 

Kurs Proqramı  

 

Hazırlayanı:  

 

ARGT Milli ġurasının Məclis üzvü, 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədi, 

 Xəzər Universitəsinin müəllimi,  

www.kitabxana.net portalının rəhbıri,  

yazıçı-kulturoloq Aydın Xan (Əbilov) 

 

Ümumi məqsəd: Sosial-media və şəbəkə - vətəndaş jurnalistikası -  

 “Ġnternet jurnalistikası” xüsusi kurs dinləyicilərə milli və dünya İnternet mediası, şəbəkə jurnalistikasının 

əsasları, tarixi, mövcud nəzəriyyələri haqqında bilgilər vermək, onun forma və istiqamətləri – İnternet səhifələr, 

bloqlar, saytlar və portallar, eləcə də elektron KİV – şəbəkə qəzet, dərgi, mədəniyyət, ədəbiyyat portalları, 

İnternet  televiziyası, İnternet radio, həmçinin ənənəvi KİV-in elektron formaları barədə geniş məlumatlar 

vermək, sosial şəbəkələr, qlobal və lokal şəbəkələşmə, innovativ məlumatlandırma formaları barədə 

informasiyalarla təmin etmək, ümumdünya informatik-texnoloji düşüncənin keçdiyi yolu öyrətmək, onun 

incəliklərini tanıtmaq, yeni nəsil veb – İnternet jurnalistikada çalışacaq peşəkar kreativ-intellektualların 

yetişməsinə çalışmaq. İnternet jurnalistikası kimi yeni innovativ sahəni inkişaf etdirmək, fərdi olaraq 

intellektuaı-publisistik yaradıcılığa maraq oyatmaq və b. 

http://www.kitabxana.net/
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Kursun mərkəzində İnternet media, sosial media və şəbəkə jurnalistikasının açıq innovativ və qlobal fəlsəfəsini, 

praktik əhəmiyyətini öyrətmək, eləcə də Azərbaycandilli elektron resurslarda çalışacaq peşəkar şəbəkə 

jurnalistlərin indidən real olaraq fəaliyyətini dəstəkləməkdir.  

 

Kursun sonunda dinləyicilər intellektual-texnologi, şəbəkə-innovativ yaradıcılıq bilgiləri ilə tanış olmalıdırlar;  

- İnternet jurnalistikasının keçdiyi tariхi inkişaf mərhələlərini bilməli, onu dünya qlobal informativ-ideoloji 

prosesləri ilə müqayisə etməyi bacarmalıdırlar. 

- Azərbaycan və dünya Qlobal İnformasiya Şəbəkəsinin – İnternetin əsas cəhətlərini öyrənməlidirlər; 

- Azərbaycan İnternet resurslarının əsas tərəflərini bilməli, tanınmış İnternet yazarların yaradıcılıq nümunələrini 

oxumalı, şəbəkə nəzəriyyəsinə aid ədəbiyyatlarla tanış olmalı, müqayisəli-tarixi təhlilə cəlb etməlidirlər. 

 

1 

XXI əsrin jurnalistikası və KİV-i. Ənənəvi media, yazılı və elektron KİV.  İnternet – 

qlobal və lokal şəbəkələr barədə məlumatlar.  

 

2 

Mini sayt, elektron gündəlik, virtual konfranslar, elektron və  İnternet səhifələr, bloqlar, 

saytlar və portallar, sosial şəbəkələr.  

İnformasiya cəmiyyəti, elektron hökumət, virtual dünya. İnternetin yaranma tarixi, 

inkişafı, çağdaş dövrü. Azərbaycandilli elektron resurslar və şəbəkələr.  

3 

İnformasiya cəmiyyətində yeni media və şəbəkə jurnalistikası. Elektron resursların 

zənginləşməsində ənənəvi jurnalistikanın rolu. Peşəkar və vətəndaş şəbəkə 

jurnalistikası. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 30 

 

 

İnternet Açıq Ensiklopediyası – Vikipediya,  http://wikipedia.org , onun Azərbaycan, 

türk rus, ingilis dilindəki variantları, milli dildə olan resurslarının inkişaf etdiriləsiylə 

bağlı imkanların təhlili və real işlər. 

Yeni mütaliə və yazı mədəniyyəti, elektron ədəbiyyat, e-kitab və e-yazı, SMS – MMS, 

elektron məktub, e-mail, virtual forumlar, çat yazışmaları, veb-media – müasir 

elektron-virtual ünsiyyət, informasiya paylaşması predmetləri kimi. 

 

5 

İnternet jurnalistikası: şəbəkə qəzet, dərgi, İnternet TV və radio kimi virtual KİV-də 

jurnalistika imkanları, yeni media məkanlarında mətn, görüntü, səs və başqa formatların 

sintezi.    

Xəbər və informasiya portalları, analitik saytlar, ədəbiyyat resursları, ənənəvi qəzet, 

jurnal, TV və radioların saytları, dövlət, özəl və ictimai qurumların saytları, təhsillə 

bağlı resursları. İnternetdə yeni media orqanları, şəbəkə qəzet, TV və radiolar. 

Hipertekstuallıq, şəbəkə dili, İnternet jurnalistikasında üslublar və fərdi yanaşmalar, 

milli resurslarda Azərbaycan dilinin işlənməsi, link – keçidlərdən bəhrələnmək, 

Vikipediya – açıq İnternet ensiklopediyasında işləmək, yazıları yerləşdirmək və redaktə 

etmək imkanları. 

 

6 

İnnovativ məlumatlandırma formaları barədə bilgilər, cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqələrini 

informasiyalarla təmin etmək, ümumdünya informatik-texnoloji düşüncənin keçdiyi 

yolu nəzərə almaqla, onun incəliklərini öyrənmək, yeni nəsil veb – İnternet 

jurnalistikada fəaliyyət göstərəcək peşəkar yaradıcı-intellektual mütəxəssis kimi 

formalaşmaqda internet jurnalistikasının rolu. 

Bloq və elektron gündəliklər, sosial şəbəkələrdə fərdi vətəndaş jurnalistikanın inkişafı, 

İnternet auditoriya ilə işləmək, şəbəkə istifadəçilərini toplamaq, virtual forumlarda 

fəallıq, Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq, elektron hücumlar. 

Ənənəvi qəzet, dərgi, TV, radio kimi KİV-lərin İnternet variantlarında, saytlarında 

şəbəkə - İnternet ədəbi publisistika, tənqid, müxtəlif internet-forumlarda ictimai-mədəni 

müzakirələrin tənqidi mahiyyəti. 

http://www.kitabxana.net/
http://wikipedia.org/
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7 

Müxtəlif PR aksiyaları və koporativ maraqlar sahəsində İnternet jurnalistikasının rolu. 

Müxtəlif qurumların İnternet mütəxəssisi. Veb-yazarlar və İnternet resurslarının 

redaktorlarının peşə bilgiləri. Portal  - şəbəkə redaktorluğu. Şəbəkə etika və estetikası, 

İnternetin açıq fəlsəfəsi. 

Yazılı və elektron KİV, onların şəbəkə formaları, İnternet TV və radiolarda veb-

jurnalistika. Alternativ KİV-lərin şəbəkə formatlarında millilik və bəşərilik. Kulturoloji-

estetik məsələlərin İnternetdə əksi. 

 

ƏDƏBĠYYAT siyahısı 

 

I. Nəzəri ədəbiyyat 

 

1) Zaur Babayev. "Kompyuternaya jurnalistika". B., 1994. (rusca) 

2) Zaur Babayev. "Azərbaycanda İnternet jurnalistikası: tarixi perspektivləri". Dərs vəsaiti, B., 2007 

3) İ. Mazanlı. Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri. B., 2008 

4) İ. Mazanlı. Xarici ölkələrin müasir KİV sistemi. B., 2008 

5) H. Vəliyev. Yeni dünya jurnalistikası. B., 2009 

6) H. Vəliyev. Xarici ölkələrin jurnalistika tarixi. B., 2009 

7) Rizvan Qəmbərli. Jurnalistin əl kitabı. 2005-ci il, Bakı ş. 

8) Mark Briqs. "Jurnalistika 2.0". Bakı, 2010 (Tərcümə: Azər Həsrət)  

9) A.A. Kalmıkov, L.A.Koxanova. "İnternet-jurnalistika". Moskva, ―UNİTY‖ nəş. 2005 (rusca) 

10) Rasim Əliquliyev, Cəsarət Valehov, Rasim Mahmudov. ―İnternet-jurnalistikanın formalaşmasının bəzi 

aspektləri‖. Bakı, 2008. 

 

Ġngilis və rusca mənbə və vəsaitlər: 

http://www.kitabxana.net/
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1) Skott E. ―Kompyuternaya texnoloqiya v jurnalistike‖. – Moskva, 1999 

2) ―Ot kiniq do İnterneta. Jurnalistika i literatura na rubeje novoqo  tısyaçeletiya.‖. – Moskva 2000 

3) E.Reddik,  E.Kinq. ―Jurnalistika v stile onlayn‖. M., 1999 

4) Rakitov A.İ. ―Filosofiya kompyuternaya revalyuçii‖. – M., 1999 

 

Elektron mənbələr: 

 

 

1) Onlayn jurnalistlər üçün vəsait: 

http://mediamerkez.az/az/images/stories/docs/Jurnalistler_ucun_Online_Vesait.pdf 

2) İnternet dərsliyi:  

 http://www.ilkaddimlar.com/internet/index.html  

 

3)   İnternet Açıq Ensiklopediyası – Vikipediya, onun Azərbaycan, türk rus, ingilis dilindəki variantları: 

http://wikipedia.org 

 

   

Ġntellektual-ədəbi Ġnternet saytları: 

 

1) www.xariciedebiyyat.azeriblog.com  

2) www.lit.az 

3) www.kultaz.com 

4) www.medeniyyet.net  

http://www.kitabxana.net/
http://mediamerkez.az/az/images/stories/docs/Jurnalistler_ucun_Online_Vesait.pdf
http://www.ilkaddimlar.com/internet/index.html
http://wikipedia.org/
http://www.xariciedebiyyat.azeriblog.com/
http://www.lit.az/
http://www.kultaz.com/
http://www.azyazar.com/
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5) www.kitab.az 

6) www.artyazar.azeriblog.com  

7) www.azyb.net  

8) www.tenqid.net  

9) www.adyazar.az  

10) www.lib.ru   

11) www.kitabxana.net 

12) http://mediamerkez.az 

13) http://mediamerkez.az/az/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=133 

 

Jurnalislərin istifadəsi üçün Ġnternet resurslar 

 

Google video http://video.google.com/   

Elan portalı http://www.mono.az   

Navigator.az - məlumat və axtarış sistemi Şirkətlər, mallar və xidmətlər milli universal kataloqu. 

http://www.navigator.az   

Qovluq Pulsuz fayl yükləmə sistemi. http://www.qovluq.com/  

 

Provayderlərin siyahısı: 

 

•1. Azeurotel (http://www.azeurotel.com)   

•2. Azerin (http://www.azerin.com)   

•3. Adanet (http://www.adanet.az)   

http://www.kitabxana.net/
http://www.kitab.az/
http://www.artyazar.azeriblog.com/
http://www.azyb.net/
http://www.tenqid.net/
http://www.adyazar.az/
http://www.lib.ru/
http://www.kitabxana.net/
http://mediamerkez.az/az/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=133
http://mediamerkez.az/az/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=133
http://video.google.com/
http://www.mono.az/
http://www.navigator.az/
http://www.qovluq.com/
http://www.azeurotel.com/
http://www.azerin.com/
http://www.adanet.az/
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•4. Artel (http://www.artel.net.az)   

•5. AzCom (http://www.azcom.az)   

•6. AzerSat (http://www.azersat.net)   

•7. Aztelekom (http://www.aztelekom.net)   

•8. Azeronline (http://www.azeronline.com)   

•9. AzStarNet (http://www.simsiz.net)   

•10. BakInternet (http://www.bakinternet.net)   

•11. QalaNet (http://www.sinam.net)   

•12. Catel (http://www.catel-az.com)   

•13. Karvan (http://www.karvan.net)   

•14. Bakitelecom (http://www.lidercart.com)   

•15. Azintex (http://www.azintex.com)   

•16. Kosmos-s (http://www.oxygen.az)   

•17. Aznetkard (http://www.aznetkard.com)   

•18. Uninet (http://www.azuni.net)   

•19. Ultra (http://www.ultra.com.az)    

•20. Nakhchyvan.az (http://www.nakhchyvan.az)   

•21. AzinternetSevis (http://www.azeri.com)   

•22. AzNet (http://www.aznet.org )  

 

Ġnternet jurnalistika ilə bağlı baĢlıca resurslar 

 

http://www.kitabxana.net/
http://www.artel.net.az/
http://www.azcom.az/
http://www.azersat.net/
http://www.aztelekom.net/
http://www.azeronline.com/
http://www.simsiz.net/
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Televiziya və radio kanalların saytları: 

 

•AzTv: http://www.aztv.az  

•Lider TV: http://www.lidertv.com  

•ANS:  http://www.ans.az   

•İTV: www.itv.az   

•Space TV: http://www.space-az.com  

•Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurası: http://www.ntrc.gov.az  

•107 Fm: http://www.lider.fm  

•Anten 101 Fm: http://www.antenn.az  

•Burc Fm: http://www.burc.fm  

•Azadliq Radiosu: http://www.azadses.org, http://www.azadliq.org  

•Odlar Yurdu Radiosu: http://www.radioodlaryurdu.com  

•ATV: http://www.azadazerbaijan.com  

 

Qəzet və jurnal və xəbər saytları: 

 

•«Yeni Azerbaycan» http://www.yeniazerbaycan.com  

•«Respublika» http://www.respublica.news.az  

•«525» http://www.525ci.com  

•«Bizim Esr» http://www.bizimasr.media-az.com  

•«Adalet» http://www.adalet-az.com  
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•«Azerbaycan» http://www.azerbaijan.news.az  

•«Ayna» http://www.ayna.az  

•«Exo» http://www.echo-az.com  

•«Kaspi» http://www.kaspi.az  

•«Zaman» http://www.zaman.com.az  

•«Cempion» http://www.champion.com.az  

•«Oxu meni» http://www.oxumeni.com  

•«Бакинский рабочий» http://www.br.az  

•«Зеркало» http://www.zerkalo.az  

•«Наш Век» http://www.nashvek.media-az.com  

•«Вышка» http://www.vyshka.com  

•«Неделя» http://www.nedelya.az  

•«Xeber.net» http://www.xeber.net  

•«BakuTODAY.net» http://www.bakutoday.net  

•«Kiv.az» http://www.kiv.az  

•«Times.az» http://www.times.az  

•«Day.az» http://www.day.az  

•«Intellektual Mulkiyyet» http://www.intellect.musigi-dunya.az  

•«Azerbaycan- IRS» http://www.azerbaijan-irs.com  

•«Ekspert» http://www.ekspert.az  

•«Dalga» http://www.hem.passagen.se/dalga  

•«Oner» http://www.onerjurnali.narod.ru  
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•«Qanun» http://www.qanun-az.com  

•«Перекресток» http://www.perekrestok.az  

•«Evropa+» http://www.europaplus.az 

 

http://www.milli.az 

http://www.mediaforum.az 

 

Ġnformasiya agentlikləri 

 

•AzerTac: http://www.azertag.com  

•Turan: http://www.turaninfo.com  

•Azad Inform: http://www.azadinform.baku-az.com  

•Trend: http://www.trend-az.com  

 

AxtarıĢ sistemləri. Kataloqlar: 

 

•AzərWeb: http://www.azerweb.com  

•Azer.Net: http://www.azer.net  

•Azeroo web: http://www.azeroo.com  

•AzTOP: http://www.azeroo.com  

•İlk10.com: http://www.ilk10.com  

•SazNet: http://www.saznet.org  
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•Google.az: http://www.google.com  

•Azlink.info: http://www.azlink.info  

•Bakililar: http://www.bakililar.com  

 

E-mail xidmətləri: 

 

•Box.az: http://www.box.az  

•Mail.az: http://www.mail.az  

•BakuMail: http://www.bakumail.com  

•Diaspora: http://www.diaspora.az  

•AzeriFun: http://www.azerifun.com  

•Avrasiya: http://www.avrasiya.net  
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Vüqar Haqverdiyev 

 

"Elektron Azərbaycan": vətəndaĢ hüquqlarını reallaĢdıran virtual məkan 

  

 

İKT-dən istifadə etməklə dövlətin texnoloji sisteminin dəyişdirilməsi və onun müasir tələblərə uyğun 

formalaşdırılması zamanın tələbidir. Artıq bu gün bizim gözlərimiz qarşısında bütün dünyanı əhatə edən, qlobal 

informasiya-telekommunikasiya şəbəkələrinin yaradılması və inkişafı ilə əlaqədar yeni növbəti informasiya 

inqilabı  baş verir. Bu yeni sosial-texniki inqilab bəzən elektron inqilab da adlandırılır. Bununla əlaqədar 

məqalədə elektron inqilabın hansı zərurətdən doğulduğu, informasiya cəmiyyəti quruculuğu ilə əlaqədar 

keçirilən beynəlxalq tədbirlər, inkişaf edən ölkələrin nə üçün bu yolu seçdiyi, Azərbaycanda elektron hökumətin 

yaradılması ilə bağlı görülən işlər, e-hökumətin üstünlükləri, bu sahədə olan problemlər və onların həlli yolları 

barədə oxuculara ətraflı məlumat verilir. 

 

"Elektron Azərbaycan": vətəndaş hüquqlarını reallaşdıran virtual məkan 

 

XX əsrin sonunda bir çox ölkələr müasir dövrün çağırışına adekvat olmayan klassik dövlət idarəçiliyinin qayda 

və modellərinə yenidən baxmaq zərurəti ilə qarşılaşdılar. Hətta inkişaf etmiş ölkələrin rəhbərləri də dövlət 

idarəçiliyində bürokratiyanın rolunun aradan qaldırmaq mümkün olmadığını görərək onun qarşısının alınması 

üçün  yeni nəzarət formalarını axtarmağa başladılar. İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) 

sürətlə inkişaf etdiyi və internetin geniş yayılmağa başladığı bir dövrdə bu problemin həlli üçün əsas 

addımlardan biri İKT-dən istifadə etməklə dövlətin texnoloji sisteminin dəyişdirilməsi və onun müasir tələblərə 
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uyğun formalaşdırılması oldu. Texnoloji sistemin radikal dəyişiklikləri isə ictimai fəaliyyətin bütün sahələrinə 

mədəniyyətə, siyasətə, sənayeyə, kənd təsərrüfatına və s. əhəmiyyətli təsir göstərir. Belə təsirlər tarixin bəzi 

mərhələlərində elə güclü olub ki, onları texnoloji inqilab kimi qiymətləndirirlər. Hər texnoloji inqilabın 

kökündə isə Rusiya alimi A.İ.Rakitova fikrincə, bir informasiya inqilabı durur ki, o da öz növbəsində, 

cəmiyyətin keyfiyyətcə yeni texnoloji inkişaf səviyyəsinə keçməsinə zəruri şərait yaradır. Ona görə də 

sivilizasiyalı inkişafın bu və ya digər  mərhələsinin əsas fərqləndirici əlaməti dövlət quruluşunun növü ilə deyil,  

məhz dövlətin texnoloji sistemi ilə müəyyənləşdirilir.  

Artıq bu gün bizim gözlərimiz qarşısında bütün dünyanı əhatə edən, qlobal informasiya-telekommunikasiya 

şəbəkələrinin yaradılması və inkişafı ilə əlaqədar yeni növbəti informasiya inqilabı baş verir. Bu yeni sosial-

texniki inqilab bəzən elektron inqilab da adlandırılır. Əvvəlki bütün elmi-texniki inqilablar kimi, cəmiyyətin 

həyatında köklü dəyişiklər edən bu inqilaba ilk yaxın olan ölkələr, o vaxtlar əhalisinin 30-50%-i internet 

istifadəçisi olan ABŞ, Fransa, İngiltərə, İtaliya, Sinqapur, Avstraliya, Almaniya və digər inkişaf etmiş ölkələr 

oldular. Onlar vətəndaşların marağını nəzərə alaraq dövlət idarəçiliyi sistemində və hökumət orqanlarında 

islahatlara başladılar. İslahatların əsasını mərkəzi orqanların bəzi vəzifələrinin yerli orqanlara verilməsi, dövlət 

məsuliyyətinin artırılması, vəsaitlərin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi, bazar münasibəti elementlərinin 

tətbiqi təşkil edirdi. Bu tədbirlərlə yanaşı dövlət idarəetmə sisteminin elektron infrastrukturunun inkişaf 

etdirilməsi, inzibati idarə etmə fəaliyyətinin bir hissəsinin avtomatlaşdırılması, yəni onun "kağız dünyasından" 

rəqəmsal məkana keçirilməsi də həyata keçirilirdi. "Elektron hökumət (e-hökumət)" və ya "elektron idarəetmə"  

adlanan bu mərhələni, sadə şəkildə, yeni informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə dövlət təşkilatları və 

vətəndaşların qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən müəyyən kommunikasiya infrastrukturunu yaratmaq kimi izah 

etmək olar.  

Bunların nəticəsi olaraq 1993-cü ildə ABŞ hökuməti milli informasiya infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi 

planı ilə bağlı məruzə hazırladı. (Agenda for Action) və bu məsələ ilə əlaqədar problemləri öyrənmək üçün 

İnformasiya İnfrastrukturu üzrə İşçi Qrupu (İnformation İnfrastructure Task Force) yaradıldı. 1995-ci ildə ABŞ-

da "Kağız sənəd dövriyyəsinin azaldılması haqqında" qanun qüvvəyə mindi. 1996-cı ildə isə "İnformasiya 

azadlığı haqqında" qanuna əhəmiyyətli dəyişikliklər edildi. 1994-cü ildə Avropa Cəmiyyəti Komissiyası  

"İnformasiya cəmiyyətinə Avropa yolu" iş planı, 2000-ci ildə isə yeni "Elektron Avropa" 10 illik Proqramı 

qəbul etdi. 1995-ci ildə Finlandiyada "İnformasiya cəmiyyətinə Finlandiya yolu", 1996-cı ildə isə Almaniyada 

"İnformasiya cəmiyyətinə Almaniya yolu" hökumət Proqramları hazırlandı. 1999-cu illərdə Böyük Britaniya 

hökuməti tərəfindən ölkənin beş milyon dövlət qulluqçusunu əhatə edən "Dövlət hakimiyyətinin 

modernləşdirilməsi"strateji proqramı qəbul edildi və elə həmin il Sinqapurda böyük hökumət portalı eCitizen 

Centre (www.ecitizen.gov.sg) yaradıldı. Sinqapur eCitizen Centre portalı elektron hökumətlə bağlı faktiki 
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dünyada həyata keçirilən ilk böyük layihələrdən biri oldu. 2000-ci ilin iyul ayında Okinavada keçirilən "Böyük 

səkkizlik" (İngiltərə, Almaniya, İtaliya, Kanada, Rusiya, ABŞ, Fransa, Yaponiya) ölkələrinin sammitində 

"Qlobal İnformasiya Cəmiyyətinin Xartiyası" (Okinawa Charter on Global Information Society) qəbul edildi. 

Xartiyada belə bir fikir təsbit olundu ki, informasiya cəmiyyəti istiqamətində atılan addımlar insan 

sivilizasiyasının gələcəyinə aparır. Sammitdə "Böyük səkkizliyə" daxil olan dövlət rəhbərləri öz ölkələrində 

informasiya cəmiyyətinin inkişafına və informasiya bərabərsizliyinin aradan qaldırılmasına yönəlmiş 

proqramların həyata keçirilməsinə hazır olduqlarını ifadə etmişdilər.   

Analoji fəaliyyətlər digər beynəlxalq birliklər tərəfindən də aparılırdı. BMT-nin himayəsi altında 2003-cü ilin 

dekabrında İsveçrənin Cenevrə şəhərində, 2005-ci ilin noyabrında isə Tunisdə İnformasiya Cəmiyyəti üzrə 

Ümumdünya Sammitləri keçirildi.  

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev İsveçrə Sammitinə xüsusi olaraq 

dəvət olunmuş və dövlət başçısı  Sammitin açılışında çıxış edərək informasiya cəmiyyəti ideyasını 

dəstəklədiyini, Azərbaycanın elmi potensialının, əldə etdiyi texnoloji nailiyyətlərin biliklərə əsaslanan 

cəmiyyətin bərqərar edilməsi üçün tam kifayət etdiyini, informasiya, bilik bazarının formalaşdırılmasına, onun 

inkişaf etdirilməsinə, cəmiyyətin informasiya-kommunikasiya infrastrukturunun yaradılmasına, informasiya-

kommunikasiya xidmətlərinin genişləndirilməsinə Azərbaycanda böyük diqqət yetirildiyini xüsusi qeyd edərək, 

hazırda elektron hökumətdən elektron iqtisadiyyata qədər çox sayda konkret layihələri əhatə edən "Elektron 

Azərbaycan" dövlət proqramı üzərində iş getdiyini bildirmişdir. 

Dövlət başçısının Cenevrə Sammitində söylədiyi fikirlər bu gün artıq reallığa çevrilmişdir. İnformasiya  

cəmiyyətinin qurulması dövlət siyasətinin prioritetlərindən biri kimi qəbul olunub, Azərbaycanın inkişafı 

naminə 2003-2012-ci illər üçün informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə qəbul olunmuş Milli 

Strategiya uğurla həyata keçirilir və bu Strategiyanın davamı olaraq dövlət başçısının sərəncamları ilə 2004-cü 

ildə Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi yaradılmış, 2005-2007-ci 

illər üçün ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı, 2005-2008-ci 

illər üçün rabitə və informasiya texnologiyalarının ("Elektron Azərbaycan") inkişafı və 2008-2012-ci illərdə 

Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramları təsdiq 

edilmişdir.  "Elektron imza və elektron sənəd haqqında", "Telekommunikasiya haqqında", "İnformasiya, 

informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında", "Dövlət sirri haqqında" və "İnformasiya əldə 

etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunları qüvvəyə minmiş, "Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının 

dövlət qeydiyyatı", "Elektron kargüzarlıq", "Azərbaycan dilinin informasiya məkanında işlədilməsi", "Milli 

informasiya resurslarının yaradılması", "İKT sahəsində kadr hazırlığı", "Rəqəmli bərabərsizliyin ləğvi" kimi 
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müxtəlif layihələr yerinə yetirilmiş, "Elektron elm", "Elektron kitabxana", Elektron ticarət", "Milli elektron 

sağlamlıq kartı sistemi" və digər layihələrin həyata keçirilməsi üzrə işlər isə bu gün uğurla davam etdirilir.  

BMT Baş Assambleyasının 2006-cı ildən etibarən 17 may tarixini Beynəlxalq Telekommunikasiya və 

İnformasiya Cəmiyyəti Günü elan etməsi ilə əlaqədar artıq 3-cü ildir ki, bu əlamətdar gün ölkəmizdə yüksək 

səviyyədə qeyd olunur. İnformasiya Cəmiyyəti Gününün keçən ilki mövzusu əlil insanların informasiya və 

kommunikasiya texnologiyalarından istifadə imkanlarının artırılması olmuşdur. Tədbirdə respublikamızın alim 

və mütəxəssisləri bir araya gələrək xalqımızın inkişafına xidmət edəcək informasiya cəmiyyətinin qurulması 

prosesində əlil insanların iştirakının, məhdud imkanlı vətəndaşlarımızın informasiya texnologiyalarının 

imkanlarından yararlanmasının təmin edilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparmış, "Təhsildə 

qiymətləndirmə işinin avtomatlaşdırılmasının proqram təminatı"nın və "On-layn ödəmə sistemi"nin təqdimatları 

keçirilmişdir. 

Ümumiyyətlə, "e-hökumət" layihəsi ölkəmizdə "Elektron Azərbaycan" Dövlət Proqramı çərçivəsində həyata 

keçirilir. Bu işdə ümumdünya internet şəbəkəsinin imkanlarından uğurla istifadə edilir. İnternet vasitəsi ilə 

abituriyentlərin sınaq və qəbul imtahanları üçün sənəd verməsi, ixtisas seçməsi, dövlət qurumlarının saytlarının 

yaradılması, orda bu təşkilatlar barədə ətraflı məlumatın, onların əsasnamələrinin və strukturlarının 

yerləşdirilməsi, hazırlanan qanunların, sənədlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlər planın 

layihələrinin xalqın müzakirəsinə çıxarılması, internet vasitəsi ilə vətəndaşların suallarına cavab verilməsi, 

şikayət və ərizələrinə baxılması, iş yerlərinə müsabiqə elan edilməsi, bəzi kommunal borcların online rejimində 

öyrənilməsi, elektron seçkilərin keçirilməsi və s. misal ola bilər. Bunlardan əlavə virtual kitabxanaların 

yaradılması, qəzet və jurnalların elektron variantlarının internetdə verilməsi oxucuları evdən çölə çıxmadan 

kitabxana xidmətindən yararlanmağa, gündəlik xəbərlərlə, ölkədə baş verən hadisələrlə tanış olmağa imkan 

verir.  

Beynəlxalq standartlara görə elektron hökumətin əsas funksiyaları hökumətin biznes (G2B "government-to-

business"), hökumət orqanları (G2G "government-to- government") və vətəndaşlar (G2C "government-to-

citizen") ilə qarşılıqlı əlaqəsini təmin etməkdir. Bu funksiyalar əsasən ölkə daxilindəki tələbatları ödəməyə 

yönəlmişdir. Lakin Azərbaycanın sürətli iqtisadi inkişaf yolunda olduğunu, beynəlxalq aləmdə nüfuzunun 

durmadan artdığını, regionda xarici şirkətlər və investorlar üçün əməkdaşlıq baxımından mühüm əhəmiyyət 

kəsb etdiyini  və  internetin geniş imkanlarını nəzərə alsaq, onda aydın olar ki, ölkəmizə gəlmək istəyən, 

müştərək iş birliyi yaratmaq və yaxud, sadəcə respublikamızla maraqlanan xarici ölkə təşkilatları və 

vətəndaşları da elektron hökumətin xidmətlərinə müraciət edə bilər. Bu proses dövlət başçısının 4 mart 2009-cu 

il tarixində imzaladığı "Miqrasiya proseslərinin idarə olunmasında "bir pəncərə" prinsipinin tətbiqi haqqında" 

fərmanından sonra daha da sürətlənəcəyini nəzərə alsaq e-hökumət funksiyalarına hökumət və əcnəbilər (G2F 
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"government-to-foreigner") da əlavə olunması məqsədəuyğun olar. Bu problemin həllinə isə hökumət internet 

saytlarında məlumat və xəbərlərin ana dilimizdən əlavə rus və ingilis dilində verilməsi  kömək edə bilər. 

Düzdür, bu məsələ dövlət qurumlarının saytları yaradılarkən nəzərdə tutulur, ancaq sonradan onun həlli 

istiqamətində işlər ya zəifləyir, ya da tamam unudulur. Bir çox saytların ingilis dili bölməsinə daxil olduqda, 

"Qurulmaqdadır (Under construction)" ifadəsi ilə rastlaşırıq.  

Məlumdur ki, hər yeni keyfiyyətə keçid bir sıra problemlər və çətinliklərlə üzləşir, bəzən isə ciddi krizislərlə 

müşayiət olunur. Çətinliklərə və mənfi fəsadlara rast gəlməmək üçün dövlətdən yeni mərhələyə keçid yollarını 

müəyyənləşdirən strategiyalar, proqramlar və onların uğurla həyata keçirilməsi üçün dəqiq tədbirlər planı 

hazırlamaq tələb olunur. E-hökumət dövlət idarəçiliyinin keyfiyyətcə yeni mərhələsi olduğu üçün  onun 

qurulması da problemsiz ola bilməz. Belə problemlərdən biri e-hökumət sisteminin qurulmasının və 

saxlanılmasının çox baha başa gəlməsidir. Çünki müasir İKT vasitələrinin qiyməti çox yüksəkdir, köhnələrin isə 

almağa dəyməz. Həm də burda söhbət təkcə İKT avadanlığının alınmasından getmir. Bu avadanlığın 

quraşdırılmasına, şəbəkədə əlaqənin yaradılmasına, onlara xidmət və nəzarət edən işçi qrupuna əmək haqqı 

verilməsinə xeyli maliyyə vəsaiti tələb olunur. Bu vəsaitlərin də demək olar ki, hamısının dövlət büdcəsindən 

ödəniləcəyini nəzərə alsaq, onda bütün dünyanı bürüyən iqtisadi böhran şəraitində bunun nə qədər çətin 

olduğunu başa düşmək olar. Ona görə də dövlət büdcəsinin səmərəli sərf olunması və çəkilən xərclərin özünü 

tam doğrultması üçün atılacaq addımlar qabaqcadan planlaşdırılmalı və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmalıdır. E-

hökumətin mahiyyətini, dövlət, vətəndaş, biznes münasibətlərində  əldə olunacaq nailiyyətləri nəzərə alsaq, 

onun qurulmasına çəkilən xərclərin özünü tam doğrultacağına inam yaranır. Çünki səlahiyyətli orqanlarla 

ünsiyyətdə, sənədləşdirmə, qeydiyyata alma, arayış vermə və digər proseslərdə maneçilik olmayanda, şəffaflıq 

və rahatçılıq olanda, biznesin, vətəndaşın işinin keyfiyyəti, gəliri və onlara müvafiq olaraq dövlət büdcəsinə 

daxil olan vergilərin həcmi də artır. Bundan əlavə, e-hökumətin bəzi xidmətlərini pullu etmək olar. Məsələn, 

müəlliflərlə şərtləri razılaşdırılmış şəkildə, intellektual mülkiyyət məhsulları olan elektron kitablar, proqramlar, 

audio, video fayllar və digər materiallardan ibarət iri verilənlər bazası yaradıla bilər və vətəndaş müəyyən 

məbləğdə pul ödəməklə istədiyi materialı elektron formada öz kompyuterinə yükləyə bilər.  

İkinci problem kadrlarla bağlıdır.  

İKT vasitələrinin hər hansı bir sahəyə tətbiqi həm də bu vasitələrdən düzgün istifadə etməyi bacaran 

mütəxəssislər tələb edir. E-hökumət özü bir texnoloji sistem olduğu üçün və onun mühafizəsini, etibarlığını, 

dayanıqlığını və vaxtaşırı təkmilləşdirilməsini təmin edən yüksəkixtisaslı kadrların yetişdirilməsi əsas 

məsələlərdən biridir. Bu məsələlərin həllinə orta məktəblərdə informatika fənnindən keçirilən dərslərin sayının 

və keyfiyyətinin artırılması, ali təhsil məktəblərində güclü proqramçıların hazırlanması üçün İKT-nin həm 

texniki, həm də nəzəri problemlərini öyrədən əlavə fənlərin daxil edilməsi, xarici ölkələrin İKT ilə bağlı elmi və 
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istehsalat müəssisələrində təhsil və staj keçmə kurslarının təşkili köməklik edə bilər. Azərbaycan 

Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin (RİTN) məlumatına görə ABŞ, İsveç və  

digər ölkələrin informasiya texnologiyaları üzrə tanınmış müəssisələri ilə əldə edilmiş razılaşmaya əsasən, 

hazırda həmin təşkilatlarda azərbaycanlı gənclər təhsil alır və mütəxəssislər üçün vaxtaşırı ixtisasartırma 

kursları keçirilir. 

Üçüncü problem bürokratizmin müqavimətidir. Bu problemin həlli üçün, bəzi dövlət təşkilatlarının idarəyə 

yönlü fəaliyyətindən vətəndaşların ehtiyac və problemlərinin həllinə yönəlmiş fəaliyyətə keçidi zəruridir. Yəni 

dövlət məmurları öz fəaliyyətlərində yalnız öz daxili idarə maraqlarını deyil, həm də vətəndaşların və biznesin 

maraqlarını nəzərə almalı, onlara hökumət xidmətlərinin istifadəçisi kimi baxmalı, özlərinə sərf etməyən hər işə 

maneçilik törətməməli, zəruri olmayan iş və arayış üçün onları get-gələ salmamalı, aylarla gözlətməməlidirlər. 

Ümumiyyətlə, bəzən idarəçiliyinin problemi ayrı-ayrı adamlarda (bürokratlarda) deyil, bürokratik sistemin 

özündə olur. Hamıya məlumdur ki, bəzi arayış və ya sənədləri almaq necə müşkül məsələyə çevrilir. Gərək bir 

ay qabaqcadan növbəyə yazılasan, növbə vaxtı çatandan sonra isə təzədən bir ay da alacağın sənədi gözləyəsən. 

İnformasiya əsri olan XXI əsrdə bir günlük iş üçün iki-üç ay gözləmək dövrlə heç cür uzlaşmır. Bu müddət 

ərzində həm vətəndaşın işi, həm də əsəbləri pozula bilər.  Belə vəziyyət həm də korrupsiyaya, rüşvətxorluğa 

əlverişli şərait yaradır. Ona görə də Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin «Sahibkarlıq fəaliyyəti 

subyektlərinin fəaliyyətinin «bir pəncərə» prinsipi üzrə təşkilinin təmin edilməsi tədbirləri haqqında» 25 

oktyabr 2007-ci il tarixli sərəncamına əsasən respublikamızda biznesmenlər,  sahibkarlar, vergi ödəyiciləri üçün 

tətbiq edilən "vahid pəncərə" sistemi bürokratiyaya qarşı mübarizədə nümunəvi misal ola bilər. Əsas 

məlumatları bir mərkəzdə cəmləşdirən, qeydiyyat üçün lazım olan proseduraların sayını azaldan və lisenziyaları 

mərkəzləşdirilmiş qaydada verən bu sistem vətəndaşların məmurlardan asılılığını minimuma yendirməyə, 

sahibkarların işini xeyli yüngülləşdirməyə, onların vaxtına və puluna qənaət etməyə xidmət edir. Bundan əlavə 

dövlət başçısının tapşırığına əsasən ölkədə korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə, nazirliklərdə aparılan 

islahatlar, icra hakimiyyəti orqanlarının Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Təminatı Sisteminin yaradılması 

bürokratiyanın aradan qaldırılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Dördüncü problem dövlət qulluqçularının İKT ilə işləməyə sosial-psixoloji və professional cəhətdən 

adaptasiyasındadır. E-hökumətdə sənəd və məlumatların kompyuterdə hazırlanması, təşkilatlar arasında 

əlaqələrin, yazışmaların əksəriyyətinin internet vasitəsilə həyata keçirilməsi ilə bağlı olduğu üçün məmurların 

informasiya texnikaları ilə işləmək bacarıqlarının olması olduqca vacib şərtdir.  Artıq heç kimə sirr deyil ki, 

kompyuter savadı olmayan və internetdə işləməyi bacarmayan şəxsin yaxşı vəzifə tapmaq şansı sıfıra 

bərabərdir. Hətta Rusiyada dövlət başçısı tərəfindən kompyuterdə işləməyi bacarmayan vəzifəli şəxslərin işdən 

azad edilməsi barədə təklif irəli sürülmüşdür. Çünki, informasiya texnikasından istifadə edə bilməyən, 
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informasiyalaşdırma proseslərinin mahiyyətini baş düşməyən məmur, bu proseslərdə öz rolunu da çətin ki, başa 

düşə bilər. Belə məmurlar ya innovasiyanı qəbul edib, onların aktiv tətbiqinə çalışmalı, ya da ki, öz yerlərini 

innovativ ideyaları dərk edən daha perspektivli kadrlara verməlidirlər. 

Beşinci problem vətəndaş iştirakının zəif olmasıdır. Hər bir vətəndaş imkan dərəcəsində yaşadığı ölkənin 

həyatında aktivlik göstərməlidir. Dövlət hiss etməlidir ki, vətəndaşlar hökumətin fəaliyyətini izləyir, onunla 

maraqlanır, dövlətə inanır və ona böyük ümidlər bağlayır. E-hökumət özü vətəndaşların marağına, onların 

həyatının yaxşılaşdırılmasına hesablanmış, eyni zamanda hələ tam sınaqdan çıxmamış bir qədər yeni 

mexanizmdir. Hər yeni sistemin, mexanizmin, proqramın mənfi və müsbət cəhətləri isə onlardan istifadə 

prosesində daha aydın üzə çıxır. Çünki, ən mükəmməl hesab edilən sistem istifadə zamanı gözlənilməz çatlar 

verə bilər. Bir çox müəlliflər öz məhsulları barədə, onlardan istifadə edənlərdən öz rəy və təkliflərini verməyi 

xahiş edirlər və onların əsasında həmin məhsulları daha da təkmilləşdirirlər. Əgər vətəndaşlar aktivlik göstərib 

dövlət qurumlarının e-hökumət xidmətlərindən daima istifadə etsələr, öz rəy və təkliflərini həmin təşkilatlara 

bildirsələr, əlbəttə ki, bu qeydlər nəzərə alınar, onların əsasında e-hökumət sistemində  təkmilləşdirilmə işləri 

daha səmərəli aparılar. Yox əgər vətəndaşlar e-hökumətə biganəlik göstərsə, onun xidmətlərindən istifadə 

etməsə, onda bu sistem öz əhəmiyyətini itirər və iflasa uğrayar. Bu problemin həlli üçün hökumət öz 

növbəsində vətəndaş iştirakının stimullaşdırılmasına səy göstərməli, informasiya cəmiyyətinin üstünlüklərini 

əhaliyə çatdıran tədbirlər həyata keçirməli və müxtəlif layihələr hazırlananda vətəndaşların mənafeyini nəzərə 

almalıdır. RİTN, Azərbaycan İnternet Forumu, HP və ULTRA şirkətlərinin respublika səviyyəsində birgə 

keçirdikləri "İnformasiya cəmiyyətinin jurnalisti" müsabiqəsi, İctimai TV-də hər həftə yayımlanan, RİTN-nin 

dəstəyi ilə keçirilən "Virtual rinq" intellektual oyunu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya 

Texnologiyaları İnstitutunun təşkil etdiyi "İnformasiya cəmiyyəti" televiziya proqramı kimi digər tədbirlərin 

həyata keçirilməsi informasiya cəmiyyəti inkişafının stimullaşdırılmasında, əhalinin, xüsusən gənclərin 

maarifləndirilməsində, onların İKT ilə bağlı biliklərinin artırılmasında, vətəndaşların e-hökumət quruculuğunda 

iştirakının aktivləşdirilməsində mühüm rol oynaya bilər.   

Altıncı problem dövriyyədə və arxivdə olan sənədlərin kağız üzərindən elektron şəklinə salınması, onlara 

hüquqi statusun verilməsi, verilənlər bazasının yaradılması, hər təşkilatın özünün "elektron imzasının" təsdiq 

edilməsi və tanınmasıdır. Baxmayaraq ki, "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu qüvvəyə minib, Elektron imza üçün sertifikat verən və imzaların istifadəsi üzrə 

xidmətlər göstərən mərkəzin (sertifikat xidmətləri mərkəzinin) qeydiyyatı və akkreditə edilməsi qaydaları təsdiq 

edilib və bir sıra digər tədbirlər həyata keçirilib, hələ ki, bu mexanizm tam qüvvəsi ilə işə düşməyib. Bunlardan 

əlavə ümumi, məxfi, idarələrarası, mütəxəssislər, məhkəmə və hüquq orqanları üçün nəzərdə tutulmuş sənədlər 

müəyyənləşdirilməli, onların istifadəyə verilmə qaydaları  dəqiqləşdirilməlidir.  
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Bununla da vətəndaşlar üçün ən böyük problemlərdən biri olan dövlət idarələrindən sənəd alınması prosesini 

xeyli yüngülləşdirmək olar.  

Yeddinci problem informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Respublikamızda dövlət qurumlarının 

informasiya sistemləri formalaşdıqca, verilənlər bazası yaradıldıqca onların təhlükəsizliyini təmin etmək, 

hakerlərdən qorumaq müasir dövrdə ölkənin sosial təhlükəsizliyinin əsas şərtlərindən biridir. Dövlət 

informasiyasının təhlükəsizliyi və məxfiliyi fiziki, texniki, təşkilati, struktur, həmçinin heyəti seçimlə və digər 

təhlükəsizlik tədbirləri ilə təmin edilməlidir. Xüsusi informasiyalar müvafiq olaraq iş ehtiyacı, qanunverici və 

siyasi tələbatlarla əlaqədar  yalnız qeydiyyata alınmış təşkilatlar və istifadəçilər üçün açıq olmalıdır. Xüsusi 

informasiyalara giriş şərtləri müəyyənləşdirilməli və onlara icazə yalnız bu şərtlərə uyğunluq yoxlanıldıqdan 

sonra müstəqil komissiya tərəfindən verilməlidir. Hər elektron mübadilə olunan xüsusi informasiyanın sonradan 

qanunsuz istifadə olunduğu halda onun kim tərəfindən və nə vaxt alındığını müəyyənləşdirmək üçün onların 

mütləq qeydiyyatı aparılmalıdır. Bunlardan əlavə dövlət əhəmiyyətli məlumatların şəbəkə vasitəsilə düşmən 

qüvvələrin əlinə düşməsi ölkənin gələcəyi üçün böyük təhlükələr yarada bilər. Belə mənfi fəsadların baş 

verməməsi və qarşısının vaxtında alınması üçün internetə nəzarət dövlət səviyyəsində olmalı, şəbəkədə müasir 

tipli müdafiə sistemləri quraşdırılmalı, internet saytları xüsusi filtrlərdən keçirilməli, xalqımızın milli və mənəvi 

dəyərlərinə zidd saytlar bloklanmalıdır. Belə təhlükələrin qarşısının alınması beynəlxalq səviyyədə də birgə 

tədbirlərin görülməsini tələb edir. Avropa Şurasının  2001-ci ildə qəbul etdiyi "Kibercinayətkarlıq haqqında 

Konvensiya", 2003-cü ildə isə kompyuter informasiyaları sahəsində cinayətkarlıq barədə Konvensiyaya əlavə 

olunan protokol məhz dövlətlərin informasiya təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədini daşıyır. Artıq Azərbaycan 

da 2008-ci il həmin Konvensiyaya qoşulmağa dair sənəd imzalamışdır.  

Səkkizinci problem informasiya bərabərsizliyidir. İnternet şəbəkəsinin regionlar üzrə bərabər yayılmaması, 

rayonlarda, ucqar kəndlərdə internet şəbəkəsinin iri şəhərlərə nisbətən zəif  inkişaf etdirilməsi, orda yaşayan 

əhalinin qlobal şəbəkənin geniş imkanlarından tam yaralanmağa imkan vermir. Elektron hökumətin əsas 

prinsiplərindən biri vətəndaşlara ölkənin hər nöqtəsindən internetə girişi təmin etməkdir. Ona görə də bütün 

respublika ərazisinin informasiya infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi, internet provayderlərə, serverlərə hər 

bölgədə xidmət göstərməyə əlverişli şəraitin yaradılması informasiya bərabərsizliyini aradan qaldırılmasında 

əsas rol oynaya bilər. Qeyd edək ki, informasiya bərabərsizliyi problemi o qədər ciddidir ki, BMT onu 

yoxsulluqla mübarizə kontekstində həll edir. Çünki, yoxsul adamın pulu yalnız yemək içməyinə güclə çatdığı 

üçün, onun istədiyi digər şeyləri, o cümlədən İKT vasitələri almağa və internetdən istifadə etməyə  imkanı 

olmur. Ona görə də yoxsulluğun azaldılması elə rəqəmli bərabərsizliyin də aradan götürülməsinə səbəb ola 

bilər. Dövlət başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilmiş respublikamızda yoxsulluğun azaldılması, 

əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatı  və yuxarıda adı çəkilən təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması 
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üzrə Dövlət Proqramları ölkəmizdə informasiya bərabərsizliyinin aradan qaldırılmasında çox mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. Bu işdə internetdən istifadə qiymətlərinin aşağı salınması və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan "Xalq kompyuter" layihəsi də mühüm rol oynaya bilər. 

Respublika ərazisinin hər yerində informasiya bərabərsizliyinin aradan götürülməsi həm də kəndlərdən şəhərə 

kompyuter biliyi tələb edən işlər axtarmaq məqsədilə gələn insan axınının qarşısını müəyyən mənada ala bilər. 

Yuxarıda göstərilənlərdən əlavə, onlardan da daha böyük bir problem olan ermənilərin torpaqlarımıza təcavüz 

etməsi, bir milyondan çox azərbaycanlının qaçqın və köçkün düşməsi, ölkəmizin bir hissəsinin işğal altında 

olması e-hökumət şəbəkəsinin bütün respublika ərazisinə tam tətbiq etməyə imkan vermir. Göründüyü kimi 

problemlər az deyil, ancaq bu problemlərin hamısını birdən həll etmək də qeyri-mümkündür. Bütün bu 

çətinliklərə baxmayaraq Azərbaycanda e-hökumət sistemi işə salınıb, hazırda əsas məsələ odur ki, o daha da 

inkişaf etdirilsin, yuxarıda qeyd olunan və digər mümkün problemlər isə dövlətimizin siyasi-iqtisadi gücü və 

beynəlxalq aləmdə qazandığı böyük nüfuzun hesabına tədricən öz müsbət həllini tapacaq.  

Dünya təcrübəsi göstərir ki, hansı ölkələr ki, informasiya texnologiyalarının inkişafı, tətbiqi və istifadəsi 

sahəsində irəlidə gedir, həmin ölkələrdə  iqtisadi artım, əhalinin əmək məhsuldarlığı, həyat və yaşayış səviyyəsi 

də yüksəkdir. Ona görə də respublikamızda bütün fəaliyyət sahələrində İKT-nin geniş tətbiqi dövlət 

orqanlarında işin keyfiyyətinin və şəffaflığının artırılmasına, bürokratik əngəllərin aradan qaldırılmasına, 

vətəndaşların keyfiyyətli təhsil, tibbi xidmət və sosial təminatlar alması üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına 

xidmət etməklə bərabər, həm də ölkəmizin ümumdünya elektron informasiya məkanına inteqrasiyasına, 

respublikamızın siyasi, hüquqi, iqtisadi, sosial və digər sahələrdə beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsinə, 

qloballaşan dünyada etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə şərait yaradacaq və Azərbaycan 

bütün dünyana qarşısında həqiqətən vətəndaşların konstitusiya hüquqlarını gerçəkləşdirən demokratik bir 

məkan olduğunu bir daha sübut edəcək. 
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Vüqar Haqverdiyev 

 

Virtual məkanda niklər aləmi... 

 (Nikləri ləqəblərin - təxəllüslərin müasir forması hesab etmək olarmı?!) 

 

Bu gün internetdə saysız-hesabsız nikneymlərə ("nickname" ingilis dilində ləqəb, təxəllüs deməkdir), qısa 

desək, niklərə rast gəlmək olar. Müxtəlif insanlara məxsus olan bu niklərin başlıca vəzifəsi virtual aləmdə öz 

sahibini anonim saxlamaq və onu uydurma ad altında gizlətməkdir. Bu baxımdan nikləri təxəllüslərin müasir 

forması hesab etmək olar. Çünki, təxəllüslər də ilk dəfə yarananda məhz müəlliflərini anonim saxlamaq 

funksiyası daşımışdır. Demək olar ki, bütün xalqların ədəbiyyatında əsl adını gizlədən ədiblər olmuşlar. Onları 

belə addım atmağa müxtəlif səbəblər məcbur etmişdir. Bir çox müəlliflər təqibdən qorunmaq üçün, digərləri 

adlarının yaxşı səslənmədiyinə görə və ya eyni adlı başqa yazanla səhv düşməmək üçün təxəllüslərdən istifadə 

etmişlər. İctimai vəziyyətləri açıq ədəbiyyat sahəsində fəaliyyət göstərməyə icazə verməyən insanlar da 

müxtəlif gizli adlar altında fəaliyyət göstərmişlər. Təzə yazmağa başlayanlar isə tənqiddən uzaq olmaq 

məqsədilə uydurma ad altında gizlənirdilər. Dəbə görə və ya oxucuları intizarda saxlamaq üçün təxəllüs 

götürənlər də olmuşdur. Bəzən isə təxəllüs götürməklə, müəllif öz adını gizlətmək yox, əksinə öz peşəsini, 

millətini, doğulduğu yeri, sosial vəziyyətini, yaradıcılıq istiqamətini və ya xarakterinin əsas cizgisini xüsusi 

qeyd etmək məqsədini güdmüşdür. Təxəllüslərə aid bütün bu xüsusiyyətləri, niklərə də şamil etmək olar. Yəni, 

insan həyatda öz adı ilə deyə bilmədiyini internetdə çox asanlıqla nik vasitəsilə söyləyə bilər və eyni zamanda 

da anonim qalar.  

Ümumiyyətlə, niklərdən, əsasən, internet forumlarda, çatlarda, virtual tanışlıqda  istifadə olunur. Bunun üçün 

isə həmin xidmətlərdə qeydiyyata düşmək lazımdır.  Registrasiya zamanı hər istifadəçiyə özü haqqında minimal 

məlumat vermək üçün anket açılır və xidmətə giriş üçün iştirakçı özünə nik və parol seçir. Administrator isə 
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həmin nikləri digər iştirakçılarla müqayisə edir, eynilik olanda yeni iştirakçıdan başqa ad seçməyi tələb edir. 

Nik təsdiq olunduqdan sonra müəllif özünə şəxsi ikona da seçə bilər. Avatara adlanan belə ikonalar hərəkət 

edən .gif uzantılı və ya hərəkətsiz .jpg sonluqlu şəkil fayllarından ibarət olur və nikin yanında yerləşdirilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, nikləri hər hansı bir saytda qeydiyyata düşəndə və ya elektron poçta açanda istifadə 

edilən loginlərlə (ing. Log in - qeydiyyata alma) qatışdırmaq olmaz. Loginlər internetdə sistemə və ya 

istifadəçinin konfindensial  informasiyalarına giriş üçündür. Ona görə də onlar digər istifadəçilər üçün əlçatmaz 

və görünməz olur. 

Bu gün virtual məkanda niklər aləmi çox zəngin və rəngarəngdir. Burda cansız əşyaların adından tutmuş canlı 

varlıqların isimlərini əks etdirən istənilən nikə təsadüf etmək olar. Onların arasında elmə məlum olan və 

olmayan, gülməli və kədərli, mənalı və ya ilk baxışdan mənasız görsənən niklər kifayət qədərdir. Uğurlu 

seçilmiş, yaxşı nik internetdə istifadəçilərin diqqətini tez cəlb etməklə onları maraqlanmağa və həmin nikin 

sahibi barədə düşünməyə məcbur edir. Psixoloqlar qeyd edirlər ki, nicklər, bir növ, insanın xarakterini əks 

etdirir. Onlar sahibinin özünü necə görməsi və ya görmək istəməsi amilindən yaranır. Virtual reallıq da elə 

yerdir ki, orda insan özünü istədiyi ampulada göstərməklə müxtəlif rollara girə bilər. Klassiklər demişkən 

"Yalnız bir rol oynayan həyatını uduzar". Şəbəkədə istifadəçilər ayrı-ayrı rollara elə məhz müxtəlif  niklər 

vasitəsilə girirlər.  

Niklərin köməyi ilə insan əsil simasını gizlədərək özünü istədiyi adam kimi qələmə verməklə virtual şəxsiyyətə 

çevrilir. Virtual şəxsiyyət isə insanın daxili "Mən"inin real həyatda gerçəkləşdirə bilmədiyi bəzi aspektlərini 

özündə cəmləşdirir. İnternetdə münasibətlərin kompyuterlə əlaqələndirilməsi və söhbətlərin mətn yığımı ilə baş 

verməsi istifadəçilərə ünsiyyət zamanı öz duyğularını istədiyi kimi ifadə etməyə imkan verir. Yəni, insan öz 

həqiqi hisslərini həm ifadə, həm gizlədə, həm də onun yerinə tamamilə süni hisslər qələmə verə bilər. Çatlarda 

və ya forumlarda nik sahibinin gözəlliyi və ya çirkinliyi onun ünsiyyətinə mane olmur. Bir sözlə şəbəkədə 

insanın cinsi, yaşı, sosial vəziyyəti, görkəmi  qarşılıqlı münasibətdə çox az əhəmiyyət daşıyır. Bəzən məlum 

olur ki, həmsöhbətini aldatmaq məqsədilə çatda oğlan qızlara məxsus, qız isə oğlanlara aid niklərlə  iştirak 

edirlər. Məhz belə imkanlardan istifadə edərək elə adam var ki, internet məkanında öz adına iyirmidən çox nik 

yaradıb. Belə niklərin hərəsinin öz təyinatı olur. İştirakçı hər tema üzrə uyğun niklərdən istifadə edə bilər. 

Məsələn, avtomobil mövzusunda "Avtoş", "Tormoz", idman söhbətində "Çempion", "Boksyor", məhəbbətə aid 

temalarda "Tənha", "Aşiq" və s. kimi niklər daha cəlbedici görsənə bilər.  

Dünyanın nüfuzlu nəşrlərindən biri, Fransanın "Rsychologies" (Psixologiya) jurnalının Rusiya variantının 34-cü 

nömrəsində gedən "Öz nickini mənə de, mən deyim sən kimsən" başlıqlı məqalədə çox maraqlı bir statistika var 

ki, internet istifadəçilərinin  36,5%-i nikləri öz şəxsi həyatları ilə əlaqədar, 28%-i mədəniyyət sahəsi ilə bağlı, 

20,2%-i isə öz ad və familiyaları ilə əlaqədar seçirlər. Şəxsi həyatla bağlı olan niklərin 23,6%-i ailə vəziyyəti və 
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ya yaxın adamlarla münasibətdən doğur, 8,6%-i ətrafdakıların adlandırdıqları ləqəblərlə bağlı olur, 4,3%-i isə 

öz sahibinin xarakterinin cizgilərindən birini əks etdirir. Mədəniyyət sahəsindən gələn niklərin 9%-i  teatr 

pyeslərində və ya kinofilmlərdə olan adlardan düzəldilir, 8%-i nağıllardan, teleseriallardan, kompyuter 

oyunlarından və musiqi qruplarının adlarından, 5%-i komik qəhrəmanların şərəfinə düzəldilir, 4,3%-i 

mifologiyadan, 1%-i isə din sahəsindən əmələ gəlir. Adlar və familiyalar ilə bağlı olan niklərin 16%-i 

istifadəçilərin özlərinin əsl adları ilə, 4,2%-i isə onların etnik mənsubiyyəti və ya yaşadığı yerlə bağlı olur. 

Ümumiyyətlə, məntiqi düşüncəsi olan insanlar, adətən, funksional nicklər seçirlər, bəzən belə nuklərdən 

sahibinin peşəsini, hətta əsl adını da müəyyənləşdirmək olur. İnternet forumlarda və çatlarda təcrübəli 

iştirakçılar nikdən, onun avatarasından və forumdakı çıxışlarından nik sahibi haqqında müəyyən təsəvvürə 

gəlirlər. Psixoloq Aleksandr Batxen qeyd edir ki, bəzən niklər bizim kimə oxşamaq arzumuzu, hansı obrazın 

bizi cəlb etdiyini ifadə edir. Biz özümüzü bu obraza proyeksiya edirik və bir müddət keçdikdən sonra isə 

yenidən əvvəlki əslimizə qayıda bilərik. Həqiqi, yaxşı nik zaman keçdikcə öz sahibinə daha möhkəm qovuşur 

və nəticədə əks asılılıq əmələ gəlir. İnsan sadəlövhcəsinə hesab edir ki, o, nikin sahibidir, ancaq məlum olur ki, 

hər şey əksinədir.  Hələ üstəlik niki imicə uyğunlaşdırmaq əvəzinə, çox vaxt imici nikə uyğun qururlar.  

Niklərlə bağlı bir ciddi məsələ də var ki, uşaq və yeniyetmələr böyüklərdən fərqli olaraq, internetdə kiminlə 

ünsiyyətdə olduqlarını yaxşı dərk edə bilmirlər. Onlara elə gəlir ki, virtual məkanda söhbət etdikləri adamlar 

onların həmyaşıdları və onlarla həqiqətən dost olmaq istəyənlərdir. Müəyyən problemi olan uşaqlar müxtəlif 

forumlarda, çatlarda öz dərdlərini açıqlayır və kömək umurlar. Belə situasiyadan istifadə edən pis niyyətli 

insanlar müxtəlif cəlbedici niklərindən istifadə edərək forumlarda və çatlarda fəallıq göstərir, özlərini qayğıkeş, 

diqqətli insan kimi qələmə verərək uşaqların problemləri ilə maraqlanır, onlara canıyananlıq edirlər. Uşaq 

əyləncələri, musiqi yenilikləri, estrada ulduzları barədə yaxşı məlumatı olan bədəməllər uşaqların etimadını 

qazanaraq söhbət əsnasında tədricən söhbəti öz istədikləri istiqamətə yönəldərək onları yoldan çıxartmağa 

çalışırlar. Belə söhbətlərin sonu isə dünya mətbuatından göründüyü kimi çox faciəvi qurtara bilər. Ona görə də 

valideynlər və müəllimlər bu barədə uşaqları məlumatlandırmalı, onları şübhəli  söhbətlərə girişməməyi və 

özləri haqqında məlumatları tanımadıqları nik sahiblərinə verməməyi məsləhət görməlidirlər.  

Nicklərin dəyişdirilməsi isə çox vaxt insanın uzun müddət ünsiyyətdə olduğu dairədən çıxmaq, xoş olmayan, 

təngə gətirən kontaktlardan uzaqlaşmaq arzusu ilə, bəzən isə istifadəçinin şəbəkədə ifşa olunması ilə əlaqədar 

olur. Yeni seçilən niklər isə, yeni rollar, yeni əlaqələr gətirir.  

Niklər barədə bir şeyi də qeyd etmək lazımdır ki, artıq bu gün internetdə icazəsiz olaraq yaxşı nickləri 

mənimsəmək kimi ənənələr də yaranmışdır. Bu da əsl nick sahiblərinin haqlı narazılığına səbəb olur və onlar 
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bunu müəllif hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirirlər. Başqasına  mənsub niki götürmək, bu addımı atan 

adamın şüursuz olaraq daxilən həmin nikə uyğun gəlməyindən də xəbər verə bilər.  

Beləliklə, biz görürük ki, niklər barədə maraqlı faktlar çoxdur və onların hamısını eyni vaxtda sadalamaq çətin 

olar, lakin sonda bir şeyə ümid edək ki, niklər vasitəsilə özlərini virtual məkanın gizli sakinləri  hesab edənlər, 

yəqin ki, bu söhbətdən sonra özlərinə yeni nik seçəndə hər şeyi ölçüb-biçəcək və niklərin də bizim haqqımızda 

müəyyən informasiyalar verdiyini nəzərə alacaqlar. 
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Vüqar Haqverdiyev 

 

Azərbaycanda internet və onun sosial-psixoloji aspektləri 

 

İnternetin yaranmasında əsas rolu ötən əsrin 60-cı illərində ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyinin hərbi məqsədlər üçün 

etibarlı rabitə sistemi yaratmaq qərarı oynamışdır. Nazirlik bu qərarın ıcrasını tabeliyində olan Perspektiv 

Tədqiqat Layihələri Agentliyinə (ARPA - Advanced Research  Projects Agency) həvalə etdikdən sonra 1969-cu 

ildə ARPA alimlərinin hazırladığı yeni texnologiya əsasında ABŞ-ın Yura Universiteti, SRİ (Stanford Research 

İnstitute – Stanford Elmi-Tədqiqat İnstitut), Los-Anceles və Santa-Barbarada yerləşən Kaliforniya 

Universitetləri arasında ARPANET adlanan kompyuter şəbəkəsi quruldu. ARPANET həmin dövrdə mövcud 

olan digər şəbəkələrdən fərqli olaraq rabitə xəttində hər hansı bir kompyuter sıradan çıxdıqda və ya digər 

problemlər yarandıqda öz fəaliyyətini nəinki dayandırmır, əksinə şəbəkənin qalan hissələri arasında on-line 

(qaynar xətlə) rejimində əlaqəni tam təmin edirdi. ARPANET-in bu üstünlüyünə görə artıq 1971-ci ildə ona 

qoşulan elmi-tədqiqat müəssisələrinin sayı 15-ə çatmışdı.  

İstifadəçilərinin sayı artdıqca ARPA öz tabeliyində olan digər PRNET (Packet Radio Net) və SATNET 

(Satellite Network) kompyuter şəbəkələrini ARPANET-ə qoşur və bununla da bugünkü internetin əsası olan -  

―şəbəkələr şəbəkəsi‖ əmələ gəlir. 1990-cı ildə Amerika hökuməti texniki cəhətdən köhnəlmiş ARPANET-i 

istismardan çıxardaraq interneti Milli Elm Fondunun (NSF) tabeçiliyinə verir. Bundan sonra internetin 

özəlləşdirilməsi və dinc məqsədlər üçün istifadəsi prosesinə başlanılır. Özəl sahədə şəbəkələrin sayı artdıqca 

proqramçılardan internetdən istifadə qaydalarını  maksimum sadələşdirən proqramlar yazmaq tələb olunurdu. 

Çünki həmin dövrlər internet səhifələri yalnız mətndən ibarət idi və şəbəkə xidmətlərindən istifadə edən  

istifadəçi bir neçə çətin proqram bilməklə yanaşı hər dəfə kompyuterin klaviaturasında xüsusi komandalar 

yığmağa məcbur olurdu. Bu problem 1990-cı illərdə İsveçrənin Avropa Nüvə Tədqiqatlar Mərkəzində (CERN) 

işləyən İngiltərəli fizik Tim Berners-Linin ideyası əsasında yaradılan World Wide Web (Ümumdünya Şəbəkə 

Toru) və ya qısaca WWW. internetin yeni informasiya xidməti ilə həll olundu. İnternet səhifələrə mətnlərdən 

əlavə qrafik, səs, multimedia, video elementləri və bir toxunuşla digər səhifələrə keçmək üçün hiperistinadlar 
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(hyperlinks) daxil edildi. World Wide Web özünün sadəliyi və güclü imkanları ilə interneti dünya əhalisi 

arasında son dərəcə populyar etdi və bunun nəticəsində internet istifadəçilərinin sayı ilbəil yüksək sürətlə 

artmağa başladı.  

Dünya Əhalisi və İnternet İstifadəçiləri Statistikasının (World Internet Users www.internetworldstats.com) 

məlumatına görə dünyada internet istifadəçilərinin ümumi sayı 2009-cu ilin ortalarında təxminən 1milyard 668 

min (2007-ci ilin sonunda 1 milyard 407 milyon nəfər) nəfər olmuşdur.   

Bu gün dünyanın milyonlarla kompyuterini birləşdirən qlobal internet şəbəkə özünün forma və tərkibi 

baxımından cürbəcür, miqdarca sərhədsiz olan şəbəkə resursları ilə cəmiyyətin sosial təşkilinin ayrılmaz 

hissəsinə çevrilmişdir. Bu şəbəkə genişləndikcə internetin imkanları da artırılmış, yeni internet xidmət növləri 

yaradılmışdır. İnternet vasitəsi ilə dünyanın istənilən nöqtəsində olan insanlarla virtual ünsiyyət qurmaq, 

məktublaşmaq, on-line rejimində keçirilən müxtəlif forumlarda iştirak etmək, kitab, jurnal və qəzetlərin 

elektron versiyalarını oxumaq, dükanlardan alış-veriş etmək, radioya qulaq asmaq, televizor verilişlərinə 

baxmaq,  gündəlik hadisələr haqqında  operativ məlumatlar almaq olar. İnternetin nəhəng məlumat bazası 

demək olar ki, hər saniyə yeni xəbərlərlə zənginləşir. 

Azərbaycanda internetin inkişafı keçən əsrin 95-ci illərindən başlayıb. Ötən müddət ərzində qlobal şəbəkə öz 

ətrafına yüzminlərlə Azərbaycan vətəndaşını toplayıb. 2009-cu ilin ortalarına olan məlumata görə ölkəmizdə 

təxminən 1 milyon 500 min internet istifadəçisi vardır. Bu 2007-ci illə müqayisədə 50% çoxdur. 

Respublikamızın əhalisinin hər 100 nəfərinə 18 internet istifadəçi düşür. Bu gün respublikamızda fəaliyyət 

göstərən internet provayderlərin, ana dilimizdə olan saytların, milli vec-poçtlarımızın,  əhaliyə xidmət göstərən 

internet klubların sayı artmaqda davam edir. İnternetin yeni yaradılan xidmət növləri ölkəmizdə uğurla həyata 

keçirilir. Belə xidmətlərə internet vasitəsi ilə abituriyentlərin sınaq və qəbul imtahanları üçün sənəd verməsi, 

ixtisas seçməsi, dövlət qurumlarının saytlarının yaradılması, orda bu təşkilatlar barədə ətraflı məlumatın 

yerləşdirilməsi, internet vasitəsi ilə vətəndaşların suallarına cavab verilməsi, şikayət və ərizələrinə baxılması, iş 

yerlərinə müsabiqə elan edilməsi və s. misal ola bilər.  

Son 5 ildə respublikamızda dövlət səviyyəsində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı və 

informasiya cəmiyyətinin qurulması  istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. Belə ki, qısa müddət 

ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən Azərbaycanın inkişafı naminə 2003-2012-ci illər 

üçün informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya müəyyənləşdirilmiş və bu 

Strategiyanın davamı olaraq 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi yaradılmış, 2005-2007-ci illər üçün ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya 

texnologiyaları ilə təminatı, 2005-2008-ci illər üçün rabitə və informasiya texnologiyalarının (―Elektron 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 54 

 

Azərbaycan‖) inkişafı və 2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin 

informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramları təsdiq edilmişdir. 

Qəbul olunmuş Milli Strategiya və Dövlət Proqramlarında elektron informasiya məkanında Azərbaycan 

seqmentinin genişləndirilməsi, Azərbaycan dilinin geniş istifadəsinin təmin olunması, ana dilimizdə proqram 

təminatının və milli internet informasiya resursları kataloqunun yaradılması, milli axtarış saytlarının inkişaf 

etdirilməsi, elm və təhsil sahəsində informasiya və biliklərin mübadiləsini təmin edən kompyuter şəbəkələrinin 

inkişaf etdirilməsi, ölkəmizdə bütün ümumtəhsil məktəblərinin internetə qoşulması, vahid milli elektron 

informasiya məkanının formalaşdırılması, milli informasiya resurslarının ümumdünya elektron informasiya 

məkanına inteqrasiyası və onların beynəlxalq aləmə çatdırılması, Azərbaycan diasporuna elektron informasiya 

dəstəyinin təmin olunması və digər tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.  

Ümumdünya şəbəkənin imkanlarından istifadə etməklə həyata keçiriləcək tədbirlər respublikamızda dövlət 

orqanlarında işin keyfiyyətinin artırılmasına, əhalinin bu orqanlarla əlaqələrində ünsiyyətinin asanlaşdırılmasına 

və bürokratik əngəllərin aradan qaldırılmasına, effektiv, şəffaf və nəzarət oluna bilən dövlət idarəçiliyinə, 

vətəndaşların keyfiyyətli təhsil, tibbi xidmət və sosial təminatlar alması üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına 

xidmət etməklə bərabər, həm də ölkəmizin ümumdünya elektron informasiya məkanına inteqrasiyasına, 

Azərbaycanın siyasi, hüquqi, iqtisadi, sosial və digər sahələrdə beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsinə, 

qloballaşan dünyada etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə şərait yaradır.  

 Azərbaycanın informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiyasının icrası ilə əlaqədar artıq 

"Elektron imza və elektron sənəd haqqında‖, ―Telekommunikasiya haqqında‖, ―İnformasiya, 

informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında‖ və ―İnformasiya əldə etmək haqqında‖ 

Azərbaycan Respublikasının Qanunları qüvvəyə minmiş, ―Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı‖, 

―Elektron kargüzarlıq‖, ―Azərbaycan dilinin informasiya məkanında işlədilməsi‖, ―Milli informasiya 

resurslarının yaradılması‖, ―İKT sahəsində kadr hazırlığı‖, ―Rəqəmli bərabərsizliyin ləğvi‖, habelə təhsil 

sahəsində MDB məkanında və bir çox Avropa ölkələrində analoqu olmayan ―Mənim məktəbim‖, ―On-line 

rejimində hazırlıq kursları‖, ―Poliqlot‖ elektron lüğətlər sistemi və digər layihələr həyata keçirilmişdir.  

BMT Baş Assambleyasının 2006-cı ildən etibarən 17 may tarixini Beynəlxalq Telekommunikasiya və 

İnformasiya Cəmiyyəti Günü elan etməsi ilə əlaqədar artıq 3-cü ildir ki, bu əlamətdar gün ölkəmizdə yüksək 

səviyyədə qeyd olunur. İnformasiya Cəmiyyəti Gününün 2008-ci ildə mövzusu əlil insanların informasiya və 

kommunikasiya texnologiyalarından istifadə imkanlarının artırılması, 2009-cu ildə isə uşaqların kiberməkanda 

mühafizə olunması olmuşdur.  
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2008-ci il iyunun 23-də İnternetdə Adlar və Nömrələr üzrə Qeydiyyat Korporasiyasının (İCANN) təşkilatçılığı 

ilə Parisdə keçirilən İnternet üzrə tənzimləyici qurumların iclasında gələn ildən Azərbaycan hərfləri və 

sözlərindən ibarət domenlərdən (internet şəbəkəsində saytın ünvanı) istifadəyə rəsmən icazə verilib.  

Artıq heç kimə sirr deyil ki, kompyuter savadı olmayan və internetdə işləməyi bacarmayan şəxsin yaxşı vəzifə 

tapmaq şansı sıfra bərabərdir. Bu da bütün dövlət orqanlarında sənəd və məlumatların kompyuterdə 

hazırlanması, təşkilatlar arasında əlaqələrin, yazışmaların əksəriyyətinin internet vasitəsilə həyata keçirilməsi ilə 

bağlıdır. Hətta Rusiyada dövlət başçısı tərəfindən kompyuterdə işləməyi bacarmayan vəzifəli şəxslərin işdən 

azad edilməsi barədə təklif irəli sürülmüşdür.  

Bütün bunlar internetin özünün faydalı resursları ilə həyatımızda necə əhəmiyyətli rol oynadığını və insan 

fəaliyyətinin bütün dairələrində geniş perspektivlər açdığını göstərir. İnsanların internetdən öz ixtisasları, 

peşələri və yaradıcılıqları üzrə istifadə etməsi ümumilikdə cəmiyyətin inkişafına və intellektual səviyyənin 

yüksəlməsinə gətirib çıxardır.  

Lakin psixoloqların fikrincə internet müəyyən məsələləri həll etməklə yanaşı, həm də əvvəllər məlum olmayan 

yeni problemlər yaratmaqla cəmiyyət üçün potensial təhlükə mənbəyinə çevrilir. Belə problemlərdən biri 

internetdə informasiyanın hədsiz dərəcədə olmasıdır. Belə ki, əvvəllər informasiya qıtlığı var idi, indi isə əksinə 

məlumat bolluğundan baş çıxarmaq müşkül məsələyə çevrilib. Nəhəng informasiya axınına məruz qalmış insan 

beyni o qədər informasiyanı emal edə bilmək iqtidarında olmadığı üçün onları necə var elə qəbul edir. Belə 

haldan istifadə edən  informasiyanı yayan mənbə müəyyən maraqlar güdərək çox vaxt şəbəkədə qərəzli və 

təsdiq olunmamış faktları həqiqət kimi qələmə verməyə çalışır. İnternetdən hazır məlumatlar almağa öyrəşən və 

belə məlumatları doğru sayan istifadəçilər öz fəaliyyətlərində onlara istinad etdikdə hadisə və faktlara 

münasibətdə obyektivlik itir. Ona görə də internetdəki məlumatların məzmununa ehtiyatla yanaşmalı və  onların 

həqiqət olub-olmadığını yoxlamaq lazımdır. 

Digər bir təhlükə bəzi insanların özlərindən asılı olmayaraq işləri ilə əlaqədar, bəzilərinin isə sadəcə əylənmək 

məqsədilə internetdən çox istifadə etməsi və bununla əlaqədar vaxtlarının böyük hissəsini kompyuter qarşısında 

keçirməsidir. Belə vəziyyət onları sağlamlığında, ailəsində, məktəbində və ya işində problemlər əmələ gətirir. 

Xüsusən, yeniyetmə və gənc nəslin nümayəndələri arasında müşahidə olunan belə mənfi cəhətlər internetdən 

düzgün istifadə olunmamasının nəticəsidir. 

İnternetdə əlaqələr kompyuter vasitəsi ilə qurulduğu üçün internet istifadəçisi ilk növbədə kompyuterdən 

düzgün istifadə etməyi bacarmalıdır Bu çox vacib məsələdir, çünki kompyuter biliklərinin səviyyəsinin aşağı 

olması çoxlarını, əsasan uşaqları kompyuterdən yalnız oyun və internetdə əylənmək məqsədilə istifadə etməyə 

məcbur edir. Hazırda orta məktəblərdə kompyuter dərslərinin keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, bu sahədə ixtisaslı 
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mütəxəssislərin çatışmamağı səbəbindən məktəblərdə informatika dərsləri ancaq şagirdlərin kompyuterdə oyun 

oynamaları ilə keçir. Kompyuterin yalnız oyun vasitəsi kimi qəbul edən şagird onun müsbət tərəflərini təbii ki, 

heç vaxt görə bilməz. 

Həkim-psixatorların fikrincə kompyuterdən, internetdən düzgün istifadə olunmaması bir çox nevroz, psixi və 

yuxu pozuntularının meydana çıxmasına səbəb olur. Belə əlamətlər nevroloji aspektləri olan uşaqlarda daha çox 

büruzə verir. Uşaqlarının kompyuterdən necə istifadə etdiyinə nəzarət etməyən ailələrdə uşaqlar saatlarla, bəzən 

hətta səhərə qədər kompyuterin qarşısında oturur. Bu da sonda yuxu pozuntularına, aqressiyaya və digər mənfi 

əlamətlərə gətirib çıxarır. 

Ümumiyyətlə psixoloqlar bu gün internet-asılılığı və ya internet-addiksiya adlanan bir xəstəliyin mövcud 

olduğunu qəbul edirlər. Artiq ABŞ-da, Kanadada, Rusiyada, Çində, Cənubi Koreyada və bir sıra digər ölkələrdə 

internet-asılılığı bir xəstəlik kimi tanınır və tibb müəssisələrində onun müalicəsi aparırlar. İnternet-asılılığı 

problemi hələ ötən əsrin 95-ci illərində meydana çıxmış və onunla ilk dəfə İvan Qoldberq, Kimberli Yanq, 

Maressa Orzak, Cerald Blok və digər amerikalı psixoloqlar məşğul olmuşlar. Alimlərin fikrincə internet-asılılığı 

olan insanlar o qədər virtual həyata daxil olurlar ki, öz real həyatlarından tədricən uzaqlaşırlar və günün çox 

hissəsini virtual fəzada keçirirlər. Onlar problemlərin həllini ondan qaçmaqda, ya da onun mövcudluğunu inkar 

etməkdə, saatlarla internetdə əylənməkdə görürlər.  

İ.Qoldberqə görə rəfedilməz internet həvəsinin və əsası olmadan  şəbəkədə uzun müddət qalmağın əsasında 

insanın real həyatdan uzaqlaşmaq cəhdi durur ki, bu da alkoqolizmdə, narkomanlıqda və qumar oyunlarında 

olan patoloji meyllə müqayisə edilə bilər və belə vəziyyət məişət, təhsil, sosial, iş, ailə, maliyyə və ya psixoloji 

mühitə olduqca böyük zərər vurur. 

K.Yanq internet-asılılığın  elektron poçtu əl çəkmədən yoxlamaq, internetə növbəti çıxışı daima intizarla 

gözləmək, ətrafdakıların şəxsdən internetdə çox vaxt və pul sərf etdiyinə görə şikayət etməsi kimi əlamətlərini 

göstərmişdir. O, bu sahədə ən məşhur ekspertlərdən biri olmaqla bərabər, özünün məşhur ―Şəbəkə əsirləri‖ 

(―Caught in the Net‖) kitabını yazmış və www.netaddiction.com saytında internet-asılılığından əziyyət 

çəkənlərə internet vasitəsi ilə psixoloji yardım mərkəzi (Center for On-Line Addiction) təşkil etmişdir. İstənilən 

şəxs bu saytda testdən keçməklə özündə internet-asılılığının olub-olmamasını müəyyənləşdirə bilər.  

Həkim Maressa Orzak (www.computeraddiction.com) internet-addiksiyanın psixoloji əlamətlərindən başqa ona 

düçar olmuş şəxslərdə kompyuter arxasında özünü yüksək əhval-ruhiyyədə hiss etmək və fəaliyyətini dayandıra 

bilməmək, kompyuterə getdikcə daha çox vaxt sərf etmək, ailəyə və dostlara etinasızlıq, kompyuterdə 

olmayanda özünü boş, depressiyyada və əsəbi hiss etmək, işdə, evdə fəaliyyəti barədə yalan danışmaq kimi 

pataloji əlamətlərinin olduğunu, bunlardan başqa internet-asılılığında əzələlərin uzun müddət həddindən artıq 
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gərginliyi ilə əlaqədar əlin əsəb gövdələrinin zədələnməsi, gözlərdə quruluq, miqren tipli baş ağrıları, beldə 

ağrılar, qeyri-müntəzəm qidalanma, qida qəbulunun buraxılması, şəxsi gigiyenaya etinasızlıq, yuxunun 

pozulması, yuxu rejiminin dəyişməsi kimi fiziki əlamətlərin də  olduğunu qeyd edir. 

Oreqon Sağlamlıq və Elm Universitetinin əməkdaşı amerikalı psixoloq Cerald Bloka görə internet-asılılığı  olan 

insanlarda internetə qoşulmaq üçün qarşısıalınmaz və mütəmadi istək yaranır. Onlar daim yeni və daha 

mükəmməl avadanlığa sahib olmağa, daha çox "on-line" əlaqə yaratmağa can atırlar. İnternet-addiksiyaya düçar 

olan şəxslər zaman anlayışını itirir, fizioloji tələbatlarına etinasızlıq edir, yuxudan və qidadan imtina etməklə 

internetdə daha çox qalmağa çalışırlar. Bu da mübahisə etmək, yalan danışmaq, səmərəli fəaliyyətin aşağı 

düşməsi, sosial tədric və yorğunluq kimi pis nəticələrə gətirib çıxarda bilər.   

C.Blokun araşdırmasına görə internetdən istifadədə dünyada lider olan Cənubi Koreyada  internet-addiksiya 

daha çox yayılmışdır. Bu ölkədə internet-kafedə çox oturmaq nəticəsində əmələ gəlmiş  trombdan 10 nəfər 

dünyasını dəyişmiş, bir nəfər isə oyun üstündə öldürülmüşdür. Hazırda Cənubi Koreyada internet-asılılığı 

cəmiyyətin sağlamlığı üçün ən böyük təhlükələrdən biri hesab olunur. Orda  210 min uşaq bu xəstəlikdən 

əziyyət çəkir və onların  ciddi müalicəyə ehtiyacı vardır. Ola bilsin ki, onların 80%-inin beyin fəaliyyətini 

yaxşılaşdıran dərmanlara, 20%-dən 24%-inin isə hospitala yerləşdirilməsinə ehtiyacı vardırdır.  

Psixoloqların fikrincə internetdən asılılığın əsas səbəblərindən biri şəbəkədə münasibətlərin kompyuterlə 

əlaqələndirildiyi üçün istifadəçilərin anonimlik statusuna malik olmasıdır.  İstifadəçi bu anonimlikdən istifadə 

edərək özünü istədiyi şəxs kimi qələmə verməklə əsil simasını gizlədərək virtual şəxsiyyət yarada bilər. Virtual 

reallıq ətraf aləmin interaktiv, qrafik təsəvvürüdür. Şəbəkə kommunikasiyası belə qrafik təsəvvür olsa da, qəbul 

olunmuş adi ünsiyyət vasitələrindən bir çox üstünlükləri ilə seçilir. Virtual şəxsiyyətə çox vaxt şərti olaraq özgə 

ad və ya təxəllüs qoyulur. Təxəllüs ―nick‖ (―nickname‖ ingilis dilində təxəllüs deməkdir) adlanır. Virtual 

şəxsiyyət bir növ insanın daxili ―Mən‖inin real həyatda reallaşdıra bilmədiyi bəzi aspektlərini  özündə 

cəmləşdirir. İnternetdə əlaqə mətn yığımı ilə baş verdiyi üçün insanlar ünsiyyət zamanı öz hisslərini həm ifadə, 

həm gizlədə, həm də onun yerinə tamamilə süni hisslər qələmə verə bilər. Ona görə şəbəkədə ciddi söhbətlər 

aparmaq asan olur, burda nədənsə, kimdənsə incimək mənasızdır, çünki səni heç kim görmür. İnternetdə insanın 

çirkinliyi onun ünsiyyətinə mane olmur. Bir sözlə şəbəkədə insanın cinsi, yaşı, sosial vəziyyəti, görkəmi  

qarşılıqlı münasibətdə çox az rol oynayır. 

İnternetdə hansı mövzuya daha çox maraq göstərilməsi nəticəsində də insan psixikasında problem yarana bilər. 

Uşaq və yeniyetmələr böyüklərdən fərqli olaraq internetdə ünsiyyətdə öz yaşıdları ilə əlaqə saxladıqlarına 

inanırlar. Onlar müxtəlif forumlarda, konfranslarda öz problemlərini açıqlayır və kömək umurlar. Əslində isə  

onların həmsöhbətləri çox vaxt cinsi orentasiyası düzgün olmayan yaşlı adamlar olur. Belə adamlar şəbəkədə 
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özlərini qayğıkeş, diqqətli insan kimi göstərməklə uşaqların problemlərinə qulaq asır, onlara canıyananlıq 

edirlər. Uşaq əyləncələri, musiqi yenilikləri, estrada ulduzları barədə yaxşı məlumatı olan bədəməllər uşaqların 

etimadını qazanaraq söhbət əsnasında tədricən söhbəti seksual mövzuya döndərərək şəbəkədə açıq erotik 

tərkibli materiallar nümayiş etdirirlər. Cinsi həyata hələ daxil olmayanlar bu mövzuya istər-istəməz maraq 

göstərir. Belə hallar bəzi uşaq və ya yeniyetmələrin normal inkişafına mane olmaqla bərabər onların əxlaqının 

pozulmasına, hətta impotensiyaya və homoseksuallığa da gətirib çıxara bilər. Ona görə də internet xəstələri 

arasında ailə qurmağa meyllilərin sayı son dərəcə aşağıdır.  

İnternetdə virtual şəbəkə və kompyuter oyunları da uşaqlar üçün çox cəlbedici və şirnikdirici olur.  Uşaq həmişə 

özünü döyüş filmlərinin baş qəhrəmanlarına bənzətmək istəyir və onun malik olduğu fiziki-psixoloji fəndləri 

mənimsəmək həvəsində olur. Bu həvəsi təmin etməyin asan yollarından biri kompyuterdə savaş səhnələrini əks 

etdirən oyunları oynamaqdır. Bu oyunlarda  uşaq müxtəlif "qəhrəmanlıqlar" edə bilir. O, oyunda virtual 

səviyyədə savaşçılardan biri ola bilir. Bununla içindəki istəyi reallaşdırmış olur. Savaşda qalib gəlir, məğlub 

olur. Ancaq zaman-zaman bu, insan üçün tərgidə bilmədiyi vərdişə çevrilir. O, real dünyada əldə edə 

bilmədiyini, göstərə bilmədiyini kompyuterin ekranında həyata keçirməyə öyrəşir.  

Bütün bunların nəticəsi olaraq insan özü hiss etmədən şəbəkənin təsiri altına düşür və demək olar ki, internet 

əsirinə çevrilir. Uzun müddət virtual ünsiyyətə aludə olan şəxs canlı ünsiyyətin nə olduğunu yaddan çıxarır və 

belə adamlar canlı söhbətdə aqressiv, kobud və bəzi hallarda cinayət meylli olurlar. Bu cür aqressivliyi 

respublikamızda da bəzi yeniyetmə və gənclər arasında müşahidə etmək olar. Bakının Xətai rayonu ərazisində 

internet klubda iki yeniyetmənin çatda etdiyi mübahisə üstündə bıçaqlanması ilə həyatını dəyişməsi, müxtəlif 

vaxtlarda eyni səbəbdən bir neçə analoji hadisənin baş verməsi internet-asılılığın cəmiyyətimiz üçün nə qədər 

təhlükəli olduğunu göstərir. 

Ona görə də uşaqlarına kompyuter alan valideynlər gələcəkdə xoşagəlməz halların baş verməməyi üçün 

kompyuter dəstini uşağın yataq otağında deyil ümumi otaqda yerləşdirməli, uşaqlarının hansı saytlara girməsinə 

ciddi nəzarət etməli, lazım olsa kompyuterdə valideyn-nəzarət rejimini tətbiq etməklə zərərli saytların qarşısını 

almalıdır. Valideyn uşaqlarının yaşından asılı olaraq onların gündə nə qədər kompyuterlə məşğul olmasına və 

hətta kompyuterdən nə qədər məsafədə əyləşməsinə fikir verməlidir. Çünki, ətraf mühit inkişafda olan 

yeniyetmə orqanizminə asanlıqla təsir göstərir. Kompyuter qarşısında işləyəndə uşaqlar daimi olaraq statik 

gərginlik keçirir. Bundan başqa, hərəkətsiz iş vəziyyəti, yorğunluğa, əl, boyun, kürək və çiyin əzələlərinin 

ağrılarına, dayaq-hərəkət aparatının hərəkətinin pozulmasına, gətirib çıxarır. Bütün bunların baş verməməyi 

üçün, ekran uşaqların gözündən 55-65 sm aralı, göz həddindən 5-10 dərəcə aşağı olmalıdır. Bu normalara əməl 

etmədikdə, uşaqlar emosional gərginlik keçirir, görmə qabiliyyəti zəifləyir, ümumi süstlük yaranır. Bundan 

başqa, uşaqların uzun müddət belə şəraitdə qalması istilik mübadiləsinə mənfi təsir edir, müdafiə sistemi 
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zəifləyir, patologiya və yoluxucu xəstəliklərə qarşı mübarizə çətinləşir. Müşahidələr göstərir ki, əslində çox 

yüklənmənin qabağını adi normativlərə əməl etməklə almaq mümkündür. Belə ki, ekrandan istifadə edən hər bir 

kəs hər 15-25 dəqiqədən bir, 8-10 dəqiqə istirahət etməlidir. Bəzən elə hal olur ki, həkimlər uşağa qəti şəkildə 

kompyuterə yaxın getməyi qadağan edirlər.  

İnternetin mənfi cəhətləri yalnız psixoloji fəsadlarla kifayətlənmir. Son zamanlar müasir kriminal aləmdə yeni 

informasiya-kommunikasiya vasitələrindən, o cümlədən internetdən geniş istifadə edilməsi cinayətkarların da 

―peşəkarlığının‖ artmasına, onların virtual aləmə çıxmasına gətirib çıxarmışdır. Cinayətkar qurumlar internetdə 

özlərinə tərəfdar toplamağa çalışırlar. Onların ideologiyasını qəbul edən, müxtəlif ölkələrdən olan adamlar 

həmin təşkilatlara üzv olur və beləliklə cinayətkarlığın beynəlxalq səviyyəyə qalxmasına şərait yaranır. 

Beynəlxalq axtarış strukturu olan İnterpolun yaradılmasında əsas məqsədlərdən biri da məhz belə hallarla 

mübarizə aparmaqdır.  

Hazırda şəbəkədə çoxlu hakerlər fəaliyyət göstərir. Haker olmaq yüksək professional hazırlıq tələb edir. Onlar 

kompyuter sənətinin əsl ustaları, yaradıcıları, ideya verənləri və bu ideyaları proqramlaşdırıb həyata 

keçirənlərdir. Ancaq bir qisim hakerlər müəllif hüquqlarını pozaraq öz  kompyuter biliklərini internetdə 

vətəndaşların intellektual mülkiyyətlərinə təcavüz etməyə, onların proqramlarının, kitablarının və digər elektron 

məhsullarının kodlarını açmağa və bu məhsulları şəbəkədə pulsuz yaymağa sərf edirlər.  

Hakerlərin bir qismi isə internet saytlarını dağıtmaqla, serverləri iflic vəziyyətinə salmaqla, məxfi məlumatların 

oğurlanması və başqalarının hesablarına girməklə məşğul olurlar. Onların fəaliyyətinə qarşı şəbəkədə müdafiə 

sistemləri yaradılsa da bu, hələ kifayət eləmir. Çünki hakerlər də daima ―axtarışda‖ olur və şəbəkədə yeni-yeni 

ziyanverici proqramlar yayırlar. İnformasiya sistemlərinə, kompyuterlərə, şəbəkələrə daxil olan bu proqramlar 

istifadəçinin xəbəri olmadan onun kompyuterində olan şəxsi məlumat bazasına yol tapır və  onları qabaqcadan 

müəyyən olunmuş mənbəyə ötürür. Kibercinayətkarlıq adlanan belə əməlləri hakerlər bəzən pul yox sadəcə 

əylənmək xətrinə edirlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hakerlərin qanunsuz hərəkətləri bəzən yaxşı nəticələr də verir. Belə ki, keçən əsrin 70-

ci illərində ARPA şəbəkəsinə qoşulan kompyuterlərin sayı artdıqca Rey Tomnilson adlı hakerin ağlına 

kompyuterlər arasında göndərilən fayllara əlavə özünün şəxsi verilənlərini qoşmaq ideyası gəlir. O, istifadəçini 

şəbəkədə kompyuterdən ünvan vasitəsi ilə ayırmaq metodunu tapır və bu zaman önlük işarəsi at (yanında, da, də 

şəkilçisi) üçün bu gün hamının yaxşı tanıdığı ―@‖ işarəsini seçir. Sonradan bu metod əsasında bütün dünyanı 

dəyişən elektron poçtu yarandı ki, bu da haker fəaliyyətinin ən böyük nailiyyətlərindəndir.  

Statistikaya görə internetdə virus yayan zərərli proqramların sayı, qabaqcıl şirkətlərin, bankların, təşkilatların, 

qurumların kommersiya sirlərinin oğurlanması, vətəndaşların bank hesablarına girilməsi faktı durmadan 
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artmaqda davam edir. Fırıldaqçıların əsas hədəfi olan belə cəhdlər ABŞ və Böyük Britaniyada 532,2 milyon 

funt-sterlinqin oğurlanması ilə nəticələnib ki, bu da 2006-cı illə müqayisədə 25 faiz çoxdur. İstifadəçilərin 

ünvanlarına yönələn spamların sayı da artmaqda davam edir. Əgər belə davam edərsə bir neçə ildən sonra 

internet məhv ola bilər. Ona görə də internetdə antivirusların, təhlükəsizlik qaydalarının tətbiqinin səmərəliliyi 

artırılmalı və bu istiqamətdə daha radikal addımlar atılmalıdır. 

Respublikamızda dövlət qurumlarının informasiya sistemləri formalaşdıqca onların təhlükəsizliyini təmin 

etmək, hakerlərdən qorumaq müasir dövrdə ölkənin sosial təhlükəsizliyin əsas şərtlərindən biridir. Çünki dövlət 

əhəmiyyətli məlumatların düşmən qüvvələrin əlinə düşməsi ölkənin gələcəyi üçün böyük təhlükələr yarada 

bilər. Belə təhlükələrin qarşısının alınması dövlətlərdən birgə tədbirlərin görülməsini tələb edir. Avropa 

Şurasının  2001-ci ildə qəbul etdiyi ―Kibercinayətkarlıq haqqında Konvensiya‖, 2003-cü ildə isə kompyuter 

informasiyaları sahəsində cinayətkarlıq barədə Konvensiyaya əlavə olunan protokol məhz dövlətlərin 

informasiya təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədini daşıyır. Artıq Azərbaycan da 2008-ci ildən həmin 

Konvensiyaya qoşulmağa dair sənəd imzalamışdır. Konvensiyaya qoşulmazdan əvvəl də Azərbaycan 

Respublikasının Cinayət Məcəlləsində ―Kompüter informasiyası sahəsində cinayətlər‖ 30-cu fəslində 271, 272, 

273 kimi xüsusi maddələr var. Bu, artıq əsas verir ki, bu sahədə ciddi mübarizə tədbirləri görülsün. Ona görə də 

bu sahədə siyasəti müəyyənləşdirən dövlət və hüquq-mühafizə orqanları, telekommunikasiya xidməti göstərən 

operatorlar bir-biri ilə əlaqəli şəkildə işləməlidir. Bundan əlavə, hər bir ölkə gördüyü tədbirlərin effektiv olması 

üçün Avropa Şurası kimi kompyuter təhlükəsizliyi sahəsində geniş təcrübəyə malik olan beynəlxalq 

qurumlardan da bəhrələnməlidir. [8] 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan da hakerlərin, xüsusən erməni hakerlərinin təcavüzünə ən çox məruz qalan 

ölkələrdəndir. Belə ki, 22 iyul 2006-cı il tarixdə erməni hakerləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

www.science.az ünvanında yerləşən rəsmi portalına hücum edərək onu məhv etmişlər. Bu təcavüz Ermənistan 

Respublikası ərazisində yerləşən Xalt llc AUA Center adlı İnternet xidmətləri provayderi tərəfindən edilmişdir. 

Erməni cinayətkarların qanunsuz hərəkətləri nəticəsində Azərbaycan ziyalılarını və ümumiyyətlə Azərbaycan 

elmini təmsil edən bu resursa böyük həcmdə maddi və mənəvi ziyan vurulmuşdur. 

Bədnam qonşularımız yalnız şəbəkədə hakerlik fəaliyyətləri ilə kifayətlənmirlər. Onlar internetin imkanlarından 

―geniş istifadə‖ edərək ölkəmizə qarşı soyuq müharibə aparırlar. Ermənilər virtual məkanda respublikamızın 

ərazi bütövlüyünü şübhə altına alan yalançı məlumatlar yaymaqla Dağlıq Qarabağın ―erməni torpağı‖ olduğunu 

sübut etməyə çalışırlar. Virtual dünyanın ən böyük açıq ensiklopediyası, dünyanın ən populyar 10 saytından biri 

olan Wikipediyada erməni və ermənipərəst qüvvələr tərəfindən Azərbaycan həqiqətləri təhrif edilir, Azərbaycan 

əleyhinə məlumat və dezinformasiyalar yerləşdirilir. Rus, ingilis, fransız, eləcə də müxtəlif dillərdə fəaliyyət 

göstərən Wikipediya ilə yanaşı, hətta milli Wikipediyada da (az.wikipedia.org) ermənilər Azərbaycan dilində 
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saxta materiallar yayırlar. Ermənilər hətta Azərbaycan domenlərindən, yəni internet saytlarının adlarından da 

istifadə edirlər. Nəzərə alsaq ki, bu gün faktiki olaraq bütün məlumatlar internetlə əldə olunur, demək 

düşmənlərimiz informasiya müharibəsində hələlik bizi üstələyirlər. Saxta erməni uydurmalarının effektivliyini 

azaltmaq üçün dünya ictimaiyyəti qarşısında ermənilərin böhtan və yalanları ifşa edilməli, onların regionda 

hansı fəsadlar törətdikləri göstərilməli, eyni zamanda Dağlıq Qarabağ tarixi haqqında maddi sübutlar və faktlar 

haqqında əsl həqiqətlər məşhur internet saytlarında yerləşdirilməlidir.  

Bunlardan əlavə zərərli dini təriqətlər internetdə özlərinin saytlarını yaradaraq İslam dinin sosial-əxlaqi 

dəyərlərini təhrif edirlər. Onlar hər vəchlə yeniyetmə və gəncləri öz qurumlarına cəlb etməyə, onlara şirnikdirici 

vədlər verməklə öz çirkin əməlləri üçün istifadə etməyə çalışırlar. Belə qurumlar gənclərin psixikasında 

təhlükəli meyllərin baş qaldırmasına, onların səhv yola düşməsinə, mövhumata qapanmasına da şərait 

yaradırlar. Bu gün qloballaşma prosesinin getdiyi şəraitdə biz dünya xalqlarının müsbət cəhətlərindən 

bəhrələnməklə yanaşı, öz mənəvi dəyərlərimizi də qoruyub saxlamalı və gəncləri bu ruhda tərbiyə etməliyik. 

Çünki mənəvi və dini dəyərlərimiz xalqımızı digər xalqlardan fərqləndirən, onun mənliyini təmin edən mühüm 

amildir.  

Sonda qeyd etmək lazımdır ki, informasiya cəmiyyətinin qurulmasında internetdən istifadənin genişləndirilməsi 

zamanın tələbidir. Ona görə də günü-gündən sürətlə inkişaf edən Azərbaycan bu prosesdə geri qalmamalı, 

əksinə internetin ümumdünya resurslarından geniş istifadə etməklə bərabər, yeni milli internet xidmət növləri də 

yaradılmalıdır. Bu zaman respublikamızda internetin mənfi fəsadlarının baş verməməyi və qarşısının vaxtında 

alınması üçün internetə nəzarət dövlət səviyyəsində olmalı, şəbəkədə müasir tipli müdafiə sistemləri 

quraşdırılmalı, internet saytları xüsusi filtrlərdən keçirilməli, xalqımızın milli və mənəvi dəyərlərinə zidd saytlar 

bloklanmalı, virtual məkanda Azərbaycan haqqında materiallar və məqalələrin sayı artırılmalıdır. Bunlardan 

əlavə hər bir ailədə, orta və ali təhsil müəssisələrində yeniyetmə və gənclər maarifləndirilməli, onları internetin 

xeyirli imkanlarından bəhrələnməyə, internetdə olan xeyli sayda informasiya, elm, təhsil xarakterli saytlardan, 

elektron kitabxanalardan, interaktiv xarici dil kurslarından və digər faydalı resurslardan istifadə etməyə 

həvəsləndirmək vacibdir. Bunun nəticəsində biz respublikamızın işıqlı gələcəyi üçün sağlam və bilikli nəsil 

yetişdirə bilərik. 
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Azərbaycanda Ġnternet jurnalistikasının inkiĢafı və bloqlar mədəniyyəti 

 

Müasir dövrdə yüksək peşəkarlıqla informasiya toplamaq və yaymaq istəyən jurnalistin qarşısında xeyli 

problemlər dayanır. Təbii ki, bu sistem onunla yeni tanış olan insan üçün çox çətin, həlli olmayan məsələ kimi 

görünə bilər. Məhz elə bir anda jurnalistin köməyinə müasir informasiya texnologiyaları və xüsusilə də ― 

İnternet‖  gəlir. 

―İnternet‖in yaranması bir çox sahələrə olduğu kimi, jurnalistikaya da təsirsiz ötüşmədi. Bunun nəticəsində KİV 

sahəsində özünə möhkəm yer tutmuş ―şəbəkə jurnalistikası‖ – ―İnternet jurnalistikası‖ yarandı. Artıq  

jurnalistikanın bu sahəsinin də nəzəri məsələləri yaranmağa başlayıb. ―Şəbəkə jurnalistikası‖ nəzəriyyəsinə 

baxış keçirsək, görərik ki, burada da informasiyanın qarşı tərəfə ötürülmə prinsipləri əsas götürülür. Həmin 

prinsiplər isə İnternetin bir neçə mühüm xüsusiyyətlərinə hesablanır. Bura`‖multimedialılıq‖, ―interaktivlik‖, 

―anilik‖, ―sərhədsizlik‖ və digər xüsusiyyətlər daxildir. Adı çəkilən xüsusiyyətlərin hər biri özünəməxsus 

keyfiyyətlərə malikdir. Lakin bunlar arasında bir xüsusiyyət var ki, o, digərlərindən bir qədər irəlidə dayanır, bir 

qədər fərqlənir. Bu ―sərhədsizlik‖ xüsusiyyətidir.―İnternet jurnalistikası‖nda ―sərhədsizlik‖ xüsusiyyəti bu peşə 

sahiblərinə geniş imkanlar bəxş edir. Eyni vaxtda istər ölkəmizdə, istər xarici ölkələrdə müxtəlif mətbuat 

orqanlarla əməkdaşlıq edə bilmək şəraiti yaradır. Jurnalist virtual məkanın yaratdığı imkanlar hesabına yerindən 

asılı olmayaraq, məlumatı qısa vaxt ərzində lazımı mətbu orqana çatdırmaqla operativlik amilinin öhdəsindən 

yetərincə gəlmiş olur.İnternetin verdiyi imkanlardan yararlanmaqla mətbuat sahəsində də yeniliklər əldə etmək 

mümkün oldu. Elektron qəzetlərin yaranması jurnalistlərin dünyaya çıxışlarını xeyli genişləndirdi. ―Online 

qəzet‖lərin yaranması və oxucular tərəfindən maraqla qarşılanması yeni sosialyönümlü resursların meydana 

gəlməsinə zəmin yaratdı. Beləcə, ―İnternet jurnalistikası‖nda yeni bir sahə - ― şəbəkə gündəliyi‖ – bloglar 

yarandı.      Azərbaycan internet məkanında blogların jurnalistlərə verdiyi imkanlar günbəgün artmaqdadır. 

Bloglardan istifadə imkanı yaradılana kimi dərc olunma problemi ilə qarşılaşan jurnalistlər artıq bu maneələri 

çoxdan geridə qoyublar. Onların materialları heç bir problem yaşanmadan bloglarda yerləşdirilərək oxucuların 

ixtiyarına buraxılır. Blogların müxtəlif mövzular üzrə ixtisaslaşması isə ( siyasi, iqtisadi, cəmiyyət, tarix, din, 

təbabət və s. ) jurnalistlərə özlərinə yaxın mövzular əsasında fəaliyyət göstərməyə şərait yaradır. Belə ki, 

müəyyən sahə üzrə jurnalist blogların verdiyi imkanlardan yararlanaraq, peşə fəaliyyətində yeni – yeni uğurlara 
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nail olur, mütəxxəsisə çevrilir. Blogların üstün cəhətləri ilə yanaşı bəzi çatışmamazlıqları da var. Məsələn, 

blogda yazı yerləşdirən jurnalist mövzusuna uyğun şəkil seçərkən mütləq ölçü amilini nəzərə almalıdır. Çünki 

170 kb – dan artıq olan şəkilləri blogda yerləşdirmək mümkün deyil. Bu da təbii olaraq şəkilin keyfiyyətinə təsir 

edən amillərdən biridir. Digər bir məsələ isə bloglarda şrift problemidir. Bəzi şriftlər var ki, onlardan istifadə 

zamanı Azərbaycan dilində olan hərflər elektron səhifədə səliqəsiz dərc olunur. Bu da oxucuda jurnalist 

haqqında zövqsüzlük təəssüratı yaradır. Azərbaycan internet məkanında bugünə kimi yalnız ―azeriblog.com‖ 

bizlərə blog yaratmaq üçün şərait yaradırdısa, artıq bu sıraya ―azersayt.com‖ - u da əlavə edə bilərik. Bu ondan 

xəbər verir ki, inkişafda olan müasir texnologiya bizlərə gələcəkdə daha çox informasiya əldə etmək və ötürmək 

imkanı yaradacaq.  

 

Ürfan MƏMMƏDLİ 

 

Elmi rəhbər: f. e. n. Əliyev Rövşən Ramiz oğlu   

 

 

http://media-info.azeriblog.com/2009/04/17/azerbaycanda-internet-jurnalistikasinin-inkishafi-ve-bloglar-

medeniyyeti 
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Ġnternet jurnalistikası, oxucu problemi, professor Meyer və Məmməd kiĢi 

 

 

 

Ötən gün elektron poçtuma daxil olan bir xəbər məni heyrətə salmasa da düşündürdü. Gələn məktubda 

Amerikanın ―Christian Science Monitor‖ adlı qəzetində yer alan bir xəbərdən söhbət gedirdi. Ərinmədim, 

açdım qəzetin internet versiyasını… Çünki, məktubda yazılan reklam xarakterli cümlələr ilk anda diqqətimi 

çəkmişdi: 

 

―1964-cü ildə yeniyətmələrin 81 faizi qəzet oxuyurdusa, 2004-cü ildə bu rəqəm 52 faizə qədər azalıb. Belə 

davam etsə, bir neçə on ildə qəzet oxuyan heç kim qalmayacaq‖ 

 

Bu sətirləri oxuyub daha əvvəl yazdığım məqalələrdən birini xatırladım. O yazıda da Azərbaycanda qəzetlərin 

oxucu tapmaqdakı çətinliklərinə ötəri də olsa nəzər salmağa çalışmışdım. Ötəri bir gülümsəməylə Amerikanın 

da artıq Azərbaycana oxşamağa başladığını düşünməyə başlayırdım ki, həmin xəbərin tam mətnini oxuduqdan 

sonra vəziyyətin tamam fərqli olduğunu başa düşdüm. 

 

―Christian Science Monitor‖ qəzetində yer alan ―Newspapers struggle to avoid their own obit‖ başlıqlı xəbərdə 

amerikalı jurnalistika professoru Philip Meyer dəyir ki, artıq xüsusilə gənclər internet qəzetlərini oxumağa 

meyllidir. Bunun nəticəsində də çap qəzetlərini oxuyanların sayı gündən-günə azalır. Oxucu dairəsi daralan çap 

qəzetlərinə bir gün rastlaşmama ehtimalını qorxaraq və qorxudaraq vurğulayan professor Meyerin bu fikrinə 

qarşı çıxmaq üçün olduqca samballı arqumentlər gətirmək olar. Amma mövzunu ―internet çap mətbuatını 
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öldürəcəkmi?‖ sualına cavablarla məhdudlaşdırmaq istəməzdim. Əksinə, istərdim ki, ənənəvi qəzetlərə təhlükə 

olaraq görülən və çoxlarının həyəcan təbilini çalmağa başladığı bir vaxtda ölkəmizdə internet mediasının hansı 

vəziyyətdə olduğuna baxaq və beləcə internetin gətirdiyi fürsətlərdən nə dərəcədə faydalanıb, təhlükələrindən 

də nə dərəcədə yayına bildiyimizi görək. 

 

Ölkə mətbuatının internetlə gəc tanış olması bilinən bir həqiqətdir. Dünyada gedən təxnoloji inkişaf prosəsindən 

hələ da dalda qaldığımız da heç kimə sirr deyil. Bununla yanaşı, nəzərə almaq lazımdır ki, bəzi aparıcı 

qəzetlərimiz artıq internet vasitəsilə də fəaliyyət göstərir. Başqa sözlə çap mətbuatı onlayn variantlarını 

yaradaraq elektronik məkanda da öz oxucusunu itirməmə mübarizəsi vərir. Amma… 

 

Amma bütün məsələ çap mətbuatının internet variantlarının nə qədər təsirli olub –olmamasından ibarət deyil. 

Tam əksinə əsl məsələ internet qəzetlərinin və internet jurnalistikasının Azərbaycanda inkişafıdır. Bu inkişaf 

jurnalistikamız üçün əhəmiyyət kəsb edən bir mövzudur, çünkü milli mətbuatımızın hələ də sadiq oxucuya 

çevirə bilmədiyi müəyyən təbəqə alternativ mətbuat axtarışındadır. Heç şübhəsiz bu axtarışın cərəyan etdiyi 

məkanlardan biri də internet olmaqdadır. Elə bu baxımdan da, alternativ axtarışlara vərə biləcəyimiz alternativ 

cavablarımız məhdud olduğu üçün çox geridə olduğumuzu söyləmək mümkündür. 

 

Xatırlayırsınızsa, Bill Klintonun kreslosunu silkələyən Monika skandalı məhz bir internet saytı vasitəsilə ortaya 

çıxmışdı. 2003-cü il prezidənt səçkilərində Azərbaycan müxalif mətbuatının ən çox müraciət etdiyi xəbər 

mənbələrindən biri də Türkiyədə yaradılmış bir internet qəzetiydi. 

 

Sırf bu iki örnək internet mediasının hansı potensiala malik olduğunu göstərir. Bəs Azərbaycanda… 

 

Səhv etmirəmsə bizim ilk internet qəzetimiz Xəbər.net olmuşdu. Amma bu saytın bəlkə də ən mənfi cəhəti çap 

mətbuatında yer alan informasiyanı olduğu kimi elektronik məkana köçürməsiydi. Elə ―xəbər.net‖in ardından 

yaradılan bir nəçə layihə də eyni yola davam ədib, çap mətbuatının yığma elektronik variantından irəli gedə 

bilmədi. Daha sonra internet gəzintisi zamanı rastladığım başqa-başqa saytlar da internet qəzeti adını ala 

bilmədilər. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 67 

 

 

İndi problemin adını qoya bilərik. Yuxarıda fikirlərinə yer verdiyim professor Meyerin toxunduğu problem 

fərqli olsa da, (hətta problemin səbəbləri haqqında da bambaşqa bir mövzuya toxunsa da), Azərbaycan internet 

məkanında yaşadığımız problemin mahiyyəti tamam başqadır. Bizdə çatışmayan internet jurnalistikasıdır. Yəni, 

jurnalistika praktikasının bütün mərhələlərindən keçib yalnız oxucuyla görüş məkanı baxımından fərqlənən bir 

janrın yoxluğunu aşıq-aşkar hiss edirik. Söz yox, son vaxtlarda bu bədbinliyi ortadan qaldıran təşəbbüsləri də 

qeyd etmək lazımdır. Rus dilində ―Day.az‖ və Azərbaycan türkcəsində ―Media Forum‖ saytları internet 

jurnalistikası baxımından ilk örnəkləri təşkil edir. Xüsusilə ―Media Forum‖ saytının artıq özünəxas bir üslub və 

araşdırma xəttinə sadiq qalması, bundan əlavə digərlərindən fərqli olaraq çap mətbuatına istinad etməkdənsə 

artıq çap mətbuatına mənbə olmasını Azərbaycan internet jurnalistikası baxımından sevindirici bir işarət 

saymaq olar. Amma təbii ki, problemlər də olduqca çoxdur və indilik biz bu problemlərin tədricən həll 

olunacağını ümid edə bilərik. Çünki, problem internet jurnalistikası ilə məşğul olacaq professionalların varlıği 

və onların bu işin öhdəsindən gəlib-gəlməmə bacarığı ilə məhdud deyil. Kaş belə olsa… Başqa sözlə, professor 

Meyerin fikirlərinə qayıdıb internetin Azərbaycan jurnalsitikası və mətbuatı üçün oxucu problemi yaradıb 

yaratmadığına baxsaq, onda görərik ki, əcnəbini çap mətbuatından uzaqlaşıran səbəblə Məmməd kişini çap 

mətbuatına yaxın qoymayan səbəblər bambaşqadır. Daha Məmməd kişinin komputəri olub-olmadığını 

dəmirəm… 

 

Rizvan Qənbərli 

 

http://www.jurnalistler.com/meyer/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 68 

 

 

 

 

 

Könül ġAMĠLQIZI 

 

"ĠNTERNET MEDĠASININ TƏNZĠMLƏNMƏSĠ: HÖRÜMÇƏYĠ TORA SALMAQ OLARMI?" 

 

Tənzim etmək, nizama salmaq, qaydaya salmaq – Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ―tənzimləmək‖ sözünün 

izahı belədi. Bu izahdan yola çıxsaq, deyə bilərik ki, Azərbaycanın televiziya və radio məkanını nizamlamaq 

səlahiyyətinə malik olan Milli Televiziya və Radio Şurası (MTRŞ) internet mediasını da qaydaya salmaq 

istəyir. Şuranın sədri Nuşirəvan Məhərrəmli hesab edir ki, internet mətbuatı mənəvi və əxlaqi sahəyə neqativ 

təsir göstərir, bu səbəbdən onu tənzimləmək lazımdır. Sədrin indiyə qədər verdiyi açıqlamalardan və MTRŞ-nin 

iyunun 4-də Avropa Şurasının Bakı ofisi ilə birlikdə təşkil etdiyi ―Azərbaycanda internet mediasının 

tənzimlənməsi‖ konfransındakı çıxışından hasil olan ümumi qənaət budur ki, virtual medianın nizama salınması 

üçün qanunvericiliyə əlavə və dəyişikliklər edilməli, mexanizmlər müəyyənləşdirilməli, hansısa quruma bunun 

üçün səlahiyyətlər verilməlidi.  

Təşəbbüs MTRŞ-dən gəlmiş kimi görünsə də, mövzunun müzakirəsinə qoşulanların bir çoxu tənzimləmə 

ideyasının siyasi hakimiyyətin internet mediasına nəzarət etmək niyyətindən qaynaqlandığını düşünür. 

Prezident Administrasiyası ictimai-siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov konfransdakı çıxışında ―Biz kiçik 

dövlətik, baxaq görək Avropa dövlətləri nə qəbul edəcək? Onlara baxıb biz də Avropa Şurasının standartlarına 

uyğun addımlar düşünəcəyik‖ deməklə hələlik hakimiyyətin bu sahə ilə xüsusi ―ilgilənmədiyi‖ görüntüsünü 

yaratmağa çalışıb. Amma hakimiyyət rəsmisi internet mediasına nəzarət təşəbbüsünə bəraət qazandıran 

cümlələr də qurub: ―İnternet mediası ciddi daxili və xarici siyasət resursudur, cəmiyyətə təsir edir. Bir saytda 

verilən dezinformasiya az qala Azərbaycan və Türkiyəni bir-birinə düşmən etmişdi‖.  

Azərbaycan hakimiyyətindən fərqli olaraq avropalı ekspertlər məzmunla bağlı məhdudlaşdırmalara isti 

baxmırlar. Konfransda iştirak edən rumıniyalı və hollandiyalı ekspertlər, eləcə də Avropa Şurasının təmsilçisi 

Veronika Kotek internet mediasına dövlət nəzarətinin yolverilməz olduğunu deyiblər. Media hüququ üzrə 
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ekspertlər mövcud qanunvericiliyin internet mediasındakı məzmunla bağlı problemləri həll etmək üçün yetərli 

olduğunu və əlavə cəza mexanizmlərinin bu sektorun inkişafının qarşısını almağa yönələcəyini düşünürlər. 

Onların fikrincə, dövlət hansı sahəni tənzimləməyə cəhd göstərirsə, o sahə geriləyir. 

 

İnternet mediasının təmsilçiləri də ―tənzimləmə‖yə xeyli ehtiyat və şübhəylə yanaşır. Çünki lüğətimizin də 

xəsisliklə izah etdiyi bu söz Azərbaycanın indiki durumunda nizama salmadan çox nəzarət altına alma 

assosiasiyasını verir. MTRŞ internet mediasını çərçivəyə salmaq istəyir  

Əslində, bunu MTRŞ də inkar etmir. Qurumun hüquqşünası Tohid Əliyev ―Media forum‖a açıqlamasında deyir 

ki, söhbət internet mediasına dövlət nəzarətindən gedir: ―Bu nəzarəti həyata keçirmək üçün bir qurum olmalıdır. 

Şərt deyil ki, MTRŞ olsun, başqa qurum da ola bilər. Amma mütləq hansısa çərçivə, tənzimləmə mexanizmi 

olmalıdır ki, hər kəs ağzına gələni yazmasın‖.  

T.Əliyev onu da əlavə edir ki, əsas məsələ internet mediasının məzmununa nəzarətdir: ―Texniki nəzarəti Rabitə 

və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi həyata keçirir. Hər hansı hadisə baş verəndə Milli Təhlükəsizlik, 

Daxili İşlər nazirlikləri müdaxilə edə bilir. Amma internetdə gedən məlumatlara nəzarət edən qurum, bu işi 

tənzimləyən mexanizm yoxdur. Televiziya, radio, qəzetlərlə bağlı hansısa qaydalar var və qanun pozuntusu 

olanda da həmin qaydalar əsasında tədbir görülür. İnternetlə bağlı da belə olmalıdır. Məsələn, saytlar hardansa 

icazə almalıdırlar, yaxud onlar qayda pozuntusuna yol verəndə onlara qarşı hansısa konkret tədbirlər 

görülməlidir‖. 

Oxşar fikirləri N.Məhərrəmli ―Azərbaycanda internet mediasının tənzimlənməsi‖ konfransında da səsləndirirb: 

―Media qanunlarında internetlə bağlı müddəalar, hüquq varsa, bu, Milli Teleradio Şurasına aiddir. Amma 

məsələ burasındadır ki, televiziya və radionu izləmə mexanizmi var, internetin izlənməsi mexanizmi yoxdur. 

Televiziyada və radioda qanun pozulursa, izlənir, tədbir görülür, internetdə isə bu, mümkün deyil. Ona görə də 

internet mediası tənzimlənməlidir‖. 

Amma necə? Bu sualın cavabını MTRŞ-də bilmirlər. T.Əliyev MTRŞ-nin konkret layihə və təkliflərinin 

olmadığını bildirir. Beynəlxalq təcrübəni araşdıran ekspert nə deyir 

Azərbaycan rəsmiləri beynəlxalq təcrübəyə istinad edəcəklərini deyirlər. Amma məsələ ondadır ki, bu sahədə 

beynəlxalq təcrübə də köməyə gəlmir. Çünki internet mediasını tənzimləmə metodları ayrı-ayrı ölkələrin söz və 

mətbuat azadlığına, informasiya əldə etmək azadlığına, insan haqlarına münasibətinə, hətta mentalitetinə görə 

dəyişir - bir neçə ildir Britaniyanın Lids Universitetində internet hüququndan dərs deyən və bu sahədə elmlər 

namizədi olan türkiyəli ekspert Yaman Akdəniz belə deyir.  
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İnternet və insan haqları mövzusundakı araşdırmalarını rəhbərlik etdiyi ―Cyber-Rights & Cyber-Liberties‖ adlı 

qeyri-hökumət təşkilatı çərçivəsində davam etdirən Y.Akdəniz Avropa Birliyi və BMT-nin bu sahədəki 

toplantılarının əksəriyyətində ekspert qismində çıxış edib və internet hüququ sahəsində ən yaxşı 

mütəxəssislərdən biri sayılır. Bu sahədə bir neçə kitab və araşdırmanın da müəllifi olan Y.Akdəniz ―Media 

forum‖a açıqlamasında internet mediasının qanun və cəza mexanizmləri ilə tənzimlənməsinin mümkün 

olmadığını söyləyib: ―Çünki internetdə risklər var və onların tamam ortadan qaldırılması mümkün deyil. 

Kompüterimizdə gördüyümüz saytlar əksər halda bizim yaşadığımız ölkədə fəaliyyət göstərmir. Bu səbbədən 

onları öz ölkənizin qanunları ilə tənzimləyə bilməzsiniz. Amma bu o demək deyil ki, qanunlar qəbul olunmur və 

ya olunmamalıdır. Qərbi Avropa ölkələrinin əksəriyyətində məzmun tənzimləmələri var. Amma vahid standart 

yoxdur. Çünki hər ölkənin həssas olduğu məsələlər var. Mənim uzun illər yaşadığım İngiltərədə ən çox 

həssaslıq uşaq pornoqlrafiyası ilə bağlıdır. Almaniyada, Fransada irqçi saytlara münasibətdə çox həssasdırlar – 

belə saytlara yasaq var. Türkiyənin durumu daha fərqlidir – qəbul edilən qanunda bir sıra cinayətlər sadalanıb 

və o cinayətlərin hər hansı birinin müşahidə olunduğu saytlara senzura tətbiq edilir. Məsələn, 13 aydır 

―Youtube‖ saytına giriş məhkəmə qərarı ilə yasaqlanıb. Səbəb bu saytda Atatürkü təhqir edən materialın 

yayımlanmasıdır. Türkiyə qanunvericiliyinə görə, internet səhifəsində ―Atatürk əleyhinə həyata keçirilən 

cinayətlər haqqında qanun‖da yer alan hallara rast gəlinərsə, bu, həmin resursun cəzalandırılması üçün əsasdır‖.  

Amma ekspert bildirir ki, belə senzura heç bir ölkədə işə yaramır: ―Bir neçə ildir Avropa ölkələri mövcud 

qanunvericiliklə kifayətlənməyib internetlə bağlı yeni siyasət yürüdür. Saytları bağlaya bilmirlər, texniki 

imkanlardan istifadə edib sayta girişi yasaqlayırlar. Yəni bir az Türkiyənin etdiyi kimi edirlər. Amma təbii ki, 

bu da yetmir. Bu gün Türkiyədə kimdən soruşsanız, ―youtube.com‖ saytına necə girmək lazım olduğunu sizə 

deyər. Bunun qarşısını almaq mümkün deyil‖.  

Y.Akdəniz qeyd edir ki, internetlə internet mediası arasındakı sərhədi müəyyənləşdirmək də xeyli çətindir: ―Bu 

yaxınlarda İslandiyada Avropa Şurasının yeni media ilə bağlı konfransı keçirildi. Tədbirdə Azərbaycan 

təmsilçisi də iştirak edirdi. Orada da bu suala cavab tapmağa çalışdıq - internet mediası nədir? Ortaya konkret 

nəticə çıxmadı. Bütün ölkələrdə radio, televiziya və yazılı mətbuatla bağlı ayrıca qanunlar var. Amma internet 

bütün hüquqi yanaşmaları qarışdırır. Məsələn, bloqçular jurnalistdir, yoxsa yox; saytı olan bir nəfər media 

qanununa tabe olmalıdır, yoxsa yox – belə qəliz suallar ortaya çıxır. Onların cavabını tapmaq isə o qədər asan 

deyil‖. Dünya təcrübəsi: İnterneti kim necə tənzimləyir?  

 

ABŞ 
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İnternet mediasının texniki baxımından tənzimlənməsi məsələsində heç bir problem yoxdur, məzmun 

baxımından tənzimləmə isə söz azadlığı kontekstində həyata keçirilir. 1996-cı ildə hökumət ―Kommunikasiyada 

əxlaq‖ qanunu qəbul edərək internetə müdaxiləyə çalışıb. Lakin qanun ifadə azadlığı baxımdan konstitusiyaya 

zidd sayılıb və ləğv olunub. Məhkəmə qərarında internetin düşüncələrin sərbəst dolaşdığı məkan olduğu, ona 

televiziya kimi baxmağın və dövlət tərəfindən müdaxilənin yolverilməzliyi vurğulanıb.  

 

2001-ci ilin sentyabrın 11-də Nyu-Yorkda baş verən terrordan sonra ABŞ-da internetlə bağlı sərt təhlükəsizlik 

tədbirləri gündəmə gəlib. Həmin ildən ―Vətənpərvərlik qanunu‖ ilə internetdəki məlumatların izlənməsi 

qanuniləşdirilib. Almaniya 

İnternet mediası ilə bağlı ayrıca qanun yoxdur və geniş yayılmış fikir bundan ibarətdir ki, mövcud qanunlar bu 

sahəni tənzimləmək üçün kifayətdir. Amma 1997-ci ildə Almaniyada 16 əyalətin iştirakı ilə media xidmətləri 

haqqında rəsmi müqavilə (MDStV) imzalanıb və bu müqavilə internet mediasının da fəaliyyətini tənzimləyir. 

Həmin müqaviləyə görə, əyalətlərin mətbuat qanunlarında yazılı mətbuat üçün qoyulan ―impressium‖ şərti 

internet mediası üçün də keçərlidir – yəni hər bir sayt sahibi yayıma məsul olan ən azı bir nəfərin adını, soyadını 

və ünvanını göstərməlidir. Həmin şəxs saytdakı bütün məlumatlara görə məsuliyyət daşıyır.  

Eyni zamanda, sənədə görə, bütün hüquqi və fiziki şəxslər internet mediasında haqlarında yer alan məlumatlara 

cavab vermək və ya onları düzəltmək haqqına malikdir. Almaniyada internet qəzetinin tərifi də məlumdur. 

2001-ci ildə Köln Əyalət Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərara əsasən, internetdə davamlı olaraq yerləşdirilən 

məhsulları qərar çıxarmaq səlahiyyəti olan redaksiya heyəti hazırlayırsa, bu resurs internet qəzeti sayıla bilər.  

 

Avstraliya 

 

İnternetin tənzimlənməsi həm federal səviyyədə, həm də əyalətlər səviyyəsində qanunlara əsaslanır. Şikayətlərə 

baxan federal subyekt mövcuddur və bu subyekt yalnız hostinq və server xidmətlərini təmin edənlər üçün 

keçərlidir, saytın məzmununa cavabdeh olanlara aid deyil. Ölkədə internet mediasına nəzarəti Kommunikasiya 

və Media Şurası (Teleradio Şurası və Telekommunikasiya İdarəsinin birləşməsi nəticəsində yaradılan qurum) 

həyata keçirir. Saytlarda gedən hər hansı məlumatın hüquqa uyğun olub-olmadığını qanunvericilik əsasında 

Kommunikasiya və Media Şurası müəyyənləşdirir. Əgər hər hansı saytda hüquqa zidd məlumat yerləşdirilibsə 

və ya hər hansı saytın fəaliyyəti bütövlükdə qanuna uyğun deyilsə, bu zaman Kommunikasiya və Media Şurası 
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hostinq xidməti göstərən quruma xəbərdarlıq məktubu göndərir. Xəbərdarlıqdan sonra hostinq xidməti 

Avstraliya daxilində qeydiyyatdan keçən saytın yayımını dayandırmaq məcburiyyətindədir.  

Qanuna görə, provayderlər hər hansı xarici sayta çıxışı bağlamağa borclu deyil. Amma Kommunikasiya və 

Media Şurası filtrləmə-bloklama, başqa sözlə, süzgəc proqramlarını hazırlayanlara arzuolunmaz xarici saytlar 

haqqında məlumat göndərir ki, onlar həmin saytları ―qara siyahı‖larına salsınlar. Avstraliyada internet 

səhifələrində yol verilən qanun pozuntuları ilə əlaqədar ayrıca qanun yoxdur, bu pozuntulara da cinayət 

hüququna dair ümumi qanunlar tətbiq edilir. Böyük Britaniya 

 

İnternetlə bağlı ayrıca qanun mövcud deyil. 1996-cı ildə internetdə qanuna uyğun olmayan məzmunla mübarizə 

məqsədilə İnternet Müşahidə İdarəsi (Internet Watch Foundation) adlı qeyri-hökumət təşkilatı yaradılıb. 

Təşkilatın internetdə gedən materiallardan vətəndaşların fərdi şəkildə şikayət edə bilməsi üçün yardım-məsləhət 

xətti (hotline) var. Həmin xətlə təşkilata daxil olan məlumat, onun qanuna uyğun olub-olmadığı araşdırılır, daha 

sonra materialın çıxış nöqtəsi müəyyənləşdirilir və İngiltərə polisinə bildiriş göndərilir. Britaniyada dövlət sirri 

haqqında qanunlar internetə də tətbiq olunur. Təhqirə qarşı da qanun var (Diffamasiya Aktı – 1996 ) - bir nəfər 

internet vasitəsilə başqasını təhqir edirsə, burada serverin məsuliyyəti yoxdur. Amma serverə cavabdeh adamlar 

bu təhqirdən xəbər tutanda səhifəyə girişi dayandırmırsa, məsuliyyət daşıyır. Britaniyada həm yerli, həm də 

beynəlxalq saytları izləyən kiberpolislər fəaliyyət göstərir.Sinqapur  

Media İnkişaf Şurası (radio və televiziyaların fəaliyyətini tənzimləyən qurum) həm də internet yayımçılığına 

nəzarət edir. 1996-cı ildən internet mediası ayrıca subyekt kimi qəbul edilib. Hansı məzmunda məlumatın 

qadağan olunmasına dair xüsusi qaydalar mövcuddur. Şura bu qaydaları pozan sayt sahiblərinə cəza vermək 

səlahiyyətinə malikdir, amma öncədən sayta girişi əngəlləyə bilməz, o, daha çox pornoqrafiya, irqçilik və dini 

nifrət yayan materiallara nəzarət edir. Malayziya 

İnternet mediasını tənzimləməni Kommunikasiya və Multimedia Komissiyası həyata keçirir. Bu qurum həm 

internet saytlarının məzmununa nəzarət edir, həm də ictimaiyyəti məlumatlandırır.  

 

Çin 
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Tənzimləmə əsil senzura xarakteri daşıyır. Saytlar süzgəcdən keçirilir. Sərt süzgəc sistemi 1996-cı ildən tətbiq 

edilir. Qərb saytlarına, Tayvandan yazan və hökumətə müxalif olan portallara güzəşt yoxdur – belələrini dərhal 

bağlayırlar. 

Səudiyyə Ərəbistanıİnternet mediası üzərində senzura hökm sürür. 1999-cu ildən internetə çıxış bir mərkəzdən 

həyata keçirilir. Dövlət siyasi və ya dini səbəbdən uyğun hesab etmədiyi saytlara çıxışı bu mərkəz vasitəsilə 

bağlayır. 

 

Vyetnam 

Hakimiyyəti tənqid edən xəbər saytlarına, mühacirətdə olan müxalifət partiyalarının və beynəlxalq hüquq 

müdafiəsi təşkilatlarının saytlarına giriş qadağandır. Bundan başqa, internetdə ifadə azadlığını müdafiə edənləri 

həbs gözləyir.  

 

İran 

 

Dövləti tənqid edən, qadın haqlarını dəstəkləyən saytlara, bloqlara qadağalar var. ―Youtube.com‖a giriş 

yasaqdır. Müstəqil media, vətəndaş cəmiyyəti və insan haqları ilə bağlı saytlar süzgəcdən keçirilir. İran bloq 

yazarlarının ən çox həbs olunduğu ölkələr sırasındadır.  

 

Kuba 

 

İnternetə giriş dövlət nəzarətində olan bir xətdən keçir. İstifadəçi girişini ləğv etməkdən tutmuş saytı tam 

bağlamağa qədər bütün ―təmzimləmə‖ metodlarından istifadə olunur.  

Suriya, Şimali Koreya da interneti bu şəkildə ―tənzimləyir‖.  

Kanada, Danimarka, Norveç kimi ölkələrdə internetin məzmunu heç bir şəkildə tənzimlənmir.  

 Türkiyədə internet mediasi necə tənzimlənir?   
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Bir çox məsələlərdə təcrübəsinə istinad etdiyimiz Türkiyədə internet mediasının texniki tənzimlənməsində ciddi 

problem mövcud deyil. Bu ölkədə kommunikasiyanın digər sahələri kimi internet sektoru da sürətlə inkişaf edir.  

Amma internet məzmunu baxımından xeyli problem var. Beynəlxalq internet hüququ üzrə ekspert olan 

müsahibimiz Yaman Akdəniz Türkiyənin internet baxımından inkişaf etməkdə olan ölkə sayıldığını, amma 

məzmuna müdaxilə məsələsində ciddi problemlərin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, Türkiyədə internetdə 

dövlət məmurları və siyasətçilərə dair məlumatların,  dövlətçilik dəyərlərini aşağılayan ifadələrin yayılmasına, 

irqçilik və terror təbliğatının aparılmasına yönəlik fəaliyyət göstərən saytlara əngəlləmə və süzgəc tətbiq edilir.  

 

Türkiyədə internet 1996-97-ci illərdə yayılmağa başlayıb. 1997-ci ilin sonlarına doğru xəbər portalları və 

tematik saytların sayı artmağa başlayıb. 2000-ci ildə yaşanan iqtisadi böhran nəticəsində işsiz qalan professional 

jurnalistlərin də alternativ media adlanan internet sektoruna transferi ilə bu sahədə xüsusi canlanma yaranıb. 

Mediada söz sahibi olan Doğan, Uzan, Qaramehmet qrupları da internet mediasına yatırım qoymağa 

başlayıblar. Bir tərəfdən xəbər portalları yaradan bu qruplar eyni zamanda sektorun texniki inkişafı 

istiqamətində də rəqabətə başlayıblar.   

İnternet hüququ və interneti tənzimləmə mövzusu isə 2001-ci ildən sonra aktuallaşmağa başlayıb. Həmin ildə 

―Superonline‖ internet şirkətinindən açdığı müxtəlif internet forumlarına rəhbərlik edən jurnalist Coşqun Ak 

məhkəməyə verilib. Buna kimliyi bəlli olmayan bir istifadəçinin  foruma Türkiyədə insan haqlarının 

pozulmasına dair mesaj yollaması səbəb olub. Başqa bir istifadəçi Coşqun Akdan cinayət tərkibi olan bu mesajı 

forumdan silməyi tələb edib. Jurnalist tələbə əməl etmədiyindən istifadəçi onu məhkəməyə verib.  

Məhkəmə internetin qanunla tənzimlənmədiyini, amma Coşqun Akın vəzifəsinin bir qəzetin redaksiya heyətinin 

işinə bənzədiyini əsas gətirərək onun barəsində 40 ay həbs hökmü çıxarıb. Jurnalistin vəkili ―qanunsuz cinayət 

və cəza olmaz‖ prinsipindən çıxış edərək müştərisinin bəraətini istəyib. Amma onun tələbi rədd edilib. Coşqun 

Ak Türkiyənin hərbi və polis güclərini təhqir etmək ittihamı ilə  40 ay həbsə məhkum edilib, daha sonra isə 

həbs pul cəzası ilə əvəzlənib.  

Bu hadisədən sonra hökumət internet mediasının tənzimlənməsi ilə bağlı qanun qəbul etməyə çalışıb. Lakin 

internet mediasında çalışan jurnalistlərin və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının etirazları nəticəsində söz 

azadlığının məhdudlaşdırılmasına yönələn bu qanun qəbul edilməyib.  

Ölkədə internetlə əlaqədar şikayətlərin artması nəcticəsində  2007-ci ilin mart ayında  ―İnternet yayımının 

tənzimlənməsi və internet vasitəsilə həyata keçirilən cinayətlərə qarşı mübarizə‖ qanun (5651 saylı qanun) 

qəbul edilib. Bu sahədə tənzimləmə funksiyasını Telekommunikasiya İdarəsi həyata keçirir.  
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5651 saylı qanuna görə, internet səhifəsində onun sahibi, eləcə də saytı hostinq və domenlə təmin edən hüquqi 

və ya fiziki şəxslərlə bağlı məlumatlar göstərilməlidir. Telekommunikasiya İdarəsi bu tələbə əməl etməyənlərə 

2000 lirədən 10000 lirəyədək cəza verə bilər.  Saytda yer alan məlumatlara görə onun sahibi məsuliyyət daşıyır. 

Ancaq o, səhifəsində yer verdiyi başqasına aid məlumata məsul deyil. Sadəcə, həmin bağlantını açıq şəkildə 

oxucusuna çatdırmaq  istəyi aşkarlanar və təqdimat formasında bu hədəf açıq görünərsə, məsuliyyət daşıyır.  

Səhifəni yerlə təmin edən şəxs onun məzmununa  görə məsuliyyət daşımır. Amma qanuna görə, saytın 

bütünlükdə fəaliyyətini dayandırmaq və ya hər hansı materialı çıxarmaqla bağlı rəsmi xəbərdarlıq edildiyi və 

texniki imkanlar olduğu halda hostinq sahibi buna əməl etmirsə, cəzalandırıla bilər. 

Qanun serverə istifadəçinin yayımladığı hüquqazidd məlumatla bağlı xəbərdar edildiyi təqdirdə bağlantını 

əngəlləmək hüququ verir. Amma serverin verdiyi bağlantı vasitəsilə yayılan məlumatların hüquqa zidd olub-

olmadığını və ya sayt sahibinin qanuna uyğun məlumatlar yayıb-yaymadığını  araşdırmaq məsuliyyəti yoxdur.  

5651 saylı qanun internetdə yol verilməsi cinayət sayılan əməlləri kataloq şəklində müəyyən edir. Bu kataloqa 

görə, internet səhifəsində intihara, uşaqların cinsi istismarına, narkotik maddələrin istifadəsini asanlaşdırmağa, 

sağlamlıq üçün təhlükəli maddə təmin etməyə, fahişəliyə, qumara təşviq edən və imkan yaradan məlumatlar, 

eləcə də  ―Atatürk əleyhinə həyata keçirilən cinayətlər haqqında qanun‖da göstərilən hüquq pozuntuları yer 

alarsa, onun yayımı dayandırılır. Qapadılma qərarını məhkəmə verir. Məhkəmə uzun sürdüyü təqdirdə prokuror 

da internet saytının dayandırılmasına qərar verə bilir. Amma bu qərarı məhkəmə 24 saat içərisində 

təsdiqləməlidir, təsdiqləməzsə, qərar qüvvədən düşmüş sayılır.  

Qanun hər kəsə özünə yönələn ittihamları internet səhifəsində cavablandırma haqqı tanıyır. Bu qanunla əlaqədar 

olaraq internet server və provayderlərinə, eləcə də internet kafelərinin fəaliyyətinə dair ayrıca normativ aktlar 

qəbul edilib.  

2008-ci ilin sonuna qədər Türkiyədə bu qanunun müddəaları əsasında 1115 sayta giriş yasaqlanıb. Bu saytların 

252-ni məhkəmə, 863-nü isə qanunun icrasına nəzarət funksiyası daşıyan Telekommunikasiya İdarəsi 

Başqanlığı qapadıb. Ən çox səs gətirən isə  ―Youtube‖ saytının bağlanması ilə bağlı qərarlar olub. 2008-ci ildə 

bu saytda  Atatürkü və türk bayrağını təhqir edən video yerləşdirilib, İstanbul I Sülh Cəza Məhkəməsi sayta 

girişi yasaqlayıb. Bundan sonra ―Youtube‖ həmin videonu çıxarıb və  məhkəmənin qərarı ləğv olunub. Lakin 3 

gün sonra həmin video başqa saytlarda və təkrar ―youtube.com‖da yayımlanıb. Bu səbəbdən Anraka 5-ci Sülh 

Cəza Məhkəməzi ―Youtube.com‖ və ondan alınan videonu yerləşdirən digər saytlara girişi yasaqlayan qərar 

çıxarıb. Hazırda Türkiyədən ―youtube.com‖a giriş yasaqdır.   
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Bir sıra ekspertlər bu qadağaya hökumətin də əl altından dəstək verdiyini və ya göz yumduğunu iddia edərək 

―youtube.com‖ saytına girişin yasaqlanmasını tənqid edirlər. Y.Akdənizin fikrincə, dövlət saytda yer alan 

qanunazidd məzmunun yayılmasının qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər görə bilər, bütövlükdə sayta 

girişin yasaqlanması isə demokratik prinsiplərə uyğun deyil: ―Çünki ―youtube.com‖ eyni zamanda bir çox 

insanın informasiya əldə etdiyi şəbəkədir. Ona girişi yasaqlamaqla dövlət insanların informasiya əldə etmək 

hüququnu pozur‖.  

 

Bu baxımdan Y.Akdəniz hesab edir ki, internetdə yol verilən cinayətlərlə bağlı dövlətin inzibati metodları işə 

yaramır və Türkiyədəki 5651 saylı qanun da effektiv deyil: ―Əgər internetdə cinayət baş veribsə, bunun üçün 

əlavə qanun qəbul etməyə ehtiyac yoxdur, mövcud qanunvericilik də həmin cinayətlə bağlı cəza tədbirlərinin 

görülməsinə imkan verir.  

Nə fərqi var ki, siz məni qəzetdə təhqir etmisiniz, yaxud internetdə? Sadəcə, internetdə problem odur ki, bəzən 

cinayəti törədən şəxs ölkə daxilində olmur, yaxud həmin sayt xaricdən idarə olunur. Amma bu halda da xüsusi 

qanun işə yaramır. Mən ona görə deyirəm ki, qanun qəbul etməklə internet mediasındakı məzmun problemlərini 

həll etmək mümkün deyil. Təcrübə də göstərir ki, heç bir dövlət bunu həll edə bilmir. Çünki əngəlləmələr yeni 

problemlər yaradır‖.  

 

Tənzimləmək üçün nə etməli? 

 

―Media forum‖a açıqlama verən Türkiyənin ―gerçekgundem.com‖ saytının sahibi və redaktoru Barış Yarkadaş 

da eyni düşüncədədir.  O da hesab edir ki, saytların qapadılması,  məhdudiyyətlərin gətirilməsi problemləri həll 

etmədiyi kimi, internet mediasının inkişafına da zərbə vurur.  

B.Yarkadaş Türkiyədə internetdəki məzmun problemləri ilə bağlə mübarizə metodunun düz olmadığını 

düşünür: ―Məsələn, Türkiyə Atatürkü təhqir edən videolar yayılmladığı üçün ―youtube.com‖ saytına girişi 

qadağan edib. Halbuki inkişaf etmiş ölkələrdə belə məsələlər olduğu zaman məhkəmə o videonun 

qaldırılmasına qərar verir və yazılar, videogörüntülər, şərhlər silinir. Kimsənin də o bilgilərə çıxışına icazə 

verilmir. Amma Türkiyə problemi kökündən həll etdi – saytı qapatdı. Bu, fikir, düşüncəni ifadə etmə azadlığı və 

informasiya əldə etmək hüququ baxımından yanlışdır‖.  
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Bununla belə, B.Yarkadaş hesab edir ki, dövlət internet mediasını qaydaya salmalıdır, sadəcə, bu tənzimləmə 

məhdudiyyət və nəzarət şəklində olmalı deyil, əksinə, internet mediasını təmsil edənlərin hüquqlarının 

qorunması istiqamətinə yönəlməlidir: ―Türkiyədə internet hüququna dair qanun yoxdur. İnternetdə bir problem 

olduğu zaman o, mətbuat haqqında qanuna istinad edilməklə həll olunur. Bu isə çox zaman yanlış qərarlara, 

yanlış nəticələrə gətirib çıxarır. Ona görə də biz hesab edirik ki, internet  mediası digər media növlərindən 

ayrılmalıdır.  

 

Toplumun önəmli kəsimləri, eləcə də internet mediasının təmsilçiləri ilə müzakirələrdən sonra internet qəzet, 

televiziya, radioları əhatə edən qanun qəbul olunmalıdır. Mən çox qanun tərəfdarı olan birisi deyiləm və hesab 

edirəm ki, internet mediasında çalışanlar normal jurnalist etikasına, qəzetçilik fəlsəfəsinə əməl etsələr, ciddi 

problemlər də olmaz. Amma təəssüf ki, bütün dünyada olduğu kimi Türkiyədə də internet mediasında 

məzmunla bağlı problemlər var. Bu problemlərin həll olunması üçün internet mediası subyekt olaraq qəbul 

olunmalıdır. Qarşı tərəfin haqlarını qoruması üçün qarşısında subyekt olmalıdır. Qanunlar düzənlənərsə, 

insanlar haqlarını və məsuliyyətlərini bilərsə, problemlər daha asan şəkildə həll olunar. Əlbəttə, istərdik 

məhkəmələr olmasın, amma bu, mümkün deyil. Ona görə də məhdudiyyət gətirməyən, hər kəsin haqlarını 

təminat altına qalan qanunlar qəbul olunmalıdır‖.  

B.Yarkadaş 5651 saylı qanunun internet hüququnu tənzimləmədiyini deyir: ―Bu yalnız internet cinayətlərinə 

qarşı mübarizə məqsədilə qəbul edilən qanundur, bizim hüquqlarımızı isə təmin etmir. Məsələn, biz keçən ay 

Türkiyənin ən böyük qəzeti ―Hürriyet‖lə məhkəməlik olduq.  Səbəb bu idi ki, biz ―Hürriyet‖in məlumatlarını 

səhifəmizdə yerləşdiririk. Baxmayaraq ki, xəbərlərin ―Hürriyet‖ə aid olduğunu qeyd edirik, amma qəzet iddia 

edir ki, siz hətta istinadla da bizim xəbərlərimizi yaya bilməzsiniz. Buna görə bizi məhkəməyə verdilər. 

Doğrudur, sonra biz anlaşdıq və iddia geri çəkildi, amma məsələ burasındadır ki, məhkəməyə getsək, qanun 

baxımından problemlə üzləşəcəkdik. Halbuki normal internet qanunu olsaydı, məhkəmə qərar verəcəkdi ki, siz 

―Hürriyet‖ qəzetinin məzmununu tamamilə köçürə bilməzsinisz, amma onun xəbərini alıb, altına link verərək 

istifadə edə bilərsiniz.  

Biz bu səbəbdən internet mediasının etik anlayışını da ehtiva edən qanun qəbul olunmasını istəyirik. Yaxud 

reklam vergilərimizin böyük qəzetlərin reklam vergilərindən fərqlənməməsi məsələsini götürək. Düşünün, 

milyonlarla dollar gəliri olan media holdinqləri də 18 faiz ƏDV ödəyir, onun mində biri qədər oxucusu olan 

internet saytı da. Halbuki normalda internet saytının vergisi daha az olmalıdır, çünki gəliri daha azdır. Bu 

istiqamətdə də tənzimləməyə ehtiyac var‖.  
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―Gerçekgundem.com‖un redaktoru deyir ki, 2007-ci ildə ölkədə internet hüququna dair qanun layihəsi 

hazırlansa da, komissiyalarda qalıb. Bunun səbəbi həmin qanunda mürtəce maddələrin yer almasıdır: ―Həmin 

qanun internet mediasının inkişafına xidmət etmirdi. Orada saytın yayımına son verilməsindən, hostinqinin 

qapadılmasından tutmuş hostinq şirkətinin məzmuna görə məsuliyyət daşımasına qədər bir çox bəndlər vardı. 

Bu təxminən ona bənzəyir ki, qəzetdə gedən yazıya görə mətbəə məsuliyyət daşısın. Digər tərəfdən, həmin 

layihədə şərt qoyulurdu ki, bir saytın açıla bilməsi üçün orada jurnalist vəsiqəsi olan ən azı 3 nəfər işlə təmin 

olunmalı, ofisi, ünvanı olamlıdır.  

 

Bunlara görə biz həmin layihəyə qarşı çıxdıq. Çünki internetin məntiqi az insanla çox iş görə bilməkdir. Mən 

evimdə də internet saytı yarada, idarə edə bilərəm. Burada yalnız reklam məsələsi var ki, Maliyyə Nazirliyində 

qeydiyyata alındıqdan, vergi ödəyicisi olduqdan sonra bu problem də aradan qalxır. Ona görə də biz təqdim 

olunan bu layihəyə qarşı çıxdıq. İnternet mediasının təmsilçiləri millət vəkilləri ilə görüşdülər, müzakirələr 

apardılar və layihə komissiyadan keçmədi. Hazırda da bu barədə danışan yoxdur, çünki bir layihənin qəbul 

olunması üçün onun ictimai dəstəyi olmalıdır‖. 

 B.Yarkadaşın dediklərindən belə məlum olur ki, Türkiyədə internet mediasının təmsilçiləri bu sektorun ənənəvi 

mediadan ayrılmasını və xüsusi qanuna tabe olmasını istəyirlər. Y.Akdəniz isə bunun çox çətin oldğunu 

düşünür: ―Bilirsiniz ki, Türkiyədə jurnalistlərin sarı vəsiqələri var və bu vəsiqəyə sahib olan jurnalsitlərə bir sıra 

əlavə hüquqlar, güzəştlər verilir. İnternet mediasında çalışanlar da belə vəsiqələrinin olmasını və onlara da əlavə 

hüquqlar tanınmasını istəyirlər. Amma bu, çox çətindir. Çünki bu gün bloqları olan şəxslər də jurnalist olmaq 

istəyirlər. Dünyada və Türkiyədə elə bloqçular var ki, köşə yazarlarından çox oxunur. Ona görə də bu tarazlığı 

qorumaq çox çətindir. İnternet radio, televiziya və qəzet kimi birmənalı deyil‖.  

Türkiyə təcrübəsindən, eləcə də ötən yazımızda qeyd etdiyimiz misallardan da göründüyü kimi, interneti və 

bunun da içərisində internet mediasını tənzimləmək o qədər də asan deyil. Amma ortaya çıxan bir nəticə var ki, 

bütün ölkələrdə internet mediasına münasibət demokratiyaya, söz və fikir azadlığına, informasiya əldə etmək 

hüququna münasibətə paraleldir.  

Müsahibimiz Yaman Akdəniz deyir ki, hökumətlər özlərinin tarixi, mədəni, siyasi, dini, əxlaqi və inzibati 

dəyərləri ilə bağlı ənənəvi məhdudlaşdırmalarını internetə də tətbiq etməyə çalışırlar: ―İnternet hər ölkədə ayrı 

təsirə malik olduğu kimi, onun inkişafına və tənzimlənməsinə yanaşmalar da dövlətlərə görə dəyişir. 

Dövlətlərin internet mediasına yanaşmasında demokratik dəyərlərə, hüquqa sayğısı, nə dərəcədə informasiya 

cəmiyyəti olmaq istəyi, digər dövlətlərlə münasibəti və texnologiyanı mənimsəmə səviyyəsi mütləq rol 

oynayır‖.  
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Ekspert bu baxımdan da Avropada internetin məzmunu ilə bağlı tənzimləmələrə isti yanalışmadığını bildirir. 

Onun sözlərinə görə, xüsusilə Avropa Birliyinin bu məsələyə münasibəti daha qətidir – internet məzmununun 

əngələnməsi yolverilməzdir, tətbiq olunan cəzalar isə demokratik cəmiyyət dəyərləri ilə ziddiyyət təşkil 

etməməlidir.  

   

 

 

Avropa Birliyinin mövqeyi 

 

Avropa Birliyinin qəbul etdiyi sənədlər göstərir ki, bu qurum da internet mediasının və ümumiyyətlə internetin 

tənzimlənməsi ilə bağlı vahid standart müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkir. Bu çətinlik Avropa Komissiyasının 

1996-cı ildə qəbul etdiyi ―İnternetdə hüquqa zidd və zərərli məzmun‖ aktında belə ifadə olunur: ―Ayrı-ayrı 

məzmun kateqoriyalarının səbəb olduğu mental problemlər bir-birilərindən köklü şəkildə fərqlənir. Bunlara çox 

fərqli hüquqi və texnoloji cavablar tapılması lazımdır. Məsələn, uşaqların böyüklər üçün olan pornoqrafik 

məzmuna çıxışı ilə böyüklərin uşaqlar haqqındakı pornoqrafiyaya çıxışı kimi ayrı-ayrı mövzuları bir-birinə 

qarışdırmaq təhlükəli olar‖. 

1997-ci ildə Avropa Komissiyası internetin tənzimlənməsi məqsədilə plan hazırlayıb və bu planda da ―zərərli və 

hüquqa zidd məzmunlara müdaxilə fərqli olmalıdır‖ yanaşması şərti əksini tapıb. Düzdür, nə həmin planda, nə 

də digər qurumların qərarlarında zərərli məzmunla hüquqa zidd məzmunun bir-birindən necə ayrılacağı 

göstərilib.  Amma istər həmin planda, istərsə də digər normativ aktlarda AB-nin yanaşması açıq şəkildə əksini 

tapıb. Məsələn, haqqında danışdığımız zərərli internet məzmunu ilə bağlı plan saytların qapadılmasını deyil, 

internet istifadəçiləri üçün özütənzimləyici, məzmun izləyici, beynəlxalq standartlara uyğun dərəcələndirmə və 

filtrləmə proqramlarının inkişaf etidirilməsini nəzərdə tutur.   

AB-nin internet cinayətlərinə qarşı həyata keçirdiyi tədbirlərdən biri də xəbərdarlığa əsaslanan məsuliyyət 

sistemidir. Bu sistem elektron ticarət aktında əksini tapıb.  Akta görə, AB üzvü olan dövlətlərdə serverlər sayt 

sahibinin qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olduğuna dair məlumata malik deyillərsə, məsuliyyət daşımamalıdırlar. 

Bununla yanaşı, sənəddə qeyd edilir ki, dövlətlər serverlər üzərinə qanunsuz fəaliyyətlər və məlumatlarla bağlı 

dərhal xəbərdarlıq etmək məsuliyyətini qoya bilərlər.  
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AB-nin 2006-cı ildə  qəbul etdiyi Terrorizmə Qarşı Tədbirlər Planında isə internetdən terrorçuların istifadəsinin 

qarşısını almaq məqsədilə dövlətlər arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi, radikal qrupların internetdən pis 

məqsədlərlə istifadəsinin təsbit edilməsi, bu yöndə tədbirlər görülməsi kimi maddələr yer alıb. Bundan əlavə, 

AB-yə üzv dövlətlərdə iqrçilik və əcnəbi düşmənçiliyi ilə mübarizə məqsədilə  çərçivə qərarının hazırlanmasına 

başlayıb.  Qərar layihəsi nifrətə və şiddətə təşviq, soyqırım, müharibə və bəşəriyyətə qarşı cinayətləri 

dəstəkləmə, inkar etmə və ya ciddi şəkildə aşağılama kimi halları əhatə edir. Bu layihə qəbul edildikdən sonra 

internetə də tətbiq olunacaq.  

Amma nə qəbul edilən qərarlarda, nə də layihələrdə internetin məzmununa yönəlik məhdudlaşdırıcı, əngəlləyici 

inzibati tədbirlər nəzərdə tutulur.  Avropa Komissiyasının interneti əngəlləmə siyasətini tövsiyə etməməsinin 

arqumenti budur ki, bağlanan saytlar sürətlə yenidən ortaya çıxır. Digər tərəfdən, mövcud filtrləmə sistemlərini 

yox etmək mümkündür və bir çox saytlar bunu edirlər, yəni süzgəc sistemi yetərli deyil.  

Ona görə də komissiya hesab edir ki, istintaq aparıb bu saytlara məsul olanları müəyyənləşdirmədən və 

mühakimə etmədən məzmunu serverlər vasitəsilə yox etmək və ya ona çıxışı əngəlləmək çözüm deyil. AB-nin 

rəyinə görə, əngəlləmələr mümkündür, amma bunlar ifadə azadlığı başda olmaqla insan haqlarını 

məhdudlaşdırmamalıdır. Məhdudlaşdırma demokratik cəmiyyət üçün lazımlılıq və qanuni məqsədlərə uyğunluq 

prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil etməməlidir.    

 

Avropa Şurası nə deyir? 

 

Avropa Şurası təşkilat səviyyəsində internetlə 1997-ci ildən ilgilənməyə başlayıb. Xüsusilə internet 

cinayətlərinin artması müzakirələrin başlamasına səbəb olub və 1997-ci ildə Avropa Şurasının nəzdində 

kibercinayətkarlığa qarşı mübarizə məqsədilə ekspertlərdən ibarət komissiya yaradılıb. Komissiyanın ekspertləri 

2001-ci ilin iyul ayında Kibercinayətkarlığa Qarşı Avropa Konvensiyansının son variantını hazırlayıblar. 

Konvensiyanı ilk olaraq Xorvatiya, Estoniya, Macarıstan, Litva və Albaniya rafitikasiya ediblər. Sənəd bu 

ölkələrdə 2004-cü ildən qüvvədədir. Hazırda Kibercinayətkarlığa Qarşı Avropa Konvensiyası Avropa Şurasına 

üzv olan 25 ölkədə ratifikasiya olunub və qüvvəyə minib. AŞ-yə üzv olmayan ölkələrdən yalnız ABŞ 

konvensiyanı ratifikasiya edib, Kanada, Yaponiya və Cənubi Afrika da konvensiyaya qoşulublar, amma hələlik 

onu ratifikasiya etməyiblər.  

Azərbaycan Kibercinayətkarlığa Qarşı Avropa Konvensiyasını 2008-ci il iyunun 30-da imzalayıb, lakin hələ bu 

sənəd Milli Məclisdə ratifikasiya olunmadığından qüvvədə deyil. Azərbaycanla yanaşı Avstriya, Belçika, 
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Çexiya, Gürcüstan, Yunanıstan, İrlandiya, Lixtenşteyn, Lüksemburq, Malta, Çernoqoriya, Polşa, Portuqaliya, 

İspaniya, İsveç, İsveçrə və Böyük Britaniya da Kibercinayətkarlığa Qarşı Avropa Konvensiyasını ratifikasiya 

etməyiblər.  

Türkiyə, Rusiya, Monako, San-Marino və Andorra isə konvensiyaya qoşulmayıblar.  

 

Kibercinayətkarlığa Qarşı Avropa Konvensiyası internetdə bilgisayar sistemləri, şəbəkələr və ya məlumatlar 

əleyhinə həyata keçirilən əməllərə, eləcə də məzmunla bağlı problemlərə cinayət və üsul hüququ baxımından 

yanaşan ilk beynəlxalq müqavilədir. Konvensiyanın məqsədi bu sahədəki milli qanunvericiliklərin 

uyğunlaşdırılması və onu imzalayan dövlətlərin müvafiq qurumları arasında əməkdaşlıq imkanının 

yaradılmasıdır.   

2005-ci ildə Avropa Şurası bu konvensiyaya əlavə olaraq ―Bilgisayar sistemləri vasitəsilə həyata keçirilən 

irqçilik və əcnəbi düşmənçiliyi xarakteri daşıyan əməllərin cəzalandırılmasına dair‖ protokolu müzakirəyə 

çıxarıb. Quruma üzv olan ölkələrdən yalnız 13-ü - Albaniya, Bosniya və Hersoqovina, Xorvatiya, Cənubi Kipr, 

Danimarka, Estoniya, Finlandiya, Fransa, Latviya, Litva, Norveç, Sloveniya, Ukrayna, Makedoniya əlavə 

protokolu imzalayıb. 2006-cı ildən protokol qüvvəyə minib. Protokola görə, onu imzalayan dövlətlər internetdə 

irqçiliyə və əcnəbi düşmənçiliyinə yönəlmiş məlumatları cinayət saymalıdırlar. 1940-45-ci illər arasında həyata 

keçirilən soyqırım və bəşəriyyət əleyhinə cinayətlərin inkarı, aşağılanması, onların legitim sayılması da bu 

cinayətlər sırasına daxildir.  

2007-ci ilin iyun ayında qüvvəyə minən  Terrorizmin Qarşısının Alınmasına dair Avropa Konvensiyası isə 

internetdən xalqı terrora təşviq, terror məqsədilə iştirakçı toplama, terror təlimi üçün vasitə kimi istifadə 

olunmasına qarşı mübarizənin hüquqi çərçivəsini təmin edir. Bu konvensiyanı imzalayıb, ratifikasiya edərək 

milli qanunvericiliyinə salan hər bir dövlətdə belə məzmunlu internet məlumatları cinayət hesab olunur. 

Kibercinayətkarlığa Qarşı Avropa Konvensiyası və əlavə protokol məzmun cinayətləri ilə bağlı hər hansı sayt 

qapatma və ya girişi yasaqlama tədbiri nəzərdə tutmur. Terrorizmin Qarşısının Alınmasına dair Konvensiyada 

da saytların bağlanması tədbiri əksini tapmayıb. Avropa Şurasının bütün sənədlərində bağlantı və host təmin 

edənlərin hüquqları qorunur. Avropa qanunvericiliyinə görə, bağlantını təmin edən tərəf cinayət xarakterli 

məlumatlara yer verən internet səhifəsinə yer ayırdığına və ya onu bağlantı ilə təmin etdiyinə görə yalnız bir 

halda suçlu sayıla bilər - əgər bunda bir qəsdi, məqsədi olarsa.  

Avropa Şurasının Kibercinayətkarlığa Qarşı Konvensiya Komitəsi hüquqazidd məzmun daşıyan saytları 

əngəlləmə təşəbbüslərinin hüquqi məsuliyyət yaratdığını düşünür. AŞ Nazirlər Komitəsinin 16 noyabr 2007-ci 
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il tarixli tövsiyə qərarında isə üzv dövlətlər internetdəki məhdudiyyətsiz yaradıcılığı və xəbərləşmə azadlığını 

təşviq etməyə çağırılıb. Qərarda qeyd olunub ki, internet səhifəsinə sahib olmaq istəyən şəxslər qarşısında hər 

hansı icazə və ya buna bənzər məhdudiyyət şərtləri qoyulmamalıdır.  

Sənəddə rəsmi qurumların internetə nəzarət, məhdudiyyət və süzgəc tətbiq etməməsinin önəmi vurğulanıb. 

Həmçinin o da qeyd edilib ki, internetə məzmunla bağlı qoyulan çərçivələr digər kommunikasiya vasitələrinə 

tətbiq olunan məhdudiyyətlərdən çox olmamalıdır.  

Nazirlər Komitəsinin 6 mart 2008-ci il tarixli qərarında da İnternetdə Xəbərləşmə Azadlığına dair 28 may 2003-

cü il tarixli deklarasiyaya istinad edilərək qeyd olunub ki, dövlət qurumları ümumi nəzarət, əngəlləmə və süzgəc 

tətbiqi vasitəsilə dövlət məlumatlarına çıxışı, eləcə də internetdə sərhəd tanımayan digər əlaqələri  

kəsməməlidir: ―Bir sıra üzv ölkələrdə xalqın bir sıra yerli və xarici saytlara çıxışının siyasi arqumentlərlə  

əngəllənməsi meylləri var. Dövlətin nəzarətinə əsaslanan bu və ya başqa cəhdlər qəti şəkildə qınanmalıdır‖.  

Qərarda  üzv dövlətlərdə internet məzmununa çıxışı qadağan edən hər hansı müdaxilənin ifadə azadlığını pozma 

və virtual məkanda informasiyaya çıxışı yasaqlama mənasına gələ biləcəyi vurğulanıb. Nazirlər Komitəsi qeyd 

edib ki, internetə bu cür məhdudiyyətlər Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 10.2-ci maddəsinin tələblərinə 

uyğun olmalıdır. Sənədə görə, yalnız internet istifadəçiləri könüllü olaraq və məsuliyyətini hiss edərək süzgəc 

tətbiq etməsi bu sistemdən istifadəni haqlı çıxara bilər. Əks halda filtrləmə sistemi Avropa İnsan Haqları 

Konvensiyasının 10-cu maddəsi ilə müdafiə olunan söz azadlığı və informasiya əldə etmək hüququna ziddir. 

Qərarda deyilir ki, internet istifadəçilərinin məzmunun filtrlənməsi və əngəllənməsi qərarlarına etiraz və izahat 

istəmək hüququ olmalıdır.  
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ĠNTERNET MEDĠASININ TƏNZĠMLƏNMƏSĠ: HÖRÜMÇƏYĠ TORA SALMAQ OLARMI? (II yazı) 

 

 

Qanunvericilik bazası 

 

―Azərbaycanda internet mediasının tənzimlənməsi ilə bağlı qanunvericilikdə ciddi problem mövcud deyil. Daha 

doğrusu, bu sektorun məzmun baxımından tənzimlənməsi üçün hər hansı qanunvericilik təşəbbüsünə ehtiyac 

yoxdur. Sadəcə, mövcud qanunları müəyyən qədər inkişaf etdirmək olar‖. Media Hüququ İnstitutunun rəhbəri 

Rəşid Hacılı belə deyir.  

Ekspertin ―Media forum‖a verdiyi açıqlamaya görə, internet mediasının məzmun baxımından tənzimlənməsi ilə 

bağlı qanunvericilik bazası yetərlidir: ―KİV haqqında qanunda medianın digər subyektlərinə aid edilən 

tənzimləmə internet mediasına da aiddir. Tutaq ki, hansısa özəl məlumatı  yaymaq və ya kimisə təhqir etmək 

qəzet üçün hansı hüquqi məsuliyyəti yaradırsa, internet saytı üçün də o məsuliyyəti yaradır. Sadəcə, mövcud 

qanunvericiliyi müəyyən qədər inkişaf etdirmək olar. Məsələn, diffamasiya haqqında qanunun qəbulunu 

sürətləndirmək lazımdır‖.  

Rəşid Hacılı Azərbaycanda internet  mediasının texniki və infrastruktur baxımından tənzimlənməsi ilə bağlı 

qanunvericilik və təcrübə problemlərinin olduğunu söyləyir.   

―İREX-Azərbaycan‖ media təşkilatının hüquqşünası Ələsgər Məmmədli də internet mediasının 

qanunvericilikdə subyekt olaraq qəbul olunduğunu deyir və ―KİV haqqında‖ qanunun əsas anlayışlarına istinad 

edir: ―Həmin bölmədə kütləvi informasiya vasitələrinin formaları göstərilib: dövri mətbu nəşrlər - qəzet, jurnal, 
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toplu, bülleten və başqa nəşrlər; teleradio proqramları; informasiya agentlikləri; internet; kinoxronika 

proqramları və digər yayım formaları. Göründüyü kimi, Azərbaycan qanunvericiliyində internet medianın bir 

qolu olaraq qəbul edilib və bu sahədəki tənzimləmələrə media aspektindən baxmaq  lazımdır. Bu o deməkdir ki,  

kütləvi informasiya vasitələrinin hüquq və vəzifələrinə dair qanunvericilikdəki normalar teleradiolara, mətbuata, 

informasiya agentliklərinə şamil olduğu qədər internet üzərindən yayımlanan bütün formalı yayımlara da 

aiddir‖.  

Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz  də bu sahədə qanunvericiliklə bağlı ciddi 

problemlərin olduğunu düşünmür: ―Rəsmi nümayəndələr çıxışlarında onu vurğulayırlar ki, internetdə hansısa 

zərərli informasiyalar,  təhqirlər və digər bu kimi məsələlər yer alır və bu səbbədən tənzimləməyə ehtiyac var. 

Amma məncə, bu əndişələri əsas gətirib internet mediasını tənzimləmək cəhdində bulunmaq əsassızdır. Çünki 

bu məsələlərlə bağlı qanunvericilik var. ―KİV haqqında‖ qanun, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin, Cinayət 

Məcəlləsinin müvafiq maddələri, ―Uşaq hüquqlarının müdafiəsi haqqında‖ qanunun müddəaları internetdə 

ortaya çıxacaq belə problemləri tənzimləməyə yetir. Ona görə də  mən hesab edirəm ki, bu sahədə yeni 

qanunvericilik təşəbbüsləri ilə çıxış etmək internet mediasının fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına yönəlib‖.  

Osman Gündüz ölkə rəsmilərinin beynəlxalq təcrübədən çıxış edərək tənzimləmə metodları təklif etdiklərini, 

amma bunun yanlış olduğunu bildirir: ―Bakıda təşkil olunan konfransda da demokratik nəzarət mexanizmləri ilə 

bağlı fikirlər səsləndi. Amma hətta bu mexanizmləri də Azərbaycana tətbiq etmək təhlükəlidir. Hansısa qurum 

yaradıb və ya hansısa quruma səlahiyyət verib internet mediasına nəzarəti ona həvalə etmək demokratik ənənəsi 

olan ölkələrdə problem yaratmaz. Amma Azərbaycan kimi demokratik ənənəsi olmayan ölkələrdə bu qurum 

dərhal senzora çevriləcək. Azərbaycanda hələlik internetə ali hakimiyyət səviyyəsində senzura yoxdur. Amma 

belə faktlar olub ki, ayrı-ayrı məmurlar səviyyəsində provayderlərə təzyiqlər edilib, hansısa saytlar bağlanıb. Bu 

da demokratik ənənənin olmamasının göstəricisidr.  

Ona görə də hətta demokratik ölkələrdəki ən gözəl qanunları ştamplayıb tətbiq etmək də bizdə senzura ilə 

nəticələnəcək. Bu səbəbdən də, məncə, tənzimləməyə tələsmək lazım deyil.  Üstəlik, Azərbaycanda internet 

mediası ilə bağlı elə ciddi problemlər də yoxdur ki, xüsusi tənzimləməyə ehtiyac  olsun. İnternetin həyat tərzinə 

çevrildiyi Avropa ölkələrində hələ bu məsələ indi müzakirəyə çıxarılır, biz hara tələsirik? Hələ Avropa anlaşıb 

vahid standart müəyyənləşdirə bilməyibsə, biz hansı təcrübəyə istinadən  tənzimləməyə çalışırıq?‖ 

 

Rabitə Nazirliyi tənzimləməyə ehtiyac görmür 
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Mütəxəssislərin bu fikirlərini müəyyən mənada Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin 

nümayəndəsi də bölüşür. Nazir müavini Rüfət Gülməmmədov deyir ki,  Azərbaycanda internet mediasının 

tənzimlənməsi sahəsində problem yoxdur: ―Açığı, mən bilmirəm, söhbət  nəyi tənzimləməkdən gedir. 

Avropanın belə internet mediasının tənzimlənməsi ilə bağlı standartı yoxdur. Hansı addımları atacaqlar, 

təklifləri nədir  - məlum deyil.  

Azərbaycan internetin qlobal problemləri ilə məşğul olmur. Bunu müəyyənləşdirən böyük dövlətlər var. Hətta 

bu yaxınlarda informasiya cəmiyyəti üzrə dünya sammitində də bu məsələ müzakirə olundu və ortaq məxrəcə 

gəlinmədi. Çünki interneti tənzimləmək mümkün deyil.  Əgər Avropada, dünyada hansısa standartlar qəbul 

olunarsa, biz də baxarıq, məqbul saysaq, həyata keçirərik. Hazırda mən Azərbaycanda buna ehtiyac görmürəm. 

İnternetdə təhqirə, qanun pozma hallarına gəlincə, bunun da həlli yolları var. Nə fərqi var ki, adam qanunu 

harda pozub – qəzetdə, ya saytda? Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri var, tədbirlər görülə bilər‖. 

Belə məlum olur ki, hələlik Milli Teleradio Şurasını çıxmaqla istər rəsmi qurumlar, istər də mütəxəssislər 

internet mediası ilə bağlı ciddi təhlükənin olduğunu düşünmürlər və onun tənzimlənməsinə ehtiyac duymurlar. 

Digər maraqlı tərəf – internet mediasının təmsilçiləri nə düşünürlər? Bu sualın cavabına keçməzdən əvvəl 

Azərbaycanda internet medianın durumu barədə qısa statistik məlumatlara nəzər salaq. 

 

Azərbaycanda internet mediasının real durumu 

 

Ölkəmiz internetlə  1990-cı illərin sonlarında tanış olmağa başlayıb. 1996-97-ci illərdən sonra ilk internet media 

resursları yaranıb. Bunlar qəzetlərin internet versiyaları olub. Azərbaycan İnternet Forumunun məlumatına görə, 

hazırda ölkədə 100-yə yaxın internet media resursu fəaliyyət göstərir, amma onlardan təxminən 50-ni internet 

media üçün qəbul olunmuş parametrlərə uyğun hesab etmək olar. Əksər populyar qəzetlərin və informasiya 

agentliklərinin saytları var.  

Azərbaycan İnternet Forumu cəmi 10-15 saytın  internet auditoriyasına təsir göstərdiyini qeyd edir. Bunların 

arasında ―Lent.az‖ , ―Day.az‖, ―Anspress.com‖, ―Mediaforum.az‖, ―APA.az‖, ―Musavat.com‖, 

―News.bakililar.az‖, ―1news.az‖, ―Novosti.az‖, ―Aze.az‖, ―Vesti.az‖, ―Azadliq.org‖ saytları önə çıxır. 

―Qaynar.info‖, ―Top7.az‖, ―Xeberler.az‖, ―Contact.com.az‖ və digər bu kimi saytlar da oxunur. Saytların aylıq 

təxmini auditoriyası 200-300 min nəfərdir.  
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Rəsmi məlumatlara görə, ölkə üzrə cəmi 900 min nəfər (12 faiz) əhalinin internetə çıxışı var. Onlara 32 internet 

provayderi xidmət edir. İstifadəçilərin böyük əksəriyyəti internetə Dial-up vasitəsilə 56 kilobit/san. sürətlə 

qoşulur ki, bu da qlobal şəbəkənin imkanlarından geniş istifadəni çətinləşdirir.  

Amma internetin imkanlarını məhdudlaşdıran problemlər təkcə bu deyil. Azərbaycan İnternet Forumu bu 

problemləri belə qruplaşdırır:  

- İnternet  auditoriyasının yetərli inkişaf etməməsi, internetin bahalığı və  keyfiyyətinin aşağı olması. Audio və  

video xəbər sistemlərinin zəif inkişaf etməsi də bununla  bağlıdır; 

-  Kadr problemi - internet jurnalistlərinin azlığı;  

-  Dövlət  dəstəyinin olmaması və internet mediasının tamamilə diqqətdən kənarda qalması; 

- Ciddi investisiya yatırımına mane olan hadisələr; 

- Reklam bazarının zəif inkişafı;  

- Müəllif hüquqları ilə  bağlı problemlər; 

- Ciddi marketinq  araşdırmalarının olmaması; 

- Texniki-texnoloji problemlər ( hostinq , domen, dil, internet mediasının idarəetmə sistemləri və s.); 

- Online  rejimdə xəbərlərin sistemləşdirilməsi və təqdim edilməsi üzrə mərkəzləşdirilmiş  xəbərlər 

aqreqatorunun olmaması;  

- RSS kanalların bütün internet mediası  subyektlərində olmaması, internet KİV  subyektlərinin  texniki 

cəhətdən xeyli dayanıqsızlığ; 

Osman Gündüzün sözlərinə görə, Azərbaycanda internet mediası ilə bağlı yox, bu subyektin özünün 

problemləri var də diqqət ona yönəlməlidir: ―Azərbaycanda fəaliyyət göstərən cəmi 10-15 sayt varsa, bunu 

tənzimləməyə nə ehtiyac? Söhbət ondan getməlidir ki, niyə internet media subyekti azdır?  Saytların sayı niyə 

azdır, niyə bəyan etdikləri inkişaf səviyyəsinə uyğun deyil?  

Neft Akademiyasındakı hadisə göstərdi ki, Azərbaycanda internet mediasına ehtiyac var, amma serverlər 

dözmür. Kritik anda bizim internet mediamız texniki baxımdan çökür. Bir dəfə Gürcüstandakı müharibə, sonra 

da Neft Akademiyasındakı hadisə zamanı gördük ki, internet mediası məzmun baxımından deyil, məhz texniki 

baxımdan fors-majora hazır deyil. Bu o deməkdir ki, münaqişə vəziyyətində olan Azərbaycanda sabah 

müharibə başlasa, bizim internet resurslarımız ona dözəsi halda deyil. Bu problem qoyulmalıdır və müzakirə 
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olunmalıdır ki, niyə internet mediası dayanıqsızdır? Ölkə rəhbərliyi KİV-ə dəstək proqramları hazırlayır, amma 

heç birinndə internet mediası subyekt olaraq nəzərə alınmır. Subyekt olaraq görmədikləri internet mediasını 

niyə və necə tənzimləmək istəyirlər? Azərbaycanda bazara nəzarət edən internet subyektləri ona görə tab 

gətirmirlər ki, onlara böyük vəsait lazımdır. Bu vəsait isə yoxdur‖.  

R.Hacılı O.Gündüzün saydığı bu problemlərə heç də az önəm daşımayan başqa birini əlavə edir: ―Bizdə 

internetin texniki cəhətdən inkişafı ilə bağlı problemlərin bir çox səbəbləri var. Onlardan ən başlıcası odur ki,  

ölkədə bütövlükdə rabitə üzərində monopoliya mövcuddur, rəqabət yoxdur. İkincisi, interneti ölkəyə gətirən 

şirkət bu sahəni monopoliyaya alıb. Halbuki istənilən ölkədə interneti 10-20 mənbədən almaq mümkündür, 

orada inhisardan söhbət gedə bilməz. Azərbaycanda provayderlərlə bağlı inzibati məhdudiyyətlər var‖. 

 

Ələsgər Məmmədli isə xüsusilə ―az‖ sonluğu ilə qurtaran domen adları üzərində qeyri-rəsmi inhisarın 

mövcudluğunu vurğulayır.  

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları nazirinin müavini Rüfət Gülməmmədov isə internetə nəzarət və inhisarla 

bağlı deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə, ölkədə internetin texniki tərəfləri ilə bağlı məsələlərə təmsil 

etdiyi qurum cavabdehdir və bu qurum da yalnız sektorun inkişafı istiqamətində addımlar atır. 

R.Gülməmmədovun sözlərinə görə, indiyə qədər Rabitə Nazirliyi sayt bağlanması ilə bağlı yalnız bir məhkəmə 

qərarını icraya yönəldib. Bu da qeydiyyatına son verilmiş Seçki Monitorinq Mərkəzinin saytları olub.  

Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə nazir müavinini təkzib edir və saytın qanunsuz, 

məhkəmə qərarı olmadan bağlandığını söyləyir. ―Media forum‖ saytına açıqlamasında A.Məmmədli bildirib ki, 

məhkəmə qərarı ―Emc-az.org‖ və ―Smm-az.org‖ ünvanlı saytların  deyil, təşkilatın qeydiyyatının ləğvi ilə 

bağlıdır: ―Təşkilatın qeydiyyatının ləğvindən bir neçə ay sonra saytlarımıza girmək mümkün olmadı. Biz 

araşdırdıqda məlum oldu ki, xaricdən saytımıza girmək mümkündür. Sonra nazirliyə müraciət etdik, bildirdilər 

ki, Xətai Rayon Məhkəməsinin qərarı əsasında giriş başlanıb. Yəni əslində nazirlik bizim təşkilatın 

qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı qərardan istifadə edərək özfəaliyyətlə məşğul olub. Saytları SMM-in mülkiyyəti 

kimi bağlayıblar, amma bu, hüquqi baxımdan doğru deyil, çünki o saytlar təşkilatın deyil, mənim adıma 

qeydiyyatdan keçib‖. 

A.Məmmədli ifadə azadlığının pozulmasını əsas gətirərək Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyini 

məhkəməyə verdiklərini, rayon və apellyasiya məhkəməsinin onların əleyhinə qərar çıxardığını deyib: ―Biz 

qətnaməni alan kimi Ali Məhkəməyə şikayət edəcəyik, iddiamız təmin olunmasa, Avropa Məhkəməsinə üz 

tutacağıq‖. 
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Beləliklə, məlum olur ki, Azərbaycanda internet mediasının həm də məhkəmə problemi var. Daha doğrusu, 

ölkədə  müstəqil və ədalətli məhkəmənin olmaması faktı informasiya cəmiyyətinin bir parçası olan internet 

subyektləri üçün də təhlükə mənbəyidir. Eyni zamanda siyasi hakimiyyətin xarakteri internet mediasının 

inkişafında özünü ciddi şəkildə göstərir.  

―Day.az‖ saytının təsisçisinin dəyişməsi ilə müşayiət olunan bir neçə günlük dayanma kimi faktlar, 

hakimiyyətin, onun ayrı-ayrı məmurlarının bütövlükdə media üzərindəki avtoritar nəzarətinin həm də internet 

mediasının məzmununa aid olması, hakimiyyət üçün ―arzuolunmaz‖ saytlara texniki xarakterli hücumlar, 

ümumiyyətlə, saytların texniki baxımdan müdafiəsizliyi hər kəs tərəfindən dilə gətirilməsə də, hamıya məlum 

olan gerçəkliklərdir.   

 

Yuxarıda sadaladığımız problemlərin bir çoxu ilə internet mediasının təmsilçiləri də razılaşırlar. Onların 

əlavələri də var.  

―Lent.az‖ saytının baş redaktoru Qabil Abbasoğlunun sözlərinə görə, Azərbaycanda internetin texniki, iqtisadi 

şərtləri, infrastrukturu ilə bağlı çox ciddi problemlər var və bu sahəyə texniki-praktik yardım göstərən qurum 

mövcud deyil: ―Sağlam kabeldən tutmuş tariflərə qədər internet medianın inkişafına mane olan  çox ciddi 

problemlər var və bunlar tənzimlənmir.  Dövlət internet mediasına yardım etmir.  

―APA.az‖ saytının rəhbəri Vüsalə Mahirqızı isə saytların texniki təchizatının zəifliyi ilə yanaşı, internetdə 

müəllif hüquqlarının pozulmasından şikayətçidir: ―Müəllifin internetdə hüququ pozulur, plagiat olur və yaxud 

onun imzasından istifadə olunmur, xəbərləri oğurlanır. Müəllif bunu heç bir formada qanunla tənzimləyə bilmir. 

Çünki ―Müəllif hüquqları haqqında‖ qanunda internetdə gedən yazılarda müəllif hüquqlarının necə qorunması 

ilə bağlı heç bir müddəa yoxdur‖.  

―Anspress.com‖ saytının baş redaktor müavini Kəmalə İsgəndərova və ―Musavat.com‖ portalının redaktoru 

Xalid Kazımlı da texniki problemlərə diqqət çəkirlər.   

―Qaynar.info‖ saytının rəhbəri Zahir Əzəmət isə internetin nəzarət altına alınması prosesinin artıq başladığını 

deyir və bundan narahatlığını ifadə edir: ―Son günlərdə Ədliyyə Nazirliyində internet orqanlarını qeydiyyata 

almırlar. Biz bugünlərdə başqa bir saytımızı qeydiyyatdan keçirmək istədik,  qeydiyyata almadılar. Dedilər, 

internet vasitələri media deyil. Amma əvvəllər belə münasibət yox idi. Bu ona işarədir ki, sistemli şəkildə 

interneti bir əldə cəmləməyə, belə demək mümkünsə, Mətbuat Şurasının başqa formasını yaratmağa çalışırlar‖. 
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Z.Əzəmət internetin sürəti, qiyməti, internet jurnalistikasının peşəkarlığı kimi problemlərin də mövcudluğunu 

dilə gətirir: ―Azərbaycanda internetin surəti qonşu Gürcüstandan 10 dəfələrlə aşağıdır. Ona görə sürəti zəif 

saxlayırlar ki, internet televiziyalar, radiolar yaranmasın. İndiki mövcud sürət buna imkan vermir. Amma indi 

təzyiqlər var, sistem böyüyür. Məcburdurlar ki, internetin sürətini artırsınlar. Sürət artacaqsa, istər-istəməz 

internet üzərindən azad televiziyalar yaranacaq, canlı yayımlar gedəcək, radiolar fəaliyyətə başlayacaq. Bundan 

qorxurlar və ona görə də hansısa şəkildə tənzimləməyə çalışırlar‖.  

Ekspertlərin və internet mediasının təmsilçilərinin dediklərindən ortaya çıxan mənzərə budur ki, Azərbaycanda 

bu sahənin özünün çox ciddi problemləri var. Bu problemləri necə həll etməli? İnternet mediasını 

tənzimləməlimi? Necə tənzimləməli? MTRŞ-in təklif etdiyi tənzimləmə metodu internet mediasının inkişafına 

nə dərəcədə xidmət edə bilər? Azərbaycanda hakimiyyətinin internet mediasını tənzimləmək istəyi bu sektorun 

təmsilçilərini niyə narahat edir?  

 

 

Dünya təcrübəsinin təhlili, ekspertlərin yerli qanunvericilikdən gətirdikləri misallar, internet mediası 

təmsilçilərinin bitib-tükənməyən şikayətləri göstərir ki, bu sahədə tənzimləməyə ehtiyac var. Söhbət Milli 

Teleradio Şurasının təklif etdiyi, Əli Həsənovun timsalında siyasi hakimiyyətin dolayı yolla dəstəklədiyi 

cilovlamadan yox, internet mediasının inkişafına imkan yaradan nizamlamadan gedir.  

 

Nizamlama necə olmalıdır? 

 

―Lent.az‖ saytının baş redaktoru Qabil Abbasoğlu hesab edir ki, Azərbaycanda internetin özünü tənzimləmək, 

qaydaya salmaq, onun texniki, iqtisadi şərtlərini, infrastrukturunu düzəltmək lazımdır: ―İnternet mediasının 

tənzimlənməsi isə yalnız bu sektora dəstək şəklində ola bilər. Əvvəla, internet mediasının fəaliyyətinin 

yaxşılaşdırılması istiqamətində zəruri olan bütün qanunvericilik aktları, sənədlər, təkliflər, əlavə və düzəlişlər 

qəbul edilməlidir. İkincisi, Azərbaycanda internet mediasının fəaliyyətinə praktik olaraq yardım edə biləcək 

texniki-iqtisadi infrastruktur yaradılmalıdır. Üçüncüsü, dövlət internet mediasına vaxtında yardımlar etməlidir‖. 

―Anspress.com‖ saytının baş redaktor müavini Kəmalə İsgəndərova da bu fikirdədir ki, internet mediasının 

dəstək xarakterli tənzimləməyə ehtiyacı var: ―Amma tənzimləmə senzura xarakterli olacaqsa, informasiyanın 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 90 

 

azadlığının qarşısını alacaqsa, azad mətbuatın əleyhinə yönələcəksə, yeni məhdudiyyətlər qoyulacaqsa, bu, 

qəbuledilməzdir‖.  

―1news.az‖ saytının baş redaktoru Günel Həsənova özünütənzimləmə dedikdə məsələyə daha çox məsuliyyət 

anlayışı ilə yanaşma təklif edir. Amma belə anlaşılır ki, o, məsuliyyət deyəndə tənqidi materiallara senzura 

tətbiqini nəzərdə tutur: ―Biz başa düşməliyik ki, internet geniş məkandır. Ona görə də gərək internet məkanında 

Azərbaycan barədə düzgün xəbərlər yerləşdirilsin, olan problemlərə də tənqidi istiqamətdə yox, onların həlli 

nöqteyi-nəzərindən yanaşılsın. Buna biz redaktorlar nəzarət etsək, yaxşı olar‖. 

―Vesti.az‖ saytının baş redaktor müavini Mətin Yaşaroğlu da daha çox özünütənzimləmədən yanadır. Onun 

fikrincə, internet mediasına hansısa nəzarət mexanizmləri tətbiq etmək, hansısa qaydalar qoymaq effektiv də 

deyil, faydalı da deyil: ―Azərbaycanda internet mediasında çalışan insanlar bilməlidirlər ki, Azərbaycanda 

yaşayırlar və professionallıqla yanaşı, milli həssaslıqları da nəzərə almalıdırlar. Məsələn, Ermənistanla bağlı 

xəbərlərdə obyektivliklə yanaşı, həm də azərbaycanlı olduqlarını unutmamalıdırlar. Qalan məsələlər isə 

qanunvericiliklə həll olunur. Məsələn, kiminsə şəxsi həyatı barədə onun özünün icazəsi olmadan hansısa 

xəbərin yayılmasına görə hüquqi məsuliyyət qəzet üçün necədirsə, internet üçün də elədir. Dəqiqləşdirilməmiş, 

dövlət sirri olan, təhqiramiz yazılarla da bağlı qanunvericilik mövcuddur. Bu baxımdan xüsusi tənzimləyici 

mexanizmlərə ehtiyac görmürəm‖. 

―Qaynar.info‖ saytının baş redaktoru Zahir Əzəmət saytların, portalların qeydiyyata alınmasını təklif edir: 

―Bloqlar onsuz da bütün dünyada KİV subyekti kimi qəbul olunmur. Saytlarda, portallarda çalışan jurnalistlərin 

isə digər KİV-lərdə çalışan jurnalistlərdən heç bir fərqi yoxdur. Ona görə də bu subyektlər KİV orqanı kimi 

qəbul olunmalı, fəaliyyəti də müvafiq qanunla tənzimlənməlidir. Amma xüsusi nəzarət mexanizmi tətbiq 

edilməməlidir‖.  

―Azəri-Press‖ Agentliyinin rəhbəri Vüsalə Mahirqızının fikrincə, mövcud olan qanunvericilikdə internet 

mediasına subyekt olaraq imkan və hüquqlar tanımaqla bu sahəni tənzimləmək lazımdır, başqa şəkildə 

nizamlamaya isə ehtiyac yoxdur: ―KİV, müəllif hüquqları haqqında qanunlarda, Cinayət Məcəlləsində 

internetin ciddi faktor kimi nəzərə alınması kifayət edər, əlavə tənzimləmə mexanizmlərinə ehtiyac yoxdur‖. 

Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz internet mediasına dövlət nəzarətindən daha çox, bir 

sıra demokratik dövlətlərdə olduğu kimi, qeyri-hökumət nəzarətinin və özünütənzimləmə mexanizminin 

tərəfdarıdır: ―Məsələn, internet mediası adına iddia edənlərin könüllü qeydiyyatı məsələsini qaldırmaq olar. 

Bunun üçün müəyyən parametrlər də müəyyənləşdirilə bilər – məsələn, saytın təsisçisinin, jurnalist 

komandasının, ünvanının, koordinatının bilinməsi, özünün informasiya istehsalı ilə məşğul olması, interaktiv 

rejimdə fəaliyyət göstərməsi kimi şərtlər qoyulması mümkündür. Amma bu qeydiyyat könüllü olmalıdır. 
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İnternet mediası özü-özünü tənzimləməlidir və üzərindəki nəzarət də inzibati yox, ictimai xarakterli olmalıdır. 

Qanunazidd məqamlarla bağlı isə xüsusi qurum yaratmağa ehtiyac yoxdur, qanunvericilik bu məsələləri həll 

edir‖.  

O.Gündüz hesab edir ki, internet mediasının inkişafı ilə bağlı müzakirələr olmalıdır: ―Mən Mətbuat Şurasının 

sədri ilə də bu məsələni müzakirə edəcəm. Dövlət internet mediasına dəstək verməlidir. Yaxud KİV üçün 

nəzərdə tutulan dəstək internet mediasını da əhatə etməlidir‖. 

Media Hüququ İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı da özünütənzimləmə tərəfdarıdır. Onun fikrincə, dövlət 

istəsə də internet mediasını cilovlamaq mümkün deyil: ―Çünki internet mahiyyətcə elə qurulub ki, onun 

tənzimlənməsinə çalışmaq effektiv deyil və hətta zərərlidir. Tutaq ki, Azərbaycanda hansısa radio internetdən 

yayımlanır. Əgər o Azərbaycandan yayımlanırsa, belə çıxır ki, Milli Teleradio Şurasından lisenziya almalıdır. 

Tutaq ki, Milli Teleradio Şurası lisenziya vermədi. O zaman həmin radio materiallarını rahat şəkildə Çexiyaya 

göndərib ordan yayımlamaq olar. Bunu qadağan etməyə isə Milli Teleradio Şurasının səlahiyyəti və texniki 

imkanı olmayacaq. O zaman nə olacaq? Bu səbəbdən də daha çox özünütənzimləmə üsulundan faydalanmaq 

lazımdır. İnternetin həm texniki, həm də məzmun olaraq özünü tənzimləməsi barədə düşünmək olar. Ölkəyə 

gətirilən internet üzərindən inhisar qaldırılmalıdır. İnternetin texniki bazasını tənzimləmək üçün müstəqil qurum 

yaradıla bilər. Başqa ölkələrdə bu var. Məsələn, Gürcüstanda telekommunikasiya ilə bağlı xüsusi komissiya var 

ki, həm inhisara qarşı mübarizə aparır, həm də ədalətli şəkildə texniki məsələlərin həllinə nəzarət edir. 

Azərbaycanda da bu həyata keçirilməlidir. Məzmunla bağlı məsələdə isə provayderlərin rolu o ola bilər ki, 

müəyyən olunmuş qaydalarla, məhkəmə qərarı əsasında hansısa məzmunu çıxarsınlar. Məzmunu yaradan və 

yayanların özünütənzimləməsinə gəlincə, onlar da bir araya gəlib müəyyən etik prinsiplər müəyyənləşdirə 

bilərlər‖.  

Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, bu təcrübə Türkiyədə artıq var. Bir sıra internet portalının rəhbərləri birləşərək 

İnternet Jurnalistləri Dərnəyi yaradıblar. Həmin dərnək qeyri-hökumət təşkilatı kimi fəaliyyət göstərir və bu 

sektorla bağlı müzakirələrdə effektiv fəaliyyət göstərə bilir.  

Q.Abbasoğlu Azərbaycanda da internet mediası təmsilçilərinin bir araya gəlib, öz problemlərini müzakirə 

etməsinə, konkret təkliflər irəli sürməsinə ehtiyac olduğunu deyir: ―Mən bildiyim qədər, Milli Teleradio Şurası 

təklif edir ki, internet mediasını sadəcə media olaraq qəbul etmək və nəzarət mexanizmi yaratmaq lazımdır. 

İnternet mediasının fəaliyyət formasını da təxminən elektron KİV-ə yaxın hesab edirlər. Amma burda xeyli 

aydınlaşdırılmalı məsələ var. Tutaq ki, mənim bu məsələyə baxışım Milli Teleradio Şurasından fərqlənir. 

Görünür, bu baxışları bir araya gətirmək, uyğunlaşdırmaq, yaxud hansının doğru, hansının yanlış olduğunu 

müəyyən etmək üçün tək Milli Teleradio Şurası ilə deyil, bütövlükdə Azərbaycanda internet mediasını təmsil 
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edənlərin iştirakı ilə müzakirələr açmaq lazım gələcək. Biz əvvəl öz problemlərimizə nəzər salmalı, öz 

baxışlarımızı müəyyənləşdirməliyik‖.  

 

İnzibati tənzimləmə effektiv deyil 

 

İnternetin tənzimlənməsi üzrə dünyadakı mexanizmləri araşdıran türkiyəli mütəxəssis Yaman Akdəniz isə hesab 

edir ki, nizamlamadan öncə risklərin analizi aparılmalı və potensial təhlükələr müəyyənləşdirilməlidir: 

―Problem nədir – dövlət əvvəl bu suala cavab tapmalı, həmin cavabı cəmiyyətə açıqlamalı, təhlükənin reallığına 

cəmiyyəti inandırmalı, sonra mexanizmlərdən danışmalıdır. Sizin dövlətin təmsilçilərinin ifadə etdiyi kimi, 

söhbət internet mediasında təhqirin, böhtanın, qanuna uyğun olmayan materialların önünü almaqdan gedirsə, 

bunun yolları ölkənin qanunvericiliyində var. Onun üçün xüsusi tənzimləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki 

tənzimləmə olduğu zaman mütləq nəzarət mexanizmi olur. İnternetdə isə belə mexanizmlər işə yaramır‖. 

 

Azərbaycan internet mediasının təmsilçiləri də eyni fikirdədirlər. Z.Əzəmət hesab edir ki, niyyət varsa, 

bağlanan saytı başqa bir server üzərindən yayımlamaq olduqca asandır: ―Bir yerdən giriş bağlanacaqsa, gedib 

başqa bir serverdə yeni adla yeni sayt açacaq. Biri Kanadada oturub Azərbaycan dilində sayt yaradacaq. Burdan 

ona hansı qanunu tətbiq edəcəksən, Kanada yoxsa, Azərbaycan qanununu? Və ya biri Almaniyada internet 

televiziyası, radiosu yaradacaq. Buna hansı qanunu tətbiq edəcəksən?‖ 

V.Mahirqızı da oxşar sözlər deyir: ―O sahələr lisenziyalaşdırılır ki, müəyyən maddələr pozulduqda ona sanksiya 

tətbiq etmək mümkün olsun. Tutaq ki, mən internetdə radio və ya televiziya açmışam. Lakin heç bir lisenziya 

almamışam, bu da Milli Televiziya və Radio Şurasının xoşuna gəlmir. Şura hansı formada sanksiya tətbiq 

edəcək? Saytımı bağlayacaq? Axı bunun yolu yoxdur. Üstəlik, Azərbaycanda internet mediası elə bir struktura 

malik olmayıb, formalaşmayıb ki, onun tənzimlənməsindən danışaq. Dünyada internet mediasının 

tənzimlənməsi deyilən bir mexanizm yoxdur. Biz niyə tələsirik?‖ 

 

―Hakimiyyət tənzimləmə adı altında internet mediasını cilovlamaq istəyir?‖ 
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Beləliklə, rəylərdən də göründüyü kimi, internet mediasının tənzimlənməsi təşəbbüsü hamıda şübhə, narahatlıq 

və suallar yaradır. ―İnternet mediasını tənzimləməlimi‖ sualına kimsə birmənalı şəkildə ―hə‖ cavabı vermir. 

Çünki kimsə təklif olunan tənzimləmənin internet mediasının inkişafına xidmət edəcəyini düşünmür.  

V.Mahirqızı hesab edir ki, internet mediasına qadağalar tətbiq etmək, ―bu yazılsın, o yazılmasın‖ demək, 

internet televiziyasının, radiosunun yaradılması üçün hansısa qurumun lisenziya verməsi kimi məsələlər internet 

mediasının inkişafına mənfi təsir göstərə bilər: ―Bu cür tənzimləmə yolverilməzdir‖. 

Q.Abbasoğlu da eyni fikirdədir: ―Şübhəsiz, ölkə qanunvericiliyinin müəyyən tələbləri var ki, internetdə onların 

pozulmasına kimsə əngəl olmaq istəməz. Söhbət terrorçuluqla, pornoqrafiya, uşaq istismarı və bu kimi hallarla 

mübarizə kontekstində bütün dünyada qəbul olunan və bizdə də həyata keçirilən tədbirlərdən gedir. Amma bunu 

bəhanə edib internetin media olaraq fəaliyyətinə, informasiya siyasətinə maneə törədiləcəksə, nəzarət cəhdi üzə 

çıxacaqsa, bu sektoru yönləndirməyə çalışacaqlarsa, internet mediası buna münasibət bildirməli olacaq‖. 

―Musavat.com‖ portalının redaktoru Xalid Kazımlı Milli Teleradio Şurasının təklif etdiyi tənzimləmədən 

narahatlığını siyasi hakimiyyətin ölkədə söz azadlığını məhdudlaşdırmaq istiqamətindəki sistemli addımları ilə 

izah edir: ―Son illər ölkədə azadlıqların məhdudlaşdırılması prosesi sürətlə gedir, o cümlədən insanların azad 

informasiya almaq imkanları məhdudlaşdırılır. Televiziyalar tam inhisardadır, qəzetlər kifayət qədər boğulub, 

bir az açıq qalan yer internet mediasıdır. Ona görə də indi internet mediasını buxovlamağa, boğmağa çalışırlar‖.  

―Qaynar.info‖ saytının baş redaktoru da bu fikri bölüşür: ―İnternet jurnalistikasını ənənəvi jurnalistikadan 

ayırmaq cəhdinin arxasında başqa məqsədlər dayanır. Hakimiyyət interneti yayım orqanı kimi ayırıb nəzarətdə 

saxlamaq, yeri gələndə onu bağlamaq, kiməsə təzyiq vasitəsi kimi istifadə etmək üçün tənzimləmə təklif edir. 

Bu təşəbbüs internet mediasını nəzarətə almaq xarakteri daşıyır. Televiziyaları, yazılı mətbuatı tamamilə nəzarət 

altına alıblar, bu sistemi internetə də tətbiq etmək istəyirlər. İnternetdə bir-iki azad söz ocağı var, onları da 

susdurmağa çalışırlar‖. 

―İREX-Azərbaycan‖ media təşkilatının hüquqşünası Ələsgər Məmmədli hökumət qurumlarında olan insanların 

tənzimlənmə deyəndə nəzarəti nəzərdə tutduqlarını düşünür və bunu yolverilməz sayır. Ə.Məmmədlinin 

sözlərinə görə, Azərbaycanda internetin filtrasiyası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin nəzarəti altındadır və əlavə 

xüsusi qurum yaratmağa və ya hansısa quruma səlahiyyət verməyə ehtiyac yoxdur.  

R.Hacılı da Milli Teleradio Şurasının tənzimləmə təşəbbüsünün daha çox nəzarət mexanizminə əsaslandığını, 

bununsa dünyada qəbul olunmuş qaydalara və demokratik normalara uyğun olmadığını deyir.  
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Tənzimləmə internet mediasının müstəqilliyinin itirilməsinə səbəb ola bilər 

 

Milli Teleradio Şurasının təşəbbüsünə ―Yeni Nəsil‖ Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev belə qiymət verir: 

―Yeddi dayəsi olan uşaq kor olar...‖  

A.Əliyev ―Azadlıq‖ radiosuna açıqlamasında bu atalar misalına üz tutmasını belə əsaslandırıb: ―Nə qədər 

hökumət internet mediasına dəstək göstərmək fikrinə düşməyib, bu sahə inkişaf edəcək, amma internet 

mediasının tənzimlənməsi dövlət qurumlarının maraq dairəsinə daxil olan andan internet mediasında 

çalışanların problemləri başlayacaq. Bizdə qanun da var, dövlət dəstəyi üçün şura da var, pul da ayrılır, Mətbuat 

Şurası da mövcuddur, Teleradio Şurası da, amma inkişaf yoxdur. Əksinə, getdikcə plüralizm dairəsi daralır, 

getdikcə keyfiyyət düşür, tiraj azalır. Yeganə inkişaf edən internet mediasıdır, çünki heç bir tənzimləmə yoxdur. 

İnternetin yeganə problemi odur ki, tariflər yüksəkdir və texniki cəhətdən bu sahə Azərbaycanda çox geridədir‖. 

 

İnternet mediasının tənzimlənməsi təşəbbüsünə internet istifadəçilərinin münasibəti necədir? ―Media forum‖ 

saytı bunu öyrənmək üçün ―Azərbaycanda internet mediasının tənzimlənməsi nəyə gətirib çıxara bilər‖ sualıyla 

öz oxucuları arasında sorğu keçirib. Sorğuda iştirak edənlərin 68.55 faizi bildirib ki, bu tənzimləmə 

Azərbaycanda internet mediasının müstəqilliyini itirməsinə gətirib çıxara bilər. 

Mediaforum.az saytı 

 

E-mənbə: http://www.xariciedebiyyat.azeriblog.com/2009/06/16/internet-mediasinin-tenzimlenmesi-

horumcheyi-tora-salmaq-olarmi-ii-yazi 
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ĠNTERNET: xeyri, zərəri... (ARAġDIRMA) 

 

O bizə nə verib, nə alır 

 

İnternet bu gün həyatımızın ayrılmaz sahəsinə çevrilib. Bizə lazım olan bütün informasiyaları bu müasir 

texnologiya vasitəsilə əldə edə bilirik. Hətta zamanımızda internetin qurbanlarına, xəstələrinə çevrilənlər də az 

deyil.  

İnternet - istifadəçilərin ―məlumatın saxlanması, paylaşması və rahat əldə olunması‖ istəkləri nəticəsində 

yaranmış bir texnologiyadır. Bu texnologiyanın köməyi ilə insanlar məlumatları rahat şəkildə əldə edə bilirlər. 

Bu gün internet demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrini əhatə edir və onun istifadəçilərinin sayı getdikcə artır. 

İnternetdə vahid idarəetmə mərkəzi yaxud vahid müdiriyyət yoxdur. Buna baxmayaraq şəbəkənin belə təşkili 

əslində dərindən düşünülmüş struktur deməkdir. Bu struktur 1969-cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatları 

Təhlükəsizlik nazirliyi tərəfindən işlənib ARPAnet layihəsi çərçivəsində qurulub və on minlərlə dünya 

proqramçılarının kollektiv şüuru ilə getdikcə inkişaf etdirilib və mükəmməlləşdirilib.  
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İnternet Azərbaycan gənclərinə nə verir? 

 

Əvvəla onu deyək ki, hazırda Azərbaycan əhalisinin 11-12%-i İnternet istifadəçisidir. Bu da təxminən 900 000 

nəfər deməkdir. Bu il isə Azərbaycanda İnternet istifadəçilərinin sayında 2007-ci ilə nisbətən təxminən 3 dəfə 

artımın olacağı gözlənilir.  

Hazırda Azərbaycan internetdən istifadə edənlərin sayına görə MDB məkanında aparıcı yerlərdən birini tutur. 

Azərbaycanda internetdən daha çox istifadə edənlər 16-35 yaşlı gənclərdir. Əylənmək məqsədilə internetə daxil 

olan gənclərimiz ümumən internetlə məşğul olan gənclərin təxminən 80%-ni təşkil edir. Yaşı 64-dən çox 

olanların internet istifadəçilərinin ümumi sayında xüsusi çəkisi 0.7% təşkil edir. İstifadəçilərin 55%-i ali 

təhsillidir.  

Dünya təcrübəsi də təsdiqləyir ki, internetdən geniş istifadə olunması ölkənin hərtərəfli inkişafına xidmət edir 

və məhz bu texnologiyalar bəzi problemlərin həlli üçün tutarlı vasitələrdən biri hesab olunur. Bununla yanaşı, 

internet gənclərin həyatında müəyyən mənfi fəsadlar da doğurur. Gənclər mənəviyyatlarına mənfi təsir göstərən, 

arzuolunmaz təsirlərə gətirib çıxaran internet saytlarına daxil olurlar. Bu isə hələ özünü təsdiq etməmiş gəncin 

gələcək həyatının yanlış istiqamətdə formalaşmasına səbəb ola bilər. Hazırda, bu, çox narahatlıq doğuran bir 

məsələdir. 

 

İnternet klublarımızda qiymətlər gənclərin cibinə uyğun deyil... 

 

Multimediya Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz deyir ki, bu gün bilik, informasiya mənbəyi, yaradıcı adamlar 

üçün hər bir şeyin mənbəyi internetdədir. Amma bir problem var ki, internet klublarımızda qiymətlər gənclərin 

cibinə uyğun deyil: ―Keyfiyyətli internet almaq üçün qiymətlər qonşu ölkələrdən qat-qat bahadır. Bu da 

gənclərin internetdən daha sərfəli məlumatlar almaq imkanlarını məhdudlaşdırır. Əlbəttə, internetdə dövr edən 

informasiyalar içərisində gənclər üçün zərərli olanlar da var. Yəni, pornoqrafiya, terrorizmə çağırış və s. Bunun 

qarşısını almaqla bağlı müəyyən tədbirlər görülür və bu işlər sürətlənsə yaxşı olar‖.  

O.Gündüz internetin gənclərin psixologiyasına təsiri məsələsinə də münasibət bildirib və qeyd edib ki, hər şey 

müəyyən həddində, qədərində olanda normal olur: ―Mən düşünmürəm ki, hansısa zərərli informasiyaya bir 

baxış psixologiyaya mənfi təsir etsin. Amma bu davamlı və sistemli olanda təbii ki, təsirsiz qalmaz. Gənclər 

məzmunlu, intellektli oyunlar oynayarlarsa, bu, onlar üçün faydalı olar. Ancaq narkotik maddələrdən, 
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siqaretdən, içkidən asılı olan adamlar kimi internetdən asılı olmaq da artıq xəstəlikdir. Belə hal o zaman yaranır 

ki, uşağa diqqət göstərilmir. İnternetdən asılılıq dərəcəsinə çatmamaq üçün uşaqlar arasında istiqamətverici işlər 

görülməlidir‖.  

O.Gündüz Azərbaycanda internetdən istifadə edən gənclərin ciddi problemlərdən biri kimi faydalı resursların az 

olmasını söyləyir. Onun fikrincə, faydalı resursların çoxu ingilis və rus dilli saytlardadır və Azərbaycan dilində 

belə resursların sayı artsa gənclərimiz onlara maraq göstərəcəklər.  

 

Uşaqlar kompüterin ancaq oyun vasitəsi olduğunu düşünürlər... 

 

İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları İctimai Birliyinin sədri Firudin Əhmədovun sözlərinə görə, 

bütün digər yüksək texnologiyalar kimi internetin də kökü hərbi tələblərə gedib çıxır: ―İlk dəfə olaraq ötən əsrin 

60-cı illərində ABŞ-da hərbi strukturlarda internetdən istifadə etməyə başlayıblar. Sonralar insanlar internetdən 

istifadə etməklə rahat, operativ və rəngarəng informasiya almaq imkanı əldə etdilər. İnternetin meydana çıxması 

ilə köhnə bilik əldəetmə prosesi tamamilə yeni proseslə əvəz olundu. Dövlət müstəqilliyini əldə etdiyimiz 

vaxtlarda Azərbaycanın ali məktəblərində ana dilimizdə elmi ədəbiyyatın çatışmazlığı problemi vardı. Lakin 

indi elmi istiqamətdə ixtisaslaşmış internet saytlarda Azərbaycan dilində ədəbiyyat və mühazirələr var. İnternetə 

daxil olub istənilən mövzuda ədəbiyyatı, mühazirəni tapa bilərik. Amma ana dilində ədəbiyyatın internetə 

yerləşdirilməsi prosesini yüz, min dəfələrlə sürətləndirmək də olar. Hazırda bu istiqamətdə iş gedir. İndi xarici 

ekspertlər digər ölkələrlə bağlı vəziyyəti qiymətləndirəndə o ölkəyə olan informasiya axınının həcmini və 

sürətini əsas götürürlər. Əgər sürət çoxdursa, demək, burada iş görmək olar‖.  

 

Birlik sədrinin sözlərinə görə, internetin sürətli informasiya əldə etmək kimi müsbət tərəfi ilə yanaşı, müəyyən 

mənfi cəhətləri də var. Xüsusən, gənc nəslin nümayəndələri arasında müşahidə olunan bu mənfi cəhətlər 

vaxtında internetdən düzgün istifadə olunmamasından irəli gəlir. Əgər birinci gündən kompüter qarşısında 

əyləşən uşağa internetdən düzgün istifadə başa salınmasa, o yeniyetmə və gənc çağlarında səhv addımlar 

atacaq: ―Əslində, kompüter sistemlərində arzuolunmaz mövzuların qarşısını almaq üçün kifayət qədər texniki 

imkanlar var. Məsələn, ―Windows XP‖ sistemində valideyn nəzarəti rejimi üçün bölmə yaradılıb. Bunun 

vasitəsilə praktik olaraq uşağın mənfi fəsadlar doğura biləcək saytlara daxil olmasının, ümumiyyətlə, 

kompüterin həmin saytı açmasının qarşısını almaq mümkündür. Texniki baxımdan bu cür problemlərin yoluna 

qoyulması üçün elə vasitələr var ki, bir mütəxəssis kimi mən özüm də onlarla bu yaxınlarda tanış olmuşam. 
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İnternetin uşaq və yeniyetmələrin, gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə pis təsir etməsinin səbəblərindən biri də ölkədə 

kompüter biliklərinin səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Çünki bizim məktəblərdə bilikvermə prosesinə diqqət 

göstərilmir, maliyyə sərf olunmur. Ölkədəki bütün orta məktəblərə kompüter dəstləri verilir. Amma 

müəllimlərin kompüter bilikləri çox aşağıdır, şagirdləri öyrədəcək ixtisaslı mütəxəssislər çatışmır. Hətta elə 

məktəblər var ki, orada informatika dərsləri ancaq şagirdlərin kompüterdə oyun oynamaları ilə keçir. 

Kompüterin ancaq oyun vasitəsi olduğunu düşünən şagird onun müsbət tərəflərini təbii ki, heç vaxt anlaya 

bilməz‖. 

 

İnternetdən düzgün istifadə olunmaması homoseksuallığa gətirib çıxarır... 

 

Respublikanın baş psixoloqu Gəray Gəraybəyli isə internetin psixi və psixoloji fəsadlarından danışaraq qeyd 

edib ki, problem, ilk növbədə, kompüterdən düzgün istifadə etməməyin nəticəsində yaranır: ―O ki qaldı 

internetə, burada tibbi və psixoloji problemlərdən söhbət açanda, ilk növbədə, iki məqamı vurğulamaq lazımdır. 

Bunun birincisi, internetdən asılılıqdır. Bu, saytdan asılı olaraq insanların, xüsusilə, yeniyetmələrin ona həddən 

artıq alışmasıdır. Nəticədə, həmin yeniyetmə insanlarla öz arasında olan normal, emosional ünsiyyəti itirir və 

onda autizm - özünəqapanma yaranır. Son dövrlərdə autizmin yeni növləri yaranıb. Bunların bəzisi endogen 

xarakter daşıyır. Tam şəkildə termin kimi istifadə olunmasa da, bu gün sosial autizm də meydana çıxıb. Bu, 

hansısa xəstəliklə bağlı deyil, insanın düşdüyü mühitlə əlaqədar özünə qapanmasıdır. O, normal mühitdən 

uzaqlaşır, insanlarla ünsiyyətə girə bilmir‖.  

 

G.Gəraybəylinin sözlərinə görə, kompüterdən, internetdən düzgün istifadə olunmaması nəticəsində bir çox 

nevroz və psixi pozuntular da meydana çıxır. Yuxu pozuntularını da misal gətirmək olar. Xüsusən, nevroloji 

aspektləri olan uşaqlarda, bu, özünü daha çox büruzə verir. Bizə bununla bağlı edilən müraciətləri araşdıranda 

görürsən ki, yeganə səbəb kompüterdən düzgün istifadə olunmamasıdır. Elə ailələr var ki, orada uşaqların 

kompüterdən necə istifadə olunmasına qətiyyən nəzarət edilmir. Nəzarətsiz qalan uşaq isə 6-8 saat, hətta səhərə 

qədər kompüterin qarşısında oturur. Bu da sonda yuxu pozuntularına, aqressiyaya və digər mənfi əlamətlərə 

gətirib çıxarır. 
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―İnternetdə hansısa mövzuya daha çox maraq göstərilməsi nəticəsində də insan psixikasında problem yarana 

bilər‖ - deyən baş psixoloqun sözlərinə görə, hazırda seksual mövzular internetdə daha geniş yayılıb. 

İnternetdən istifadəsinə nəzarət edilməyən uşaq və ya yeniyetmənin bunu görməsi, maraqlanması bir çox 

hallarda onun normal inkişafına mane olur. Cinsi həyata hələ daxil olmayanlar bu mövzulu saytlara baxırsa, 

onlarda istər-istəməz maraq oyanır. Normal inkişafın olmaması hətta homoseksuallığa da gətirib çıxarır: 

―İnternetin insan psixikasında doğurduğu problemlərdən biri də aqressiyadır. Məsələn, uşaq hər hansı filmə 

baxanda ondan özü üçün nümunə götürür. Hətta bəzən orda insan həyatı üçün təhlükə yaradan halları da normal 

olaraq qəbul edir. Təəssüf ki, bu gün nümayiş olunan cizgi filmlərində kifayət qədər aqressiya doğuracaq 

motivlər var. Azyaşlı uşaq isə onu normal qəbul edir və yeri gələndə tətbiq edir. İnternetdən də düzgün 

istifadənin uşaqlara aşılanmaması onlarda bu cür aqresiyanın baş qaldırmasına gətirib çıxara bilər. Şagird 

kompüterin müsbət tərəfləri ilə yanaşı, doğurduğu mənfi fəsadları da bilməlidir. Bu, daha effektiv bir mübarizə 

vasitəsi olardı. Valideynlər bilməlidirlər ki, övladlarının kompüterlə həddindən artıq məşğul olması onlara 

mənfi təsir göstərir. Bəzən elə hal olur ki, həkimlər uşağa qəti şəkildə kompüterə yaxın getməyi qadağan 

edirlər‖. 

 

Azərbaycanda ―çat‖dan istifadə edənlərin bir qismi seksual azlıqlardır...  

 

Mütəxəssislərin fikrincə, gənclərin ―çat‖ əyləncəsi müəyyən cinayət tərkibli meylləri ortaya çıxır. Bu, əsasən 

Rusiyada qeydiyyat keçmiş internet saytlarına aiddir və onun ―çat‖ strukturundan azərbaycanlı gənclər də 

kütləvi şəkildə istifadə edirlər. Məsələn, həmin ―çat‖lara daxil olub bir balaca yazışanda kimlərin narkotiklərlə 

məşğul olduğunu, kimlərin hansı cinayət tərkibi olan əməllər törətdiyini bilmək olur. Qeyri-rəsmi məlumatlara 

görə, Azərbaycanda ―çat‖dan istifadə edənlərin bir qismi seksual azlıqlardır. Bu da həyat barədə anlayışı hələ 

zəif olan gənclərin hərəkətlərində və həyata baxışlarında fəsadlar yaradır. Digər tərəfdən, məlum olduğu kimi, 

ölkəmizdə internet klubların fəaliyyətinə nəzarət yoxdur. Heç kim bilmir ki, orada gənclər nə işlə məşğul 

olurlar. Bu nəzarətsizlik kriminal elementlərin meydana çıxması üçün münbit zəmin deməkdir.  

Müasir dövrümüzdə kompüter texnologiyalarının sürətlə inkişafı tezliklə bütün dünyanın qlobal kompüter 

mərkəzində birləşəcəyinə dəlalət edir. İndi gənclərin böyük bir qismi vaxtının çoxunu internet klublarda keçirir. 

Onların əksəriyyəti ―çat‖ məqsədi ilə, internetin imkanlarından yararlanırlar. Məhz bunun nəticəsidir ki, bu gün 

ayrı-ayrı çatlarda Azərbaycana aid onlarla otaqlara rast gəlmək mümkündür. Məsələn, təkcə www.mail.ru 

saytının çatında Azərbaycanın adı ilə 15 otaq yaradılıb. Bu nəinki, bizim ölkəmizdə, hətta dünyanın əksər 

ölkələrində də belədir.  
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―Çat‖ nədir? 

 

―Çat‖ ingilis sözü olub, tərcümədə ―boş söhbət‖ deməkdir. Yəni ―boş söhbət‖ etmək istəyənlər çata daxil 

olurlar. Bu cür istifadəçilərin kimliyinin, yaşının, yaşayış yerinin və bəzən hətta cinsinin 100% düzgün qeyd 

edilməsinə heç kim zəmanət verə bilməz. Odur ki, bu cür ―internetbaz‖larla münasibətdə ehtiyatlı olmaq 

məsləhət görülür. İnternetə hədsiz aludəçiliyi xəstəlik adlandıran bir çox mütəxəssislər onları alkoqolik və 

narkomanlarla müqayisə edirlər. Son 5 ildə dünyada virtual dünyaya hədsiz bağlanan 10 mindən çox insan iş 

yerini və ailəsini itirib, hətta intihara meyl edib. Belə insanlar arasında azərbaycanlıların da olduğu inkar 

edilmir.  

Bakıdakı internet klublarında vəziyyət necədir? 

Bakının Binəqədi rayonunda yerləşən internet klublardan birinin sahibi Nicat Məmmədov deyir ki, hər gün 

təxminin 50-70 müştərisi olur. Onun sözlərinə görə, internet kluba gələnlər müxtəlif yaşda olanlardır: ―Beş 

yaşından 45 yaşına kimi müştərilərimiz olur. Bizdə pornosaytlar bağlıdır. Ancaq bəzən xəlvət girənlər də olur. 

Bir qədər böyük yaşda olanlar əsasən qızlarla tanış olmağa can atırlar. Bizim bir müştərimiz var, 45 yaşındadır. 

O, hər gün gəlib qızlarla danışır‖.  

Klub sahibi azyaşlı uşaqların əsasən oyun oynadıqlarını bildirir: ―Bizim klub səhər saat 9-dan axşam saat 23-ə 

kimi açıq olur. Lakin elə insanlar var ki, gecəni də klubda qalırlar. Bizim internet klubun yaxınlığında yaşayan 

bir oğlan var, Murad Ələkbərov. 29 yaşı var, hər axşam gəlir oturur burda, səhər biz klubu açanda görürük hələ 

kompüterin qarşısındadır. O, da əsasən qızlarla tanış olmaq üçün gəlir. Onun dediyinə görə, bəzən qızlar, 

qadınlar ona pul, maşın təklif edirlər ki, onlarla cinsi münasibətdə olsun‖.  

Metronun Elmlər Akademiyasının yaxınlığında olan internet klubun adını bildirməyən sahibi isə müştərilərinin 

əsasən tələbələr olduğunu söyləyir: ―Diplom işi, kurs işi yazmaq, internetdən hər hansı məlumatı tapmaq üçün 

bizim internet kluba gələn çox olur. Bəzən ziyalı insanlar da gəlir. Onlar internetdəki axtarış sistemlərində lazım 

olan materialları axtarıb tapırlar‖.  

Bakı Dövlət Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi Xumar Həsənova internetdən əsasən, seminarlara hazırlaşmaq 

üçün istifadə etdiyini deyir: ―İstəyirəm öz sahəmin mütəxəsisi olum. Ona görə də müəllimlərimin 

öyrətdiklərindən əlavə şeyləri də bilmək istəyirəm. İndiyə kimi heç vaxt çat saytlarına girməmişəm. Məncə ağlı 

başında olan oğlan və ya qız ondan istifadə etməz. Çat boş yerə vaxt keçirməkdən savayı şey deyil‖.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 101 

 

Sonda gəlin etiraf edək ki, artıq həyatımıza daxil olan və xüsusən, gənclərin həmdəminə çevrilən internet 

intellektual inkişafa təsiri əvəzsizdir. Hətta bir çox ailələrin təməli də internetdə tanışlıqdan sonra qoyulur.  

Apardığımız sorğu zamanı internet vasitəsilə tanış olub ailə quran gənclər seçimlərində heç də peşman 

olmadıqlarını və ilk görüş məkanlarının kompüter olmasına baxmayaraq, real həyatda ailələrinin məhəbbət və 

sadiqlik üzərində qurulduğunu deyirlər.  

 

Nigar Məmmədli, Şəhriyar Əlizadə. Lent.az saytı  

 

http://www.xariciedebiyyat.azeriblog.com/2008/11/11/internet-xeyri-zereri-arashdirma 

 

 

Ġsmayıl ĠSMAYILOV 

 

ĠġÇĠ TƏLƏB OLUNUR: KONTENT-REDAKTOR 

  

İnternet ənənəvi jurnalistikanı və çap mediasındakı təsəvvürləri mətbuatın özündən də xəbərsiz dəyişdi. 

Qəzetçilikdəki bir çox atributlar – mürəkkəblə yazılmış əlyazmalar, soyuq redaksiyalarda boynuna şərf, çiyninə 

palto, başına papaq keçirib yazını qələmlə qaralayan redaktorlar, jurnalistlərin məlumat almaqçün qapı-qapı 

gəzmələri, hətta çayxanalarda isti söhbətlər də yoxa çıxmaqdadı.  

 

Yeni anlayış - internet jurnalistikası anlayışı yarandı. Xəbər saytlarının istifadəçiləri, qəzetləri internetdən 

oxuyan, informasiya agentliklərini internetlə izləyən oxucuların sayı artır, internet televiziya, radio və çap 

mediasının vahid meydanına çevrilir.  
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İnternet jurnalistikası ənənəvi jurnalistikadan seçilir, onun öz tələbləri, fəlsəfəsi var. İnternet jurnalisti 

kompüter, mobil əlaqə, fotoaparat, videokamera, rəqəmsal diktofon, müasir skaner, printerlə «silahlanıb». Ən 

əhəmiyyətlisi isə o, daim beynəlxalq şəbəkədədi, bir anın içində istənilən yerdən məlumatı çəkib gətirə bilər. 

İnternet jurnalisti ana dilindən savayı ən azı bir xarici dili bilməli, bir neçəsini isə heç olmasa təxmini başa 

düşməlidi. İnternet jurnalisti elektron poçtla gələn məlumatdan baş çıxarmalı, onu informasiyaya çevirməyi 

bacarmalıdı. 

 

İnternet jurnalistikasında tək müxbirlər yox, redaktorlar da ənənəvi jurnalistikada olduğundan fərqlənir. Yeni 

media yeni redaktor tipini - kontent-redaktorluğu yaradıb.  

 

Müxbir, redaktor, həm də texniki işçi 

 

İngilis dilindən tərcümədə «kontent» mahiyyət, məzmun deməkdi. Bu bir az informasiya ötürmək mənasını da 

verir. Kontent-redaktor anlayışı məlumatla işləyən insanı ehtiva edir. 

 

Saytların heç də hamısı operativ fəaliyyət göstərmir. Çoxlu korparativ, şəxsi saytlar, QHT-lərin, dövlət 

təşkilatlarının internet səhifələri var. Ancaq hər bir internet səhifəsi nə vaxtsa təzələnməlidi və bu vaxt işin 

yaxşı alınması üçün kontent-redaktora ehtiyac yaranır.  

 

Məqalə yazmağı, xəbər, press-reliz hazırlamağı və aydın məsələdi ki, redaktə etməyi bacarmayan adamın 

kontent-redaktor işinin öhdəsindən gələ biləcəyinə inanmaq çətindi. Daha bir tələb texniki savadla bağlıdı. 

Kontent-redaktor kompüterdə ən azı ofis proqramlarından, qrafik proqramdan baş çıxarmalı, saytda materialları 

təzələmək qaydalarını bilməlidi. Kontent-redaktor özündə texniki və yaradıcı qabiliyyətləri birləşdirən şəxsdi.  

 

Varlı şirkətlərdə saytı işlədən adamın, kontent-redaktorun qarşısında qoyulan əsas tələb - bir neçə xarici dili 

bilməkdi. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 103 

 

İmkansız QHT-lər və ya saytını tez-tez təzələməyən dövlət idarələri öz internet səhifələrini bir qayda olaraq 

başqa işlə məşğul olan, amma interneti bilən adamlardan birinə tapşırır. 

 

Əyləncə saytlarını təzələyən kontent-redaktorlarun əksəri texniki bilikləri güclü, yazmaq, redaktə etmək 

qabiliyyəti zəif olan gənclərdi. 

 

Kontent-redaktor üçün ən ağır iş yeri xəbər istehsal edən jurnalist kollektivlərindədi. İnformasiya saytının 

kontent-redaktoru hər gün onlarla xəbər, iri məqaləylə işləyir. O həm müxbir, həm redaktor, həm də texniki 

işçidi. Onun zövqü, yazını şəkil, link, videosüjetlə zənginləşdirə bilməsi oxucuların sayına əməlli-başlı təsir 

edir. Kontent-redaktorun həssaslığı internet səhifəsinin ümumi tərtibatının təkmilləşdirilməsi, yəni sayt 

qurulanda və ya saytın tərtibatı təzələnəndə oxucu üçün daha rahat bir dizaynın tapılması işinə də yaraya bilər. 

 

Kontent-redaktorun problemləri 

 

Azərbaycanlı kontent-redaktora ana dilində olan materialların hərəsi bir şriftdə gələ bilər. Bu, necə deyərlər, 

yerli problemdi. Vətəndaşların elektron poçtla göndərdiyi xəbərlərin faydalı və ziyanlı olanını ayırmaq 

(kontent-redaktor bəzən ictimai təzyiqə məruz qalır, xəbərinin saytda yerləşdirilməsini çox arzulayanlar 

dalbadal elektron məktub yollayır, hətta zəng edirlər), məktuba cavab verib-verməməyi müəyyənləşdirmək, 

təmkini itirməmək isə ümumi «dərddi». 

 

Anonim ünvanlardan gələn informasiyalarla nə cür davranmaq məsələsi də kontent-redaktor üçun çətin işlərdən 

biridi: informasiya yollayanın məqsədini duymaq və hər hansı çirkli oyunun iştirakçısına çevrilməmək istedad 

tələb edir.  

 

Kontent-redaktorun hər gün üzləşdiyi daha bir problem rəsmi mənbələrin, şirkətlərin və QHT-lərin mətbuat 

xidmətlərindən, ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə strurkturlarından gələn press-relizlərdi. Bu cızma-qaralar həm 

müxbirlərin, həm də redaktorların xeyli vaxtını alır. İki-üç abzaslıq xəbərin əvəzinə iki-üç səhifəlik press-
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relizlər olur. Mətbuat xidmətlərinin və piar menecerlərinin xəbər yazmaq qabiliyyətinin artması bütün medianın 

işini xeyli asanlaşdırardı.  

 

Xəbərin istiotu-duzu 

 

İnternet səhifəsindəki materialın oxunaqlılığı həm də onun «bəzəyindən» - maraqlı şəkil və videosüjetlərin, 

liklərin olmasından, hətta şriftinin ölçüsündən asılıdı.  

 

Şəkil materialın ölçüsünə uyğun kəsilməli, mövzudan kənar olmamalıdı. Qeyri-müəyyən şəkillər oxucunu çaş-

baş salır. Azərbaycan mediasında, xüsusilə kriminal xəbərlərin təqdimatında çox vaxt hadisə ilə bağlılığı 

olmayan şəkillər verilir.  

 

Yaxud bilyardla bağlı xəbərdi, azərbaycanlı bilyardçının qələbəsindən və ya məğlubiyyətindən bəhs edir, 

baxırsan, şəkil də var, bilyard şarlarıdı – rəngli, alabəzək... Amma Azərbaycanda yalnız rus bilyardı yayılıb, rus 

bilyardında isə rəngli şar olmur. Rəngli şarlardan daha çox ABŞ-da məşhur olan «Pul» bilyard oyununda 

istifadə edilir. Xırda detaldı, amma nəzərə alınmır…  

 

Şəklin solda, sağda, ya mərkəzdə yerləşdirilməsi də fotodakı şəxsin hansı rakursdan baxmasından asılıdı. Belə 

məqamlara diqqət yetirən kontent-redaktor azdı. Linklərin işləməməsi, üzərində müvafiq işarə peyda olsa da 

şəklin böyüməməsi kimi xırda texniki səhvlər onlayn jurnalistikasının adına yaraşmayan qüsurlardı. Bəzən 

xırdaca qeyri-dəqiqlik bütün işi korlayır, kontent-redaktor yerləşdirdiyi skripti bir də yoxlamalı olur.  

 

İşçi qüvvəsinin məhdudluğu kontent-redaktoru texniki biliklərə daha dərindən yiyələnməyə məcbur edir. O, 

saytda sorğular, bannerlər yerləşdirir, yeni bölmələr yaradır, forumda dəyişiklik edir. Bu onun işi deyil, amma 

nə etməli, informasiya bazarında uduzmaq istəmirsənsə çevik olmalısan.  
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«Siçan»ı şəkilə yaxınlaşdırarkən onun götürüldüyü mənbənin adının ayrıca pəncərədə görünməsinə Rusiya 

saytlarında tez-tez rast gəlmək olur. Bu sırf texniki məsələdi və bizim saytlar da belə imkanlardan istifadə etsə, 

jurnalistikada etik prinsiplərin qorunmasına yaxşı zəmin yaranar.  

 

Kontent-redaktorun səhvləri 

 

«Day.az» saytında getmiş «Fidan və Xuraman Qasımovalar Kapelhausda çıxış edəcək» başlığında tələbəsi 

sözünün itməsi («Fidan və Xuraman Qasımovaların tələbəsi Kapelhausda çıxış edəcək») xəbərə tam ayrı məna 

verib. 

 

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin binasının girəcəyində vurulmuş lövhədə qurumun adının ingilis 

dilində səhv yazıldığı haqda material yayan «1news.az» saytı öz yazısında Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin adının düz getmədiyini görə bilməyib. 

 

«Trend» agentliyinin saytında («Trend.az») yerləşdirilən xəbərdə adı çəkilən idmançıların hamısının adı və ya 

soyadı səhv gedib. Gecə növbəsində çalışan kontent-redaktorun yol verdiyi qüsurdu bu. 

 

İşçi qüvvəsinin çatışmazlığı da saytın keyfiyyətli material hazırlamasına mənfi təsir edir. Vaxtilə çox məşhur 

olan «Realnı Azerbaydjan» qəzetinin onlayn versiyasında («Realazer.com») cəmi iki işçi çalışırdı. 

 

Kontent-redaktor və plagiat 

 

Mənbənin göstərilməməsi, plagiat halları tez-tez müşahidə olunur. Əziyyət çəkib informasiya hazırlayan 

kontent-redaktor etik normalırı gözləyib mənbəni göstərir, amma az sonra öz əməyinin oğurlandığını görür. 

Başqa bir informasiya saytı materialda yalnız ilkin mənbənin adını saxlayır, onu hazırlayana, tərcümə, redaktə 
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edənə istinad etməyi məqbul saymır. Bu, düzgün deyil, axı, tutalım, rus mənbəsi onu sizə Azərbaycan dilində, 

Azərbaycan oxucusunun marağına uyğun hazırlamamışdı. 

 

Belə hallardan qorunmaqçün kontent-redaktor bəzən üzərində çox əziyyət çəkdiyi materialda ilkin mənbəni 

göstərməmək məcburiyyətində qalır. Amma bunun özü də artıq etik normanın pozulması deməkdir. 

 

Fərqli hallar da olur. Səhər elektron poçta Diaspor Komitəsindən press-reliz gəlir, günorta isə «Turan» agentliyi 

eyni məlumatı «etibarlı, diplomatik mənbələrə istinadən» yayır. 

 

Azərbaycanda böyük kollektivi olan bir sıra informasiya agentliklərində, telekanallarda əməkdaşların yerli 

informasiya saytlarına girişinə məhdudiyyət qoyulub. KİV rəhbərləri bu yolla müxbirlərin başqa mənbələrin 

xəbərini mənimsəməsinin qarşısını almağa çalışdıqlarını deyirlər. Belə redaksiyalarda informasiyaya çıxış 

yalnız kontent-redaktorda, rəhbər işçidə olur. Bunun həm yaxşı, həm də pis tərəfi var. Mənimsəmək imkanından 

məhrum olan jurnalist yalnız özü informasiya istehsal edir, amma o, müəyyən qədər informasiya mühitindən də 

məhrum olur, günün nəbzini redaktorun tapşırıqları əsasında tuta bilir. Kontent-redaktorsa istənilən məlumatı 

mənimsəyə bilər. O bütün günü müxtəlif mənbələrə baş vurur, maraqlı informasiyaya rast gələndə müxbirə 

xəbəri yoxlamağı tapşırır. Vaxt varsa, müxbir özü nəsə yazır, yoxdusa onda redaktor hazır məlumatı bir az 

dəyişdirib saytda yerləşdirir.  

Başqa mənbənin yaydığı məlumatı yoxlayıb sonra öz saytında öz məlumatın kimi yerləşdirmək də onu 

mənimsəməkdi. 

 

Başlığı qısa vermək ehtiyacından da bəzi qüsurlar yaranır. «Media forum»da «Səfir ölkədən qovuldu» kimi 

başlığa rast gəlmək olar. Əslində isə bu, faktiki mümkün deyil, səfir nazirliyə dəvət olunur, ona «persona non 

qrata» elan edildiyi bildirilir, ölkəni tərk etmək üçün vaxt verilir. Bu bildiriş elə səfirin mədəni şəkildə 

qovulmasıdı, amma «qovulmaq» ifadəsi işlənməsə yaxşıdı.  

 

«İşçi tələb olunur: kontent-redaktor» 
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Kontent-redaktor informasiya müharibəsinin önündədi, «arxa cəbhə»də hazırlanan məhsul bircə düyməni 

basmaqla onun ixtiyarından çıxıb ictimailəşir. Qalmaqallar, ictimai təzyiq, forumlardakı müzakirələr, mümkün 

məhkəmə çəkişmələri bu müharibənin fəsadları sırasındadı. 

 

Hazırda Azərbaycanda jurnalistikanın tədrisi sistemində internet jurnalistikasına, kontent-redaktorluğun 

tədrisinə xüsusi yer yoxdu. Ancaq internet sürətlə öz şərtlərini diqtə etməkdədi, artıq mətbuat, agentliklər, 

televiziya və radiolar saytsız ötüşə bilmir. Lap yaxın vaxtda «İşçi tələb olunur: kontent-redaktor» tipli elanlara 

rast gələcəyik. Əslində kontent-redaktor axtarışı başlayıb, sadəcə, saytlara yaxşı redaktor axtaranlar bəzən özləri 

də bilmirlər ki, əslində kontent-redaktor axtarırlar. 

E-mənbə: http://mediaforum.az/articles.php?lang=az&page=05&article_id=20081127065121591 

 

 

 

Ramin DEKO 

 

"Bizim milli bloqlarımız" 

 

Pulsuz yaradılan saytlardan kim necə və nə cür istifadə edir 

Kimi intellektuala, kimi erotikaya, kimi də şou-biznesə üstünlük verir - lider erotikadır 

Google.com, blogspot.com, tk və bir neçə gəliri milyon dollarla, hətta milyardla ölçülən saytlar var ki, onların 

nəzdində pulsuz saytlar və yükləmələr var. Kompüterdən başı çıxan hər bir kəs bu saytlarda özlərinə veb səhifə 

aça bilər. Bütün bunlar rus, ingilis və başqa dillərdə olduğundan bəzi (demək olar ki, hamısı) vətəndaşlar burada 

özlərinə sayt aça bilmirlər (insafən bloq açmaq çox çətindir). Nəhayət, Azərbaycan dilində də azeriblog.com 

adlı pulsuz domion-veb saytı Azəri ziyarətçilərinin ixtiyarına verilib. Indi hər kəs çox sadə, tez bir zamanda 

özünə sayt yarada bilər. 
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1473 saytın ―fatihəsi‖ verildi 

 

Təxminən yarım ildir azeriblog.com pulsuz dominion fəaliyyətə başlamasına baxmayaraq (bloqların cəmi 995, 

fəal bloqçular 743) minlərlə bloqçu qeydiyyatdan keçərək azeribloq ailəsinin bir üzvü olublar. Amma tez bir 

zaman kəsiyində belə bir mini saytın yaranması reallıqda bəzi bloqçuların ürəyincədir. Hal-hazırda bloqda 

özünə sayt açmaq çox çətin məsələyə çevrilib. Bu çətinlik bloq rəhbərliyi ilə bağlı deyil. Sadəcə olaraq, loru 

dillə desək, hər yerindən duranın özünə bir yox, bir neçə sayt açması yeni, işlək bloqların yaranmasına mane 

olur. Bunun üçün kiçicik bir araşdırma apardıq. Belə ki, media, reportyor, ekonal, meyxana deyişmələri və 

onlarla sayt bir neçə aydır yaransa da, hələ də işlək vəziyyətdə deyillər. Təsadüfi deyil ki, azeribloq rəhbərliyi 

son üç ayda bloquna heç bir məlumat yerləşdirilməyən saytlara ―yaxşı yol‖ dedi. Beləcə, iki-üç gün bundan 

öncə 1473 saytın ―fatihəsi oxundu‖. 

 

Ən çox oxunan bloqların iş ―prinsipi‖ 

 

Deyirlər, ucuz ətin şorbası olmaz. Azeribloqun ―şorbası‖ ucuz olmasa da, bloqçuların bloqlarının ―şorbası‖ 

ucuzdur. Bütün bu dediklərimizi aydınlaşdırmaq amacıyla azeribloqun istifadəçiləri və ziyarətçiləri haqqında 

araşdırma apardıq. 

Ən çox oxunan bloq - http://monster.azeriblog.com-dur. Ziyarətçilərinin sayı 103335 nəfərdir. Bu qədər 

ziyarətçisi olan bloqun işləmə mexanizmi proqramlar, lətifələr, oyun yükləmələr, hollivud ulduzlarının 

şəkillərindən ibarətdir.  

Ikinci yerdə dayanan - http://podium.azeriblog.com bloqudur. Ziyarətçisi 102697 nəfərdir. Bir müddət bloqda 

hollivud ulduzlarının erotik şəkilləri yer alsa da, indi öz şou biznesmizin ulduzlarını reklam etməklə 

ziyarətçilərini salamlayacaq. 

http://some.azeriblog.com-un ziyarətçisi 71010 nəfərlə ölçülür. Bloqa yazı qoyularkən hiss olunur ki, bloqçu 

şriftdə dəyişilik etdiyindən yazıları oxumaq olmur. Dizayn bərbaddır, səhifədə şou-biznes nümayəndələri, 

tanınmışların karikaturaları olsa da, ―bloq haqqında‖ bölməsində Ramil Səfərovun şəklinin qoyulması saytın 
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qeyri-ciddiliyini göstərir. Yəni bu vətənpərvər oğlanın şəklinə baxıban girdiyin bloqun şou-biznesə aid olmasını 

görəndə hər şey üzə çıxır. 

Ziyarətçilərinin sayı 72593 ölçülən - islam.azeriblog.com bloqa daxil olanları bu cür salamlayır: Burada Allahın 

izni ilə Allah xatirinə yazdığım islama aid məqalələrlə tanış olacaqsınız. Həmçinin inşallah bundan sonra 

çalışacağam ki, bu fani dünyada yaşadığım müddətcə daima yeni məlumatları, maraqlı məqalələri və digər 

faydalı materialları sizlərə çatdırım. Buna görə də istərdim ki, siz də bu xeyir işdə mənə dəstək olasınız". 

Informasiya baxımından o qədər də kasad olmayan bloq yuxarıdakı prinspləri ilə fəaliyyətini davam etdirir. 

http:// ferhad.azeriblog.com bloqu şəxsi bloq olsa da proqramlar, ―bilirsinizmi‖ tipli yazılar və dizaynın 

bərbadlığı ilə ziyarətçilərini salamlayır. 62291 ziyarətçisi var. 

http:// deniz.azeriblog.com ilk onluqda duran yeganə bloqdur ki, bir prinsiplə işləyir. Bəzi bloq sahibləri dostlar 

bölməsində bunu xeyirxah bloq da adlandırırlar. Bloqun əsas məqsədi nəinki bloqların, həm də saytlara dizaynla 

bağlı kömək edir... Xeyirxah bloq həm də öz dizaynı ilə diqqəti cəlb edir. Təsadüfi deyil ki, çox sadə üsulla 

qurulan bloqda ziyarətçilərin sayı 36983-dür. 

http:// islam.azeriblog.com-un bloqçusu http:// qubadli.azeriblog.com-un da rəhbəridir. Ziyarətçilərinin sayı 

32416 nəfərdir. Adından göründüyü kimi Qarabağ bölgəsinə aid informasiyalar yerləşdirilir. Dizaynı 

qənaətbəxş saymaq olar. 

http://menimblog.azeriblog.com bloqunda proqramlara, oyunlara, şou-biznes xəbərlərinə rast gəlmək olar. Bu 

günə kimi 27924 ziyarətçisi olub. 

 

Təxminən 65000-dən bir qədər çox ziyarətçisi olan http://xariciedebiyyat.azeriblog.com dizayn bərbaddır. Bloq 

dünya ədəbiyyatı kimi yaradılsa da, burada çox yersiz yazılara rast gəlmək olur. Məsələn bloqda Azərbaycan 

ədəbiyyatının nümayəndələrinə yer vermək xarici ədəbiyyat sayılmır (o başqa söhbətin mövzusudur ki, 

Azərbaycan yazıçıları dünya ədəbiyyatçıları ilə üzə gələ bilər, ya yox). 

Ana səhifədə yazıların çox olması ziyarətçiləri yorur. Lüğət, dünya klassiklərinin hekayələrinin elektron variantı 

və bu kimi digər maraqlı informasiyalar sadələşdirilmiş axtırış bloqunun müsbət keyfiyyətidir. 

 

Erotik bloqların ziyarətçiləri çoxluq təşkil edir 
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Azeribloqda bloqların mövzu dairəsi aşağıdakı kimidir: Kompyüter və Internet (91), Cəmiyyət (82), Sevgi (62), 

Din (55), Foto bloq (55), Musiqi (47), Siyasət (46), Biznes və Iqtisadiyyat (44), Idman (42), Mədəniyyət və 

Incəsənət (29), Elm və Maarif (28), KIV və Xəbərlər (23), Gülməli (17), Oyun (14), Səhiyyə və Sağlamlıq (9), 

Kino-TV (8), Qadın (4). 

Göründüyü kimi gənclər (bloqçuların əksəriyyəti gənclərdir) əsasən kompyüter, şou tipli bloqlar yaradırlar. 

Düzdür informasiyalı, maarifləndirici bloqlar olsa da, bunlar azlıq təşkil edir. Elə cəmiyyət, elm və maarif kimi 

bloqlarda erotika, ulduzların şəkilləri, proqramlar, oyunlar mövcuddur. Bu, bir daha göstərir ki, Azərbaycan 

gənci intellektuala deyil, pornoqrafiyaya qaçır. Apardığımız araşdırmamızda bir daha bunun şahidi olduq. 

Məsələn on ən çox oxunan sayta nəzər salaq. Orada deniz.azeriblog.com, xariciedebiyyat.azeriblog.com, 

islam.azeriblog.com, qubadli.azeriblog.com-u çıxmaq şərti ilə demək olar ki, hamısı ziyarətçilərinin sayını 

erotik şəkillərlə, proqramlarla artırırlar. 

Olmazmı ki, ziyarətçilərinin sayı 60000 və 100000 arasında olan bloqçular öz bloqlarında intellektual, 

informasiyalı yazılar dərc etsinlər. Bu sualla onların e-maillərinə müraciət etsək də yazı çapa gedənə kimi cavab 

gəlmədi. Amma bu e-maillərə başqa bir qız niki ilə müraciət etdik. O dəqiqə cavab verdilər: ―sizlə tanış olmaq 

olar?‖ Harada və necə görüşək? Digər http:// chat1.azeriblog.com çatında ―salam, necəsiniz, tanış olmaq olar?‖ 

tipli mesajlar yer alır. Bax, budur Azərbaycan gəncliyinin günü-rüzgarı... 

 

Şərhlər bölümünə şərh yerinə 

 

Bildiyimiz kimi bloqlarda şərhlər bölməsi var. Amma ziyarətçilər demək olar ki, şərh bölməsinə heç nə 

yazmırlar. Yazılan ―şərh‖lərin əksəriyyəti də demək olar ki, öz bloquna dəvət mesajından, bəzən adi bir 

salamdan, bəzən onun bloquna öz bloqunda keçid vermək xahişindən, bəzən isə yazıya dəxli olmayan şərhdən 

ibarət olur. Elə bil bloqçular şərh verməyə ərinir və ya öz şərhlərinə inanmsızlıq sərgiləyirlər. Sanki hansısa 

utancaqlıq kompleksi bəri başdan bloqçuların əl-qolunu bağlayır. Nəticədə aktivlik bloqu ziyarət eləməkdən o 

yana keçmir. Erotik bloqlarda isə bir qayda olaraq fəallıq hiss olunur. Məsələn, Cenifer Lopezin şəklinin 

altındakı şərhlərin sayı nə az, nə çox - düz 103-dür! Intellektual bloqlarda isə bu rəqəm ən çoxu 10-15-dir. 

 

Intellektual saytlara maraq yoxdur 
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Bütün bunlarla yanaşı intellektual, informasiyalı saytlar da var. Amma... amma ki, bu bloqların ziyarətçiləri çox 

azdır. Məsələn http://ichiche.azeriblog.com bloqu. Ziyarətçilərinin sayı 4386-dır. Dizaynı qənaətbəxş saymaq 

olar. Bloq gündəlik yenilənməsi, maraqlı yazıları ilə diqqəti çəkir.  http://artyazar.azeriblog.com, 

http://qeshemnecefzade.azeriblog.com,  http://eloglu.azeriblog.com  bu kimi digər bloqları misal göstərmək 

olar. 

 

Bir-birini təkzib edən bloqlar 

 

http://divane.azeriblog.com  bloqu dizayn baxmından korluq çəkir. Bloqun rəhbəri ―saytınızı dizayn edin‖ 

http://deniz.azeriblog.com-in bloqunun rəhbəridir. Saytları dizayn etmək üçün yaradılan bir bloq sahibinin 

özünün başqa bir bloqunda dizayn yox dərəcəsindədir. Ümumiyyətlə, bloqçunun bir neçə saytı varsa, onlar 

demək olar ki, eyni dizayndadır. Divanənin, yazıçı kulturoloq Aydın Xanın xariciedebiyyat, artyazar, islam və 

qubadlı saytları eyni dizayna mailkdir. 

 

Yazıya söz ardı 

 

Son söz olaraq onu demək olar ki, bloqların yaranması təqdirəlayiq olsa da, pornoqrafik, şou-biznes şəkillərdən 

ibarət bloqların həddən çox olması ürək bulandırıcıdır. Aydın Xan deyir ki, onun intellektual bloquna daxil olan 

ziyarətçilərinin cəmi 13 faizi Azərbaycandan, 87 faizi isə xaricdəndir. 

Məsələn, Ermənistanda google.com saytında yaradılan bloqların əksəriyyəti sosial mövzudadır. Intellektual, 

informasiyalı saytların bolluğu belə bloqlarda özünü biruzə verir. O, erməni gəncliyidir...  

 

E-mənbə: http://www.xariciedebiyyat.azeriblog.com/2008/01/13/ramin-deko-bizim-milli-bloqlarimiz 
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Ġnternet radio və televizya Azərbaycanda və dünyada 

 

İnternet jurnalistikanın ən aparıcı növlərindən olan İnternet radio və İternet televiziya gün keçdikcə daha da 

populyarlaşır, öz janr və növlərini yaradır. Müasir dovrdə radio və televiziyalardan çox onların İnternet 

versiyalarına maraq artır. 

 

İnternet radio yarandıgı andan populyarlaşmağa başladı. İnternet radiosu və ya şəbəkə radiosu – İnternet 

vasitəsilə ötürülən səs verliş xidmətidir. İnternet radiosu simsiz rabitədən geniş ötürüldüyünə görə webcasting 

adlanır. 

 

İnternet radio fasiləsiz audio-səs axını vasitəsilə dinləyicilərə çatdırılır. İnternet radio iki növ ola bilər. Birincisi 

hər hansı tezlikdə yayımlanan fm radio dalğasının İnternet versiyası və sırf İnternet radiolar – yəni yayımını 

təkcə İnternet üzərindən yayımlayan radiolar. 
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İnternet radioların üstün cəhəti onun məkan genişliyidir. İnternet radionun konkret hər hansı bir ölkədə 

yayımlanmaq kimi məhdudlaşdırıcı xüsusiyyəti yoxdur. 

 

İnternet radionun texnologiyasında əsasən qaçan səs formatlarından və bu formatları dəstəkləyən proqramlardan 

(―Oggi Vobis‖, ―Windows Media player‖, ―Real Audio‖) istifadə olunur. İnternet radioları populyarlaşdıran 

onların əhatə dairəsinin, auditoriya şəbəkəsinin ənənəvi radiolara nisbətən daha geniş, coğrafi miqyasına görə 

sərhədsiz olmasıdır. 

 

Azərbaycanda da internet son dövrlərdə KİV-lərə sürətlə nüfuz edir. Artıq Azərbaycanda az sayda olsa da 

İnternet üzərindən yayımlanan ənənəvi radioların internet versiyalarına rast gəlmək mümkündür. 

 

Azərbaycanda ilk öncələr xarici İnternet radilar fəaliyyətə başlasa da sonralar milli radiolar da yayımlarını 

İnternet üzərindən yayımlamağa başlamışlar. Hazırda 

 

http://www.azadliqradiosu.az 

http://www.burc.fm 

http://www.antenn.fm 

http://www.media.fm 

http://www.itv.az/radio 

http://www.day.az  

 

-və s veb resurslarda canlı yayım vasitəsilə radioya qulaq asmaq mümkündür. Milli Teleradio Şurasının 30 

oktyabr tarixli qərarı ilə Azərbaycan ərazisində xarici dilli radioların yayımının dayandırılması həmin radioların 

internet üzərindən yayımına marağı artırdı. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 114 

 

 

Belə ki, Azadlıq radiosu, BBC Azərbaycan, Avropa + Bakı və Amerikanın səsi radiolarını öz yayımlarını hal 

hazırda internet üzərindən davam etdirir. 

 

İnternet radiolarda da ənənəvi radiolarda olduğu kimi adətən gündəlik ictimai-siyasi xəbərlər, əyləncə və şou 

xarakterli proqramlar, tok-şoular, müəllif proqramları üstünlük təşkil edir.  

 

İnternet radiolar artıq günü -gündən populyarlaşır və öz xələflərinin reklam bazarıda əməlli başlı sıxışdırır. 

 

Amerikanın ―Bridge Ratings & Research‖ fondunun 2007-ci il üçün verdiyi açıqlamada qey olunmuşdur ki, 

İnternet radioların reklam qazancları onların əhatə dairəsindən asılı olaraq 49-500 milyon ABŞ dolları təşkil 

edir. 

 

Təkcə bu rəqəmlər İnternet radionun ənənəvi radiolardan daha ucuz, qazanclı və XI əsr üçün daha perspektivli 

bir KİV olduğunu sübut eləməyə kifayətdir. 

 

İnternet radiolarla yanaşı İnternet televiziyalar da günü -gündən populyarlaşmaqdadır. İnternet televiziya 

televiziya verilişləri, görüntü və səs axımının İnternet üzərindən müəyyən protokollar vastəsilə ötürülməsi yolu 

ilə öz yayımını qurur. 

 

Əsasən XI əsrin birinci onilliyində İnternet televiziya layihələri üzərində işlərə başlanmışdır. İnternet 

televiziyanın yayımına iki yolla – canlı yayın və görüntünün əvvəlcədən kompüterə yuklənməsi yolu ilə baxmaq 

mümkündür. Bu yayım standartı P2PTV adlanır və bu standartla fəaliyyət göstərən İnternet televiziyaya TV 

Catchup deyilir. 
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İnternet televiziyanın digər bir adı İPTV yəni İP televiziyadır ki, burda verilənlər İnternet üzərindən İnternet 

protokol vasitəsilə ötürülür. Azərbaycanda hal- hazırda İnternet televiziya yoxdur. Azərbaycan İnternet 

istifadəçiləri yalnız http://www.aztv.az, http://www.itv.az, http://www.lidertv.az saytlarından adı çəkilən 

kanalların canlı yayımlarına ―canlı yayım‖ bölməsindən baxa bilərlər. 

 

Lakin daim yenilənən İnternet xidmətləri və yenilikləri nəinki dünyada həmçinin Azərbaycanda da İnternet 

televiziyaların yaranıb ənənəvi televiziyaları üstələyəcəyini deməyə imkan verir. /xeberler.az/   

 

http://deyerler.org/print:page,1,32689-dnternet-radio-vjj-televizya-azjjrbaycanda-vjj.html 

 

 

 

 

Virtual Jurnalistika - Ənənəvi Jurnalistikanın yeni qolu 

 

 Ənənəvi medianı üstələyən, bir çox hallarda çap mətbuatının tirajının kəskin aşağı düşməsınə təsir edən 

elektron şəbəkə öz diktəsini etməkdədir. Dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da internet jurnalistikası geniş 

yayılmaqdadır. Mütəxəssislərin qənaətincə, internet informasiya yayımının bütün formaları üzrə gələcəyin 

jurnalistikasıdır. İnternet jurnalistikasında, jurnalist özünü daha sərbəst hiss edir. Müstəqil jurnalistikanın 

inkişafında da internet müstəsna rol oynayır. Bir sıra ölkələrdə ―internet jurnalistlərin» hazırlığı ilə bağlı 

müəyyən kurslar təşkil edilir. Qlobal şəbəkə ilə işləmək bacarığının aşılanması, informasiya bolluğu içərisində 

lazımi informasiyanın axtarılmasının öyrədilməsi, həmçinin informasiya azadlığı sahəsində beynəlxalq 

qanunvericiliyin öyrədilməsi ölkə jurnalistləri üçün də olduqca səmərəli olardı. 

 

Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda internet qəzetlər məhkəməyə verilmir, qapadılmır, belə qəzet və ya saytın 

əməkdaşları təzyiqlə üzləşmir, onda ölkəmizdə ―İnternet Jurnalistika‖ tam formalaşmalı idi.  
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Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti Osman Gündüzün fikrincə, internet qəzetlərin azlığı siyasi senzura ilə 

yox, maliyyə problemləri ilə bağlıdır. Onun qənaətincə, məhz maddi problem internet qəzetlərinin uzunömürlü 

olmasına imkan vermir. Bir tərəfdən də, şirkətlər, qurumlar internetdə reklam verməkdə maraqlı deyil. Amma 

hazırda bu sahədən də mənfəət əldə edənlər az deyil. 

 

Sadəcə bu imkandan hər bir kəs öz istəyi çərçivəsində düzgün istifadə edir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, 

yazılı medianın inkişaf etdirilməsi üçün internet xəbər saytlarının eləcə də, ―bloq‖ların yaradılması jurnalistlər 

üçün dünyaya açılan yeni pəncərədir. Bundan əlavə, ölkənin İnternet seqmentində də bunun üçün münbit şərait 

mövcuddur. 

 

Hazırda ölkədə jurnalistlər daha çox bloqların yaradılmasına üstünlük verirlər.  

 

Mütəxəssislərin sözlərinə görə, jurnalistlər bloqlar vasitəsi ilə, yazılarını istədikləri kimi, istədiyi dizaynda 

yerləşdirə bilərlər.  

Bloqların müxtəlif növləri var. Bunlar əsasən yazı, foto, audio, mobil və internetin sürətinin artması ilə məşhur 

olan video bloqlara bölünür. Yazı bloqlarının da özünün müxtəlif növləri var. Bloq növləri arasında siyasət, 

dəb, kompyuter, texnologiya və s. bloqlar da mövcuddur.  

Ekspertlər bildirir ki, son beş ildə İnternetin sürətinin əvvəlki illərə nisbətən daha çox artması hətta bloqçulara 

çəkdikləri videoları öz səhifələrinə yerləşdirməyə də imkan verir. Çəkilən hər hansı bir videonun istənilən 

bloqçu tərəfindən internetə yerləşdirilməsi üçün artıq imkanlar genişdir.  

Dünyada bloq xidməti verən meşhur saytlar arasında WordPress, Blogger, Tyrerad ən tanınmış bloqlardır. Bu 

saytlarda siz öz bloqunuzu aça və dizaynını dəyişdirə bilərsiniz. Dizayn dəyişdirmək üçün orada hazır variantda 

olan dizaynlar var ki, siz onlardan da seçə bilərsiniz. Daha ətraflı dəyişdirmə işini aparmaq üçün sizin HTML və 

CSS kodlama sistemini bilməniz vacibdir.  

Bloq açmaq niyə lazımdır? 
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İlk öncə siz bloqunuzu özünüzü ifadə etmək və özünüz haqqında informasiya vermək üçün aça bilərsiniz. 

Bununla belə, başqa insanlara kömək etmək üçün hər hansı bir sahədə ekspert olduğunuzu göstərmək məqsədilə 

hansısa bir məhsul və ya mal haqqında reklam məqsədli bloq qura bilərsiniz. Bu da istənilən halda ilk növbədə 

məlumatlı olduğunuz sahə haqqında özünüzü inkişaf etdirməyə imkan yaradacaq. Çünki siz bloqunuzu 

açdıqdan sonra bu sahə haqqında olan ən son xəbərləri və inkişafları yazıb bloqunuza yerləşdirirsiniz. Bu yolla 

da siz həm özünüzü inkişaf etdirmiş, həm də sizin bloqunuzu oxuyanları məlumatlandırmış olursunuz. 

 

Araşdırmalar göstərir ki, insanlar hətta pul qazanmaq üçün də bloqlardan istifadə edə bilərlər. Belə ki, bloqa 

qoyulan reklamlar maddi gəlir də gətirə bilər. Dostlarınızı bloqunuza baxmağa dəvət etməklə siz bloqunuza 

girən istifadəçilərin sayını artırmış olarsınız. Azərbaycanda tanınan bloq xidmətlərinə misal olaraq bir neçə ildir 

ki, fəaliyyət göstərən azeroo.com saytının bloq xidmətini göstərmək olar. Dünyadakı bloq xidmətlərinin əksinə 

azeroo.com-da bloq xidmətindən istifadə etmək və dizayn deyişdirmək üçün HTML və CSS kodlama sistemini 

bilməyə ehtiyac yoxdur. Belə ki, bu bloq xidməti özündə War xidmətini də birləşdirir ki, bu da digər mövcud 

olan analoqlardan xeyli fərqlidir. Azərbaycanda WAP istifadəçilərinin sayı dial-ur istifadəçilərindən daha 

çoxdur və bu da bloq xidmətindən daha səmərəli istifadə etməyə imkan yaradır. 

 

Yaxşı bloqçu olmağın da öz sirrləri 

Yaxşı bloqçu olmağın da öz sirrləri var. İlk öncə bloqunuzda yazdığınız yazılar çox uzun olmamalıdır, çünki 

internet istifadəçiləri yorucu olduğu üçün uzun olan yazıları oxumağı xoşlamırlar. Bundan başqa, yazıya uyğun 

mütləq fotoşəkil əlavə etmək məsləhətdir. Çünki bu, yazını daha cəlbedici edəcək. Bloqunuza dost linklər əlavə 

edin, misal olaraq bunun üçün dostlarınızın açdıqları bloqların linklərini öz siyahınıza əlavə edə bilərsiniz. 

Bloqunuzu google, yahoo, msn kimi axtarış sistemlərinə qeyd edin, bununla da özünüz və ya digərləri 

tərəfindən axtarışa verilən zaman hər hansı bir mövzu haqqında yazdığınız yazılar daha rahat axtarılacaq.  

 

Məlumat üçün bildirək ki, hər gün dünyada bir milyona yaxın bloq açılır ki, bu bloqlara da nəzarət etmək çox 

çətin məsələdir. Məsələn, Delta Hava Yollarında işləyən bir qadın öz bloqunda şirkətdə baş verən gülməli 

hadisələri yazıb və bura şəkillər yerləşdirib. Şirkətin müdiriyyəti də belə bir vəziyyətin şirkətə maddi və mənəvi 

zərər verəcəyini iddia edərək həmin qadını işdən çıxarıb. Mütəxəssislər, bloq açarkən daha diqqətli olun və 

mütləq bununla bağlı mövcud olan qanunlara riayət etməyə çalışın. Bundan əlavə, bloqunuza girən 

istifadəçilərin şərh yazması üçün imkan yaradın. Onlar sizin bloqunuz haqqında başqalarına deyə bilər və 
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beləliklə də, sizin bloqunuza girən istifadəçilərin sayı artmış olar. Bloq xidmətlərini qeyd edən və onların 

arasında axtarış xidməti verən saytlar da var. Bu saytlar bloqlara əlavə edilmiş yazıları, səsləri, yaxud da mp3-

ləri öz sistemlərinə inteqrasiya etdirir və bunların arasında axtarış verməyə imkan yaradır. Bununla yanaşı, siz 

bloqunuzu google.com, yahoo.com və msn.com kimi saytların axtarış sistemlərinə də qeyd edə bilərsiniz. 

 

Siz bloq vasitəsi ilə, həm də məhşur ola bilərsiniz.  

 

  

Zamirə İlqarə. Rabitə Dünyası.-2009.- 6 mar.- S.11. 

 

http://www.anl.az/down/meqale/rabitadunyasi/rabitadunyasi_mart2009/71967.htm 

 

 

 

Aynur BƏġĠRLĠ 

 

Nədən baĢlanır MƏKTƏB? 

 

SÖHBƏT JURNALĠSTĠKA MƏKTƏBĠNDƏN GEDĠR... 

 

Avropa Şurasının Bakı Slavyan Universitetində həyata keçirdiyi ―Azərbaycanda jurnalistika tədrisinin 

inkişafına dəstək‖ layihəsinin ilkin nəticələri  

Aynur BƏşirli siyasət elmləri namizədi, jurnalistika təhsili və media proqramlar üzrə ekspertdir. Bakı Dövlət 

Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 119 

 

1992-1999-cu illərdə ―Dalğa‖, ―Günay‖, ―Yeni Azərbaycan‖ qəzetlərində müxbir, Prezident Aparatı üzrə xüsusi 

müxbir, baş redaktorun müavini vəzifələrində çalışıb.  

1996-cı ildən pedaqoji, 2002-ci ildən elmi faəliyyətlə məşguldur. ABŞ-ın İndiana Universitetində üzünmüddətli 

elmi məzuniyyətdə (2002, 2005) olub, media-siyasət əlaqələrini araşdırıb. 

―Prezident. Xronika. 1993-97‖kitabının tərtibçisi, ―Azad mətbuatın çərçivəsində. Nyu York Tayms 

Azərbaycandan. Nə? Nə zaman? Necə?‖ monoqrafiyasının, ―Xəbərçilik. Xəbərin toplanması və yazılması‖ 

dərsliyinin, ―Qızıl kitab‖dan etüdlər‖ kitabının müəllifidir.  

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin Həsən bəy Zərdabi (1995), Qadın Jurnalistlər Assosiasiyasının Media Ulduzu 

(2009) mükafatlarına layiq görülüb. 

2009-cü ildən AŞ-nin BSU-da həyata keçirdiyi ―Azərbaycanda jurnalistika tədrisinin inkifaşına dəstək‖ 

layihəsinin meneceridir. 

Bu yazı bir aydır ki, beynimdə dolansa da, hər dəfə onu qələmə almaq məqamı gələndə bir qədər gözləməyə 

qərar vermişəm. Fikirləşmişəm ki, bəlkə, layihənin bəzi vacib işlərini də başa vurandan sonra Milli Mətbuat 

günü üçün yazsam, daha çox yerinə düşər. Amma bir neçə gün əvvəl Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

yanında Təhsil üzrə Komissiyanın müşavirəsindən ―AzərTAc‖ın verdiyi xəbəri oxuyanda düşüncələrimi 

bölüşmək üçün vaxtın yetişdiyini duydum. Komissiyanın sədri, Azərbaycan Respublikası Prezident 

Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin fikir və iradlarının bir qismi ali məktəblərdəki 

nöqsanlarla bağlı idi – Bolonya prosesinin işdə yox, sözdə həyata keçməsi, qocalmaqda olan kadr korpusu, 

Avropa standartlarını bərqərar edə biləcək gənc kadrların qıtlığı, köhnə proqramlar, ingilis dilində və 

informatika sahəsində beynəlxalq test sistemlərinin tələblərinə cavab verə bilməyən məzunlar, ictimai elmlərin 

tədrisində dönüşün olmaması...  

Bu yazı sadalan problemlərə, onların mümkün həlli yollarına Avropa Şurasının BBC Dünya Xidməti Trustla 

(İnam) birlikdə Bakı Slavyan Universitetində həyata keçirdiyi ―Azərbaycanda Jurnalistika Tədrisinin İnkişafına 

Dəstək‖ layihəsinin prizmasından baxmaq cəhdidir.  

Nədən başlamalı? 

Bu sualı ötən ilin yazında layihəyə başlayacağımız ərəfədə biz özümüzə tez-tez verirdik. Biz, yəni tərəfdaşlar – 

BBC Dünya Xidməti Trust (BBC DXT) və Bakı Slavyan Universiteti (BSU). Layihənin müəllifi, həm də 

icraçısı BBC DXT bənzər layihələri artıq Ukraynada və Bolqarıstanda gerçəkləşdirmişdi. MDB və Şərqi 

Avropa təcrübəsi BBC DXT-yə bu məkanda işə başlamazdan əvvəl tərəfdaş axtarışında bir qədər ehtiyatlı 
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olmağı öyrətdiyindən təşkilat layihənin benefisiarını özü seçməyə qərar vermişdi. O zaman – 2008-ci ildə BSU 

jurnalistika ixtisası üzrə ilk məzunlarını buraxmağa hazırlaşırdı, hələ müstəqil jurnalistika kafedrası belə yox 

idi. Amma BBC DXT seçim edərkən başqa amillərə üstünlük vermişdi: universitetin yeniliklərə açıqlığı, təhsil 

siyasətində çevikliyi və layihə iştirakçılarının təkmilləşmək, öyrənmək və öyrətmək istəyi. BBC DXT-nin 

istəkləri öz yerində. BSU-nun rektoru professor Kamal Abdullayevin layihədən öz gözləntiləri vardı: ―Biz BSU-

da model jurnalistika məktəbi qurmaq istəyirik. Təkcə ölkə üçün deyil, həm də region üçün model olası bir 

məktəb. Bizim siyasi-intellektual hədəfimiz budur‖.  

Layihə bu arzuya cavab olaraq onun gerçəkləşməsi üçün ən vacib komponentləri, başqa sözlə desək, istənilən 

məktəbin təməli ola biləcək, onu ayaqda saxlayacaq dörd elementi irəli sürürdü: kurikulumu (tədris planını) 

təkmilləşdirmək; yeni modullar (tədris proqramları) yazmaq, müəllimlərin peşə vərdişlərini yüksəltmək və 

xəbər otağı qurmaq.  

BSU-da layihənin rəsmi icrasına 2009-cu ilin sentyabrında başlanıldı – BBC DXT-nin baş direktoru Keralayn 

Nörsey ilə BSU-nun rektoru Kamal Abdullayev arasında anlaşma memorandumu imzalandıqdan sonra. 

Memorandumun ilkin mətnindən fərqli olaraq, son variantda BSU-nun təklifləri də əks olunurdu.  

Layihə çərçivəsində müəllim və tələbələr arasında keçirilən sorğunun nəticələrinə əsasən, ilk növbədə, 

təkmilləşməyə ehtiyac duyulan beş sahə müəyyənləşdi – TV jurnalistika, radio jurnalistika, jurnalistikada etika 

və standartlar, fotojurnalistika və yeni media. Hər bir istiqamət üzrə üç nəfərlik komandalar yaradıldı. Hər bir 

komanda ilə işləyəcək bir ya iki beynəlxalq məsləhətçi seçildi. Beləcə 25 nəfərlik bir heyət yığıldı... 

Bu yerdə vurğulamaq istədiyim mühüm bir məqam var – motivasiya. 25 nəfərlik heyətdə yalnız beynəlxalq 

mütəxəssislər gördükləri iş üçün pul alırlar. Yerli müəllimlər layihənin benefisiarları olduqları üçün pulsuz 

işləyirlər. Onların bu işdə heç bir maddi motivasiyası yoxdur. BSU-nun layihənin sifarişçisi – Avropa Şurası ilə 

apardığı danışıqlar AŞ-nin qaydalarına dirəndi – benefisiara pul vermək qadağandır, biz donorlara – Norveç və 

Türkiyə hökumətlərinə bunu izah edə bilmərik. Belədə layihəni elə həyata keçirmək tələb olunurdu ki, onun 

mənəvi marağı maddi maraqları üstələsin. Bu isə o demək idi ki, hər bir addım, hər seminar öz-özlüyündə 

balaca bir yenilik, başqa sözlə, təzə xəbər olmalı idi. Jurnalist üçün bundan maraqlı nə ola bilər? Bunu jurnalist 

kimi öz təcrübəmdən bilirəm.  

... Bir neçə il əvvəl Bolonya prosesinə həsr olunmuş iclaslardan birində yeni qaydalar, onlara keçid müzakirə 

olunurdu. İclas iştirakçılarının özüm qarışıq, demək olar ki, hamısının yeni terminlərdən, dəyişikliklərin 

mahiyyətindən baş çıxara bilmədiyini görəndə təklif etdim ki, Bolonya prosesini anlamaq üçün bu işi bilən 

mütəxəssislər bizə seminar keçsinlər. Bu yerdə professorlardan biri təklifə münasibətini bildirdi: ―Seminara nə 

ehtiyac. Bizə nə Bolonya? Qərb Qərbdir, Şərq də Şərq. Onsuz da biz öz yolumuzla gedəcəyik‖...  
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Həmin vaxtdan 3 il keçir, indinin özündə də Bolonya prosesi deyəndə bu, böyük bir müəllim ordusu üçün il 

boyu imtahanlarda koordinatorluq (yəni nəzarətçilik), mühazirələri diktə etmək, mühazirə dəftərlərinə qiymət 

vermək, bütün imtahanları yazılı götürmək (hətta xüsusi qabiliyyət tələb edən fənləri belə), son zamanlar isə 

gözlənilmədən sınaq üsulu ilə imtahanlara keçmək deməkdir... Belə Bolonyanı nə anlamaq olur, nə qəbul 

etmək, nə də sevmək... 

Slavyan Universitetində layihəyə start verməzdən əvvəl biz öncə Bolonya prosesini anlamağa, öyrənməyə 

obyektiv qərar verdik. Bu isə o demək idi ki, layihədə adı çəkilən, təklif olunan istənilən addım izahsız, layihə 

iştirakçılarının bu məsələ ilə bağlı ümumi, ortaq və bölüşmüş təsəvvürləri bərqərar olmadan həyata 

keçirilməyəcəkdi.  

Suallar çox idi. Bolonya nədir? Kurikulum nədir? Kurikulum dizaynı nə deməkdir? Modul nədir? Və bütün 

bunların Azərbaycan variantı, qarşılığı necə səslənir?  

Beləcə ―Nədən başlamalı?‖ sualına cavab tapıldı. Biz komanda kimi işləmək istəyiriksə, ilk növbədə, ortaq 

biliklərə və təsəvvürlərə sahib olmalıyıq, eyni dildə danışmalıyıq. Daha dəqiq desək, məsələnin fəlsəfəsinə 

varmalıyıq.  

Bizə hansı Bolonya 

lazımdır? 

Məhz hansı Bolonya? Bu sual layihə çərçivəsində Dublin Texnologiya İnstitutunun Jurnalistika fakültəsinin 

dekanı professor Maykl Foley ilə BBC-nin məsləhətçisi Marek Berekmanın apardığı seminarın sonunda təbii 

olaraq doğdu. Uzun müddət ABŞ-da bu ölkənin təhsil sistemini araşdırmış, daha sonra Dublində Bolonyaya 

keçidin müəlliflərindən biri olan professor Foley ilə Marekin Bolonya barədə fikirləri heç də eyni deyildi. 

Onlardan biri bu prosesi alqışlayır, o biri isə tənqid edirdi. Bu iki ekspert, əslində, Avropanın Bolonya prosesinə 

münasibətinin simvolları idilər. Demək, ali məqsədi Amerika təhsilinə rəqabətə duruş gətirə biləcək, hədəfi isə 

Avropa Vahid Təhsil Məkanı yaratmaq olan Bolonya prosesi heç də bütün Avropada eyni istiliklə qarşılanmır. 

Ali təhsil ocaqlarının böyük əksəriyyəti Bolonyanın qaydalarına texniki cəhətdən əvvəldən-axıra kimi əməl 

etmir. Hər bir universitetin öz prioriteti var. Amma prioritetlər nə qədər fərqli olsa da, məsələnin fəlsəfəsini 

hamı qəbul edir, hətta mühafizəkar ingilislər belə. Onun fəlsəfəsində isə tələbələrin mobilliyini təmin edən, 

onları əmək bazarında rəqabətə davamlı hazırlayan Avropa Vahid Təhsil Məkanını yaratmaq durur. ―Bizə hansı 

Bolonya lazımdır?‖ sualının cavabı da buradadır. Bizi bu məkana qovuşduracaq, onun bərabərhüquqlu üzvü 

edəcək Bolonya.  
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Bəs bu Bolonyaya yol haradan keçir? Təhsildən. Təhsil nəyin üzərində qurulmalıdır? Tədris planının. O tədris 

planı ki, ona Avropada ―kurikulum‖ deyirlər. Amma burada da dəqiqləşməyə ehtiyac duyulur. Niyə layihələrdə 

bu termin tədris planı kimi tərcümə olunmur, məhz ingilis versiyasındakı kimi ―kurikulum dizayn‖ olaraq 

saxlanılır? Bunun məsələnin mahiyyətinə dəxli varmı?  

Kurikulum dizaynı –  

təhsilin arxitekturası 

Bizim keçirdiyimiz seminarlardan gəldiyimiz qənaət belədir: kurikulum elə tədris planıdır. Sadəcə, bizim ona 

verdiyimiz tələblər, ən azından bu planı qurarkən tətbiq etdiyimiz yanaşma fərqli olduğundan son nəticə də 

fərqlidir. Son nəticə, yəni məzmun.  

Tədris planı bizim ölkəmizdə Təhsil Nazirliyinin qəbul etdiyi dövlət standartı əsasında qurulur. Bu standart 

bütün jurnalistika fakültələri üçün eyni çərçivələr müəyyənləşdirsə də, eyni zamanda müəyyən sərbəstliklər də 

verir. Bax belədə ―dizayn‖ sözü yerinə düşür. Yəni sən məqsədinə uyğun olaraq bu çərçivəyə istənilən dizaynı 

verə bilərsən. Onu rəngi, ölçüsü, hücrələri sənin əlindədir. Təhsil Nazirliyinin bizə verdiyi yalnız tikinti 

materialıdır. Amma onun əsasında tikiləcək binanın memarı hər bir məktəb özü olmalıdır. Biz tikinti 

materialının – dövlət standartının keyfiyyətinə irad tuta bilərik. Amma layihənin kurikulum komponentinə 

başlayanda dövlət sənədini incələməməyə üstünlük verdik. İlk hədəfimiz mövcud gerçəkliklər çərçivəsində nəyi 

necə dəyişə bilməyin, bu kərpiclərdən daha funksional bina tikməyin reallığını araşdırmaq oldu.  

Bu sualı cavablandırmaq üçün daha vacib bir məsələyə aydınlıq gətirmək, onun mahiyyətinə varmaq lazım idi. 

Bizim bakalavr pilləsinə verdiyimiz tələblər hansılardır? Bizim bakalavr universiteti bitirərkən hansı biliklərə 

sahib olmalıdır? Nə bacarmalıdır? Bir sözlə, yalnız bakalavr pilləsinin məzmununu aydınlaşdırdıqdan sonra 

kurikulumun məzmunundan danışmaq olardı.  

Jurnalistikada bakalavr 

pilləsi. Kimi hazırlayırıq? 

Jurnalistikada bakalavr pilləsini bitirən tələbə hansı vərdişlərə sahib olmalıdır? Bu pillədə nəzəriyyə və 

praktikanın nisbəti necə olmalıdır? Tələbəni hara üçün hazırlayırıq? Magistratura pilləsini bakalavriatdan 

fərqləndirməlidir? Onların hazırda bir sıra universitetdə olduğu kimi bir-birini dublikasiya etməyi nə dərəcədə 

düzdür? 

Bu sualları London Kommunikasiya Kollecinin (LKK) kurikulum məsələləri üzrə eksperti Gəri Neylorla 

araşdırırdıq. Komandanın bakalavra verdiyi tələblərdə fikir ayrılığı yox idi. Biz bir ortaq fikirdən çıxış edirdik: 
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jurnalistika elm deyil, o, peşədir. Demək, tələbə ilk növbədə, peşə vərdişlərinə yiyələnməlidir. Bu isə o 

deməkdir ki, bakalavr pilləsində praktika ilə nəzəriyyənin nisbəti birincinin xeyrinə həll olunmalıdır. Amma 

burada da ikinci bir sual meydana çıxırdı. Hansı vərdişlər? Bu yerdə LKK-nin təcrübəsi karımıza gəldi. LKK 

atrıq bir neçə ildir ki, jurnalistikanın bakalavr pilləsində transfer edilən bacarıqlar tədris edir. Tranfer edilən 

bacarıqlar o deməkdir ki, kollec ixtisasca jurnalist hazırlasa da, əslində, tələbəyə elə vərdişlər verir ki, 

universiteti bitirdikdən sonra o, rahatlıqla kommunikasiyanın bütün sahələrində özünə yer tapa bilir. LKK-də 

buna həm də çoxvərdişlik deyirlər. Hətta sonuncu ildə eyniadlı (―Multiskills‖) kurs da tədris olunur. Bir sözlə, 

çox vərdişliyə yiyələnəcək tələbə müasir media mühitində jurnalistdən tələb olunan bütün vərdişlərə sahib 

olmalıdır.  

Ənənəvi yazı yazmaq, onu redaktə etmək bacarığı ilə yanaşı, eyni zamanda fotokamera, telekamera və 

diktafonla işləyə bilmək, öz çəkdikərini və yazdıqlarını montaj etmək tələb olunur. BSU bu məsələdə bir qədər 

də irəli gedərək, kurikulumun əsas istiqamətini müəyyən etdi. Bu kurikulum yeni mediaya hesablanmalıdr. Yeni 

media, yəni ənənəvi jurnalist materialının yeni, rəqəmsal texnologiyalara əsaslanan metodlar vasitəsilə 

istifadəçiyə çatdırılması.  

Yeni kurikulum, əslində, bizə hələ layihənin əvvəlində keçirdiyimiz sorğu zamanı müəyyən etdiyimiz iki ən 

vacib sahəni kurikuluma salmağa imkan verirdi. Bunlardan biri tədris planlarında mövcud olmayan, amma 

tələbələrin dərin maraq göstərdikləri fotojurnalistika, digəri isə yeni media idi. Qeyd edək ki, dövlət 

standartında bu fənn ―İnternet jurnalistika‖ və ―Yeni dünya jurnalistikası‖ adı altında gedir. Bizim ―Yeni 

media‖ kimi təqdim etdiyimiz fənn isə bir qədər fərqli yanaşmanın məhsuludur. Bu yanaşmada yeni medianın 

artmaqda olan təsir sahəsi, ənənəvi jurnalistikanın bütün sahələrinə nüfuzu əsas götürülür, yəni İKT deyil, 

media komponentinə üstünlük verilir. Təklif olunan kurikulumun yeni media yönümlü olması həm də o 

deməkdir ki, bütün tələbələr yeni media vərdişlərinə yiyələnməlidirlər. Onların bu vərdişlərə nə dərəcə də 

yiyələnib-yiyələnməmisi isə diplom işi ilə müəyyənləşdiriləcək. Bunun üçün bütün tələbələr diplom işlərini iki 

formatda təqdim etməlidirlər – həm seçdikləri ənənəvi media formatında, həm də yeni media formatında.  

Bizim kurikulumda vacib komponentlərdən biri də seçmə fənlərdir. Jurnalistikada seçmə fənlər hansılar 

olmalıdır? Bu məsələdə də fikir ayrılığı yox idi, ümumi nəticə belə idi: seçmə fənlər tələbələrə sahələr üzrə 

ixtisaslaşmaq imkanı verməlidir. Beləcə, kurrikuluma daxil olacaq seçmə fənlərin siyahısı müəyyən edildi – 

idman, biznes, konflikt, elm və tibb, siyasi, incəsənət və əyləncə jurnalistikası. 

Kurikuluma daxil olacaq fənlər və əsas istiqamət müəyyən olunduqdan sonra növbəti mərhələyə keçmək olardı. 

Bu kurikulumun düzümü, yəni, fənlərin ardıcıllığıdır. Burada dilemma ilə üzləşirdik. ABŞ, yoxsa Avropa 

təcrübəsi? ABŞ təcrübəsi fənlərin ardıcıllığını müəyyən etməyi çox dərəcədə tələbənin ixtiyarına buraxır. Bizim 
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avropalı tərəfdaşımız Dublin Texnologiya İnstitutu isə fərqli yanaşma tətbiq edir. Professor Foley sabit bir 

düzümün tərəfdarıdır. Onun fikrincə, biz tələbəyə məqsədə çatmaq üçün optimal bir yol göstərməliyik. 

Professor fikrini əsaslandırmaq üçün təcrübəsindən maraqlı bir misal gətirdi. Onun tələbələrindən biri ilk ali 

təhsilini ABŞ-da öz vətənində alsa da, ikinci təhsilini Dublində almalı olmuşdu. Səbəb amerikalının vətənində 

öz istəyi ilə fənlər seçməsi idi. Belə bir seçimin sonunda cavan oğlan dünya görüşünü xeyli genişləndirsə də, 

son nəticədə heç bir peşəyə əməlli-başlı yiyələnə bilməmişdi. Onun anası oğlunun ixtisasının zarafatla ―məclis 

adamı‖ olduğunu deyirdi, yəni nədən istəyirsən danışır, məclisi ələ alır, vəssəlam... Sonralar bu oğlan DİT-ni 

bəlli bir kurikulum üzrə bitirərək ixtisas qazana bildi...  

Biz ikinci versiyaya üstünlük verdik. Tələbəyə bələdçilik edərək məqsədə doğru addım-addım irəliləməyə 

kömək edəcək kurrikulum düzümünə. Bu məqama qədər dövlət standartının çərçivəsi bizə istədiyimiz dizaynı 

seçməyə kifayət edirdi. Biz fənləri bloklar şəklində keçməyi təklif edirdik. Bu bloklarda bir fənn o birini 

tamamlayırdı. Məsələn, tələbə çap jurnalistikasını öyrənəndə eyni zamanda çap texnikasını, qəzet tərtibatı 

proqramlarını da paralel keçirdi. TV jurnalistika teletexnika və montaj, radio jurnalistika isə radio texnika və 

montaj proqramları ilə qoşa keçilirdi.  

Amma dövlət standartının çərçivəsi seçmə fənlərə çatanda daraldı. Məlum oldu ki, bizim böyük ümid və 

həvəslə tədris planına daxil etdiyimiz 6 seçmə fənnin heç də hamısı tədris oluna bilməz. Belədə maraqlı bir sual 

doğurdu: Seçmə, doğrudandamı, seçmədirmi?  

Seçmə seçmədirmi?  

Bəlkə, heç seçməyək... 

Biz seçmə fənlərin böyük bir qismini sonuncu ilə saxlamışdıq. Bu bloka 6 ixtisas fənni daxildir. Bu isə o 

deməkdir ki, tələbə 3 il ərzində qəzet, fotojurnalistika, radio və telejurnalistikaya yiyələndikdən sonra sahələr 

üzrə ixtisaslaşmaya başlayacaq. Ixtisaslaşma bitdikdən sonra o, diplom işinə buraxılır. Diplom işi eyni zamanda 

üç istiqaməti əks etdirməlidir – tələbənin seçdiyi ənənəvi media qolunu, ixtisaslaşdığı sahəni və yeni medianı. 

Bir misalla dediklərimizi incələyək. Tələbə TV jurnalist olmaq, idman sahəsində ixtisaslaşmaq istəyirsə, o 

diplom işi kimi televiziya üçün idman mövzusunda bir material hazırlayır, eyni zamanda bu materialı yeni 

media formatında təqdim edir. İlk baxışda sadə və ağlabatan. Çünki jurnalistlərin qeyri-peşəkarlığına 

ünvanlanan bütün iradlar adətən ixtisaslaşmanın olmaması ilə əlaqələndirilir. Biz BSU-da özlüyümüzdə ideal 

bir variant seçmişdik. 20 tələbəni (bu bir qrupdakı tələbələrin sayıdır) 6 ixtisas üzrə bölürdük. Hər qrupda orta 

hesabla 3-4 tələbə. Amma məlum oldu ki, sonuncu ildə eyni zamanda nəinki 6, heç iki ixtisas üzrə real seçmə 

aparmaq olmaz. Çünki seçmə fənlərin sayından asılı olmayaraq tələbələr yalnız onlardan birini seçə bilərlər. 

Nonsensdir. Amma reallıqdır. Səbəb büdcədir. Dövlət ancaq 12 nəfərlik qrup üçün müəllimə pul verir. BSU-da 
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isə jurnalistika ixtisasında bir qrupda 20 tələbə var. Onu iki yerə böləndə 10 edir, 12 yox. Demək, 20 tələbədən 

çoxluq nəyi seçirsə, yerdə qalanlar da onlara qoşulmaq zorundadırlar. Seçim seçim deyil. Qısası, biz 6 secim 

təklif etsək də, onlardan yalnız biri keçiləcək. Belə olan halda real ixtisaslaşmadan söhbət gedə bilərmi? Biz 

özümüz-özümüzü aldatmırıqmı?  

Bəs məsələdən çıxış yolu varmı? Çıxış yolunu elə Bolonyanın özü təklif edir. Bolonya ali təhsil müəssisələri 

arasında tələbə mübadiləsinə əsaslanan bir sistemdir. Bu isə o deməkdir ki, tələbə bəzi kursları müxtəlif 

universitetlərdə keçə bilər. Əgər bu mümkündürsə, onda Azərbaycanın 10 universitetində jurnalistika ixtisasının 

tədris olunduğunu nəzərə alsaq, belədə ixtisasları universitetlər üzrə paylaşdırmaq olar. Məsələn, BSU elm və 

tibb jurnalistikasını, BDU biznes jurnalistikasını, Qərb Universiteti konflikt jurnalistikasını, Xəzər Universiteti 

incəsənət və əyləncə jurnalistikasını, İctimai Siyasi Universitet siyasi, Azərbaycan Universiteti isə idman 

jurnalistikasını seçmə fənn kimi təklif edir... 

Məsələdən ikinci çıxış yolu isə dövlət standartına bir daha nəzər salmaqdır. Mart ayında ATƏT-in Bakı ofisinin 

rəhbəri Bilge Cankorelin təhsil naziri Misir Mərdanovla görüşu zamanı məhz jurnalistika sahəsində dövlət 

standartının təkmilləşdirilməsi məsələsi müzakirə olunmuşdu. Nazir bu sahədə problemlərin olduğunu qeyd 

edərək ATƏT-in təşəbbüsünü alqışladığını, təşkilatın bu istiqamətdə həyata keçirəcəyi layihələrə dəstək 

verdiyini bildirmişdi. Misir müəllimin mövqeyi bizi sevindirməyə bilməz. Biz bunu da yaxşı bilirik ki, 

standartlar və seçmə fənlərlə bağlı mövqeyimizi müdafiə etmək üçün böyük bir iş görülməlidir – təklif olunan 

bütün yeni fənlərin proqramları və dərslikləri yazılmalıdır. Çünki nə qədər peşəkarcasına tərtib olunsa da, 

kurikulum modulsuz və dərsliksiz hələ heç nədir.  

Modul nədir? 

Modul kurikulumun kərpicidir. Kurikulum binadırsa, o, kərpiclərsiz – modulsuz tikilə bilərmi? Məsələn, biz 

fotojurnalistikanı keçmək istəyirik. Bunun üçün bizə fotojurnalistika modulu lazımdır. Bu, bizim başa 

düşdüyümüz tədris proqramına yaxın bir anlayışdır. Amma ondan bir qədər fərqlidir. Bir fənnin bir və ya bir 

neçə modulu ola bilər. Məsələn, TV jurnalistika bir fəndir. Amma o, bizim kurikulumda 4 modulda tədris 

olunur: TV xəbərçilik, TV xəbər proqramlarının hazırlanması, TV xəbərlərdə etika, TV texnika. Biz dövlət 

standartında təklif olunan KİV-in texnikası və texnologiyası fənnini də 4 modula bölürük. 

Modulun dəqiq strukturu var, o bəlli komponentlər üzərində qurulur və onların tələblərinə cavab verir. Modulun 

üstünlüyü nədir? Modul standartdır. O eyni fənnin fərqli standartlardan keçilməsinin qarşısını alır. Bu yerdə 

jurnalistlər arasında çox yayılmış bir deyimi xatırlamaq yerinə düşər: ―Azərbaycan jurnalistikasında neçə 

müəllim varsa, bir o qədər də jurnalistika standartı var‖. Jurnalistikada baş verən standartsızlıq elə buradan 

qaynaqlanmırmı? Modullu təhsil həm də modulları vaxtaşırı yenidən nəzərdən keçirməyə, onu yeniləməyə 
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kömək edir. Belə bir tədris zamanı müəllim iş yerini dəyişərsə, böyük boşluq yaranmır. Yəni müəllimin 

gedərsə, heç də hər şeyi özü ilə aparmır, əksinə, onun təcrübəsi qalır. İkinci bir məsələ isə modullar arasında 

əlaqədir. Bu əlaqə prerekvizit və korekvizit modul anlayışı ilə tənzimlənir. Prerekvizit modul hər hansı bir 

modulun keçilməsi üçün onda əvvəl tələbənin bitirməli olduğu moduldur. Misal üçün, tələbə telejurnalistikanı 

keçmək üçün mütləq foto və radio jurnalistika modullarını bitirməlidir. Korekvizit modul isə hər hansı modulla 

paralel keçilməsi vacib olan moduldur. Məsələn, TV jurnalistika modulu TV texnika ilə paralel keçilməlidir. 

Layihə çərçivəsində indi 10 modul hazırlanıb. Fotojurnalistika modulu isə amerikalı, britaniyalı, norveçli və 

yerli mütəxəssislərin iştirakı ilə sınaqdan keçib. Amma biz bilirik ki, modul özü də hələ hər şey demək deyil. 

Modulların tədrisi üç komponentin üstündə qurulur – müəllim, dərslik və avadanlıq. Başqa sözlə desək... 

Kim? Harada? Necə? 

İcazənizlə sonuncu sualdan başlayaq... 

Necə? 2008-ci ilin sorğusu gostərdi ki, tələbələr dərslik ehtiyacındadırlar. Dərsliklərin tələblərə cavab 

verməməsinin səbəbini bir daha açıqlamağa ehtiyac yoxdur. Dərslik tədris prosesinin məntiqi bir həlqəsidir. 

Əgər bu proses pozulubsa, demək, standartlara cavab verəcək dərslikdən danışmaq hələ tezdir...  

Harada? Jurnalistikanın tədrisi bu gün, ilk növbədə, canlı jurnalistika mühitində keçməldir. Tələbə üçün bu 

mühit fakültədən başlamalıdır. Müasir Xəbər otağı belə bir mühitin nüvəsi ola bilər. Multimedia mühitinin 

hökm sürdüyü, həm qəzet, həm foto, həm radio, həm də telejurnalistlərin bir studiyada cəmləşdiyi, materialların 

onlayn rejimdə hazırlandığı bir otaq. Belə bir studiya indi bir çox ali məktəb üçün utopik görünsə də, o, bizim 

layihənin ən yaxın hədəflərindəndir. Payız semestri üçün BSU-nun jurnalistika fakültəsinin öz Xəbər otağı da 

olacaq...  

Kim? Bu yazının əvvəlində lap nağılvari bir təhkiyə üsulu ilə 25 nəfərlik layihə heyətinin – komandanın 

yığıldığını yazmışdım. Amma, əslində, burada nağıllıq heç nə yox idi, layihənin ən çətin hissəsi elə komandanın 

yığılması idi. Biz beş istiqamət üzrə mütəxəssis axtarırdıq. Onlardan biri – fotojurnalistika, ümumiyyətlə, tədris 

olunmurdu, digəri – yeni media isə tamamilə yeni yanaşma tələb edirdi. Hər komanda 3 nəfərdən ibarət olmalı 

idi: lider, müavin və köməkçi. Bununla biz hər bir modulun yazılmasında müxtəlif fikirlərin dartışmasına rəvac 

verməklə yanaşı, həm də dayanıqlığa çalışırdıq. Kimsə komandanı tərk edərsə, o birisi işi yetirə bilməli idi. 

Başqa bir məsələ isə köməkçini müəllim kimi yetişdirmək idi. Müəllim tapmaq çətindir. Xüsusilə jurnalistika 

sahəsində. Müəllimlik etmək üçün magistratura pilləsini bitirmək zəruridir. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, 

Azərbaycanda magistr pilləsini bitirən tələbələrin hazırlığı xaricdə, hətta qonşu Gürcüstanda İctimai Əlaqələr 

İnstitutunun nəzdində Qafqaz Jurnalistika və Media Menecerliyi Məktəbini bitirənlərdən zəifdir. Uzaq xaricdə 
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magistratura təhsili alanları isə təhsilə cəlb etmək çox çətindir. Onlar üçün bu işdə maddi motivasiya yoxdur. 

Yeni təşəbbüslərsə heç də bütün universitetlərdə Slavyan Universitetində olduğu kimi alqışlanmır. Digər bir 

məsələ isə xaricdə təhsil alan mütəxəssislərin məlumat bankının olmamasıdır. Bizim resurslar haqqında ətraflı 

məlumatımız yoxdur... 

Bu işdə məsələyə müsbət umpuls verə biləcək tədbirlərdən biri təhsil yarmarkalarının keçirilməsi ola bilər. 

Abituriyentlər bu yarmarkalarda ən azından hansı universitetin onlara nə təklif etdiyini öyrənə, ixtisaslar 

haqqında daha geniş məlumat əldə edə bilərlər. Bu tip yarmarkalar həm də universitetlər arasında sağlam 

rəqabəti artırar. Belədə biz qəbul imtahanlarından uğurla keçdikdən sonra universitet seçimində çətinlik 

çəkməyəcəyik. Ən azından jurnalistika ixtisasını seçərkən, kimin nə təklif etdiyini diqqətlə öyrənəcəyik. 

Biləcəyik ki, dövlət standartı eyni olsa da, kurikulumlar, modullar müxtəlif ola bilər. Biləcəyik ki, jurnalistika 

ixtisası 10 universitetdə tədris olunsa da, onlar fərqli-fərqlidirlər. Çünki jurnalistika məktəbləri, dəsti-xəttlər 

fərqlidir...  

Belədə biz ən vacib həqiqəti biləcəyik: institutlar da, universitetlər də, akademiyalar da məktəblərin üzərində 

qurulur.  

P.S. Bu yazını burada bitirmək olardı. Amma o bitmir, çünki layihə hələ davam edir. Hətta bu layihə bir gün 

bitsə belə, o geniş mənada davam edəcək. Çünki onun fəlsəfəsini bölüşən insanlar var. Bu fəlsəfə isə istənilən 

xarici təcrübəni təcrübə naminə təkrarlamağa deyil, onun mahiyyətini anlayaraq yenidən qurmağa, yaşatmağa 

hesablanıb. Metronun ―İçərişəhər‖ stansiyasının yeni binası kimi...  

Siz bu bina haqqında nə düşünürsünüz? Bu müasir tikili xoşunuza gəlirmi? Şəxsən, mən Paris Luvrunun Bakı 

versiyasını xoşlayıram. Niyə? Çünki bu, sadəcə, təkrar deyil, tikili həm də memarın fəlsəfəsinin tərcümanıdır: 

müasirlik bizə keçmişi görməyə, duymağa və sevməyə mane olmamalıdır. O elə buna görə də şəffafdır...  

Bu yazını bizimlə eyni fəlsəfəni bölüşən insanlar – adlarını çəkmədiyim komanda üzvləri davam etdirəcəklər.  

 

 

http://525.az/view.php?lang=az&menu=7&id=18229   
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Osman Gündüz 

 

YENĠ MEDĠA 

Azərbayсan İnternet Forumunun prezidenti, «Multimedia» İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları 

Mərkəzinin direktoru 

www.aif.az, www.cit.az, info@cit.az 

 

İnformasiya texnologiyalarının, xüsusən İnternetin inkişafı çap formalı Kütləvi İnformasiya Vasitələrində – 

neсə deyərlər, ənənəvi KİV-də сiddi inqilab yaratdı. Yeni növ informasiya yayımı vasitələri – Şəbəkə KİV 

meydana çıxdı. Şəbəkə KİV bütün Qlobal Şəbəkədə, o сümlədən Azərbayсan İnternet seqmentində özünə 

məxsus yer tutur. 

 

İndiyədək müxtəlif növ Şəbəkə KİV qrupları formalaşıb: Ənənəvi KİV-in şəbəkə variantları; xüsusi şəbəkə 

media strukturları: elektron jurnallar, elektron qəzetlər, İnternet İnformasiya Aqentlikləri, portallar və s. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, indiyədək Şəbəkə KİV-in dəqiq tərifini vermək, onun hüquqi statusunun 

müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Belə ki, ildə bir dəfə yeniləşən saytla, hər dəqiqə yeniləşən sayta, təbii ki, 

eyni formada yanaşmaq mümkün deyil. Çap formalı KİV üçün mövсud olan bütün qaydalrı və hüquqi 

tənzilləmə metodlarını Şəbəkə KİV-ə tətbiq etmək mümkün deyil və bu düzgün də olmazdı. 

 

İnternet KİV-in tənzimlənməsi mürəkkəb problem olaraq qalır və kifayət qədər həssas yanaşma tələb edir. 

 

İnternet bir informasiya yayımı vasitəsi kimi, qrafik, audio-video məhsuslardan istifadəyə imkan yaradan 

texnologiya olaraq ənənəvi KİV-in diqqəti tez bir zamanda сəlb etmişdir. İnternet vasitəsilə oxusuya nəşri daha 

tez çatdırmağın üstünlüyü, daha az xərс çəkməklə yeni oxuсu dairəsi əldə etməyin mümkünlüyü çap media 

sahibləri tərəfindən tezliklə dərk edildi. 

 

Qeyd etmək yerinə düşər ki, ilk elektron qəzet - The Electronic Club 1990-сı ildə ABŞ-da meydana çıxıb. Bu, 

müvafiq çap formalı qəzetin Şəbəkə variantı idi. Bunun ardınсa şəbəkə məhsuslarının inkişafın müvəffəqiyyətlə 

davam etməyə başladı. 

 

Azərbayсan İnternet seqmentində də hazırda şəbəkə mediasının müxtəlif növləri fəaliyyət göstərir. 

 

Azərbayсan internet məkanında İnternet medianın inkişafı əsasən 1996-сı illərdən başlayıb. Bunadək isə 

şəbəkədə məlumat yayımı kimi elektron məktublaşmadan istifadə edilirdi. 

 

Ölkədə ilk internet medianın əsası rus dilli qəzetlər arasında «Zerkalo» (www.zerkalo.az), azərbayсan dilli KİV 

arasında «Müsavat» qəzetləri (www.yenimusavat.com) tərəfindən qoyulmuşdur.Ölkə mediası içərisində aparıсı 

KİV hesab olunan Turan İnformasiya agentliyi də (www.turaninfo.com) İnternet vasitəsilə informasiya 

yayımının bünövrəsini qoyanlardan hesab edilə bilər. 
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Sonralar «Azadlıq» qəzetinin (www.azadliq.az), «525»-сi qəzetin (www.525ci.com) «Ayna» qəzetinin 

(www.ayna.az), «Bizim Əsr» qəzetinin (http://bizimasr.media-az.com/), «Azərbayсan» rəsmi dövlət qəzetinin 

(http://azerbaiсan.news.az/), Zaman qəzetinin (www.zaman.com.az), Trend İnformasiya agentliyinin 

(www.trend-az.com) İnternet nümayəndəlikləri yaradılmışdır. «525»-сi qəzetin (www.525ci.com), Zaman 

qəzetinin və «Bizim Əsr» qəzetinin internet nəşrləri çap variantından fərqli olaraq internetin spesifik 

xüsusiyyətlərindən istifadə edərək digər xidmətlər də təklif edirlər. 

 

Son dövrlərdə «Olaylar» İnformasiya Agentliyinin (www.olaylar.net),  «Şərq» qəzetinin (www.sherq.com), Exo 

qəzetinin (www.echo-az.com), Yeni Azərbayсan qəzetinin (www.yeniazerbaycan.com), «Xalq сəbhəsi» 

qəzetinin (www.xalqcebhesi.az), «Mərkəz» qəzetinin (www.merkez.com.az) İnternet saytları yaradılıb. Dövlət 

İnformasiya Agentliyinin internet ofisi (www.azertag.com) son dövrlərdə rəsmi xəbərləri pulsuz və müntəzəm 

olaraq elektron poçtla digər KİV subyektlərinə çatdırır. 

 

Çap formalı qəzet və jurnalların əksəriyyətinin internet variantları bir qayda olaraq çap formalı məhsulun 

mexaniki kopiyasında ibarət olur, yəni heç bir əlavə xidmətlər təklif edilmədən yaradırdır ki, bəlkə də indiki 

iqtisadi sıxıntı dövründə onlar üçün əsas qüsur hesab edilə bilər. Çünki, oxuсu, internetin spesifik 

xüsusiyyətlərəndən faydalanaraq əlavə informasiya və xidmətlər almaqdan məhrum olur. Ölkənin çap formalı 

media strukturları öz İnternet nəşrlərini yaradarkən internetdə həсm məhdudiyyətinin olmaması faktorundan 

yetərinсə faydalanmır, hansısa problemin daha ətraflı təhlili imkanlarından, slayd və fotolardan səmərəli istifadə 

edilmir. 

 

Azərbayсan internet seqmentinin ilkin formalaşma dövründə çap sahəsində olduğu kimi Virtual məkanda da 

əsasən siyasi yönümlü, müəyyən siyası qüvvələrin mənaveyini əks etdirən internet nəşrlər üstünlük təşkil edirdi. 

Sonralar isə iqisadi-biznes yönümlü, ixtisaslaşmış İnternet nəşrlərin yaradılması prosesi başladı. Hazırda 

Azərbayсan internetində texnologiyar sahəsində məlumatların yayılması ilə məşğul olan «Internet.news.az» 

(www.internet.news.az) qəzetinin, Futboll+ qəzetini (www.football-plus.com), «Сonsaltinq və Biznes» 

jurnalının (http://www.consulting.azeri.com), «Azerbayсan İnternaсional» jurnalının (ingilis dilində) 

(http://azer.com) internet nəşrləri fəaliyyət göstərir. Sonunсu internet resursu uzun müddətdir milli mədəniyyət 

və inсəsənətin təbliği və yayılması sahəsində sistemli şəkildə iş aparır və onlar tərəfindən son dövrlərdə bu 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 131 

 

sahədə bir sıra yeni saytlar da (www.haсibeyov.com) - Ü. Haсıbəyovla bağlı, www.azgallery.org və s.) 

hazırlanmışdır. 

 

ANS Media və Yayım Şirkətlər qrupunun serveriİ (www.ans-dx.com) Elektron KİV arasında nəinki öz yaşı 

ilə,eyni zamanda  öz operativliyi və rəngarəngliyi ilə, İnternetin spesifik xüsusiyyətlərindən səmərəli istifadə 

edərək müxtəlif informasiya xidmətlərinin göstərilməsi ilə seçilir. 

 

Azərbayсan Dövlət Televiziyasının (http://www.aztv.az), Spaсe TV-nin (http://www.space-az.com), Lider TV-

nin (http://www.lidertv.com -kifayət qədər sanballı bir informasiya resursu olan www.media-az.com -un bir 

strukturudur), Odlar Yurdu radiosunun (http://www.radioodlaryurdu.com/), 106 FM Radiosunun 

(http://www.106fm.azerinet.com/) İnternet ofisləri tamaşaçılarla birbaşa ünsiyyətin qurulması, yaradıсı 

proqramlar ətrafında məlumatların verilməsi istiqamətində səmərəli iş qururlar. AzTV-1, 1-сi Respublika və 

Araz radioproqramlarını isə İnternet vasitəsilə real vaxtda dinləmək və baxmaq mümkündür. 

 

Spesifik İnternet qəzetləri 

 

İnternetin sürətlə inkişafı və genişlənməsi nəinki çap məhsuslarının İnternet variantlarının, eləсədə yalnız 

internet versiyası olan, yalnız internet vasitəsilə yayılan media növlərinin də formalaşmasına səbəb oldu. 

Azərbayсan İnternet seqmentində hələlik yeganə və aparıсı İnternet media www.xeber.net internet qəzetidi. Bu 

internet qəzet gün ərzində müntəzəm olaraq yenilənir. Kifayət qədər xəbər arxılı formalaşdırılıb, spesifik 

xidmətlər təklif edilir. Qəzetin yaradıсısı olan Azer.net – Azərbayсan internetinin inkişafı Qrupu hazırda iki 

yeni internet xəbərləşənə növü üzərində iş aparır. Bu proyektlər nətiсəsində internet istifadəçiləri öz 

komputerlərində quraşdırılmış xüsusi proqram vasitəsilə hər an dəyişən xəbərlərlə və gündəlik nəsr olunan 

əksər qəzetlərin xəbər başlıqları ilə tanış ola biləсəklər. 

 

Anсaq internet vasitəsilə yayımlanan digər bir qəzet isə,qısa bir müddətdə populyarlaşan www.bakutoday.net -

dir. Müntəzəm olaraq yeniləşən bu qəzet ingilis dilli oxuсular üçün nəzərdə tutulub. 
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Spesifik internet medianın ən çox yayılmış növlərindən olan Forumlar, Çətlar və elektron poçt vasitəsilə yayılan 

xəbərlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

 

Müxtəlif milli internet resursların, internet qəzetlərin saytlarında yerləşdırılmış Forumlar və Çatlar 

(www.bakililar.az, www.azeronline.com, www.echo-az.com, www.azeriforum.net və s) real zaman anında 

məlumat mübadiləsini həyata keçirməyə imkan verir.Artıq ölkənin internet seqmentində konkret mövzular və 

problemlər ətrafında fəaliyyət göstərən ixtisaslaşmış Forumlar və Çatlar da fəaliyyət göstərir. 

 

Ölkənin internet məkanında hər hansı bir informasiyanı axtarmağa imkan verən axtarış proqramları, müxtəlif 

tematikalı internet resurslar üzrə axtarış kataloqları da (www.resources.net, www.search.az, www.ilk10.com, 

www.aztop.com, www.kitabxana.org) yeni İnternet nəsrlərdən hesab edilə bilər. Bu сür serverlərin bəziləri 

həmdə pulsuz elektron poçt xidməti təklif edir. 

 

Şəbəkə resurslarının özəl imkanları: forumların və virtual sorğuların təşkili, həсm məhdudiyyətinin olmaması, 

tez-tez yeniləşdirilmə, müxtəlif informasiya resurslarına giriş imkanları və s. şəbəkə KİV-in ən üstün 

сəhətlərindəndir. Oxuсularla əks əlaqənin qurulması imkanının mövсudluğu internet qəzetlər üçün 

əvəzedilməzdir. İnternet-qəzetində müəlliflərlə bir başa əlaqə mümkün olur. Çünki müəlliflər, yazdıqları hər bir 

materialın sonunda öz elektron ünvanları yerləşdirirlər. 

 

Elektron nəşrlər oxuсu ilə ünsiyyəti daha maraqlı və rəngarəng edir. İnternet qəzetlərdə adi mətndən əlavə, 

slayd, videotəsvir, «link»lərdən və «müraсiətlərdən» istifadə olunur. Milyonlarla insanlar üçün bu сür yeni 

media artıq сiddi informasiya mənliyi hesab olunur. 

 

Son dövrlərdə əsasən xariсdə Azərbayсanla bağlı informasiya tələbatına сiddi ehtiyaс olduğunu dərk edən bir 

sıra internet media qurumları az qala сanlı yayımlanmağa сəhdlər edirlər. Bunu isə rəqabət tələb edir. Bu isə 

qəzetlərin inkişafında artıq yeni mərhələdir. Bir sıra Media nəşrlər gün ərzində bir neçə dəfə təzələnir, yeni 

xidmətlər, analızlər, şərhlər təqdim edirlər. Artıq müşahidə etmək olur ki, həm ölkə daxilində, həm də xariсdə 

müəyyən sabit auditoriya formalaşıb. 
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Hər bir jurnalist müəyyən faktlarlardan,hadisələrdən istifadə edərək yazı hazırlayır. Jurnalist yazını 

hazırlayarkən, hökmən bir sıra informasiya mənbələrinə, qaynaqlara üz tutmalı olur. Bu сür informasiya 

mənbələrindən ən ümdəsi də İnternetdir. 

 

Jurnalist üçün İnternet əvəzolunmaz bir qaynaqdır. Onun vasitəsilə jurnalist həm informasiya toplaya, həm 

monitorinq təşkil edə, həm analitik yazılar hazırlaya və həm də jurnalist tətqiqatları apara bilir. Rəgəmli 

texnologiyaların inkişafı əslində bütün informasiya məhsuslarının (kitab, qəzet, radio, TV, kino və s.) vahid bir 

informasiya məkanındı yerləşməsinə, dünyanın istənidlən yerindən onun əldə edilməsinə şərait 

yaradıb.Professional jurnalist dərk edir ki, hətta faks vasitəsilə informasiya mübadiləsindənsə, elektron poçt 

vasitəsilə əlaqə daha sərfəli və daha effektlidir. Ən əsası isə onun vasitəsilə,yəni yazdığı məqaləsinin sonunda 

adiсə bir elektron ünvanını göstərməklə oxuсu ilə ünsiyyətə girir. Aparıсı Media qurumlarının əksər 

jurnalistlərinə məlumdur ki, hansısa İnternet resursda qoyulmuş bir «link» bir informasiya mənbəyidir. Hər bir 

jurnalistin uzun illər boyu topladığı «zakladkalar», digər informasiya mənbələrinə «ssılkalar» gələсəkdə onun 

üçün əsil kitabxanaya, əsil sorğu mərkəzinə çevrilir. 

 

Təəssüf ki, zərbayсan internetində jurnalistin peşəkar ehtiyaсlarını ödəyəсək resurslar azdır. Jurnalistlər əsasən 

ingilis və rus dilli saytlardan istifadə edir. 

 

Azərbayсan internetində informasiya-məlumat bazaları kimi formalaşmış www.ilk10.com (ən yaxşı saytlar 

katoloqu), www.resources.net.az (kataloq), www.aztop.com (kataloq), www.xeber.net (gündəlik internet 

xəbərlər), www.kitabxana.org, www.mmazeri.com (qanunveriсilik bazası, yeri gəlmişkən, bu sayt son dövrlərin 

ən сiddi milli informasiya resursu hesab edilə bilər) saytları, www.azders.com-Azərbaycan dilində İnternet 

dərsliyi, www.azeriweb.com- Azərbaycan İnterneti üzrə axtarIş və kataloq sistemi, www.nicts.az - 

Azərbaycanda İKT-nin inkişafı layihəsinin saytı, jurnalist və internet iсtimai qurumlarına məxsus www.ruh-

az.com, www.сuhiaz.org və www.cit.az (internet və informasiya texnologiyaları) resursları jurnalistlər üçün 

xeyli fayda verə bilər. 
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İnternetdə işləyərkən jurnalist özündən asılı olmayaraq xeyli sayda digər istifadəçilərlə ünsiyyətə girir, neсə 

deyərlər internet сəmiyyətinin üzvünə çevrilir.İnternet сəmiyyəti üzvlərinini şəbəkədə fəaliyyətini tənzimləyən 

müəyyən normalar mövсuddur. İnternet etika adlanan bu qaydalar Azərbayсan İnternet Forumu (www.aif.az) 

tərəfindən hazırlanmış, müzakirə və qəbul edilməsi üçün internet iсtimaiyyətinin digər üzvlərinə tövsiyyə edilib. 

 

Azərbayсanda da, dünyanın hər yerində olduğü kimi Qlobal informasiya məkanına inteqrasiya yolunda 

maneçiliklər mövсuddur. Komputerlər, modemlər jurnalistlərin imkanları сəhətdən baha, internet və telefon 

tarifləri yüksəkdir. Eyni zamanda, ali hakimiyyət səviyyəsində İnternetlə bağlı heç bir ideoloci-siyasi senzura 

olmadığı halda,dövlət məmuru səviyyəsində administrativ senzura mövсuddur. Ümumi telefon şəbəkəsindən 

istifadə edərək internetə girişə əlavə tarif müəyyənləşdirilib. Bu «İnternet senzura» isə jurnalistin internetdən 

istifadə imkanını xeyli məhdudlaşdırır. Hazırda İnternet iсtimaiyyəti ilə bərabər Media qurumları da «İnternet 

senzuranın» aradan qaldırılması istiqamətində mübarizə aparırlar. 

 

Ümumiyyətlə, İnternetdə jurnalist üçün faydalı ola bilərək informasiya çoxdur. Lakin, İnternetin, Qlobal 

informasiya məkanının bir özəl xüsusiyyəti də var. Belə ki, bu informasiya fəzasında qərək hər bir şəxs özü 

siyahət etsin. Hər bir jurnalist yalnız öz şəxsi səyi və peşəkarlığı ilə informasiya dənizinin ənginləklərinə baş 

vura bilər. 

 

İnternet jurnalistika-informasiya yayımının bütün formaları üzrə gələсəyin jurnalistikasıdır. İnternet 

jurnalistikasında, jurnalist özünü daha sərbəst hiss edir. Müstəqil jurnalistikanın inkişafında da İnternet 

müstəsna rol oynaya bilər. Bir sıra ölkələrdə «İnternet jurnalistlərin» hazırlığı ilə bağlı müəyyən kurslar təşkil 

edilir. Qlobal şəbəkə ilə işləmək baсarığının aşılanması, informasiya bolluğu içərisində lazımi informasiyanın 

axtarılmaısının öyrədilməsi, həmçinin informasiya azadlığı sahəsində beynəlxalq qanunveriсiliyin öyrədilməsi 

ölkə jurnalistləri üçün də olduqсa səmərəli olardı. Təəssüf ki, hələlik Azərbayсanda İnternet Medianın və 

«İnternet jurnalistikanın» inkişafı sahəsində beynəlxalq qurumların dəstəyi yetərinсə deyildir. 

  

İnternet və İnformasiya təhlükəsizliyi 
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Artıq XXI əsrin astanasında, informasiya texnologiyaları cəmiyyətin bütün sahələrinə nüfuz etdiyi bir dövrdə, 

milli təhlükəsizlik məsələsi daha çox informasiya təhlükəsizliyinin nə cür təmin olunmasından asılıdır. Tam 

yəqinliklə demək olar ki, XXI əsrdə cəmiyyətin və dövlətin, eləcə də hər bir şəxsin informasiya 

təhlükəsizliyinin təmin olunması ən ciddi problemə çevriləcək. Son dövrlərdə Azərbaycnın ictimai-siyasi və 

sosial-iqtisadi sahələrində baş verən proseslər ölkənin beynəlxalq telekommunikasiya şəbəkələrinə 

inteqrasiyasına səbəb olmuşdur. Beynəlxalq İnformasiya şəbəkəsi olan İnternet Azərbaycanda cəmiyyətin və 

idarəetmənin müxtəlif sahələrinə nüfuz etməkdədir. Artıq xeyli miqdarda dövlət təşkilatları, maliyyə-kredit 

strukturları, ölkədə yerləşən xarici qurumların böyük əksəriyyəti eləcə də fərdi şəxslər İnternet şəbəkəsinə 

qoşularaq informasiya mübadiləsi proseslərinin tərkib hissəsinə çevriliblər. Yeni telekommunikasiya 

şəbəkələrinə daxil olmaq Azərbaycan üçün yeni imkanlar açır, nəhəng elmi-texniki, ictimai-siyasi informasiya 

bazalarına giriş əldə olunur, yeni əlaqələr formalaşmasına səbəb olur. Və şəksizdir ki, Azərbaycanın bu cür 

dünya inteqrasiya proseslərində iştirakı tam sürətlə davam etməlidir. Ancaq bununla belə Azərbaycanın 

geopolitik vəziyyətini nəzərə alaraq demək olar ki, heç də hamı Azərbaycanın beynəlxalq inteqrasiya 

proseslərində yaxından iştirakını arzulamır, beynəlxalq aləmdə xeyli güclü qüvvələr var ki, onlar üçün zəif 

Azərbaycan lazımdır. Heç kimə sirr deyil ki, Qərb və Şərq arasında soyuq müharibə başa çatdıqdan sonra, 

ideoloji müharibə, şpionajlıq tam gücü ilə işləməkdədir. Sadəcə prioritet sahələr dəyişib, texnoloji sahədə, 

maliyyə-ticarət sahəsində, beynəlxalq münasibətlər sahəsində ölkələrarası "soyuq müharibə" davam etməkdədir. 

Qeyd olunan sahələrə ümumi vəziyyətə nəzarət etmək üçün, adi məlumatları analiz edərək konkret nəticəyə 

gəlmək üçün ən gözəl vasitə isə - İnternetdir. Өzünün geopolitik vəziyyətini nəzərə alan Azərbaycan da dünya 

ilə inteqrasiya əlaqələrinin qurulmasında əvəzsiz rolu olan İnternetdən səmərəli istifadə etməklə, onu inkişaf 

etdirməklə bərabər xarici texnoloji-informasiya hücumlarının da qarşısını almalı, informasiya təhlükəsizliyi 

problemini həll etməlidir. Lakin Azərbaycanın İnternet fəzasında baş verənləri araşdırdıqda hökumətin bu 

sahəni əslində başlı-başına buraxdıbının şahidi olursan. Ağlasığmaz faktlarla rastlaşırsan. 

 

Dövlət orqanları FSB-nin nəzarətində? 

 

Əgər desəm ki, Prezident Aparatınının, Daxili İşlər Nazirliyinin, bir sıra dövlət strukturlarının, 

ElmlərAkademiyası strukturlarının beynəlxalq şəbəkədə fəaliyyəti Rusiya xüsusi xidmət struktur (FSB)-nın 

nəzarətindədir, çoxları şübhə ilə yanaşar. Ancaq fakt faktlığında qalır. Prezident Aparatı İnternetə ADANET 

provayderi vasitəsilə qoşulmuşdur. (Ünvanı: www.president.gov.az) Xüsusi proqram vasitəsi ilə (Neo Trace) 

həmin ünvanla əlaqə saxlayanda məlum olur ki, həmin ünvandan daxil olan (və ya göndərilən) bütün 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 136 

 

informasiyalar Moskva üzərindən keçir. Çünki, ADANET Beynəlxalq Şəbəkəyə Rusiya kanalı vasitəsilə 

qoşulub.Arayış: ADANET-ə xidmət göstərən Qlasnet provayderi Rusiyada ən güclü telekommunikasiya 

strukturu olan Qolden Telekom Holdinqinin tərkibinə daxildir. Kanalın (ST2-DOM) sürəti 2,4 Qb/san-dir və 

Stokholma qədər uzanır. Qərargahı Moskva şəhərindədir. Sual oluna bilər. Tutaq ki, Prezident Aparatından 

ötürülən (və ya daxil olan) informsiya Moskva üzərindən keçirsə narahatçılığa nə əsas var?. Əsas isə ondan 

ibarətdir ki, Rusiyada "Operativ əməliyyat-axtarış tədbirləri haqqında" Qanun qəbul edildikdən sonra digər 

qurumlar konkret Rusiya Rabitə Nazirliyi tərəfindən bir sıra normativ aktlar qəbul olundu (Maraqlananlar üçün: 

Rusiya Rabitə Nazirliyi, əmr ¹9, 31.02.96; əmr ¹47, 27.03.99; əmr ¹25, 18.02.97; 20.08.98-ci il tarixli əmr və s.). 

Həmin normativ aktlara görə hər bir provayder hökmən FSB üçün ayrıca kanal ayırmalı, onu bütöv informasiya 

trafikinin (axınının) bütün parametrlərini aşkara çıxaran texnoloji-proqram avadanlığı ilə və üstəlik də ixtisaslı 

kadrlarla təmin etməlidir.Əks halda provayder lisenziyasını itirmək təhlükəsi ilə üzləşir. Rusiyanın demokratik 

ictimaiyyəti, eləcə də müxtəlif beynəlxalq qurumlar 1997-1999-cu illər ərzində cəmiyyət üzərində total nəzarət 

imkanı verən bu məsələyə kəskin etirazları bildirmiş və proses hələ də davam etməkdədir,(Maraqlananlar 

Rusiyanın İnternet axtarış proqramlarında (Rambler, Yandex, List.ru, Aport və s,) "COPM" (Sistema 

Operativno-Rozısknoy Meropriətii") sözünü yığmaqla külli miqdarda materiallar əldə edə bilərlər). Deməli, 

yuxarıda deyilənlərdən konkret belə nəticəyə gəlmək olar ki, FSB tam qanuni şəkildə (mən qeyri-qanuni tərəfini 

heç yada salmıram) Moskva üzərindən ötürülən bütün informasiya axınına nəzarət edir. Bunun isə nə demək 

olduğunu qoy oxucu özü müəyyənləşdirsin. Araşdırmaları davam etdirərək daha ciddi faktlarla rastlaşmaq 

olar.Өlkə başçısının ən yaxın ətrafında olan şəxslərin, nəhəng maliyyə-kredit təşkilatların da Beynəlxalq 

Şəbəkədə informasiya əməliyyatları tam FSB-nin nəzarətindədir. Sən demə Türkiyə Səfirliyindən də ötürülən 

və daxil olan informasiyalar tam FSB-nin nəzarətindədir (www.turkbe.org.az). Məmləkətin nəhəng informasiya 

bossları "ANS" (www.ans-dx.com) və "TURAN" (www.turaninfo.com), eləcə də müxalif siyasi partiyalardan 

AXCP (www.axcp.az) və "Müsavat" partiyasının orqanı (www.yenimusavat.com) isə Beynəlxalq şəbəkəyə 

yerli provayderlərdən istifadə etməklə Amerika kanalları ilə qoşulmağa üstünlük vermişlər. ABŞ səfirliyi isə 

daha ayıq tərpənərək heç bir aralıq mərhələdən istifadə etmədən birbaşa peyk vasitəsilə mərkəzi Amerikada 

yerləşən kanal vasitəsilə İnternetə qoşulmuşdur. Yeri gəlmişkən qeyd etmək istəyirəm ki, əgər Xüsusi Xidmət 

Orqanının (konkret halda FSB-nin) lazımi texnoloji-proqram təminatı ilə və birbaşa kanalla provayderə çıxışı 

varsa bu o deməkdir ki, həmin provayder vasitəsilə İnternetə qoşulan hər bir kəs (məsələn hansısa dövlət 

məmuru) İnternetdə nə ilə məşğul olursa, hansı sorğuları verirsə, hansı web-səhifələrə baxırsa, onların hamısı 

qeyd olunur. İnternetdə isə dövlət məmurunu şantaj etmək üçün, onun haqqında kompramatlar toplamaq üçün 

kifayət qədər resurslar var (seks, erotika və s.). Ona görə də hesab edirəm ki, dövlət təşkilatları və dövlət 

məmurlarının İnternetə çıxışı ilə bağlı müəyyən bir qayda hazırlamaq məqsədəuyğun olardı. Azərbaycanın 

İnternet fəzası üçün xarakterik olan, bilavasitə informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı hər gün yeni-yeni hadisələr 
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baş verir. İnternetə yeni qoşulmuş istifadəçiyə provayder bir-iki ay bitməmiş xeyli məbləğdə pul keçirilməsi ilə 

bağlı hesab təqdim edir. Bədbəxt istifadəçi isə İnternetdən bu qədər istifadə etmədiyini bildirir. Deməli parol ələ 

keçirilib. Daha bir xarakterik xüsusiyyət, yenicə xakerliyə başlayan Azərbaycan İnternet istifadəçisinin elektron 

poçt vasitəsi ilə cəlbedici başlıqlar seçməklə elektron məktub ( əslində isə virus) göndərməsidir. Təcrübəsiz 

istifadəçi isə həmin məktubu oxumaq istədikdə kompyüteri "uçur". Eləcə də son vaxtlar kompüter sistemlərinin 

fərdi şəkildə dağıtmaq üçün elektron poçta ilə (həmçinin İnternetdə yerləşdirilmiş pulsuz proqramların 

köçürülməsi yolu ilə) Back Orifice və NetBus proqramları fərdi kompüterlərə yeridilir və uzaq məsafədən 

həmin kompüter həmin proqramlar vasitəsilə idarə olunur. Qısası yuxarıda adları qeyd olunan proqramlar 

kompüterinizdə varsa nəzərə alın ki kompüteriniz həm də sizin deyil. Ümumiyyətlə hazırda Azərbaycan 

İnternetində təhlükəsizliklə heç bir dövlət və ictimai qurum deyil, hər kəs özü məşğul olur. Yəni hər bir 

provayder ayrı-ayrılıqda öz təhlükəsizliyini qorumağa çalışır, hər bir istifadəçi də yalnız özü-özünə ümid edir. 

Provayderlər hüquqi bazanın olmamasından gileylənirlər. Bir neçə provayder isə ( "Azerin", "AIS" və s.) aşkara 

çıxardıqları kompüter cinayətkarlarının cəzalandırılmayaraq buraxıldığını bildirirlər. Azərbaycan İnternet 

istifadəçisinin informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı heç bir metodiki vəsaiti yoxdur. Başqa 

ölkələrin provayderlərindən fərqli olaraq bizdəki provayderlər öz Web-səhifələrində informasiya təhlükəsizliyi 

haqqında, informasiyanı şifrələmək haqqında heç bir məlumat yerləşdirmirlər. Xeyli iş görə biləcək 

Provayderlər Şurası da İnternet istifadəçilərinə bu sahədə bir qayğı göstərmir. İnformasiya təhlükəsizliyi kimi 

qlobal bir problemlə bağlı, Azərbaycan İnternetinin infrastrukturunun formalaşması ilə bağlı KİV-də, xüsusilə 

bu sahədə nəhəng iş görə biləcək lazımi potensiala malik ANS Müstəqil TV və Space hələ öz sözünü deməyib. 

Buna isə ciddi ehtiyac var. Çünki, artıq məlum olduğuna görə "Azərsell" də İnternet xidməti göstərməyə 

hazırlaşır. Çox güman "Baksell" də geri qalmayacaq. Deməli yaxın perspektivdə Azərbaycan İnternet fəzası 

bütün ölkə ərazisini əhatə edəcək. Ən son məlumatlara görə Azərbaycan rəsmiləri artıq Avropada keçirilən 

elektron-kommersiya və İnternet biznes toplantılarına dəvət olunurlar. Yeni İnternet istifadəçilərini ( 

sahibkarları, dövlət məmurlarını və s.) isə internetdə xeyli sürprizlər gözləyir. İnternet . informasiya 

təhlükəsizliyi və hüquqi baza "Azadlıq" qəzetində bu sətirlərin müəllifi tərəfindən dərc edilmiş "İnternet və 

Dövlət" (01.03.2000) yazısında dövlətin informasiya siyasəti məsələsinə toxunulduğuna görə təkrarlamaq 

istəmirəm. Ancaq mənim üçün hələ də qaranlıqdır , görəsən ölkə rəhbərinin xəbəri varmı ki, "İnformasiya, 

informasiyalaşdırma və informasiya təhlükəsizliyi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 

edilməsi haqqında prezidentin 19.06.96-cı il tarixli fərmanında göstərilənlərin heç birisi yerinə yetirilməyib. 

Ümumiyyətlə informasiya təhlükəsizliyi ilə bilavasitə bağlı olan "İnformasiya, informasiyalaşdırma və 

informasiya təhlükəsizliyi haqqında" və "Dövlət sirri haqqında" Qanunlarda xeyli anlaşılmazlıqlar var. 

Məqsələuyğun hesab edirəm ki, informasiya təhlükəsizliyi, dövlət sirlərinin mühafizəsi ilə bağlı məsələlərin 

texniki-proqram və texnoloji-təşkilati sahələri üzrə MTN, Əks kəşfiyyat, Rabitə Nazirliyi və digər qurumlar 
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arasında səlahiyyətlər dəqiqləşdirilsin. Hesab edirəm ki, qeyd olunan sahə ilə məşğul olan və birbaşa prezidentə 

tabe olan xüsusi qurum yaradılmalıdır(məs: Rusiya "Qostexkomissiya" adlı bu cür qurum 1992-ci ildə 

yaradılmış, prezidentə tabedir və ancaq və ancaq informasiya təhlükəsizliyinin dövlət sisteminin 

formalaşdırılması ilə məşğuldur). Eləcə də mövcud elmi-tədqiqat birisinin bazasında konkret İnformasiya 

təhlükəsizliyi və krintoqrafiya ilə məşğul olan institut yaradılmasına ciddi ehtiyac var. Yaxın müddətdə paket 

halında "İnternet şəbəkəsinin inkişafı və ondan istifadə üzrə dövlət siyasəti haqqında", "Beynəlxalq informasiya 

mübadiləsi haqqında", "Milli informasiya resursları haqqında", "İnformasiyanın texniki kanallar vasitəsilə 

çıxarılması və texniki kəşfiyyat haqqında", yuxarıda qeyd olunduğu kimi "Dövlət təşkilatları və dövlət 

məmurları İnternetdən istifadəsi haqqında" aktların qəbul edilməsi, eləcə də informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı 

ölkələrarası ikitərəfli müqavilələr bağlanması dünya informasiya fəzasında Azərbaycanın özünəməxsus yerinin 

formalaşmasına, Azərbaycan İnternetinin bir infrastruktur kimi təşəkkülünə gətirib çıxarardı. İnternetin inkişaf 

səviyyəsinə görə hətta Avropa ölkələrini arxada qoymuş Pribaltika ölkələrinin təcrübəsindən bəhrələnərək 

yuxarıda qeyd olunan nəhəng işlərin görülməsində xarici fondların köməyindən, xüsusilə TACIS proqramından 

yararlanmaq olardı. Cari təhlükəsizlik tədbirləri Sonda "Multimedia" Mərkəzi İnternet istifadəçilərə 

aşağıdakıları tövsiyyə etməyi özünə borc bilir: 

İnternet parolunuzu heç kimə bildirməyin, heç yerə yazmayın. 

Əgər kompüterinizdəki hər hansı proqram internet parolunuzu yadda saxlamağı da (Save password) tələb edirsə 

bunu etməyin. 

Parolunuzu tez-tez dəyişin. 

Antivirus proqramlarından müntəzəm istifadə edin. 

Ən əsası!. Yoxlayın sizin kompüterinizdəBack Orifice və NetBus proqramları varmı? Əgər varsa və 

kompüteriniz İnternetə qoşulubsa deməli, kompüteriniz kənardan idarə olunur. Onları silin (Qoşulduğunuz 

İnternet provayderin şəbəkə administratoruna müraciət edin). 

Mühüm əhəmiyyətli məlumat və fayllarınızı PGP və digər proqramlardan istifadə edərək şifrələyin. 

Dövlət sirləri, kommersiya sirrləri, bank sirrləri olan kompüteri ümumiyyətlə İnternetə qoşmayın... 
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Jurnalislərin istifadəsi üçün Ġnternet resurslar 

 

 

Google video http://video.google.com/  

Elan portalı http://www.mono.az  

Navigator.az - məlumat və axtarış sistemi Şirkətlər, mallar və xidmətlər milli universal kataloqu. 

http://www.navigator.az  

Qovluq Pulsuz fayl yükləmə sistemi. http://www.qovluq.com/ 

 

Provayderlərin siyahısı: 

 

•1. Azeurotel (http://www.azeurotel.com)  

•2. Azerin (http://www.azerin.com)  
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•3. Adanet (http://www.adanet.az)  

•4. Artel (http://www.artel.net.az)  

•5. AzCom (http://www.azcom.az)  

•6. AzerSat (http://www.azersat.net)  

•7. Aztelekom (http://www.aztelekom.net)  

•8. Azeronline (http://www.azeronline.com)  

•9. AzStarNet (http://www.simsiz.net)  

•10. BakInternet (http://www.bakinternet.net)  

•11. QalaNet (http://www.sinam.net)  

•12. Catel (http://www.catel-az.com)  

•13. Karvan (http://www.karvan.net)  

•14. Bakitelecom (http://www.lidercart.com)  

•15. Azintex (http://www.azintex.com)  

•16. Kosmos-s (http://www.oxygen.az)  

•17. Aznetkard (http://www.aznetkard.com)  

•18. Uninet (http://www.azuni.net)  

•19. Ultra (http://www.ultra.com.az)  

•20. Nakhchyvan.az (http://www.nakhchyvan.az)  

•21. AzinternetSevis (http://www.azeri.com)  

•22. AzNet (http://www.aznet.org)  

İnternet jurnalistika ilə bağlı başlıca resurslar  
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Televiziya və radio 

 

•AzTv: http://www.aztv.az 

•Lider TV: http://www.lidertv.com 

•ANS:  http://www.ans.az  

•İTV: www.itv.az  

•Space TV: http://www.space-az.com 

•Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurası: http://www.ntrc.gov.az 

•Azer.Net- TV: Еженедельные ТВ программы  

•107 Fm: http://www.lider.fm 

•Anten 101 Fm: http://www.antenn.az 

•Burc Fm: http://www.burc.fm 

•Azadliq Radiosu: http://www.azadses.org, http://www.azadliq.org 

•Odlar Yurdu Radiosu: http://www.radioodlaryurdu.com 

•ATV: http://www.azadazerbaijan.com 

 

Qəzet və jurnallar: 

 

•«Yeni Azerbaycan» http://www.yeniazerbaycan.com 

•«Respublika» http://www.respublica.news.az 

•«525» http://www.525ci.com 

•«Bizim Esr» http://www.bizimasr.media-az.com 
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•«Adalet» http://www.adalet-az.com 

•«Azerbaycan» http://www.azerbaijan.news.az 

•«Ayna» http://www.ayna.az 

•«Exo» http://www.echo-az.com 

•«Kaspi» http://www.kaspi.az 

•«Zaman» http://www.zaman.com.az 

•«Cempion» http://www.champion.com.az 

•«Oxu meni» http://www.oxumeni.com 

•«Бакинский рабочий» http://www.br.az 

•«Зеркало» http://www.zerkalo.az 

•«Наш Век» http://www.nashvek.media-az.com 

•«Вышка» http://www.vyshka.com 

•«Неделя» http://www.nedelya.az 

•«Xeber.net» http://www.xeber.net 

•«BakuTODAY.net» http://www.bakutoday.net 

•«Kiv.az» http://www.kiv.az 

•«Times.az» http://www.times.az 

•«Day.az» http://www.day.az 

•«Intellektual Mulkiyyet» http://www.intellect.musigi-dunya.az 

•«Azerbaycan- IRS» http://www.azerbaijan-irs.com 

•«Ekspert» http://www.ekspert.az 

•«Dalga» http://www.hem.passagen.se/dalga 
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•«Oner» http://www.onerjurnali.narod.ru 

•«Qanun» http://www.qanun-az.com 

•«Перекресток» http://www.perekrestok.az 

•«Evropa+» http://www.europaplus.az 

İnformasiya agentlikləri 

 

•AzerTac: http://www.azertag.com 

•Turan: http://www.turaninfo.com 

•Azad Inform: http://www.azadinform.baku-az.com 

•Trend: http://www.trend-az.com 

 

Axtarış sistemləri. Kataloqlar. 

 

•AzərWeb: http://www.azerweb.com 

•Azer.Net: http://www.azer.net 

•Azeroo web: http://www.azeroo.com 

•AzTOP: http://www.azeroo.com 

•İlk10.com: http://www.ilk10.com 

•SazNet: http://www.saznet.org 

•Google.az: http://www.google.com 

•Azlink.info: http://www.azlink.info 

•Bakililar: http://www.bakililar.com 
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E-mail xidmətləri 

 

•Box.az: http://www.box.az 

•Mail.az: http://www.mail.az 

•BakuMail: http://www.bakumail.com 

•Diaspora: http://www.diaspora.az 

•AzeriFun: http://www.azerifun.com 

•Avrasiya: http://www.avrasiya.net 
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Elektron mənbələr:  

1) İnternet Dərsliyi - http://www.ilkaddimlar.com/internet/index.html 

  

2) Milli Virtual Kitabxana - http://kitabxana.net 

 

 

Ġnternet Açıq Ensiklopediyası – Vikipediya 

 

Ġnternet Açıq Ensiklopediyası – Vikipediya,  http://wikipedia.org , onun Azərbaycan, türk rus, ingilis 

dilindəki variantları, milli dildə olan resurslarının inkiĢaf etdiriləsiylə bağlı imkanların təhlili və real 

iĢlər. 

Yeni mütaliə və yazı mədəniyyəti, elektron ədəbiyyat, e-kitab və e-yazı, SMS – MMS, elektron məktub, e-

mail, virtual forumlar, çat yazıĢmaları, veb-media – müasir elektron-virtual ünsiyyət, informasiya 

paylaĢması predmetləri kimi. 

 

Тamamilə könüllü istifadəçilərin səyləri ilə 279 dildə yaradılan Wikipedia ensiklopediyalarının Azərbaycan 

dilindəki versiyası — Vikipediyaya xoş gəlmisiniz! 

Fəaliyyətə başlamazdan əvvəl aşağıdakı qaydalarla tanış olmağınız tövsiyə olunur: 

Mövcud məqalələri redaktə etmək və ya yeni məqalə yaratmaq üçün tərəddüd etməyin, cəsur olun, vikipediya 

hər kəs üçün azad məkandır. 
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Vikipediyanın yazı üslubu sadədir. Məqalələrin informativ, ensiklopedik, tərəfsiz və qərəzsiz olmasına diqqət 

yetirin. Bir neçə cümləlik məqalələr yaratmaqdan çəkinməyin. Vikipediyada istifadəçilər bir-birlərinin 

başlatdığı məqalələri zamanla zənginləşdirirlər. 

Suallarınıza kömək səhifələrində cavab axtara bilərsiniz. Orada cavab tapmasanız müvafiq müzakirə 

səhifələrində soruşun. 

Başqa istifadəçilərdən kömək istəməkdən çəkinməyin, onların müzakirə səhifələrini redaktə edərək suallarınızı 

əlavə edin. 

Yeni yaratdığınız məqalələrin Azərbaycan dilində olmasına xüsusilə diqqət edin. Tərcümə proqramları 

vasitəsilə etdiyiniz tərcümələri Azərbaycan dilinin qaydalarına uyğunlaşdırdıqdan sonra məqalələrə yerləşdirin. 

 

 

imzanı belə atmaq olar 

Ensiklopedik səhifələr və bunlara köməkçi səhifələrdə (məqalələr, kateqoriyalar, şablonlar və s.) imzanızı və 

adınızı yazmayın. Əksinə, müzakirə, səsvermə, sual-cavab və s. formada olan yazılarınızın sonuna ~~~~ (4 

tilda) işarəsini əlavə edərək və ya alətlər lövhəsindəki müvafiq düyməni basaraq imzanızı atmağı unutmayın. 

Mövzu seçimində çətinlik çəkirsinizsə, bu məqalələr sizə kömək edəcək: 

Vikipediya:Məqalə istə 

Vikipediya:1000 məqalə 

Tələbat olan səhifələr 

Məqalələri redaktə etməzdən öncə redaktə qaydaları ilə tanış olun. 

Yaratmaq istədiyiniz məqalənin adını aşağıdakı xanaya daxil edin və "Məqalə yarat" düyməsini basın. 
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Vikipediya kollektiv bilik mənbəyidir 

 

GiriĢ 

 

Vikipediya (ingiliscə, Wikipedia) – ümumi İnternet vasitəsilə azad yayımlanan ensiklopediyadır və dünyanın 

bir çox dillərində viki texnologiyasının tətbiq edilməsi nəticəsində könüllü istifadəçilər tərəfindən yaradılır. 

―Wiki‖ havay dilində ―nə qədər mümkünsə daha tez‖ mənasını verir. Məhz yerli sakinlər Qonolulu 

aeroportundan şəhərə gedən avtobusları belə adlandırırlar. Viki texnologiyası əsasında qurulan virtual 

ensiklopediya bir axtarış sistemi kimi istifadəçilərin sorğuları əsasında tez bir zamanda informasiya xidməti 

göstərmək məqsədini daşıyır. Sistemdə verilən informasiyalar konkret olmaqla, yalnız hər hansı obyekt 

haqqında qısa informasiya verilir.  

 

Vikipediya virtual ensiklopediyası 15 yanvar 2001-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. Onun yaradıcıları Oqayo 

universitetinin fəlsəfə doktoru Larri Sanqer (Larry Sanger) və amerikalı sahibkar Cimmi Uelsdir (Jimmy 

Wales). Onlar əvvəlcə ―Nupedia‖ İnternet ensiklopediyasını yaratdılar. Bu virtual ensiklopediya öz sahəsinin 
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mütəxəssisləri olan könüllü müəlliflər tərəfindən yazılırdı. Lakin iş uzanırdı, məqalələrin sayı isə yüzdən də az 

idi və Senqerlə Uels ikinci layihəni – Vikipediyanı buraxmaq qərarına gəldilər. Onlar fəlsəfəsi tamamilə fərqli 

olan, biliklərini paylaşan insanlar sayəsində meydana gələcək, dünyanın ən dolğun on-line ensiklopediyasını 

yaratmaq istəyirdilər. Bu təşəbbüs özünü doğrultmuş və Vikipediyanı dünyanın ən populyar 10 saytı sırasına 

daxil etmişdir.  

 

Viki proqramının köməyi ilə yaradılan ensiklopediya sayta daxil olan hər bir kəsə istənilən informasiyanı 

dəyişmək imkanı verməklə, bu dəyişikliyi digər İnternet istifadəçilərində görünməsini təmin edir.  

 

Vikipediya – ―Wikimedia Foundation‖ qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən yaradılan İnternet ensiklopediyasıdır.  

 

Vikipediyanın əhəmiyyəti 

 

Vikipediya dünyanın ən böyük ensiklopeditasıdır. Onu İnternet istifadəçilərinin stolüstü kitabı adlandırırlar. 

Vikipediya müraciətlərin sayına görə sorğu resurslardan sonra ikinci yeri tutur. ―Hitwise‖ sayğacının 

informasiyasını yayımlayan ClickZ (http://www.clickz.com/) saytının xəbər verdiyinə görə Vikipediya saytı 

İnternetdə yerləşmiş sorğu saytlarının bütün trafiklərinin 3,84 %-ni əhatə edir. Birinci yerdə 4,46 % trafiklə 

Dictionary.com (http://dictionary.reference.com/) saytı durur.  

 

Qeyd: Trafik dedikdə müəyyən vaxt ərzində (gün, ay və s.) veb-sayta və ya onun müəyyən səhifəsinə daxil olan 

istifadəçilərin sayı nəzərdə tutulur.  

 

Nəzərə alsaq ki, ―Wordsmith Merriam-Webster‖ lüğətinin on-line variantı (http://www.m-w.com/) 1,35 % 

trafikə malikdir, Hitwise mütəxəssislərinin bildirdiklərinə görə Vikipediyanın bazardakı payı son bir il ərzində 

618 % artmışdır. Bu saytdan ayda 7 mlrd. səhifə oxunur.  
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Vikipediyanın populyar olmasının əsas səbəbi onun dinamik olmasıdır. Yəni digər ensiklopediyalarda son 

hadisələr haqqında, məsələn, hər hansı idman növü üzrə son yarışda kimin qalib gəldiyini öyrənmək mümkün 

deyil. Vikipediyada isə yarışların nəticəsi artıq bir-neçə dəqiqədən sonra məlum olur. ABŞ-da isə bəzi cinayət 

hadisələri haqqında məlumat Vikipediyaya polislərin xəbər tutmasından qabaq yazılır.  

 

Müşahidələr göstərmişdir ki, Vikipediya saytına müraciət edənlərin 50 %-ni 18-24 yaşında gənclər təşkil edir. 

Vikipediya azad ensiklopediya olduğundan dövlət strukturları üçün işləmir. Lakin, artıq bir çox ölkələrdə dövlət 

strukturları Vikipediyadan istifadə edirlər. Məsələn, Amerika məhkəmələrində ondan məlumat kitabçası kimi 

istifadə olunduğu heç kəsə sirr deyil.  

 

Rusiyada Təhsil və Sənaye Nazirlikləri də Vikipediyadan istifadə edirlər. Almaniyanın Yeyinti Sənayesi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi və bir çox nazirliklər Vikipediyanın Alman bölməsində informasiyanın keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılması məqsədi ilə həyata keçirilən layihəni maliyyələşdirməyə hazırlaşırlar. Vəsait müəyyən sahədə 

məqalələrin təkmilləşdirilməsində və yeni məqalələrin yaradılmasında iştirak edən mütəxəssislərin axtarışına və 

onların maaşlarının ödənilməsinə sərf ediləcəkdir. Layihənin rəhbəri olan Florian Qerlax bildirmişdir ki, 

Vikipediyanın populyarlığının artması məqalələrin yaradılmasında və dəyişdirilməsində iştirak edən 

müəlliflərinin sayının artırılmasını tələb edir.  

 

―Wikipedia Scanner‖ proqramının köməyi ilə təyin edilmişdir ki, ABŞ-nın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin (MKİ) 

kompüterlərindən Vikipediyada bir çox məqalələrə düzəlişlər aparılmışdır. Buna misal olaraq, İranın prezidenti 

Mahmud Əhmədinicat haqqındakı məqaləni göstərmək olar. Vikipediyanın fəaliyyətinə nəzarət edən 

―Wikipedia Scanner‖ proqramı Vatikan kompüter istifadəçisi tərəfindən İrlandiya respublika ordusunun siyasi 

qanadı Şinn Feyn partiyasının lideri Jerri Adams haqqında məqalədən bir çox faktların silinməsi faktını da üzə 

çıxartdı. Düzəlişlər MKİ-nin eks başçısı Porter Qoss və bir çox tanınmış şəxslər haqqında məqalələrdə də 

edilmişdir. Vikipediya mütəxəssislərə məqalədəki dəyişikliklərin hansı serverdən edildiyini müəyyən etməyə 

kömək edir.  

 

Microsoft korporasiyası da şirkət və onun məhsulları haqqında məqalələrdə düzəlişlər aparmaq üçün xüsusi bu 

işə cəlb edilmiş mütəxəssislərə küllü miqdarda pul ödədiyini etiraf etmişdir. Hətta ABŞ konqresinin 
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əməkdaşlarının siyasi mövzularda məqalələrə düzəlişlər edildiyi məlum olmuşdur. Göründüyü kimi 

Vikipediyada yaradılan informasiyaların qeyri rəsmi olmasına baxmayaraq onların məzmunu çoxlarını 

düşündürür və narahat edir.  

 

Vikipediya beynəlxalq layihəsinin informasiya bazaları saxlanılan serverlər ABŞ-nin Florida Ştatının Tamp 

şəhərində, Parisdə, Amsterdamda və Seul şəhərlərində yerləşirlər. 2005-ci ilin məlumatına görə ABŞ-da 

Vikipediya serverlərinə cəmi 5 əməkdaş xidmət edir və onlara 400 könüllü kömək göstərir.  

 

Vikipediya artıq praktiki olaraq bütün vacib sahələr haqqında müəyyən dərəcədə informasiyaya malikdir. 

03.06.2008 tarixində 10743902 Vikipediya on-line eksiklopediyasında məqalələrin sayı artıq 9073413 

olmuşdur. Nəzərə alsaq ki, ―Britannika‖ eksiklopediyasında məqalələrin sayı – 120000, Böyük Sovet 

Ensiklopediyasında məqalələrin sayı – 95279, Brokqauz və Efron ensiklopedik lüğətdə məqalələrin sayı – 

121240-dır, o halda Vikipediyanın necə nəhəng sistem olduğunu təsəvvür etmək olar.  

 

Vikipediyada məqalələrin sayının digər ensiklopediyalarla müqayisədə həddən artıq çox olmasına baxmayaraq, 

bütün məqalələri düzgün və dolğun hesab etmək olmaz. Baxmayaraq ki, qaydalar çox sərtdir və bir çox 

ölkələrdə onları daha da sətləşdirmək lazım gəlir. Məsələn, ingilis Vikipediyasında anonim istifadəçilərə yeni 

məqalələr yaratmaq qadağan olunmuşdur. Bir çox hallarda bir və ya bir neçə sözdən ibarət məqalələrə də rast 

gəlinir. Bu cür məqalələrin aşağı hissəsində ―məqalə tam deyil, işlənməyə ehtiyacı var və s.‖ sözlər yazılır. Bu 

səhifələri məqalə adlandırmaq düzgün olmasa da, onlar məqalə kimi statistik informasiyaya daxil edilirlər.  

 

Lakin, digər tərəfdən bu cür yalançı məqalələrin də yaradılmasının üstün cəhətləri vardır. Birinci, bu məqalələr 

istər-istəməz istifadəçinin diqqətini cəlb edir və oraya yeni informasiyanın daxil edilməsinə sövq edir. Digər 

tərəfdən istifadəçidə məqalədəki mövzu ilə bağlı maraq oyadır. Üçüncü, məqalənin yaradılmasını sürətləndirir. 

Müşahidələr göstərir ki, bu cür məqalələrin çoxu tez zamanda doldurulur. Vikipediya əhalisi artdıqca bu cür 

məqalələrin də sayı azalmaqdadır.  
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Vikipediyanın yaradıcılarından biri olan Cimmi Uels deyir: ―Mən Vikipediyada çoxlu sayda ―ağ ləkələrin‖ 

olduğu vaxtı xatırlayıram və o zamanlar istifadəçilər bir çox vacib mövzular haqqında hər-hansı informasiyanı 

tapa bilmirdilər. İndi isə bizdə 2,4 mln.-dan artıq (ingilis dili bölməsində) müxtəlif mövzulara aid materiallar 

vardır, lakin görüləsi işlər hələ çoxdur: çoxlu sayda məqalələri redaktə etmək lazımdır və məhdud 

informasiyaya malik mövzuları yaddan çıxarmaq olmaz‖. Vikipediyanın əhəmiyyətində danışarkən ilk növbədə 

nəzərə alınmalıdır ki:  

 

1. Vikipediya müxtəlif dillərə malik olduğundan, məqalələrə hipermətnlər daxil edildiyindən, hər kəs 

virtual ensiklopediyanın təşkilində iştirak edə bilər. Hər bir məqalə digər dillərdə analoqa malik olduğundan 

beynəlxalq istinadlardan istifadə etməklə onlara əsaslanmaq mümkündür.  

2. Vikipediyada məqalələr azad istifadəyə və düzəlişə malikdirlər. Məqalələr GNU FDL 

(http://www.gnu.org/licenses/fdl.html) lisenziyası altında nəşr olunduqlarından, bu məqalələrdən götürülmüş 

hər-hansı mətn də həmin lisenziyaya malik olmalıdır.  

3. Vikipediyada müəyyən edilmiş «neytral mövqe» qaydası hadisələrin və fikirlərin plüralizmə uyğun və 

qərəzsiz işıqlandırılmasına nail olmaq imkanı verir.  

4. Vikipediyaya daxil edilmiş informasiya tədricən dəyişilmək tendensiyasına malikdir.  

5. Xüsusiləşdirilmiş informasiyanı Vikipediyada çəkinmədən saxlamaq olar.  

6. Mübahisəli məqalələr və konflikt yaradacaq informasiyalar Vikipediyada çox azdır və müraciət 

olunduqda onların fəaliyyətini dayandırmaq mümkündür. Vikipediyada neytral məqalələr daha davamlıdırlar.  

 

Vikipediya könüllü istifadəçilər tərəfindən daxil edilən məqalələr hesabına zənginləşir. Vikipediyada yerinə 

yetirilməsinə icazə verilən əməliyyatların siyahısı:  

 

1. İstənilən mövzuda məqalələr yaratmaq;  

2. Mövcud olan məqalələrə əlavə mətn daxil etmək;  

3. İnformasiyanı tam dəyişdirmək;  
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4. Orfoqrafik səhvləri düzəlmək;  

5. Mövcud olan məqalələrə şəkillər əlavələr etmək;  

6. Faktiki informasiyanı pozmaq;  

7. Mövcud olan məqalələri başqa dillərə tərcümə etmək. Belə ki, ingilis və rus dillərində olan məqalələr 

Azərbaycan bölməsindəki məqalələrin sayından bir-neçə dəfə çoxdur;  

8. Yeni məqalə yazarkən, həmin mövzuda digər dillərdə yazılmış məqalələrlə tanış olmaq mümkündür.  

 

Vikipediya əhalisi 

 

Vikipediyada iştirak edənləri bir-neçə qrupa bölmək olar: anonim istifadəçilər, qeydiyyata alınmış istifadəçilər, 

administratorlar, bürokratlar, stüardlar. Eləcə də ayrıca psevdoistifadəçilər – botlar mövcuddurlar. Botlar 

avtomatik proqramlar olub məqalələrdə texniki səhvlərin düzəlişini aparırlar.  

 

Anonim istifadəçi (Ananimous) – Vikipoediyada qeydiyyata alınmadan fəaliyyət göstərən istənilən şəxs anonim 

istifadəçi adlanır. O, istənilən məqaləni dəyişə bilər (o halda ki, bu məqalə administrator tərəfindən xüsusi 

müdafiə olunmur), yeni məqalə əlavə edə bilər. Lakin digər istifadəçilərdən fərqli olaraq Vikipediya bazasına 

şəkil, video və digər informasiya daxil edə bilməz.  

 

Qeydiyyata alınmış istifadəçi – anonim istifadəçi ilə müqayisədə daha çox hüquqa malikdir. Məsələn, o, 

Vikipoediyanın interfeysini şəxsən özü üçün quraraq, müzakirələrdə şəxsi imzası ilə çıxış edə bilər. Qeydiyyata 

alınmış istifadəçi öz şəxsi səhifəsini əldə edərək, bu səhifədə özü haqqında və öz şəxsi fikirləri haqqında söhbət 

aça bilər. Digər istifadəçilər isə ona müxtəlif məlumatlar yaza bilər. Əgər, qeydiyyat zamanı elektron ünvan 

göstərilmişdirsə, vacib xəbərlər birbaşa istifadəçinin e-ünvanına göndərilir. Qeydiyyata alınmış istifadəçi 

―müşahidələrin siyahısı‖ adı altında xüsusi bölmə yarada bilir ki, buraya onu maraqlandıran, üzərində dəyişiklik 

apardığı və dəyişikliklər barədə xəbər tutmaq istədiyi səhifələr daxil edilir.  
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03.06.2008 tarixindəki məlumata əsasən Vikipediyanın Azərbaycan bölməsində istifadəçilərin sayı 4161 

nəfərdir. Vikipediyanın ingilis bölməsində istifadəçilərin sayı 7406111, rus bölməsində isə 141214 nəfərdir.  

 

Administrator – adi istifadəçilərə nisbətən daha çox hüquqa malikdir. Administrator səhifəni adi istifadəçilər 

tərəfindən aparılan dəyişikliklərdən qoruya bilər, səhifəni ləğv edə, istifadəçiləri blokada edə (loqinə və ya İP 

ünvana görə) və əksinə səhifələrin qorunmasını ləğv edə, silinmiş məqalələri bərpa edə və istifadəçilərə 

qoyulmuş blokadanı qaldıra bilər.  

 

Bundan başqa, administrator Vikipoediyanın ümumi interfeysini dəyişə bilər və sistem məlumatlarını idarə edə 

bilərlər.  

 

Bürokrat – digər istifadəçilərə administrator və bürokrat hüququnu vermək kimi texniki imkana malik olan 

istifadəçidir. Lakin bürokrat bu hüquqları ala bilməz. Bunu yalnız stüard və ya baş layihəçi edə bilər.  

 

Stüard – digər istifadəçilərin Vikipoediyaya istənilən müraciət hüquqlarını dəyişmək hüququna malik şəxsdir. 

Stüard da bürokrat kimi, digər istifadəçilərə administrator və bürokrat hüququnu vermək kimi texniki imkana 

malik olan istifadəçidir. Lakin bürokratdan fərqli olaraq, stüard bu hüquqları ləğv edə bilir.  

 

Baş layihəçi – Vikipediyanın baş layihəçisinin hüquqları stüardın hüquqları ilə eynidir. Lakin o, sistemi əsaslı 

dəyişmə hüququna malikdir. Bəzi layihəçilər Vikipediyanın işlədiyi serverlərə daxil olma hüququna da 

malikdirlər.  

 

Vikipediyanın bütün hüquqları isə ―Vikipediya‖ layihəsinin əsasını qoymuş Cimmi Uelsin əlində toplanmışdır. 

Vikipediyada yaranan istənilən problemin həlli və bütün mümkün hüquqlar bu yeganə şəxsdə olduğundan, onu 

Vikipediyanın allahı adlandırırlar. Cimmi Uelsin istifadəçilərə və təşkilatçılara müraciət edərək ―Biz İnterneti 

tutduq, sizin köməyinizlə dünyanı tutacağıq‖ cümləsi ilk baxışda lovğalıq kimi görünsə də, Vikipediyanın 
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müəllifi haqlıdır: bu layihə kimi, milyonlarla istifadəçilərin müraciət etdiyi və hər kəsə pulsuz olaraq bilik bəxş 

edən digər layihə təsəvvür etmək çətindir.  

 

Vikimediya fondu  

 

Vikipediya ―Wikimedia Foundation‖ təşkilatının təşəbbüsü ilə qurulub. ―Wikimedia Foundation‖ qeyri-

kommersiya, qeyri-hökumət təşkilatıdır və bir sıra başqa azad məzmunlu layihələri idarə edir. Vikimediya, bir 

neçə sahədə fəaliyyət göstərən bir böyuk layıhədir. Vikimediya ―Wikimedia Foundation Inc‖ adında şirkət 

tərəfindən idarə olunur.  

 

İndiyə kimi Vikimediya fonduna istifadəçilər tərəfindən $1 mln. məbləğində pul bağışlanmışdır. İanələrin 

adətən, $5 – $20 arasında olmasına baxmayaraq, fonda daha böyük məbləğdə yardımların edilməsi faktlarına da 

rast gəlinir. Məsələn, 2007-ci ilin 27 dekabrında adını bildirmək istəməyən bir şəxs Vikimediya fonduna $286,8 

min ianə etmişdir.  

 

Vikipediya GNU Free Documentation License (GNU azad sənədlərin lisenziyası), və ya GNU FDL (GFDL) 

lisensiyası əsasında işləyir. Vikipediya yalnız müxtəlif mövzuda (elmi, mədəni, tarixi, siyasi və s.) 

informasiyaların yaradılması ilə deyil, eyni zamanda bu informasiyaların azad yayılmasına imkan yaradır. 

GFDL lisenziyası Vikipediya materiallarının istənilən şəxs tərəfindən və istənilən kimi istifadə etməyə icazə 

verir, bir şərtlə ki, ilkin müəllif göstərilir və materiallar bu lisenziyanın şərtləri üzrə yayılır. GFDL kopileft-

lisenziya olub, azad proqram təminatı fondu tərəfindən GNU GPL-ə əlavə kimi işlənmişdir. GNU GPL-in 

məqsədi istifadəçiyə proqramları köçürmək, şəklini dəyişdirmək və yaymaq hüququnun verilməsi (müəlliflik 

hüququ qanunlarına görə bunlar qadağan olunublar), eləcə də bütün törəmə proqramların istifadəçilərinin 

göstərilən hüquqlara malik olmasını təmin etməkdir.  

 

Qeyd: Hüquqların ―irsən keçməsi‖ prinsipi ―kopileft‖ (copyleft) adlanır və Riçard Stollmen tərəfindən 

düşünülmüşdür.  
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GFDL istifadəçi dərsliklər, dərs kitabları və kompüter proramlarının müşaət etdiyi digər sənədlər üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. GNU Layihəsinin əsas təşkilatçı sponsoru Free Software Foundation (FSF) – azad proqram 

təminatı (PT) fondudur. FSF 1985-ci ildə yaradılmış qeyri-kommersiya təşkilatıdır. Riçard Stollmen tərəfindən 

yaradılan FSF azad proqram təminatı hərəkatını və GNU layihəsini dəstəkləmək məqsədi daşıyır.  

 

FSF, korporasiyalardan və qrant verən qurumlardan çox kiçik miqdarda ödənişlər alır. FSF kompüter 

programlarını azad şəkildə istifadə etmək, nüsxəsini çıxarmaq, dəyişdirmək, öyrənmək və paylaşdırmaq və azad 

PT istifadəçilərinin hüquqlarını qorumaq vəzifəsini yerinə yetirir. 2006-cı il FSF fond aktivlərinin 67%-i 

müxtəlif sponsorlar tərəfindən verilmişdir. Bu dəstək, FSF fəaliyyətini davam etdirməyə kömək edən əsas 

vasitələrdən biridir. FSF, İnternetdə danışıq, mətbuat və himayədarlıq azadlığını, şəxsi əlaqələr üçün şifrlənmiş 

proqramın istifadə hüququnu, və özəl inhisarçılar tərəfindən maneə qoyulmayan proqramların yazılma 

hüququnu dəstəkləyir.  

 

Vikimediya fondunun layihələrini dəstəkləmək məqsədi ilə Metaviki (http://meta.wikimedia.org/wiki/Meta) 

saytı yaradılmışdır. Vikimediya fondu Vikipediya azad ensiklopediyası və Mediaviki platforması əsasında 

işləyir.  

 

http://www.mail.wikipedia.org və ya http://www.meta.wikimedia.org/wiki/IRC_channels saytına müraciət 

etməklə Fondla və onun layihələri ilə bağlı sualları müzakirə etmək mümkündür. Vikimediya fondu virtual 

ensiklopediyanın ingilis dilindəki bölməsinin ən müvəffəqiyyətli məqalələri daxil edilmiş kompakt-disk 

buraxmaq fikrindədir.  

 

Vikilayihələr 

 

İnformasiya yalnız ensiklopedik məqalə şəklində daxil edilmir. Odur ki, digər Vikilayihələr də mövcuddur:  
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VikiLüğət (http://www.wikiionary.org/wiki/) – izahedici məqalələr, tezaurus və tərcümələrin saxlandığı 

müxtəlif dillərdə hazırlanan qrammatik lüğətdir. Layihə çavan olduğundan məqalələrin ümumi sayı hələlik 

azdır: 11 min. Hal-hazırda VikiLüğətin Azərbaycan bölməsində 678 məqalə vardır.  

 

VikiKitab (http://www.wikibooks.org/wiki/) – elektron kitabların birgə hazırlanması layihəsidir. İdeyaya görə 

azad tərtib edilən kitabların xüsusi yeri olmalıdır. Hal-hazırda bunlar çox da böyük olmayan məqalələrin 

yığımıdırlar, lakin gələcəkdə informasiya çoxaldıqca onların bir yerə yığılaraq kitab halında təqdim olunması 

gözlənilir. Hal-hazırda VikiKitabın Azərbaycan bölməsində 36 məqalə vardır.  

 

VikiVersitet (http://en.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Main_Page) – Viki universitetdir. Vikilayihələrdən ən 

cavanıdır. Pulsuz dərs vəsaitləri və kursları təqdim edən on-layn cəmiyyətdir. Layihə aktiv inkişaf edir və yaxın 

zamanda onun populyarlığının artması gözlənilir. Layihənin koordinatorlarının dediyinə görə, hal-hazırda 

VikiVersitet layihəsinin təklif etdiyi xidmətlərdən ən çox müraciət olunanı kinofilmlərin istehsalı üzrə kursdur. 

VikiVersitetin əsəs məqsədi sadəcə olaraq informasiya təqdim etmək deyil, eyni zamanda təhsilin müxtəlif 

nəzəriyyələrini yoxlamaqdır. Layihənin Azərbaycan bölməsi hələ ki, mövcud deyildir.  

 

VikiXəbər (http://www.wikinews.org/wiki/) – ensiklopediya kontekstində cari hadisələr daxil edilir. VikiXəbər 

layihəsinin Azərbaycan bölməsi hələ ki, mövcud deyildir.  

 

VikiNövlər (http://www.wikispecies.wikimedia.org/wiki/) – bioloqlara aiddir. Hər bir canlı təbii ki, öz 

səhifəsinə malik olmalıdır. VikiNövlər layihəsinin Azərbaycan bölməsi hələ ki, mövcud deyildir. Bu layihədə 

saxlanılan məqalələrin ümumi sayı 140 mindir.  

 

VikiAnbar (http://commons.wikimedia.org/wiki/) – şəkillərin, səslərin, videonun və s. bu kimi informasiyaların 

saxlandığı qlobal xəzinədir. Xəzinə qlobal olduğundan onun dil prinsipinə əsasən bölünməsi vacib deyildir. 

VikiAnbar azad istifadə üçün media-filmlər anbarı kimi tanınır. Burada saxlanılan faylların ümumi sayı təqribən 

3 mln.-dur.  
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VikiSitat (http://www.wikiquote.org/wiki/) – aforizmlər, qanadlı ifadələr, məşhur adamların söylədikləri. 

Mənbəsi göstərilmiş sitatları müəllifin icazəsi olmadan istifadə etmək mümkündür. Azərbaycan bölməsində 

cəmi 32 məqalə vardır.  

 

VikiMənbə (http://wikisource.org/wiki/) – müəllif hüquqlarının qorunması haqqında qanunların aid edilmədiyi 

mətnlərin şəbəkə kitabxanasıdır. Bir çox məqalələrin dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur. Məsələn, tarixi məqalələr 

analizə məruz qala bilərlər, lakin, onların dəyişdirilməsi vacib deyildirsə, həmin məqalələr VikiMənbədə 

saxlanılır. Azərbaycan bölməsində 368 məqalə vardır. 

 

Meta-Wiki (http://meta.wikimedia.org) – viki-layihələrin əsas əlaqələndirmə komissiyasıdır. Səhifələrin ümumi 

sayı 12347-dir.  

 

27.07.2007 tarixində Cimmi Uels bəyan etdi ki, ―Wikia LookSmart‖ kompaniyasından ―Grub‖ axtarış sistemi 

əldə etmişdir. ―Reuters‖-in xəbər verdiyinə görə yeni axtarış servisi olan ―Wikia‖ rəsmi olaraq 2007-ci ilin 

sonlarında ümumi istifadəyə veriləcəkdir. Razılaşmanın məbləği açıqlanmır. Cimmi Uels bildirir: ‖Əgər biz 

axtarış sorğularında keyfiyyətli nəticələr əldə edə bilsək, mən fikirləşirəm ki, bu axtarış servisləri bazarında 

güclərin yerləşdirilməsini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişəcəkdir. Açıq axtarış platformasının köməyi ilə biz bu 

bazarın liderləri olan Google, Yahoo və Microsoft-a qarşı dura bilərik‖.  

 

Virtual vandalizm 

 

Vikipediyada məqalələr könüllülər tərəfindən yazılır və o, azad ensiklopediya olduğundan istənilən məqaləni (o 

məqaləyə qadağa qoyulmayıbsa) hər kəs dəyişdirə bilər. Məsələn, dolğun olmayam məqalələrə əlavələr edə, 

səhvləri düzəldə bilər və s. Lakin, digər tərəfdən hər kəs istənilən məqaləyə bilərəkdən və ya bilmədən səhv 

informasiya da əlavə edə bilər. Məqalələr istifadəçilərin özləri tərəfindən nəzarətdə saxlandıqlarına 

baxmayaraq, bir çox hallarda Vikipediyada düzgün olmayan informasiyaya rast gəlmək təəssüf ki, mümkündür. 

Vikipediyada məqalə əsasən iki hissədən ibarət olur: məqalə özü və onun məzmunu haqqında müzakirə. 

Müzakirə səhifəsində istifadəçi mövzu ilə bağlı öz fikrini bildirir, lazım gəldikdə hətta məqaləni tənqid edir, 
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əgər məqalədə düzəliş aparmaq istəmirsə iradlarını bildirir. Müzakirələr əsasında mübahisəli məqalələrdə çox 

zaman düzgün qərar əldə edilir.  

 

İnternet istifadəçilərinin fikrinə görə Vikipoediyanın ən böyük problemi şəbəkə vandallarıdırlar. 

Ensiklopediyanın üzərində düzəlişə icazə verilirsə, kimlərinsə başqalarının əməyini korlamaq istəyində olması 

qaçılmazdır. Bu cür informasiya anarxiyası informasiyaların doğruluq dərəcələrinin aşağı düşməsinə səbəb olur. 

Skeptiklər Vikipoediyada təqdim olunan informasiyaların qeyri-düzgün olmalarını sübut etməyə çalışarkən, 

məhs bu arqumentləri göstərirlər.  

 

Britaniyanın ―Nature‖ elmi jurnalının əməkdaşları Vikipediyada və ―Britannika‖ məşhur ensiklopediyasında 

yerləşdirilmiş elmi məqalələrin düzgünlüyünü qiymətləndirmək üçün ekspertlər dəvət etmək qərarına gəldilər. 

Alimlər hər iki ensiklopediyadakı məqalələri, bu və ya digər məqalənin hansı ensiklopediyadan götürüldüyünü 

bilmədən təhlil edərək, onlar haqqında resenziya yazdılar. Nəticədə, hər iki ensiklopediyada hərəsində ümumi 

xarakterli dörd ciddi səhv olduğu müəyyən edilmişdir. Beləliklə, Vikipoediya dəqiqlik və doğruluq üzrə 

kompetent yoxlamaya davam gətirdi.  

 

Ensiklopedik məqalələrin məzmunları minlərlə könüllülər tərəfindən diqqətlə yoxlanılır ki, lazım gəldikdə onlar 

o andaca və səliqə ilə daxil edilmiş məqalələrdəki kobud səhvləri aradan qaldırırlar. Vikipoediyada 

yerləşdirilmiş məqalələrin bir-neçəsi "New York Times‖ əməkdaşları tərəfindən qəsdən dəyişdirilmiş, bəziləri 

tamamilə silinmiş, bəziləri isə hiss olunmayacan dəyişikliklərə məruz qalmışlar. Çox qısa zamanda məqalələrin 

ilkin vəziyyəti bərpa olunmuşdur.  

 

Vikipediyada periodik olaraq bu və ya digər məqalənin götürülməsi haqqında tələblər təqdim olunurlar. 

Vikipediyanın redaktorları dərc olunan informasiyaları izləyirlər və bəzi hallarda mübahisəyə səbəb olan 

məqalələrdə müvəqqəti olaraq azad redaktəyə qadağa qoyur, bəzən isə məqaləni tamamilə bağlayırlar. Məsələr, 

Vikipediyanın rus bölməsində ―Нагорный Карабах‖ məqaləsində olduğu kimi. Baş adminstrator (stüard) 

Maksim Semyonnikin dediyi kimi, istifadəçilərin uzun müddətli müzakirələrdə ortaq məxrəcə gələ 

bilmədiklərini nəzərə alaraq məqalənin dəyişdirilməsinə qadağa qoyulmuşdur. ―Нагорный Карабах‖, 

―Азербайджанцы‖ və bir çox məqalələri nəzərdən keçirdikdə, məlum olur ki, təsdiq olunmamış 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 159 

 

informasiyalara Vikipediyada rast gəlinməsi təəssüf ki, mümkündür, belə ki, məqalə yaratmağa və özgələrin 

məqalələrini redaktə etməyə kütləvi on-line ensiklopediyasında hər kəsə icazə verilir.  

 

Citizendium 

 

Sitizendium (Citizendium – citizens compendium of everything) – universal vətəndaş xəzinəsi.  

 

Vikipediyanın yaradıcılarından biri olan Larri Sanqer 2007-ci il martın 26-da virtual ensiklopediyaya alternativ 

olan Sitizendium on-line ensiklopediyasını yaratdığı barədə xəbər verdi. Senqer təkcə ingilis dilində 2,4 mln. 

məqaləyə malik olan Vikipediyanın müvəffəqiyyətini etiraf edir. Vikipediyada olduğu kimi Sitizendium da 

pulsuzdur və istifadəçilər tərəfindən doldurulur. Lakin burada müəllifin göstərilməsi vacibdir, məqalələr isə 

ekspertlər tərəfindən təsdiq olunmalıdırlar. Məqsəd isə Vikipediya olan problemin Sitizendiumda qarşısını 

almaqdır – çoxsaylı səhvlərdən və ziyankarlıqlardan ensiklopediyanın qorunması.  

 

Hal-hazırda mətnlərin düzəlişində iştirak üçün təqribən 900 müəllif və 200 redaktor cəlb edilmişdir. Saytda 

artıq 7000-dən çox məqalə yerləşdirilmişdir ki, onlardan çoxu ekspertlər tərəfindən təsdiqlənmış, diğərlərinin 

dəqiqlik dərəcələri yaşıl işarə ilə bildirilmişdir.  

 

Sitizendium layihəsi birinci növbədə Vikipediyada olan nöqsanların aradan qaldırılmasına istiqamətlənmişdir. 

Vikipediyanın bütün müsbət keyfiyyətlərini saxlamaqla əsas problem sayılan anonim istifadəçilərin səhv və 

ziyankarlıqlarından xilas olmaq Sitizendiumda öz həllini tapmışdır.  

 

―Əgər yeni pulsuz ensiklopediya buraxılırsa, o zaman o, hiss olunacaq qədər daha yaxşı olmalıdır. 

İstifadəçilərin bütün səlahiyyətlərə malik olduqları halda Vikiyə ziyan vurmaqları məni məyus etdi. Odur ki, 

mən onun inkişaf etdirilməsində bir növ mümkünlük görmürəm‖ – Senqer bildirmişdir.  
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Avtorizasiyanın mütləq olması Sitizendium ensiklopediyada qalmaqalların qarşısını alacaqdır. Necə ki, bu 

yaxınlarda Vikipediyada anonim ―ekspertlərin‖ yaratdıqları bəzi məqalələr üzündən məhkəmələrə müraciətlər 

olunmuşdur. Senqer hesab edir ki, Vikipediyanın ―normal‖ istifadəçiləri Sitizendiuma relevant kontentlər daxil 

etməklə, onu zənginləşdirilməsini təmin edəcəklər. Burada da hər kəs məqalədə düzəliş və əlavələr edə bilər ki, 

bu düzəlişlər sonradan redaktorlar tərəfindən nəzərdən keçiriləcəklər. Senqer əmindir ki, Sitizendiumun 

professional və əlyetərli olması Vikipediyadan fərqli olaraq daha çox auditoriya cəlb edəcəkdir.  

 

Vikipediya Azərbaycanda 

 

İngilis, rus, fransız və alman dilli ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda Vikipediya çox tanınmır. Buna da səbəb, 

İnternet istifadəçilərinin maraqlarının müxtəlif olmasıdır. Yəni, İnternet istifadəçilərinin əsas hissəsini gənclər 

təşkil etdiklərindən, onlar İnternetdən ən çox əyləncə, çatda söhbətləşmə və dərs hazırlamaq məqsədi ilə lazımı 

informasiyanın tapılmasında istifadə edirlər. İkinci, Azərbaycanın yeni informasiya texnologiyaları sahəsində 

dünyanın qabaqcıl ölkələrindən hələ də geri qalmasıdır, baxmayaraq ki, son zamanlar bu sahədə böyük 

irəliləyişlər vardır. Üçüncü, əhalidə Vikipediya haqqında məlumatın az olmasıdır.  

 

Azərbaycan dilində yaranan Vikipediya 2004-cü ildə www.az.wikipedia.org ünvanı altında fəaliyyətə 

başlamışdır. Vikipediyanın 2008-ci ilin iyul ayına olan məlumatına görə www.az.wikipedia.org saytı 18700-ə 

yaxın məqaləyə malikdir. Müqayisə üçün deyək ki, Vikipediyanın ingilis bölməsində 2438000 məqalə, rus 

bölməsində 295874 məqalə, türk bölməsində isə 110642 məqalə mövcuddur. Vikipediyanın statistik 

məlumatları ayda bir neçə dəfə təzələnir. Artıq Vikipediyanın Azərbaycan bölməsində dolğun məqalələrin 

çoxalması sevindirici haldır. Məqalələrin sayına görə Vikipediyanın Azərbaycan bölməsi təqribən 18 min 

məqalə ilə 253 yer içində 57-cü yerdədir və irəliləməkdə davam edirMilli Vikipediyanın inkişaf etdirilməsi, 

genişləndirilməsi, dolğun informasiya ilə təmin edilməsi hər bir Azəbaycan vətəndaşının vicdan borcudur. 

Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Ermənistanla müharibə şəraitindədir və ermənilərin milli Vikipediyanın 

səhifələrində yalan informasiya daxil etmələri faktlarına rast gəlinir, o halda erməni vandalizminin qarşısının 

alınması və virtual ensiklopediyanın nəzarətinin güclənməsi görüləcək əsas işlərdən biridir. Azərbaycan və 

Azərbaycanın milli dəyərlərinin Vikipediyada müxtəlif dillərdə necə işıqlandırılması hər bir Azərbaycan 

vətəndaşının probleminə çevrilməlidir.  
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Yaddan çıxartmayaq ki, Azərbaycan tarixini saxtalaşdıran, tarixi abidələrini özünküləşdirən ermənilərə qarşı 

virtual şəkildə mübarizə aparmaq üçün Vikipediyada Azərbaycan haqqında informasiyanı biz xarici dillərdə də 

dərc etməliyik. Azərbaycan dilindəki Vikipediyanı zənginləşdirməklə yanaşı rus, ingilis, fransız, alman və s. 

dillərdə fəaliyyət göstərən Vikipediyalara nəzarət etmək, ermənilərin və ermənipərəst qüvvələrin virtual 

ensiklopediyaya daxil etdiyi dezinformasiyaların qarşısını alaraq oraya düzgün və obyektiv məqalələr əlavə 

etmək vacib məsələlərdəndir. Vikipediyanın rus bölməsində (www.ru.wikipedia.org) yerləşdirilmiş 

«Азербайджан», «Азербаджанцы», «Ходжалы», «Нагорный Карабах», «Шуша», «Нахчиван», «История 

Азербайджана», «Битва karabax» və onlarla hər bir azərbaycanlının qürur hissinə toxunan bu cür məqalələr 

vətənini sevən azərbaycanlını sakit buraxa bilməz.  

 

İnternetə dövlət dəstəyi 

 

Ölkəmizdə İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının (İKT) inkişafı və geniş tətbiqi, rəqəmsal 

bərabərsizliyin aradan qaldırılması, potensial investorların ölkənin İKT bazarına cəlb olunması nəticəsində 

Azərbaycan regionda aparıcı ölkə kimi İKT mərkəzinə çevrilməkdədir.  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 21 oktyabr 2005-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiqlənmiş 

―Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyaların inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçun 

Dövlət Proqramı‖ (―Elektron Azərbaycan‖) bir daha göstərir ki, ölkəmizdə İKT-nin inkişafı və informasiya 

cəmiyyətinin (İC) qurulması üzrə dövlət siyasəti həm iqtisadi, həm də siyasi sahələrin inkişafına, şəffaf dövlət 

və yerli özünüidarəetmənin formalaşmasına, rəqəmsal bərabərsizliyin ləğvinə, güclü iqtisadiyyatın 

yaradılmasına, cəmiyyətin demokratik inkişafına, insanların yaşayış səviyyələrinin yüksəlməsinə yönəlmişdir. 

Bu proqramda bir çox tədbirlərin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. İlk növbədə informasiya məhsullarının 

və texnologiyalarının istehsalı, yayılması və effektiv istifadəsi sahələrində Azərbaycanla digər inkişaf etmiş 

dövlətlər arasındakı fərqin azaldılmasına yönəlmiş məsələlərin həll edilməsinin vacibliyi göstərilmişdir. Bütün 

bunları nəzərə alsaq, əminliklə deyə bilərik ki, Vikipediya layihəsində də Azərbaycan öz sözünü qətiyyətlə 

deməkdədir.  
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Son zamanlar Azərbaycanın müxtəlif regionlarında İnternetin inkişafına güclü zəmin yaradılmışdır. 

―Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı‖ (BTİ) təşkilatı İnternet istifadəçilərinin sayına görə dünya ölkələrinin 

reytinqini açıqlayıbdır. Reytinq tərtib edilərkən hər ölkənin 100 nəfərindən neçəsinin İnternet istifadəçisi olduğu 

hesablanıb və araşdırma 198 ölkəni əhatə edib. Birinci yeri Yeni Zelandiya tutub. Bu ölkədə hər 100 nəfərdən 

79,3 nəfəri İnternet istifadəçisidir. İkinci yeridə İslandiyadır. Azərbaycan siyahıda 120-ci yerdədir. BTİ-nin 

təşkilatının araşdırmasına görə, Azərbaycanda hər 100 nəfərdən 5,16 nəfəri İnternet istifadəçisidir. Ermənistan 

bizdən geridə - 124-cü yerdədir (hər 100 nəfərə 5,03 istifadəçi). Axırıncı yeri Tacikistan tutur. Burda hər 100 

nəfərdən yalnız 0,007-si İnternetdən istifadə edir. BTİ-nin məlumatına görə, bu gün dünyada 1 milyarddan çox, 

yer kürəsi əhalisinin 16%-i İnternet istifadəçisidir.  

 

XXI əsrdə dövlətin informasiya təhlükəsizliyi mühüm məsələdir. Hər bir dövlət öz informasiya ehtiyatlarını 

qorumaqla qüdrətini hiss etdirə bilər. Azərbaycan informasiya ehtiyatlarının mühafizəsini təşkil etməkdə ciddi 

problemlərlə üzləşir. Ölkənin dövlət, qeyri-dövlət qurumlarının İnternet səhifələrinin erməni hakerləri 

tərəfindən dağıdılması ilə bağlı faktlar yetərincədir.  

 

Azərbaycanda informasiya resurslarına münasibətin dəyişilməsi müşahidə edilməkdədir. ―İnformasiya əldə 

etmək haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi barədə Respublika Prezidentinin 2005-ci il 

tarixdə fərmanı vətəndaşların informasiya azadlığını tənzimləyən normativ aktdır. İnformasiya resurslarından və 

texnologiyalarından cinayət və terror məqsədləri ilə istifadə etməyin qarşısının alınması, insan hüquqlarının 

qorunması, fərdi məlumatların toxunulmazlığı və söz azadlığı haqqında müddəalara əməl olunması İnternet 

məkanında qarşıya çıxan əsas problemlərdəndir. İnsan haqlarının qorunması ilə yanaşı, İnternetdə terrorizmin 

bütün formaları və təzahürlərinə qarşı mübarizənin aparılması, rəqəmsal bərabərsizliyin aradan qaldırılması 

üçün tədbirlərin görülməsi və uşaqların, gənclərin inkişafında, şikəst insanların, gender probleminin həllində 

İKT-nin rolunun artırılması vacibdir.  

 

AMEA Ġnformasiya Texnologiyaları Ġnstitutunun sektor müdirləri Ġ.Y.Ələkbərova, R.T.Qasımova 

 

 

http://ict.az/az/index.php?option=com_content&task=view&id=770&Itemid=166 
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VĠKĠPEDĠYA NƏDĠR? DÜNƏN, BUGÜN VƏ SABAHA BAXIġ 

 

Vikipediyanın 10 illiyi münasibətilə Hamlet İsaxanlı ilə müsahibə 

 

Sual: Hamlet müəllim, Vikipediyanın 10 yaşı tamam oldu. Siz xeyli vaxtdır ki, Vikipediya ideyasını təbliğ 

edirsiniz. Sizinlə müsahibəmizi ―Vikipediya nədir?‖ sualına qısa cavabdan başlayaq. 

  

Cavab:Vikipediya çağdaş kompüter və internet dövrünün meydana çıxardığı nəhəng ensiklopediyadır. Kağız 

üzərində yaranmış ensiklopediyalardan mühüm fərqləri var. Hər şeydən əvvəl Vikipediya virtual aləmdə, 

internetdə fəaliyyət göstərir, bütün dünya internet vasitəsilə onu görə bilir, ondan istifadə edə bilir. 
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Vikipediyanın yazılmasında hər kəs iştirak edə bilir, bu, açıq, sərbəst ensiklopediyadır, o məkana (vebsayta) 

daxil olub yeni məqalə başlamaq, mövcud məqalələri redaktə etmək və müzakirələrdə iştirak etmək olar. 

  

Sual: 10 il əvvəl Vikipediya necə meydana çıxdı? 

  

Cavab: Əslində oxşar fikir və ideyalar 10 ildən daha əvvəlin məhsuludur. 1994-cü ildə Amerikalı kompüter 

proqramçı Ward Cunningham (1949 d.) insanların birgə çalışa biləcəyi internet (virtual, on-line) məkan 

ideyasını, həmçinin onun texnoloji konsepsiyanı irəli sürdü və ona WikiWikiWeb adı verdi. Bu, səhifələr 

müxtəlif adamlar tərəfindən redaktə edilə bilən (redaktə tarixi qeyd edilməklə)  Websayt idi. WikiWiki Hawai 

dilində ―tez-tez‖, ―çox tez‖, ―cəld‖ mənasını verir. 1995-ci il martın 25-də proqram rəsmi işləməyə başladı. Bir 

neçə il sonra, 1999-cu ildə Richard Stallman online (internet, virtual) ensiklopediya ideyasının əsaslarını 

hazırladı və dərc etdirdi. 

1994-2001 –ci illər WikiWikiWeb dövrünə Post-Vikipediya dövrü deyirlər. 2001-ci ilə qədər wikilər yalnız 

kompüter proqramçıları arasında tanınırdı və onlar tərəfindən istifadə olunurdu. 2001-ci ildə W. Cunningham və 

Bo Leuf ilk wikilərin təcrübəsi haqqında ―The Wiki Way‖ (Viki yolu) adlı kitab nəşr etdilər. 

İstedadlı internet iş adamı - Jimmy Wales (1966 d.) 2000-ci ildə internet ensiklopediya yaratmaq fikrinə düşdü. 

ona Nupedia adı verdi. O, bu işin elmi tərəfdən qurulması üçün professor Larry Sangeri (1966 d.) dəvət etdi. 

Əsas ideya belə idi: kağızda yazılan klassik ensiklopediyalarda olduğu kimi çox savadlı, peşəkar insanlar 

məqalələr yazsın, həmin məqalələr rəydən keçsin və yalnız bəyənilən məqalələr internetdə Nupediyaya daxil 

edilsin.  Bu qayda ilə birinci ildə cəmi 12 məqalə, mövcud olduğu 3 il ərzində isə cəmi 24 məqalə yazıldı (!?). 

  

Sual: Bu Nupedia ilə Vikipediyanın əlaqəsi nədir? 

  

Cavab: Vikipediya, yəni açıq, azad (sərbəst) internet əsaslı ensiklopediya 2001-ci ilin yanvarın 15-də işə başladı 

və ―wiki‖ ideyasının əsas, aparıcı ünsürünə çevrildi. Sayt obyekt-oriyentasiyalı proqramlaşdırma vasitəsilə 

qurulub işləyirdi. Əslində Vikipediyanın ilkin məqsədi Nupediyaya kömək etmək, ona işçi material hazırlamaq 

idi. Lakin Nupedia 2003-ci ildə fəaliyyətini dayandırdı və ―Vikipediya üçün iç görün‖ ismarıcı verdi! 
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Yalnız Vikipediyanın, hər kəs tərəfindən yazılabilən və redaktə olunabilən ensiklopediyanın uğurları Wiki 

ideyasını geniş ictimaiyyətə tanıtdı və Vikipediyanı dünya hadisəsi etdi. Birinci ay 2 mindən artıq məqalə 

yazıldı, ilin sonuna ensiklopediya maddələrinin sayı 20 mini keçdi. Həmin il iyunun 20-də Jimmy Wales bütün 

wiki layihələrini idarə etmək üçün Wikimedia Foundation (Vikimedia fondu) adlı gəlir güdməyən (gəlirlərini 

ancaq təşkilatın inkişafına sərf edən) təşkilat yaradıldığını elan etdi. Vikipediya və Nupediadan Wikimedia 

Foundation yarandı. J. Wales və L. Sanger Vikimedia fondunun təsisçiləri oldular (təsisçi məsələsi tam aydın 

deyil, J. Wales tək təsisçi olub – fikri də mövcuddur). L. Sanger 2002-ci ildə Vikipediya layihəsini tərk etdi. O. 

ensiklopediyanın ―etibarlı, peşəkar olmadığı‖nı göstərməyi də unutmadı. Vikipediyada məqalə yaratmaq və onu 

müzakirə etmək (müzakirə üçün ayrılan xüsusi səhifədə) əksəriyyətin bəyəndiyi iş sayılsa da, hər kəsin redaktə 

edə bilməsi ideyasını bəyənməyənlər vardı (L. Sanger də daxil olmaqla). Yəqin ki, bu fikir ayrılığı hələ 

yaşamaqdadır. 

Ensiklopediya məqalələrinin tərtib prinsipləri haqqında ilkin iki ideya irəli sürülmüşdü: Vikipediya – hər mövzu 

haqqında neytral baxışdan yazılmış bir məqalə olsun və Wikinfo – mövzu haqqında hər baxış bir məqalə olsun. 

Birinci ideya çox çətinlik çəkmədən qalib gəldi. 2001-2003-cü illərdə Vikipediya layihəsini gücləndirən bir sıra 

proqram təminatı yaradıldı. 

  

Sual: Sonrakı inkişaf haqqında nə dey bilərsiniz? 

  

Cavab: 2004-2006-cı illər Vikipediyaya marağın kəskin artması ilə müşahidə olundu. Qalmaqalsız və hay-

küysüz də keçinilmədi. ―USA Today‖in 2005-ci il noyabr sayında çox tanınmış jurnalist John Seigenthaler onun 

haqqında Vikipediya məqaləsində 4 aydan çox bir müddətdə ağ yalan faktın durduğunu söylədi. Məqalədə, 

mümkündür ki, zarafatla (?!), John Seigenthaler`in John F. Kennedy və Robert F.Kennedy’lərin öldürülməyində 

iştirak etdiyi qeyd olunmuşdu. Bu və bənzər hallar keyfiyyət məsələlərini ön plana çəkdi. 

2007-ci ildən başlayaraq bu günə kimi wikilər böyük axına çevrildilər. Qeyri-adi böyük sürətlə böyüyən və  

populyarlaşan bu ensiklopediya-websayt  2007-ci ildə dünyanın 10  ən populyar (ən çox baxılan) saytları  

sırasına daxil oldu. Hal-hazırda Alexa Traffic Rank’a görə dünyada ən çox daxil olunan, gediş-gəlişi olan 

websaytlar sırasında Vikipediya 8-cidir (ilk 3 yerdə Google, Facebook və You Tube dayanır). 

2007-ci ilin mart ayında Wiki sözü ―Oxford English Dictionary‖ yə daxil edildi. 
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Sual: Vikipediya Amerikada yarandı və ingilisdilli oldu. Bəs sonra digər dillərdə vikipediyalar necə yarandı? 

  

Cavab: Doğrudan da, Vikipediya bir Amerikan layihəsi kimi ingilis dilində doğuldu. Lakin çox tezliklə o, digər 

dillərdə də fəaliyyətə başladı. 2001-ci il martın 16-da alman və katalan (Catalan) dilləri, mayın 11-də fransız dili 

Vikipediya dili oldu. Bu ilk il həmçinin çoxdillilik və paralellik prinsiplərinin aydınlaşdırılması və elan edilməsi 

ili oldu; ilin axırında aparıcı və ya böyük dillərin əksəriyyətində, o cümlədən rus dilində (20 may) Vikipediya 

fəaliyyətə keçdi. 2002-ci ilin son ayında türk, 2003-ün iyulunda ərəb, dekabrında fars, 2004-cü ilin yanvar 

ayında (7 il əvvəl) AzərbaycanVikipediyası işə başladı. 

Vikipediyanın bir yaşı olanda məqalələrin 90%-i ingilis dilində idi. Bu nisbət təbii olaraq digər dillərin xeyrinə 

dəyişməyə başladı, Vikipediyanın 3 yaşı tamam olanda ingiliscə olmayan məqalələrin sayı ümumi sayın yarısını 

keçdi, 6 yaşda isə ingiliscə məqalələr təqribən 25% təşkil etdi. Hal-hazırda ingilis dilinin çəkisi (yəni sayı) 

təqribən 20%-dir. 

  

Sual: Belə çıxır ki, Vikipediya xeyli dilləri əhatə edir... 

  

Cavab: Vikipediya hazırda dünyanın irili-xırdalı 278 dilində yazılır (hətta ölü və süni dillərdə də), ümumi 

məqalə sayı 17 milyonu keçib. Vikipediya Çincə də fəaliyyət göstərir. Lakin, o, çincə tək internet 

ensiklopediyası deyil. Çində 2006-cı ildə başlanan (çincə) Baidu Baike (aprel) və Hundong (noyabr) internet 

ensiklopediyaların hər birində milyonlarla məqalələr var. Onlar populyarlığına görə Çincə Vikipediyanı 

(Chinese Vikipediya) çox geridə qoyublar. Hər ikisi Vikipediyadan fərli olaraq həm gəlir-güdən (kommersiya 

əsaslı) və həm də müəllif hüquqları qorunan ensiklopediyalardır. Eyni adlı (Baidu) axtarış mühərriki tərəfindən 

işə salınan birinci ensiklopediyadakı məqalə sayı 2 milyonu keçdi.  ―Hundong‖ isə daha böyükdür, 

məqalələrinin sayı 4 milyondan çoxdur (hər ikisi 2010-cu il aprel ayına olan məlumata əsasən). 

  

Sual: Bəs ingilisdilli və digər dillərdə məqalə sayı təqribən nə qədərdir?. 

  

Cavab: Məqalələrin sayına görə ingilisdilli Vikipediya çox qabaqdadır, 17 milyondan artıq məqalənin 3 milyon 

535 mini ingiliscədir (bu günə, 2011-ci il yanvarın 19-na olan və aşağıya doğru yuvarlaqlaşdırılmış məlumatlara 
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görə). 2-ci və 3-cü yerlərdə bir milyonu keçmiş alman və fransız dilləridir (uyğun olaraq 1 milyon 178-min və 1 

milyon 58 min məqalə). 4-7-ci yerləri  polyak, italyan, yapon və ispan dilləri tutur (765 minlə 705 min 

arasında). 8-10-cu yerlərdə uyğun olaraq portəgiz, niderland və rus dilləri dayanır (667 minlə 651 min arasında). 

İlk 10 yerdən sonra kəskin eniş baş verir, 11-ci İsveç (383 min), 12-ci Çincə (341 min) Vikipediyalardır. 

Müsəlmanların üstünlük təşkil etdiyi dillərə görə sıralama aşağıdakı kimidir: türkcə-153 min (21-ci yer), Bahasa 

İndoneziya -149 min (23-cü), ərəbcə -141 min (25-ci), farsca -115 min (31-ci), malayca -102 min (35-ci) və 

azərbaycanca -50 min (49-cu). Yeri gəlmişkən, gürcücə 45 min (53-cü), ermənicə 12 min (91-ci) məqalə 

mövcuddur. Türk dilli Vikipediyalarda 257 min məqalə yazılmışdır; bunlardan 60%-i Türkiyə türkcəsinin, 20%-

i Azərbaycancanın, qalan 20%-i isə bütün digər türk dillərinin payına düşür. 

  

Sual: Vikipediyaların keyfiyyəti haqqında nə demək olar? Hər kəs daxil olub kefi istəyən dəyişikliyi edirsə, 

keyfiyyətdən necə danışmaq olar? 

  

Cavab: İlk illər bu məsələlər daha kəskin şəkildə qalxmışdı. Məhz buna görə Vikipediya müxtəlif tədbirlər 

gördü, müzakirə səhifələri açdı, vandalizmə qarşı tədbir texnologiyası işlənildi, müxtəlif vəzifələr daşıyan 

idarəçilər əmələ gəldi. Vikipediya məqalələrinin etibarlılığı və səliqəliliyi müzakirə, mübahisə və tədqiqat 

obyektinə çevrildi. ―Nature‖ jurnalı 2005-ci ildə Encyclopaedia Britannica ilə Vikipediyanı müqayisə etdi, 

onların səliqəyə görə bir-birinə yaxın olması nəticəsinə gəldi. Almanların ―Stern‖  jurnalı 2007-ci ildə 

Brockhaus Enzyclopädie ilə almanca Vikipediyanı müqayisə edib Vikipediyanın ortalama daha yaxşı, səliqəli 

məlumat verdiyi qənaətinə gəldi. Bilirsiniz ki, 2008-in əvvəllərində mən ingiliscə Vikipediya və Encyclopaedia 

Britannica`dakı Azərbaycan və onun ətrafında olan məqalələri müqayisə etdim. Nəticə açıq-aşkar Vikipediyanın 

xeyrinə oldu, əhatə və səliqə baxımından Vikipediyanın üstün olduğunu gördüm, üstəlik Britannicada ―Qara 

Qarayev - erməni bəstəkarı‖ kimi çaş-baş faktlar da vardı (bu, internet versiyasında düzəldildi). Vikipediyada 

müşahidə etdiyim nöqsanlar arasında bəzi məqalələrdə tarazlığın pozulması və bir sıra hallarda Azərbaycanı 

İranlaşdırma cəhdlərini qeyd edə bilərəm (Bu meyl Rus Vikipediyasında da güclüdür). Ümimiyyətlə 

götürdükdə,  Vikipediyanın nöqsanları arasında dilin səlist olmaması (kağız üzərində yazılmış 

ensiklopediyalardan fərqli olaraq) və məqalələrdə boşluqların olmasını da deyə bilərəm. 

  

Sual: Vikipediyaların keyfiyyətinı ölçmə mexanizmləri varmı? Yəni keyfiyyətin hansı meyarları əsasında deyə 

bilərik ki, bu və ya digər məqalə (və ya Vikipediya) daha yaxşıdır? 
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Cavab: Keyfiyyətli Vikipediya nəyə deyilir?  İlk öncə qeyd edim ki, burada söhbət iki cür keyfiyyətdən gedə 

bilər. Birinci - elmi keyfiyyətdir. Bu, konkret məqalənin elmin uğurlarını nə dərəcədə doğru əks etdirməsinə 

bağlıdır. Elmi keyfiyyəti sahənin mütəxəssisləri müəyyən edə bilər. Məqalələr hər zaman, durmadan redaktə 

olunduğu üçün onların elmi keyfiyyətinin get-gedə artması ehtimal olunur. Kağız üzərində yazılmış 

ensiklopediyalardan fərqli olaraq Vikipediya daim təzələnir! Lakin mən tək elmi keyfiyyətdən deyil, 

ensiklopediyanın yazılma, müzakirə və təkmilləşmə prosesinin keyfiyyətindən danışmaq iistəyirəm. 2006-cı ilin 

əvvəllərindən bu məsələ ciddi müzakirə olunmağa başlanıldı, 2006-2008-ci illərdə müxtəlif alqoritmlər, 

düsturlar sınaqdan keçirildi, daha uyğun düstur müəyyən olundu. Vikipediyanın ən gözəl cəhətlərindən biri əsas 

məqalələrdən əlavə orada müxtəlif təyinatlı müzakirə, istifadəçi və digər səhifələrin olmasıdır. Bu əlavə 

səhifələr istifadəçiləri dəyirmi masaya toplayır, fikir müxtəlifliyini üzə çıxarır, məzmunu daha da zənginləşdirir, 

ensiklopediyanın təkmilləşməsi yollarını göstərir. Vikipediyanın keyfiyyətini də məhz məqalələrin redaktə 

tezliyi və məqalələrə dəstək verən qeyri-məqalə səhifələrinin çoxluğu ilə ölçürlər; buna Vikipediyanın dərinliyi 

(depth) deyilir; dərinliyi rəqəmlə ifadə edən xüsusi düstur mövcuddur. İngilis Vikipediyası tək həcminə görə 

deyil, 578-ə bərabər dərinliyinə görə də birincidir (Nisbətən kiçik, məsələn, dərinliyi 638 olan Makedoniya 

vikipediyasını hesaba almasaq). Dərinliyi böyük olan digər Vikipediyalar: Fransız (140), İspan (175), Türk 

(186), ərəb (210), İbrani (Hebrew-221), fars (100), rus (91) və s. Dərinliyi nisbətən az olan iri Vikipediyalara 

polyak (12) və Niderland (30) misaldır. Azərbaycandilli Vikipediyanın dərinliyi çox deyil, 19-a bərabərdir. Bu, 

birinci 100 dil arasında 59-61-ci yeri bölüşdürmək deməkdir. Qarşıda Vikipediyamızın keyfiyyətini yüksəltmək, 

dərinliyinı 50-yə çatdırmaq proqramını qoymaq çox yaxşı olardı. 

  

Sual: Belə çıxır ki, dərinlik dediyiniz keyfiyyət ölçüsü və məqalələrin sayı, həmin Vikipediyada çalışanların 

sayı və savadı ilə bağlıdır... 

  

Cavab: Vikipediya hamının yazdığı ensiklopediyadır. Məsələn, azərbaycanca bilən hər kəs Azərbaycanda, 

İranda və ümumiyyətlə dünyanın hər hansı yerində yaşayan hər insan Vikipediyada məqalə yaza bilər, redaktə 

edə bilər, müzakirələrdə iştirak edib öz fikirlərini digər istifadəçilərlə bölüşə bilər. Vikipediyanın gücü orada 

məqalə yazan adamların sayından və marağından, məsuliyyətindən asılıdır. Əlbəttə ki, Vikipediyada müəyyən 

hüquqları olan, işi tənzimləyən, vandalizmi aradan qaldıran, suallara cavab verən virtual həmkarlar, icma 

mövcuddur. Onlar çox sayda deyil. Onların əməyi çoxdur, sağ olsunlar. Amma Vikipediyanı, dediyim kimi, 
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xalq yazır, yəni dilin daşıyıcıları yazırlar. Azərbaycan dilli insanlar dünyada nə qədərdir? Vikipediya bu sayı 

təqribən 31 milyon hesab edir. 

Çox bir maraqlı göstərici dil daşıyıcılarının sayının uyğun dildəki Vikipediya məqalələrinin sayına nisbətidir. 

Bu, xalqın öz dilində Vikipediya yazılışında nə dərəcədə çox iştirak etdiyini göstərir. Bizi maraqlandıran bu 

məsələni 6 yanvar 2011-ci ilə aid məlumat əsasında qısaca təhlil edək. Məsələn, Norveç dilinin (Norveçin iki 

əsas dialektindən böyüyü nəzərdə tutulur) göstəricisi 15-dir, yəni bu dilin orta hesabla hər 15 üzvü bir 

Vikipediya məqaləsi yaradıb. Bu, çox gözəl göstəricidir. Yüksək göstəricilərə misal: eston -13,3; fin -20,2; 

isveç -23,6. Bəzi böyük dillərə nəzərən bu fəallıq dərəcəsinə baxaq: ingilis -170,3; alman -109,2; fransız -163,4, 

polyak -57,6; italyan -81,4; yapon -173,5; rus -428,8; türk -488,8; ərəb -1813. Azərbaycan 645,6 ilə 72-ci 

yerdədir; orta hesabla 645-646 azərbaycanlıya bir Vikipediya məqaləsi düşür (gəlin bir anlığa xəyala dalaq: hər 

100 azərbaycanlı bir məqalə yaratsa –yəni göstəricimiz 100 olsa, bizim Vikipediyamızda 310 min məqalə 

olardı). Gürcülərdə bu göstərici 92,7 (çox yaxşı), ermənilərdə 523,1-dir. Beləliklə, azərbaycanlıların xeyli (azı 

3-4 dəfə) fəallaşmasına ehtiyac var. 

  

Sual: Azərbaycan Vikipediyasının inkişafını necə görürsünüz? 

  

Cavab: Azərbaycan Vikipediyası zəif deyil. Sayca daşıyıcılarının əksəriyyatı müsəlman olan dillər arasında 6-

cı, türk dilləri arasında ikincidir. Lakin, Avropaya baxsaq geridəyik. Yuxarıda misallar gətirdim. Üstəlik, 

keyfiyyətə çox fikir verməliyik. Məqalələrin bir çoxu struktur cəhətdən işlənməyib. Külli miqdarda məqalələrin 

(10 mindən çox) çox kiçik olması, bir cümlədən ibarət olmasını əlavə edə bilərəm. 

Kənardan durub tənqid etmək asandır. Mən tənqid etmirəm, təhlil edirəm. Azərbaycan Vikipediyası, yenə də 

deyirəm, zəif deyil. Əldə olanımız az sayda, bəlkə də 300-400 ətrafında fəal istifadəçinin və çalışqan, 

vətənpərvər idarəçilərin, yəqin ki, əsasən gənclərin könüllü fəaliyyəti nəticəsidir. Onlara təşəkkür edək. Lakin 

Vikipediya bütün millətin ensiklopediyasıdır, azad ensiklopediyadır, demokratik, siyasi neytral, tərəfsiz 

ensiklopediyadır (hər halda belə olmalıdır, doğrudur, bəzən bəlağət və qatı milliyyətçilik hallarına da rast 

gəlinir). Orada digər Wiki layihələr də var (mənbə-əsərlərin mətni, kitablar, lüğətlər, alıntı-ifadələr və s və 

ilaaxır. Vikipediya və Wiki layihələrdə nə qədər çox insan iştirak etsə, o qədər də həcm və keyfiyyət artar. Mən 

Xəzər Universitetinin Vikipediyada fəaliyyətini görürəm, lakin hazırda olduğundan qat-qat çox iş görmək olar. 

Bütün ali məktəblərimizin Vikipediya işində fəal iştirakı arzu olunur. Müəllimlər tələbələrə ixtisaslarına uyğun 
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layihələr versə, dilçilər dili redaktə etsə, riyaziyyatçılar riyazi məqalə yazsa və yazılmışları redaktə etsə,...onda 

doğrudan da çox irəli gedərik. 

   

Gələcək plan nə ola bilər? Gəlin yarı-zarafat, yarı-ciddi bir plan irəli sürüm. 

  

1. Məqalə sayı etibarilə qarşımıza hansı proqramı qoya bilərik? 

1.1. Estonlara (hazırda 81 min) çatmaq. Bu, yəqin ki, 100 mini aşmaqla da müşaiyət olunacaq) 

1.2. Farslara (hazırda 115 min) çatmaq. Bu da, şübhəsiz, 150 mini aşandan sonra baş verə bilər. 

2. Vikipediyamızın dərinliyini, bu keyfiyyət göstəricisini 50-yə çatdıraq. 

3. Digər böyük dillərdə, xüsusilə ingiliscə, sonra rusca vikipediyalarda fəaliyyətimizi gücləndirək. 

 

24 yanvar 2011. ―Xəzər Xəbər‖ jurnalı 

http://www.khazar.org/az/events/2011/24yanvar.html 

 

Babək Musazadə 

 

Sosial mediaya fərqli baxıĢ 

  

 Son günlər ictimaiyyətdə və xüsusən marketinq sferasında ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri sosial 

medianın (sosial şəbəkə də deyirlər amma məncə bu ifadə bütün sosial media alətlərini özündə tam əks etdirə 

bilmir) istifadəçilərə təsiridir ki, bu yazımda da sosial media və istifadəçilər arasında qarşılıqlı əlaqəyə öz 

prizmamdan aydınlıq gətirməyə çalışacam. Bu mövzuda bir çox məqalələr və bloq yazıları yazılsa da, bəri 

başdan deyim ki, mən, yazımda əksər yazarların sosial medianın ―mənfi‖ tərəfi kimi qabqartdığı nüanslara qarşı 

alternativ fikrimi bildirməyə çalışacam. 
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 Sosial media alətlərinin məşhurlaşmasına və bu qədər müzakirəyə yol açmasına əsas səbəb onun əksəriyyət 

tərəfindən istifadə olunmasıdır. Və bu istifadənin kökündə sosial medianın insanların özlərindən asılı olmadan 

vaz keçdikləri sosiallaşmanı onlara başqa formatda qaytarmasıdır. Axı nədir bu sosiallaşma?! Sosyallaşma - 

ətrafdakı insanlarla daim ünsiyyətdə olmaq istəyən hər bir insanın ehtiyacıdır. Yəqin ki, hər birimiz fərdin 

normal inkişafında vacibliyi qida və havadan heç də az olmayan sosyallaşmanın insan həyatındakı müstəsna 

rolunu bilirik. İndi isə bir qədər insanın həyatında vacib olan bu ehtiyacdan necə uzaqlaşması haqqında : əsası 

sənaye inqlabından sonra qoyulan ―atom ailə‖lər (kiçik, ətrafdakı ailələrlə az ünsiyyətda olan), 20ci əsrin 

sonlarında texnikanın inkişafı və iş həyatının sürətlənməsi ilə ―atom insan‖lara (ünsiyyətə daha az vaxt ayıran) 

dönüşməyə başladı. Çox böyük templə sürətlənən iş həyatına ayaq uydurmaq üçün insanlar, daha çox işləməyə, 

işdən sonrakı saatlarını da işləməsələr belə, iş  haqqında fikirləşməyə sərf etməyə başladılar. Və bunun 

nəticəsində sosyallaşmağa ayırdığı vaxtı azadlan amma yenə də  ―dərdini bölüşdürmək‖ istəyən insanlar digər 

formatlara, platformalara - sosial media alətlərinə üz tutmağa başladılar. Bu platformanın üstünlüyü onda(dır) 

idi ki, kiminləsə söhbətləşmək üçün, yaşadığın yeri tərk etməyə ehtiyac yox(du) idi, bununla da artıq yola 

istifadə edəcəyin zamanı eyni anda bir neçə insanla, eyni və ya müxtəlif mövzuda müzakirə aparmağa 

xərcləyirdin(sən). 

 İndi isə keçək qabardılan ―mənfi‖ nüanslara: sosial media ilə bağlı ən çox qabardılan məqamlardan biri,  

insanların həyatını emosiyasız etdiyidir. Bu fikirlə bağlı onu deyə bilərəm ki, insanın emosiyalarının itməsi 

əslində sosial media ilə deyil, birbaşa texnikanın inkişafı ilə bağlıdır. Məsəslən, əvvəllər məktub var idisə, indi 

sms var. Həm məktub, həm sms alan insanlar smsin, məktub alarkən verdiyi həzzi qarşılamadığını deyirlər. 

Əvvəllər uşaq doğulanda hər kəs səbrsizliklə onun cinsinin nə olacağını gözləyirdi (xüsusən şərq ölkələrində 

atalar böyük səbrsizliklə oğlan uşağı gözləyirdilər J ), indi daha 4-5 aylıq dölün (bəlkə də daha erkən) hansı 

cinsə mənsub olduğu bilinir və bunun kimi onlarla başqa misallar gətirmək olar. Yəni həyatımızın 

emosiyasızlaşmasında sosial medianın ―günahı‖ çox cüzi miqdardadır, türklər demiş bu qədər günahını almağa 

gərək yoxdu. 

 Son olaraq sosial medianın mənfi istiqamətdə qəbul edilməsində əsas səbəb kimi onun daha yeni olmasını 

görürəm. Geoffrey Moore öz ―Crossing the Chasm : Marketing and Selling High-Tech Products to Mainstream 

Customers‖ kitabında yeni məhsul və fikirlərin kütlə tərəfindən hansı mərhələlərlə qəbul olunduğunu aşağıdakı 

cədvəllə uyğun izah edir. 

 Dünyada, sosial medianın ümumi mövqeyinin bu diaqram üzərində ―erkən çoxluq ―praqmatistlər‖ üzərində 

yerləşdiyi fikrini yürütmək olar, ölkəmizdə isə sosial media istifadəçilərinin statistikasına əsaslanaraq 2-ci 

―dərhal mənimsəyənlər― qrupuna daxil olduğumuzu söyləyə bilərəm, 3cü mərhələyə meçmək üçün 1 az zamana 

ehtiyacımız var.  Doğrudanda yeni fikir və məhsul böyük kütlələr tərəfindən çətinliklə qəbul olunur ki, sosial 
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media da çətin qəbul olunan yeni fikirlərdən biridir. Ümumiyyətlə belə bir deyim var ki, ―bütün bənzətmələr 

qüsurludur‖, bu deyimlə situasiyadan və gətirilən bənzətmədən asılı olaraq bəzən daha çox, bəzənsə daha az 

razı oluram. Sosial media və yenilik məsələsinə bilmirəm nə qədər oxşar olacaq amma bir bənzətmə gətirmək 

istəyirəm. Deməli 1960-ci illərin sonunda Azərbaycan məktəblərində şagirdlərin ilk diyircəkli qələmlə 

tanışlıqları baş verir və başlayırlar ucudiyircəkli qələmlə yazmağa, bunu görən müəllimlər ucudiyircəkli 

qələmlərin istifadəsini qadağan edirlər, səbəb olaraq isə onu göstərirlər ki bu tip qələmlər xətti korlayır, hətta 

1970-ci illərin sonuna kimi sinif  (bizim nəslin dili ilə desək ―yoxlama yazı işi‖) dəftərlərində qadağan olunur 

diyircəkli qələmlərin istifadəsi. Üzərindən heç 15 il keçməmiş bütün əli qələm tutan hər kəs diyircəkli qələm 

istifadə etməyə balayır. Yəni demək istədiyim odur ki, sosial media yeni məhsul olduğu üçün, xüsusən ―gecikən 

çoxluq‖, ―konservativ‖lər bunu asanlıqla qəbul etmək istəmirlər. Bunun hər kəs tərəfindən qəbul olunması üçün 

müəyyən zamana ehtiyac var ki, hamı adaptasiya olunsun, yeni, ənənəvi olmayan media növünə. 

 

http://www.facemark.az/index/news/sosial-mediaya-ferqli-baxis 

 

 

 

 

Sosial Media ve azadlıq 

 

Sosial Media hal-hazırda sürəti alına bilməyən bir vasitə kimi sürətlə irəliləyir. Məcra o qədər sürətli gedir ki, 

zaman zaman sürətli getməsi səbəbiylə əslində bizə çox böyük bir azadlıq imkanı təmin edərkən, bəzən də hər 

an bir yerlərə çarparaq sizi azadlığınızdan etməsi də an məsələsi ola bilər. 

 

Sosial Media bizə dünyanın başqa bir yerində olan bəlkə də həyatımız boyunca heç qarşılaşamayacağımız, 

danışa bilməyəcəyimiz bir adamla tanış olmaq və fikir mübadiləsi etmək azadlığını mükəmməl bir şəkildə təmin 

edir. Belə ki, bu vəziyyət bəziləri tərəfindən qorxuducu olaraq adlandırıla bilinir. Ünsiyyətin beləsi bəzi 

insanlara görə qorxuducu, qəbul edilməsi çətin bir vəziyyət olsa da belə düşünənləri qınamaq da lazım deyil. 

Çox deyil bir neçə il əvvəl zaman və məkan məhdudlaşdırması olmadan bu şəkildə paylaşmalar edə 
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biləcəyimizi bizə bəziləri söyləsə bəlkə də gülərək keçərdik. 

 

Artıq hər seqmentdən insan, xarici görünüşü, sinif fərqi, din, dil fərqi olmadan sərbəst şəkildə ünsiyyət qura 

bilir. Bəlkə də bu məcrada öyrənir, öyrədir, təhsilli olurlar. 

 

Bəs, biz Sosial Mediada nə qədər azadıq? 

 

Sosial Media’nın sürətlə irəliləməsi və böyüməsiylə artıq hər marka, iş adamı, təşkilat özünün bu axında harada 

olduğunu çox düşünməyə başladı. Ölkəni idarə edənlər də bu vəziyyətə daxildir. Bu səbəbdən yazdıqları bir-bir 

araşdırmalar kimi oldu. Məsələn Twitter’də yazdıqlarınızın ictimai təsiri hesablansa və kimsə sizdən hüquqi 

mənada hesab soruşmaz deyilsə də, bir siyasətçiyə etdiyiniz bir tənqid sonrası başınıza nə gələcəyini 

bilməzsiniz. Bu o demək olur ki, Sosial Media nə qədər ünsiyyət mövzusunda bizə böyük bir lüks təqdim etsə 

də əslində bir o qədər də azad deyilik və məhdudlaşdırılırıq. Təbii ki, bu vəziyyət yaşanılan ölkəyə, ətraf 

mühitə, o ölkənin insanlarının baxış bucaqlarına görə dəyişən bir faktdır. Lakin, yenə də azadlığımızın 

məhdudlaşdırılmadığını iddia edə bilmərik. 

 

Sosial Media Ənənəvi Mediaya nəzərən daha azaddırmı? 

 

Sosial Media, Ənənəvi Media’ya nəzərən gündəmi an etibarilə təqib etməyimizi təmin edən, bir sonrakı günə 

qalmadan hər olan-keçəndən dərhal xəbər almağımızı təmin edir. Eyni zamanda düşüncələrimizi də sanki bir 

qəzetin köşə yazarıyıq kimi ya da bir televiziya kanalımız varmışcasına canlı nəşr etmə azadlığını bizə təqdim 

edir. Bir müharibə müxbiri müharibənin içindən çəkdiyi bir foto şəkili dərhal paylaşaraq ya da bir şou xəbərçisi 

bir anda tutduğu flash bir şou xəbərini paylaşaraq məlumat almaq azadlığımıza önəmli bir azadlıq qata bilir. 

 

Lakin, medalyonun bir də o biri üzü var. Məşhurlarımız bir yana yolda gedərkən belə bir başqasının bizim 

şəklimizi çəkib-çəkmədiyini bilmədən yolumuza davam edirik. Anlıq etdiyimiz komik bir hərəkət bəlkə də 

özümüzün rəzil olaraq qəbul edəcəyi bir şeyi dərhal bir Sosial Media üzərindən görməyimiz mümkün bir 
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vəziyyətdir. 

 

Bəs, azadlıq bunun harasındadır? deyənləriniz olacaq. Keçmişdən bəri davam edən və böyüklərimizin də tez-tez 

istifadə etdiyi ―Azadlığımız başqasının azadlığının başladığı yerdə bitər‖ sözü bax tam da bu anda 

qulaqlarım;zda cingildəyir. Bu çox incə xəttin bir önünə bir arxasına keçənlər üçün bu sözün qulaqlarda sırğa 

olmasını diləməmək mümkün deyil. Biri yolda gedərkən, ayağı sürüşüb yıxılarsa, digər biri də bunu komik 

hesab edib Sosial Media üzərindən paylaşarsa, qanunların mövqeyi çox maraqlı olacaqdır. Təbii ki, bunu 

soruşmaq bizə bir sanksiya gücü təmin edirmi, haqqınızı nə qədər müdafiə edə bilərsiniz, qanunlar bu mövzuda 

nə qədər yetərlidir? Bu böyük bir sual işarəsidir. 

 

Sosial Media bilənlər üçün bir neçə il əvvəlindən varlığını hiss etdirsə də bir çoxumuz üçün yeni bir məcradır. 

Ümumiyyətlə, qanunlarımızda bu mövzuyla əlaqədar yetərsiz qalır. Bu vəziyyətdə öz-özümüzə bir tərəzi 

meydana gətirməyimiz lazımdır. 

 

Həqiqətən də başqalarının həyatlarını, ətraflarını, ailələrini nəzərə alaraq paylaşmalarda həm paylaşım 

keyfiyyətini həm də öz keyfiyyətimizi, bizi təqib edən, yazılarımızı oxuyan, paylaşdığımız videoları izləyən 

şəxslərin keyfiyyətini salmamaq üçün çox lazımlıdır. 

 

İşin hüquqi tərəfini bir yana buraxacaq olsaq Sosial Media, Ənənəvi Media’ya nəzərən azadlıq mənasında daha 

açıq bir platforma təmin edir. Ənənəvi Media’da xəbərləri sonradan almağımızdan əlavə subyektiv bir 

platforma ilə qarşı-qarşıya qalırıq. Bu vəziyyət dövlət idarəçilərinin Ənənəvi Media’nı da bir mənada idarə 

etməsi və yönləndirməsi ilə çox bağlıdır. Bu demək olur ki qətiliklə Sosial Media’da daha azadıq. 

 

Dünyadakı Sosial Media azadlığını ələ alsaq, məsələn, ölkə olaraq sərt əlaqələr içərisində olan başqa bir ölkənin 

bizə qarşı olan paylaşımlarını görməyimizin qadağan ediləcəyini bilirik. 

 

Bu vəziyyət bizi yenə eyni nöqtəyə daşıyır. Dünya idarəçilərinin, ölkə idarəçilərinin təşəbbüsü qədər bu 
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məcrada varıq və bu qədər azadıq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nəyə görə “sağlam” sosial Ģəbəkələri “xəstə” sosial Ģəbəkələrə çeviririk? 

 

Sosial şəbəkələri ―xəstə‖ləndirən user-lərimiz haqqında… 

 

İnternet ölkəmizdə inkişaf etdikcə sosial şəbəkələrə də gənclər və həmçinin orta yaşlı nəsil tərəfindən axın artır. 

User-lərimiz müxtəlif sosial şəbəkələrdən istifadə edir. Lakin, çox təəssüf ki, böyük faiz istifadəçi kütləsinin 

sosial şəbəkələrdən istifadə məqsədi eyni, monoton və xeyirsiz olur. 

 

Məsələn, odnoklassniki sosial şəbəkəsi sinif, qrup yoldaşlarını tapıb onlarla ünsiyyətdə olmaq üçün nəzərdə 
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tutulub. Amma bizim istifadəçilərin çoxu odnoklassniki sosial şəbəkəsini tanışlıq və online oyunlar oynamaq 

üçün istifadə edir. Həmçinin bizim user-lər öz şəkillərini güzgü qarşısında , avtomobil yanında çəkdirib orada 

paylaşaraq 5, +5 xalı qazanmaq üçün istifadə edir. 

 

Facebook sosial şəbəkəsi əsasən ünsiyyət, xaricdə, uzaqda qalan dostlarla, qohumlarla danışmaq üçün və 

müxtəlif şirkətlər haqqında məlumatlar əldə edilməsi üçün istifadəsi nəzərdə tutulub. Lakin, bizim böyük 

istifadəçi kütləmiz bu sosial şəbəkədə hər gün küçə sözlərindən, nalayiq ifadələrdən , hətta söyüşlərdən ibarət 

başlıqlı səhifələr açıb orada səhifəsinin adına uyğun user-lər kütləsi ilə ünsiyyətdə olurlar. 

 

Həmçinin bu kütlə istifadəçilər facebook-dan ―padxod‖ məqsədi ilə ona-buna söz atmaq, like dilənməklə 

məşğul olurlar. Facebook üzrə istifadəçilərimiz çox şükür ki, belə məqsədli və belə düşüncəli user-lərdən ibarət 

deyil. Bu tip user-lər yavaş-yavaş Twitter sosial şəbəkəsinə də gəlməkdədirlər. Çoxlarının düşündüyü lakin 

dilinə gətirmədiyi bir sual var: 

 

Bəs nəyə görə bizim istifadəçi kütləsinin daxil olduğu və istifadə etdiyi sosial şəbəkələr, xəstə sosial şəbəkələrə 

çevrilir? 

 

Sosial şəbəkələrdə user-lərin əksəriyyəti özünü sərbəst hiss edir. Belə user-lər real həyatda olduğundan, 

göründüyündən bir az fərqli görünə bilər. Həmçinin hər kəs öz daxili aləmini, tərbiyəsini bu sosial şəbəkələrdə 

əks etdirir. Öncə qeyd etdiyim müəyyən user-lər öz davranışı, şit-şit fikirləri ilə öz tərbiyələrini, dünya 

görüşlərini göstərirlər. Bu zaman da sağlam düşüncəli istifadəçilərlə bu istifadəçilərin mədəniyyəti, tərbiyəsi, 

əxlaqı, fikirləri burada toqquşur və bir-birinə zidd gedir. Hər iki tərəf çalışır ki, öz xüsusiyyətlərini bilərəkdən 

və ya bilməyərəkdən təbliğ etsin, insanlara təsir etsin. 

 

Bu tip user-lərin çoxalmasına başlıca səbəb bekarçılıq, özünü real həyatda təsdiq edə bilməməkdir. Buna virtual 

həyatda can atmaları, wap saytlarda, chat-larda keçirdikləri belə ―həyat tərzlərini‖ bu saytların dəbdən 

düşməsinə görə sosial şəbəkələrdə istifadə etmək istəyidir. 
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Təhsilsiz, mədəniyyətsiz insanların internetdən belə normal anlayışı olmayaraq, dost-tanışdan eşitdiyi sosial 

şəbəkəni ―Hamı işlədir mən niyə geri qalım?― düşüncəsi ilə istifadə etməsi bu cür vəziyyətə gətirib-çıxarır. 

Zaman ötdükcə onlar bir sosial şəbəkədən bezdikdə oranı ―loru‖ dildə desək çirkləndirdikdən sonra digər 

sağlam qalmış sosial şəbəkələrə üz tutub oranı ―yoluxdurub-xəstələndirməyə‖ çalışırlar. Bu tip insanlara baş 

qoşan onları yavaş-yavaş dəstəkləməyə başlayan user-lər bu cür istifadəçilərin sayının artmağının səbəbkarı 

olur. 

 

Çox təəssüf ki, bu cür qeyri-sağlam düşüncəli kütlə xarici istifadəçilərdə ümumi istifadəçilərimiz haqqında 

mənfi imic yaradır. Bu tip user-lərin qarşısını almaq və ya sayını azaltmaq üçün müxtəlif üsullar tətbiq etmək 

olar. Sadəcə internet azad şəbəkə olduğu üçün heç kəs heç nə etmir. Bəzən belə user-lərə görə sağlam düşüncəli 

user də belə tip user-lər ilə eyni sosial şəbəkədən istifadə etdiyi üçün utanc hissi keçirir. 

 

Hər birimiz bu cür user-lərin qeyri-sağlam düşüncələrini, fikirlərini mütəmadi olaraq sağlamlaşdırmağa çalışsaq 

əla nəticələr verə bilər… 

 

 

 

Facebook və Twitter. Hansında yaxĢı auditoriya toplamaq olar? 

 

Facebook və Twitter sosial şəbəkələri bugünə kimi çox cəhətlərinə görə müqayisə olunub. Bu dəfə isə yerli 

istifadə prinsiplərinə əsasən reallıqları qeyd edəcəyəm. Səbəblər, izahı və müqayisələr… 

 

Sosial şəbəkələr kütləvi halda marağa səbəb olduqca hər bir sosial şəbəkənin öz auditoriyası, kütləsi yaranır. Bu 

kütlə isə bu sosial şəbəkələrdə səhifə açan şirkətlərə, yazıçılara, kreativ gənclərə və sairə səhifələr yaradan 

insanlar üçün vacibdir. Çünki, açdığı səhifənin auditoriyası bu kütlə əsasında yaranır. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 178 

 

Facebook’da hal-hazırda mövcud və açılan yeni səhifələr müxtəlif qruplara bölünür: 

 

1) Şirkət, korporativ səhifələr 

 

2) Musiqi/Müğənni/Qrup/Aktyor -a həsr olunmuş səhifələr 

 

3) Şəxsi səhifələr: yazıçılar, həvəskar yazarlara həsr olunmuş səhifələr 

Və sairə… 

 

Bu səhifələrin olması gözəldir, çünki istənilən şirkət haqqında məlumatı, yeniliyi bir anda işıq sürəti ilə almaq 

olar, yeniliklərdən xəbərdar olmaq olar. Həmçinin, hər hansısa ifaçının sənətində yenilikləri və yeni ifalarından 

xəbərdar olmaq olar. Lakin, bunların da bir qədər mənfi məqamları var. Onlar haqqında az sonra… 

 

 

 

Facebookun bayağı səhifələri 

 

Bu səhifələrlə yanaşı gənclər tərəfindən və yaş həddi 18-dən aşağı olan gənclər tərəfindən də müxtəlif tipli 

səhifələr açılır. 18 yaşından aşağı uşaqların sosial şəbəkələrdə olmasının həm müsbət, həm də mənfi tərəfləri 

var. Yuxarıda qeyd etdiyim səhifələr ilə yanaşı çox bayağı olan, dəxlisiz, küçə söhbətləri edilir. Sırf user-lərin 

hissləri ilə oynayıb, onların zövqünü pozmağa çalışan, ‖ağlaşma‖, sevgi tipli statuslar paylaşıb öz user-ləri ilə 

birgə ―ağlayan― adminləri olan səhifələr də mövcuddur. Belə səhifələrə misal olaraq ―Bu feysi maa neçəyə 

verərsən― ―Sevgilisindən ayrılanlar buraya‖ və sairə tipli bayağı səhifələri göstərmək olar. 

 

Bu səhifələrin bayağı olmasını bir kənara qoysaq, bir anlıq çox acınacaqlı bir məqam var ki, yeni açılan faydalı, 
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maraqlı, informasiya ilə bol olan insana hər hansısa bilikləri öyrədəcək səhifələrə user-lər aylarla, hətta illərlə 

çətinliklə yığılır. Belə sanballı səhifələrdə user sayı 10-20 minə çatır. Amma bayağı səhifələrə isə bir-iki aya 

maksimum 3-4 min user qoşulmuş olur ki, özü də facebook’un ödənişli reklamlarından istifadə etməyərək 

mümkün olur. 

 

Facebook’da auditoriya toplamaq üçün müxtəlif yollardan istifadə etmək olar. Başlıca olaraq dost-tanışı dəvət 

etməklə və onların öz dostlarıyla səhifəni paylaşması sayəsində mümkün ola bilər. Dostların səhifələri varsa, 

onları öz səhifələrində reklam etməsi ilə, facebook’un ödənişli reklamı vasitəsilə və ən əsası da səhifədə 

keçirilən müsabiqələr, ―Ən Çox Like‖ tipli müsabiqələri ilə auditoriya toplayırlar. Təəssüf ki., belə yollarla 

toplanan auditoriyaların çoxu sağlam kütlə olmur . Like tipli yarışların sayəsində səhifələr çoxlu fake profillər 

qazanırlar ki, onların sayəsində səhifədə olan kütlənin sayı artır. Düzdür,bu user yığmağın gözəl 

variyantlarından biridir. Lakin, səhifələrin böyük faizi sağlam auditoriya haqqında düşünmür. Ancaq digər 

rəqiblərindən öndə olmaq üçün çoxlu user bəhsinə girərək bu yollarla user sayını çoxaldırlar. Düzdür sağlam 

auditoriyaya sahib səhifələr də var. Həmçinin çox user-i olan səhifələr də var. Lakin, çox user-i olan səhifələrdə 

böyük kütlə ya bayağı olur, ya mənəvi cəhətdən qeyri-sağlam olur. Səhifənin məğzi haqqında marağı olmayıb, 

yalnız yarış üçün və ya ―mırta‖ like edənlər də olur… 

 

Facebook’da səhifələr üçün auditoriya toplamaq həm asan olsa da, həm də demək olar ki çətin olur. Əsasən də 

normal, sağlam düşüncəli maraq dairəsinə sahib user-lər tapmaq çətin olur. Əsas amillərdən biri də user 

toplamaq üçün çoxlu dost tanışının friendlist-də olması və ödənişli reklam üçün aylıq müvafiq olaraq məbləğin 

ayrılmasıdır. 

 

Bəs Twitter sosial şəbəkəsində auditoriya toplamaq necə mümkün olur? 

 

Twitter sosial şəbəkəsində isə səhifə anlayışı olmadığından adi bir akkauntu qeydiyyat edərək həmin profili 

səhifə əvəzi işlədirlər. Çox şükür ki, hal-hazırda Aztwi şəbəkəsində (Twitter-in Azərbaycan seqmenti) də 

facebook’da olan bayağı tipli profil səhifələr yoxdur. Twitter’də auditoriya toplamaq facebook’a baxanda hal- 

hazırda daha rahatdır. İzləyici (follower) yığmaq çətinliyi mövcud olsa da, Twitter’in ―retweet― funksiyası 

sayəsində açdığınız səhifənin tvitləri böyük kütlələrə yayımlanır. 
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Əgər tvitlər istifadəçiləri cəlb edərsə siz yeni-yeni izləyicilər qazana bilərsiniz. Bundan əlavə hər hansısa tvit ilə 

və ya hashtag ilə günün trend-inə Aztwinin top 5-liyinə düşərək səhifənizə (profilinizə) followerlər qazandıra 

bilərsiniz. Əgər dostarınız arasında 10000-dən biraz az və ya daha çox followeri olanlar varsa, onlar öz tvitində 

səhifənizin profilini paylaşaraq ―reklam― etsələr, o zaman da oxucu auditoriyası toplamaq asanlaşır. Twitter’in 

gözəl məqamlarından biri də odur ki, Aztwi-də 97% user-lər sağlam düşüncəli, bayağılıqdan uzaqdırlar və 

beləliklə burada sağlam auditoriyaya sahib olmaq mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosial ġəbəkələr güclüdür yoxsa Kütləvi Ġnformasiya Vasitələri? 

 

Yeni dövrün yeni mediası sayılan sosial şəbəkələr, Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə (KİV) nə qədər təsir 

göstərir? 

 

Sosial şəbəkələr həyatımıza daxil olan zamandan əksər insanlar sosial şəbəkələrə qoşularaq mütəmadi 

istifadə edirlər. Kimisi hər gün kimisi isə bəzən.. Sosial şəbəkələr hər gün istifadə etdiyimiz həyat 

gündəliyimizə çevrilib. Ötən yazımda ölkəmizdə sosial şəbəkələrdə olan problemlər haqqında yazmışdım. Bu 

mövzunu davam etdirmək istərdim, çünki sosial şəbəkələr ilə bağlı problemlərimiz çox təəssüf ki, sayılmaz 
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qədər çoxdur. 

 

Hər an, hər gün baş verənləri orada paylaşırıq. Dostlarla müzakirə edirik, yeni dostlar qazanırıq, yeni 

tanıdığımız və uzun müddət tanıdığımız insanlarla həyatımızın xoş məqamlarından fotolar və videolar 

paylaşırıq. Lakin, sosial şəbəkələrin xüsusiyyətləri bununla bitmir. Sosial şəbəkələr hal-hazırda böyük 

gücə malikdir. Hardasa onlara cəmiyyətin səsi də demək olar. Çünki, müxtəlif insanlar olduqları müxtəlif 

məkanlardan məlumatlar paylaşırlar. 

 

Hər hansısa ərazidə, məkanda baş verən fors-major hadisəni Kütləvi İnformasiya Vasitələrindən öncə sosial 

şəbəkələrdə hadisə yerində olan istifadəçilər dərhal paylaşır. İstər yazılı, istərsə də foto şəkil formasında. Lakin, 

bu informasiyanın dolğunluğunu tam əminliklə təsdiqləmək ilk dəfədən mümkün olmur. Çünki sosial 

şəbəkələrdə bəzən şişirdilmiş halda informasiyalar paylaşılır. Əgər məlumat foto ilə yayımlanıbsa fotonun 

montaj edilə bilməsi də istisna deyil. Dəfələrlə olub ki, yalan məlumat kimi fotomontaj olunmuş şəkil sosial 

şəbəkələrin səhifələrində dolaşıb. İstifadəçilər həmin fotonu qınayıb, müzakirə edib. Bir az bu foto günün 

trendindən düşdükdən sonra aydınlıq gətirənlər tapılıb ki, məlumat yanlış imiş. Yəni sosial şəbəkələrdə 

yayımlanan hər məlumatın dolğunluğuna inanmaq 

çətindir. Ən əsas məlumatın dolğunluğunu yoxlamağa çətinlik yaradan amillərdən biri də həmçinin 

yanlış informasiyanın yanlış olduğunu kütləyə sosial şəbəkələrdə çatdırmağa maneə yaradan bəzi səbəblər var. 

 

Bir informasiyanın, xüsusən də foto şəkildən ibarət olan informasiyanı ilk öncə tanınmış və çox saylı 

auditoriyası olan səhifənin yayımlamasından sonra digər çox saylı auditoriyaya malik olan səhifələrin eyni 

məlumatı həmin səhifədən götürərək, çox zaman mənbə qeyd etmədən işıq sürəti ilə paylaşmasındadır. 

Beləliklə, informasiya sosial şəbəkəni və 

ümumiyyətlə cəmiyyəti dolaşır, informasiyanın yanlış olduğunu yayımlayanlar olanda isə artıq bir çox faiz 

kütlə buna inanmaq istəmir. İlkin olaraq aldıqları informasiyanın doğru, onu inkar edən informasiyanın isə 

yanlış olduğunu qəbul edirlər. Az hallarda da olur ki, istifadəçilər kimdənsə dəqiq olmayan şayiə və dedi-qodu 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 182 

 

xarakterli informasiyanı sosial şəbəkələrdə yayımlayırlar. Həm də istinadsız və mənbəsiz… 

 

Sosial Ģəbəkələr və KĠV-lərin xəbər vermək metodları 

 

Hal-hazırda ölkə üzrə informasiya paylaşımları gedən sosial şəbəkələr facebook, twitter və youtube-dur. 

Düzdür bu sosial şəbəkələrdə yayımlanan operativ məlumatlar baş verən hadisələr haqqında bizi 

TV-dən, radiodan və informasiya portallarından öncə xəbərdar edir. Bu gözəldir, lakin informasiyanin doğru 

ya yanlış olmasını bilməyərək informasiyanı qəbul edib ürəklərdə şübhə yaranması informasiyaya qarşı 

çox təəssüfləndirici məqamdır. Operativlik baxımından əla olan, lakin, dəqiqlik və qərəsizlik məsələsində dəqiq 

olmayan bu məsələ qlobal bir problemdir. 

 

Bəlkə də cəmiyyətdə dürüstlük, düzgünlük tərəfdarı olan insanlar çox olsaydı bu baxımdan heç bir problem də 

yaşamazdıq. 

 

Youtube sosial şəbəkəsi vasitəsi ilə də bir çox gizli məqamlar, videolar vasitəsi ilə üzə çıxaraq kütləvi şəkildə 

yayımlanaraq problemin, hadisənin həlli tapılaraq həll olunur. Lakin, burada da montaj olunmuş yanlış videolar 

yayımlandıqda yenə də qeyri-dəqiq informasiya yaranır və çaşqınlıq yaradır. 

 

Yadınızdadırsa, əvvəllər və uzun müddət ərzində demək olar ki, bütün Kütləvi İnformasiya Vasitələri, xəbərlər 

və sairə kimi verilişləri üçün hər biri informasiyanı mənbədən alırdılar. Müxtəlif ərazilərdə yerləşən 

jurnalistlərindən və sairə bu kimi metodlardan istifadə edirdilər. Üstəlik ən əsası operativ məlumatı hadisə 

yerinə ezam olunmuş müxbirlərdən əldə edirdilər. Düzdür indi də belədir. Müxbirlərindən, səlahiyyətli 

şəxslərdən, hadisə yerində olan əməkdaşlardan və ya hər hansısa xəbər agentliyinə istinad edərək məlumatı 

paylaşırlar. Bunu edənlər istər TV xəbərlər, istərsə də informasiya saytları olur. Lakin bir məqam var… 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 183 

 

Hal-hazırda sosial şəbəkələrə olan böyük maraq insanların hadisə yerindən bir başa məlumat, fotolar, videolar 

paylaşması jurnalistlərin işlərini xeyli asanlaşdırıb. İstər facebook, istərsə də youtube-dan, həm TV kanallar, 

həm də informasiya portalları daima operativ məlumat paylaşan insanları izləyirlər. Həmin istifadəçilər maraqlı 

hadisələr haqqında paylaşdığı məlumatı dərhal saytlarında yerləşdirirlər. Həmçinin TV xəbərlərdə də efirdə 

göstərirlər və bir çox hallarda mənbəni yalnız sosial şəbəkənin adını çəkərək qeyd edirlər. İnformasiyanı 

paylaşanın adı qeyd 

olunmur. 

 

İlk öncə reytinq və operativlik xətrinə informasiyanın tam dəqiq olub olmadığını da dəqiqləşdirmədən 

yayımlayırlar. Sonra başlayırlar dəqiqləşdirməyə və yerləşdirilən xəbəri yeniləyərək öyrəndikləri 

məlumatları əlavə etməyə. Bu isə jurnalistikanın yavaş-yavaş qeyri-peşakarlaşmasına və jurnalistlərin də 

tənbəlləşməsinə gətirib çixarır. Belə davam edərsə bəlkə də yaxın gələcəkdə kütləvi belə hal baş verə 

bilər ki, jurnalistlərin çoxu bütün günü sosial şəbəkələrdə ―Xəbər Ovu‖na çıxsınlar. 

 

İnformasiya portallarının və TV xəbərlərinin informasiyanı və prosesləri belə işıqlandırması hardasa müsbət hal 

sayıla bilər. Belə ki, internetə gec-gec daxil olanların, yaşlı nəslin və sosial şəbəkələrdə az vaxt keçirənlərin 

məlumatdan operativ olaraq məlumatlanması üçün yaxşıdır. Lakin, ümumilikdə artıq bu məlumatlar 

çeynənilmiş və sosial şəbəkələrdən məlumatları alanlar üçün maraqsız və darıxdırıcı olur. Üstəlik qeyri-dəqiq, 

tam aydınlaşmayan məlumatın belə yayımlanması sosial şəbəkələrdə bu məlumatı oxuyub lakin düzgünlüyünə 

şübhə ilə yanaşanlarda informasiyaya qarşı əminlik yarada bilər. Lakin, birdən o informasiya tam düzgün və ya 

tamamilə yanlış olarsa, xəbər 

portallarına qarşı oxucularda inamsızlıq yarana bilər. 

 

Bəzi tək-tük informasiya portalları da var ki bəzən sosial şəbəkələrdən götürdüyü dolğun məlumatı redaktə edib 

fərqli versiya ilə yayımlayırlar. Bu məsələ son zamanların aktual məsələsidir. Ən təəssüfləndirici məqamdır ki 

hər hansısa fors-major hadisə,fəlakət və sairə baş verərkən insanların çox faizi məlumatı operativ olaraq sosial 

şəbəkələrdən 
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alırlar. Halbuki həmin anda eşitdiyi şayiələrin ətraflı izahını axtaran minlərlə insan xəbərlər 

buraxılışlarına və informasiya portallarına göz dikir. Lakin məlumatı oradan təəssüf ki sosial şəbəkələrdə 

yayımlanandan sonra alır. Bu zaman da artıq KİV-nin informasiyası copy+paste edilmiş kimi sayılır. 

 

Çox gözəl olardı ki KİV-lər informasiyanı sosial şəbəkələrdən öncə dəqiq, qərərsiz, vicdanla, operativ 

təqdim etsinlər. Sosial şəbəkələrdən güclü olduqlarını sübüt etsinlər. Çox təəəssüf ki hal-hazırda sosial 

şəbəkələr informasiya operativliyi baxımından çox güclüdür və öndədirlər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QHT-lər üçün 10 uğurlu məsləhət 

 

Sizin bir sosial media strategiyanız var- bəs indi nə etmək fikriniz var? Strateji məqsədlərinizi həyata keçirmək 

üçün sosial media alətlərindən istifadə ən düzgün yoldur, amma bəzən onlardan istifadə üçün bir neçə məsləhətə 

ehtiyacınız ola bilər. 

 

QHT-lər strategiyalarına maraqlı ideyalar qatmaq üçün 50 məsləhət ( 50 Social Media Tactics for Nonprofits). 

Elementar səviyyədən orta səviyyəyə qədər olan bu məsləhətlər strateji məqsədləri dəstəkləmək üçün və 

tərəfdarlarınızı da fəaliyyətə sövq etmək üçün işlədilə bilər. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 185 

 

 

Aşağıda başlanğıc üşün sizə kömək edə biləcək 10 məsləhət var: 

 

Facebook like düyməsini əlavə edin 

 

1. Oxucuları sizin saytınıza və bloqunuza cəlb etmək üçün ən yaxşı yollardan biri Facebook like düyməsidir.  

customizing this widget at Facebook.com – bununla like düyməsini bir neçə dəqiqə içində saytınızda yerləşdirə 

bilərsiniz. Kimsə sizin bloqunuzda və ya saytınızda olan bir postu ―like‖etdikdə, Facebook ―news feed‖-də 

görünəcək və həmin insanın Facebook dostlarını sizin kontentinizə gətirəcək. 

 

 

Facebook icmanız üçün qaydaları göstərin 

 

2. Bəzi təşkilatlar onların Facebook divarlarında yazılan mənfi şərhlərə görə narahat olurlar. Bu problem yarada 

bilər, ona görə bizim fikrimizcə, Facebook səhifənizin kənarında şərh yazma qaydaları tərtib edin. Bu sizə 

kontentinizi daha şəffaf idarə etməyə kömək edəcək və izləyicilərinizə düzgün fikirlər aşılayacaq. Birləşmiş 

Ştatların Humanitar Cəmiyyəti öz Facebook səhifələrində bundan effektiv istifadə etmişdir 

 

Səhifənizdə müəyyən bir faəliyyətə müraciətdən çəkinməyin 

 

3. Facebook səhifənizdə hansısa bir fəaliyyətə təhrik yoxdursa böyük bir imkanı əldən verirsiniz. FBML 

tətbiqetməsindən istifadə etməklə siz proqramları və başqa fəaliyyətləri göstərən xüsusi qoşma yarada 

bilərsiniz. The Best Friends and Animal Society də Adopt qoşması ilə bundan effektiv istifadə edir. Səhifənizə 

gələn istifadəçiləri müəyyən fəaliyyətə gətirən qoşmalar bunlardır: ―Hesab aç‖, ―Könüllü‖, ―Qeydiyyatdan keç‖. 
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Auditoriyanızı genişləndirmək üçün dost kampaniyasına başlayın 

 

4. Yeni dostlarınızdan və digər istifadəçilərdən sizin Facebook səhifənizə qoşulmalarını xahiş etməkdə heç bir 

ziyan yoxdur. Facebook dostlarınızın hər birinin öz şəbəkəsi var (orta Facebook istifadəçisinin 130 dostu olur). 

Onlardan da öz dostlarına sizin səhifənizə qoşulmaları üçün xahiş etməkdən çəkinməyin. The California State 

Parks Foundation―Dost dəst gətirər‖ kampaniyası keçirdilər və 517 tərəfdar qazandılar. 2 həftə içində onların 

tərəfdarlarının sayı 517-dən 33.000-ə çatdı. İndi isə bu say 60.000-ə yaxındır. 

 

Bir iş barədə brendləşmiş sosial şəbəkə yaradın 

 

5. Facebook böyük bir icmadır. Amma bəzi təşkilatlar növbəti və daha yüksək səviyyəyə keçmək üçün xüsusi 

sosial şəbəkələr yaratmağa ehtiyac duyurlar. Bir tərəfdən də, daxili cəmiyyətdə orta ölçü ekvivalent sosial 

şəbəkə olan Facebook-dan daha genişdir. Bu zaman təhlükəsizlik, branding və məlumatlar üzətində nəzarət də 

asanlaşır. Bundan əlavə, əgər sizin təşkilatınız daha həssas mövzularla maraqlanırsa bu sosial şəbəkələrin 

təhlükəsizlik xüsusiyyətləri sizi həvəsləndirə bilər. The Christopher & Dana Reeve Foundation sürətlə inkişaf 

edən sosial şəbəkəyə malikdir. Bu şəbəkə daha çox iflicli adamlara dəstək məqsədilə yaradılıb. 

 

Tərəfdarlarınızı öz sosial şəbəkələrindən istifadə etməyə həvəsləndirin 

 

6. nativlərin təklif edilməsi bacarıqlı və həvəsli tərəfdarları bacarıqlı fond sahiblərinə çevirmək üçün ən maraqlı 

yoldur. Bir çox qeyri-komersiya təşkilatları ad günlərini, toylar, məzun günlərini və tədbirləri zamanı ən-ənəvi 

hədiyyələrdən çox pul mükafatına önəm verirlər. Facebook Causes bu meyli başqa istiqamə daşımış və 

istifadəçilərin ad günləri zamanı adi hədiyyələr yerinə ad günü arzuları ilə ianə etməyə dəvət edir. Bu yolla 7,5 

milyon dollardan çox pul bəxş olunmuşdur. Belə ki, siz də öz tərəfdarlarınızı öz ad günü arzularını təqdim 

etməyə həvəsləndirin. 

 

Yenilikləri saytınızda göstərmək üçün Twitter widget-(vidjet)- lərindən istifadə edin 
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7. Sosial şəbəkənizi saytınız və ya bloqunuzda göstərməyiniz məzmunu yaymaq və yeni izləyicilər qazanmaq 

üçün əla yoldur. Saytınızda yeləşdiriləbilən vidjetlər (Widgets)  sayəsində Twitter bunu sizin üçün asanlaşdırır. 

Saytınızdakı axtarış vidjeti hansısa açar sözü,  haşteqi və ya təşkilat adı Twitter kontenti ilə əlaqəlndirmək üçün 

əla yoldur. Profil Vidjeti, Favoritlər Vidjeti və Siyahı vidjetlərini də yoxlamağa dəyər. 

 

Tvitləri təyin etməklə komanda əməkdaşlığını möhkəmləndirin 

 

8. Bir çox qeyri-komersiya təşkilatlarının sosial media fəaliyyətinə nəzarət etmək və cavab vermək üçün 

resursları yoxdur. CoTweet və Hootsuite kimi alətlər çoxsaylı əməkdaşlar birgə işləməyə və tvitləri sadə bir alət 

üzərindən etməyə imkan verir. Planlaşdırılan komanda üzvlərini bloq postları, tədbir xatırlatmaları, xəbərlər 

barədə tvitləmək və tvitlərə cavab verməkdən, retvit etməkdən azad edir. 

 

Çoxsaylı müraciətlər üçün video annotasiyalardan istifadə edin  

 

9. Tərəfdarlarınızı müəyyən fəaliyyətə səsləmək sosail media fəaliyyətinin verdiyi imkanlardan biridir, belə ki, 

bu imkanı heç vaxt əldən verməyin. YouTube-da video annotasiyalarında istifadə etmək izləyicilərinizi sizin 

saytınıza gəlməsi və orada qeydiyyatdan keçmələri üçün əla vasitədir. STILLER STRONG –un videolarında 

interaktiv menu yaratmaq üçün video annotasiyalardan necə istifadə etdiyinə baxın. Onlar həm də digər 

təşkilatların müraciət üçün video annotasiyalardan necə istifadə etdiklərini öyrənirlər. (YouTube-nin qeyri-

komersiya təşkilatları üşün proqramından qeydiyyatdan keçdiyinizdən əmin olun) 

 

Nişanlama (Check-in)  ilə olduğunuz əraziləri qeyd edin 

 

10.Foursquare qeyri-komersiya təşkilatlarına öz missiyalarını lokal ərazidə yaymaq və tanıtmaq üçün böyük 

imkan verir. Görüş yerləri, gediləcək yerlər işarələnib ckeck-in ilə göstərilə bilər. Məsələn, Çarleston Park 

Təbiəti Mühafizə xidməti Foursquare istifadəçilərini yaxınlıqdakı parklara da yönəltmək üçün bu nişanlardan 
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istifadə edir. (Mən həmçinin ətraf-mühiti mühafizə qruplarını da check-in dən istifadə etdiyi görmüşəm, onlar 

yaxınlıqdakı zibil atma yerlərini və heyvanlara qulluq mərkəzlərini Foursquare-də qeyd edirlər) 

 

Yaradıcı olun! 

sosailmedia.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosial Ģəbəkələrin sosial problemləri 

 

Aydın Xan Əbilov: ―Sosial şəbəkələr böyük həyata hazır olmayan gəncləri həm də təhlükə altına ala bilir‖ 

 

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının şəxsi və ictimai həyata təsir imkanları yüksələn xətlə inkişaf 

edir. Lakin bunun müsbət olmaqla yanaşı, mənfi fəsadları da artıq ortaya çıxmaqdadır. 10 il bundan qabaq 

əhalinin internetdən istifadə edə bilməməsi və ya etməməsi narahatçılığı var idi. Artıq bu baxımdan demək olar 

ki, heç bir problem qalmayıb. Lakin indi əhalinin internetdən sui-istifadə etməsi narahatçılğı yaranıb. Demək 

olar ki, əksəriyyət üçün internet deyəndə ilk ağıla gələn sosial şəbəkələrdir. Əksər gənclər öz həyatlarını sosial 

şəbəkələrsiz təsəvvür edə bilmir. Xüsusən, mobil telefonların internetə çıxış imkanı asanlaşdığından sosial 

şəbəkələr daha çox insanların həyat amalına çevrilib. 
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 Bəzən saatlarla kompyuter qarşısında əyləşən bir gəncin valideynləri baxanda elə bilirlər ki, övladları ciddi bir 

işlə məşğul olur. Amma əslində onun bu məşğuliyyətinin heç bir müsbət nəticəsi yoxdur. Bir çox hallarda bu 

kimi situasiyada valideynlərlə övlad arasında anlaşılmazlıq yaranır. Buna bir misal çəkək. Çoxdandır tanıdığım 

bir ziyalıya qonşusu tələbə qızının saatlarla internetdən ayrılmadığını deyib və ondan xahiş edib ki, qızına başa 

salsın ki, bu yoldan çəkinsin. Həmin ziyalı qıza nə qədər öyüd-nəsihət veribsə, faydası olmayıb. Qız deyib ki, 

ona toxunmasınlar, ―Facebook‖suz qala bilməz.  Belə gənclər özlərini virtual dünyanın ən ağıllı adamları 

sayırlar. Əslində isə bu ―məşğuliyyətləri‖ onlar üçün heç bir perspektiv vəd etmir. 

 

Sosial şəbəkələrin daha bir mənfi cəhəti ailələrin dağılmasına səbəb olmasıdır. Düzdür, sosial şəbəkələrdə tanış 

olub ailə quranlar çoxdur. Amma bəzən sosial şəbəkələr ailələrin dağılmasına da yol açır. Göründüyü kimi, 

sosial şəbəkələr elə sosial problemlər meydana çıxarır. 

 

 Valideynlər üçün təklif var 

 

  

 

Azərbaycan Gənclərinin Avropaya İnteqrasiyası Təşkilatının (AGAT) fandreyzinq şöbəsinin mütəxəssisi, 

hüquqşünas Günel İbrahim sosial şəbəkənin, ümumiyyətlə, internet istifadəçiliyinin tam tərəfdarı olan bir 

insandır. Amma o, sərf edilən zamanı deyil, aldığı məlumatları, qurulan dostluqları, paylaşdığı fikirləri daha çox 

ölçür: ―Məncə, internet dostluğun və azadlığın yeni məkanıdır. O ki qaldı neqativ hallara, düşünürəm ki, 

bunların hamısına yalnız bir cavab var, günahı internetdə axtarmaq lazım deyil. İnternet, sosial şəbəkələr yalnız 

şəraitdir. Qeyri-qanuni, qeyri-əxlaqi və mənəvi hərəkətləri şəraitdə deyil, hərəkətləri edən insanda axtarmaq 

lazımdır. Seçimi hər zaman insan edir. Seçimimiz nəticəsində bizim xarakterimiz formalaşır. Mən internet 

səbəbilə ayrılan cütlüklərdən daha çox ezamiyyətdən sonra ayrılan cütlüklər haqqında bilirəm və eşidirəm. Yəni 

yaradılmış şəraitdən insan öz düşüncə keyfiyyətləri ilə istifadə etməlidir. Bunda internetin, ezamiyyətlərin 

günahı yoxdur‖. 
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Həmsöhbətimizin fikrincə, gənclərin müəyyən problemlərlə bağlı yaradılmış azad situasiyada doğru qərar 

vermələrinə yalnız və yalnız mənəvi tərbiyə, keyfiyyətli düşünmə kömək olacaq: ―Bu spektrda daha çox 

verilişlər, mətbuat, təlimlər və ailə dəstək olmalıdır. Evdə internet istifadəsilə bağlı problemlər yaşayan 

valideynlərə məsləhət edərdim ki, gəncləri mütləq qeyri-hökumət təşkilatlarına yazdırsınlar. Əminəm ki, 

istifadə məqsədi və niyyətində ciddi dəyişkənliklər baş verəcək‖. 

 

“Azərbaycanda Ġnternet ġurasının yaradılmasına böyük ehtiyac var” 

 

 Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın rəhbəri Aydın 

Xan Əbilov bizimlə söhbətində dedi ki, sosial şəbəkələr dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da çox sürətlə 

inkişaf edir: ―Hər dövrün öz tələbi, öz diktəsi, öz texnologiyaları var. Bu texnologiyalara uyğun da insanlar öz 

həyatını qurur və müəyyən yaşayış işlərini öyrənirlər. XXI əsrin diktəsi informasiya texnologiyalarıdır və 

onların insan üçün yaratdığı yeniliklərdir. Bu yeniliklərdən biri də sosial şəbəkələrdir‖. 

 

Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda kompyuterləşmə və virtuallaşma başlayanda bundan daha çox gənclər 

istifadə edirdi: ―Böyük əksəriyyət daha çox intim məsələlər, əyləncə, idman, eləcə də bir qədər maşınlar və 

sahəvi məsələlərlə bağlı saytlara daxil olurdu. Hələ 10 il bundan qabaq çoxlu forumlar var idi. Eyni zamanda 

elə insanlar var idi ki, öz bloqlarını yaradırdılar. Bu forumlarda insanlar çox böyük diskussiya və polemikalar 

edirdilər. Amma sosial şəbəkələr yaranandan sonra insanlar bunun öz həyatlarının virtual variantı olduğunu 

anladılar. Ona görə də buna uyğun olaraq sosial şəbəkələrdə genişlənmə başladı. Bu virtual dünyanın bir hissəsi 

qeyri-ciddi məsələlərə həsr olunursa, digər hissə siyasi, iqtisadi, elmi və digər sahələri əhatə edən məsələlərlə 

bağlıdır. Sözsüz ki, virtual həyatda da real həyatda olduğu kimi, böyük problemlər var. Ona görə də biz buna 

artıq hazır olmalıyıq‖. 

A.Əbilovun fikrincə, sosial şəbəkələr böyük həyata hazır olmayan gəncləri həm də təhlükə altına ala bilir: ―Sivil 

ölkələrdə belədir ki, televiziyada kriminal xəbərlər uşaqlar yatandan, saat 11-dən sonra efirə verilir. İnternetdə 

isə bu məlumatlar hər zaman açıqdır. Hələ psixologiyası düzəlməmiş uşaq saytlara girib o materiallardan 

istifadə edirsə, sözsüz ki, problemlərlə qarşılaşır‖. 

 

O təklif edir ki, dünyanın hər yerində olduğu kimi, Azərbaycanda da dövlətin özünün və cəmiyyətin müxtəlif 
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aktiv şəbəkələrinin iştirakı ilə internet konsepsiyası olmalıdır: ―Bu konsepsiya müəyyən mənada insanlara yol 

göstərməlidir. Lazım olanda bəzi şeyləri qadağan etməlidir, bəzi şeyləri isə təşkil etməlidir. Yeni nəslin sosial 

şəbəkələrdən yararlanması və istifadə etməsinin nə qədər xeyirli və ya zərərli olması ilə bağlı dünyanın hər 

yerində olduğu kimi, Azərbaycanda da diskussiyalar gedir. Bunun üçün artıq müəyyən mexanizmlər işlənib. 

Bunlardan biri də uşaqların və ya tələbələrin internetdən ən azı şüurlu surətdə ayrılması üçün məktəb saatları, 

dərsdən kənar məşğələlər, idman yarışları, mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkilidir. Çünki istər-istəməz uşaq bu 

tədbirlərdə fəal iştirak edəndə virtual aləmə vaxtı az qalır. Amma bizdə görək, bu mümkündürmü? Biz uşaqlara 

və gənclərə deyirik ki, sosial şəbəkələrə daxil olma . Amma əvəzinə Azərbaycan gəncinə nə veririk? Bu 

baxımdan Azərbaycan resursları nə qədər ciddidir? Amerikadan tutmuş Avropaya qədər virtual gəzən, 

həmyaşıdları ilə söhbət edən Azərbaycan gəncinə nə qədər ciddi, intellektual, kreativ resurslar təqdim edirik ki, 

onların internetə daxil olmasını qadağan edək‖. 

 

A.Əbilov Azərbaycanda İnternet Şurasının yaradılmasına böyük ehtiyacın olduğunu düşünür: ―Şura birbaşa 

Prezidentin yanında olmalıdır. Belə olmasa, bu cür ciddi bir məsələ ilə bağlı hər hansı bir iş görmək olmaz. 

Konseptual olan məsələləri cəmiyyətimizin, dövlətimizin qarşısında qoya bilmərik‖.    

FUAD 

http://www.palitra.net.az/cemiyyet/4841.html 

Ġnternet jurnalisti, sən kimsən? 

 

KİV üçün yeni "kabus", yoxsa gələcəkdən mesaj gətirən "yeni adam?" 

 

Azərbaycanda internetin inkişafı özü ilə bərabər yeni bir seqmenti-"internet jurnalistikası" anlayışını gündəmə 

gətirib. İnternet əsrində fəaliyyət göstərən müasir jurnalistin işi indi təkcə mətn yazmaqla bitmir. İnternet 

dövrünün jurnalisti sosial şəbəkələr vasitəsilə auditoriya ilə işləməyi də bacarmalıdır. Bir növ "rəy moderatoru" 

kimi çıxış etməlidir. 

 

Çap qəzetləri üçün offlayn 
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Ənənəvi çap mediası (biz onu offlayn adlandıraq), mütəxəssislər indi belə bir sual üstündə baş sındırır: 

Azərbaycan ictimai kəsimi "yeni media inqilabına" hazırdırmı? Onlayn sistemdə işləyən, xəbər yayan, məlumat 

bölüşən internet portalları KİV hesab etmək olarmı? 

 

Bunlar müzakirə tələb edən məsələlərdir. İnternet jurnalisitkası 20-ci əsrin sonlarında internetin inkişafı 

sayəsində təşəkkül tapmış jurnalistikanın yeni sahəsidir. Məhz internet xüsusi texniki avadanlıq olmadan geniş 

auditoriya üçün informasiya verilişini təşkil etməyə imkan yaratdı. Bununla da demək olar ki, istənilən şəxs 

KİV yaratmaq imkanını əldə etdi. 

 

Peşəsi: interjurnalist! 

 

İnrenet KİV-də işləyən jurnalist (internet jurnalisti) bir qayda olaraq ənənəvi jurnalistikanın bir çox 

atributlarından (teleçəkiliş avadanlığından, səsyazma vasitələrindən, poliqrafik işlərdən) kənarda olur. Bu 

sahədə mühüm olan jurnalist fəaliyyətinin internetdə hüquqi aspektidir. Faktik olaraq jurnalist yazdığı 

informasiyaya görə cavabdehlik daşıyır. Amma praktikada bu həmişə belə olmur. Jurnalitikanın fərdiləşməsi 

geniş populyarlıq qazanmaqdadır. Bu, jurnalistikada yeni təzahürdür. İstənilən şəxs heç bir məhdudiyyət 

olamadan informasiya istehsalçısı və yayımçısı kimi çıxış edir. Şəbəkə KİV-i üçün yazmaq çap mediası üçün 

yazmaqdan fərqlənir. Bu daha çox yazarların hiss-həyəcanı ifadə etmək baxımından seçilir. İnternet jurnalisti 

daim şəbəkədə olmaqla öz oxucusunun "nəfəsini" və onunla kəsilməyən əlaqəni duyur. Onlayn jurnalistlə 

onlayn oxucu arasında nə redaktor, nə nəşriyyat, nə də mətbəə dayanır. Əlaqə birbaşa, real zaman daxilində baş 

verir. Bu isə yazının stilini və xarakterini dəyişir. Belə bir hissi həmçinin oxucu da keçirir. Onlayn əlaqədə olan 

oxucunun yazıdan aldığı təəssürat kioskdan alınan qəzeti oxumaqdan fərqlənir. 

 

"Kopi-past" əzabları... 

 

İnternet jurnalistikada ən prinsipial məsələlərdən biri müəllif imzasının "yoxa çıxmasıdır". Şəbəkədə qoyulan 

yazıya imza qoyula, yaxud anonim saxlanıla bilər. Müəllif hüquqlarının qorunması necə həyata keçirməli? Bir 
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yazı dəfələrlə saytdan sayta "kopi-past" oluna bilər. Nəticədə əsl müəllifin kimliyini müəyyənləşdirmək həddən 

artıq çətinləşir. Bu məsələdə fikirlər müxtəlifdir. İnternet jurnalistikanın ilk illərində belə bir qənaət vardı ki, 

KİV-ə aid qanunları internetə şamil etmək olmaz. Odur ki, internetdə yayılan məlumat "hamının müştərək malı" 

sayılmalıdır. Lakin son illər internet jurnalistikası ilə bağlı qanunvericilik sisteminin formalaşdırılması baraədə 

rəylər tez-tez eşidilir. Bu isə həddən artıq çətin və mürəkkəb məsələdir. Məsələn, internet qəzetlərin, 

agentlikərin qeydiyyata alınması ilə bağlı təkliflər bu baxımdan ciddi müzakirə tələb edən məsələdir. 100-lərlə 

portal və saytı qeydə almaq onun fəaliyyətinə nəzarət etmək praktik baxımdan mümkünsüzdür. Nəzərə alsaq ki, 

bir sıra domenlər xaricdə qeydiyyatdan keçdiyi üçün bu portallardan qeydiyyat tələb etmək absurddur. Əlac 

yalınz internet jurnaistikanda peşə və etik kodeksin formalaşdırılması və buna vicdanlı şəkildə əməl etməkdir. 

 

"Vətəndaş jurnalistikası" və jurnalist: kim kimdir? 

 

Xüsüsən bloqçuluğun və sosial şəbəkələrin populyarlığı artıq ənənəvi KİV-də bir sıra narahatçılıqlar yaradıb. 

Peşəkar jurnalistika və bloqçuluq fəaliyyəti də ən çox dartışılan mövzulardan biridir. Hazırda bir çox 

mütəxəssislər bu fikirdədirlər ki, peşəkar jurnalistika və bloq, "vətəndaş jurnalisitkası" bir-birini tamamlayır. 

Belə ki, biri digərinin çatışmayan cəhətlərini ört-basdır edir. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, tanınmış 

bloqçular, sosial şəbəkələrdəki tanınmış profillər heç də qarşılarına peşəkar jurnalistika ilə rəqabət aparmaq 

məqsədi qoymayıb. Biz yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, onlar öz fəaliyyətlərində yalnız bir-birilərini 

tamamlayırlar. 

 

Bloqçular üçün əsas olan onlayn şəbəkədə öz maraqlarını, iztirablarını və mövqelərini nümayiş etdirmək, 

bununla da bu və ya digər insanlarla əalqələr qurmaqdır. Buna görə onlar KİV-lərdən fərqli olaraq çox geniş və 

hərtərəfli auditoriyaya müraciət etmirlər. Bloğçular öz yazılarını, kommentlərini daha çox ümumi maraqlarını 

bölüşən fərdi insanlara ünvanlayırlar. Sosial şəbəkədə fəal olan bloqçunun internetdə "ictimaiyyət üçün" mesajı 

ilə yayımladığı xəbər, fikir, rəy heç də "bütün ictimaiyyət üçün aktualdır" anlamına gəlmir. Bu məlumatlardan 

doğan mesaj əsasən "bu xəbərlə maraqlanan şəxslər üçün əlçatan" anlamına gəlir. 

 

Azərbyacandqa yeni media resurslarının durmadan inkişafı ölkəmizin qlobal internet məkanında yer tutması 

üçün xeyli imkanlar açır. İnternet jurnalistikanın uğurları ilə yanaşı, xeyli sualları da açıq qalıb. Çünki dünyada 
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müzakirə olunan "internet jurnalistikası" problemləri bizim ölkə üçün də aktuallığını saxlayır. 

 

Xaqani SƏFƏROĞLU, "Yeni Media Jurnalistləri" Ġctimai Birliyinin sədri 

 

http://sosialmedia.net/?cat=42 

 

 

 

 

 

 

 

  

NĠCAT ĠNTĠQAM 

Sosial Ģəbəkələr cəmiyyətdən təcrid olanları tənhalıqdan xilas edir 

 

İndi bizdə sosial şəbəkələr barədə söz düşəndə, nədənsə bir çoxları məhz mənfi məqamları qabartmağa çalışır. 

Əslində bunda müəyyən mənada həqiqət də var. Lakin biz bu yazımızda sosial medianın faydalarından bəhs 

etməyə çalışacağıq.   Məlumat üçün deyək ki, dünyada ilk sosial şəbəkə 1979-cu ildə yaradılsa da, populyarlıq 

qazana bilməyib. Müasir dövrdə sosial şəbəkə dedikdə isə ağıla daha çox ―feysbuk‖ (Facebook) və ―tvitter‖ 

(Twitter) gəlir. Hazırda dünyanın ən nüfuzlu sosial medialarından biri olan ―feysbuk‖ 2004-cü ildə yaradılıb. 

Hazırda 700 milyona yaxın üzvü olan ―feysbuk‖un illik gəlirinin təxminən 51 milyard dollar olduğu bildirilir. 

  

Sosial medianın faydaları varmı? 
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Ekspertlərin fikrincə, sosial şəbəkələrin əhəmiyyəti, faydası insanların yaşam şəraitinə görə dəyişir. Məsələn, 

deyək ki, ucqar bir kənddə yaşayan ailə çörəkpulu dalınca Rusiyaya üz tutmuş ailə başçısı ilə hər gün saatlarla, 

bəzən hətta görüntülü əlaqə saxlaya bilir. Bu halda ailə başçısı özünü sanki evindəki kimi hiss edir. O, gündəlik 

evdə baş verənlərlə maraqlanır, tapşırıqlarını verir, sevgisini ifadə edir və s. Yəni sosial şəbəkələr min 

kilometrlərlə məsafəni 1 saniyədə aradan ―götürür‖. 

Evin küncündə sıxılıb qalmış minlərlə əlil indi sosial şəbəkədə aktiv həyata qovuşub 

 

Sosial şəbəkələrin digər önəmi fiziki çatışmazlığı olan insanlarla bağlıdır. Deyək ki, əlil olduğu üçün evindən 

çıxa bilməyən bir insan sosial şəbəkələr vasitəsilə öz dostları ilə əlaqə saxlayır, ―görüşür‖ və sairə. Sosial 

şəbəkələr aktiv fəaliyyətə başlayanadək evin bir küncündə sıxılıb qalmış minlərlə əlil indi gündəlik aktiv həyata 

qədəm qoymuş sayılır. Bu insanlar artıq özlərini əvvəlki kimi tənha və ya  yalqız hiss etmirlər. Əvvəllər 

dərdlərini bölüşməyə bir nəfər belə olsun tapmayanlar sosial şəbəkələr vasitəsilə eyni anda ürəklərini yüzlərlə 

insana boşalda bilir,  gündəlik yaşamlarını əhatə edən fotolar paylaşırlar və sairə. 

 

Sosial şəbəkələr vasitəsilə dost olduqları insanlar hərdən vaxt edib, ―tənhalarla‖ görüşə də gəlirlər. 

 

 Sosial şəbəkələrdə iş elanı 

Sosial şəbəkələr vasitəsilə iş elanı verən, iş axtardığını bəyan edən və istədiyinə nail olanlar da yüzlərlədir. Bu 

mənada sosial şəbəkələrdən istifadə həm asandır, həm də əlverişlidir. Şəxslərlə yanaşı, böyük şirkətlər də sosial 

şəbəkələrdən yetərincə yararlanırlar. Burada belə şəbəkələrin rolu əsasən ictimaiyyətlə əlaqələrə yönəlir. 

 

Sosial şəbəkələr jurnalistlər üçün göydəndüşmə hesab olunur 

 

Mətbuat orqanları üçün də sosial şəbəkələr göydəndüşmə vasitə hesab oluna bilər. Məsələn, bu yolla xəbəri 

daha çox insana çatdırmaq mümkün olur. Bəzən köşə yazısı ilə bağlı oxuculardan aylarla məktub almayan bir 

yazar sosial şəbəkədə ―məktub burulğanı‖na düşə bilir. Sosial şəbəkələrdə onun yazısı həm oxunur, həm də 
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müzakirəyə çıxarılır. Təbii ki, bu müzakirələr heç də həmişə birmənalı şəkildə müsbət olmur... 

 

Bir məqamı da qeyd edək ki, jurnalistlərimiz bəzən real həyatda axtarıb tapa bilmədikləri yazı qəhrəmanlarını - 

dövlət rəsmilərini, tanınmış simaları məhz sosial şəbəkələrdə ―yaxalayırlar‖. Onların arasında jurnalistin 

zənginə cavab verməyə tənbəllik edib, lakin sosial şəbəkədə sualları məmnuniyyətlə cavablandıranlar da kifayət 

qədərdir. 

 

İnsanlar bir araya toplaşıb fikirlərini bölüşürlər 

Təbii ki, hər şey sosial şəbəkədən necə, hansı limitdə, hansı məqsədlə istifadə etməkdən asılıdır. Məsələn, 

gənclərin bir çoxu sosial şəbəkələrdə vaxt itirsələr də, bəziləri müsbət mənada yararlana bilirlər. Onlar 

şəbəkələrdə özlərinə aid olan virtual bir dünya yaradırlar.  Məhz bu virtual dünya bəzi gənclərin daxilində 

yaranan boşluğu doldurur. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının  İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim 

Əliquliyev sosial şəbəkələrin əhəmiyyətindən danışarkən bunları deyib: ―Sosial şəbəkələr çox əhəmiyyətli bir 

məsələdir. Məsələn, bir vaxtlar kənddə və ya şəhərdə yaşayanlar daim bir araya gələ bilmirdilər. Çətinlik 

bundan ibarət idi ki, bu sosial şəbəkələr inkişaf etməmişdi. İnsanlar yalnız telefonla danışardılar. Amma bu gün 

şəbəkə sisteminin inkişafı o həddə gəlib çatıb ki, insanlara yeni ünsiyyət sistemi təqdim olunub. Bu da 2003-cü 

ildə fəaliyyətə başlayan ―feysbuk‖dur, sonra ―tvitter‖dir. Sosial şəbəkələr bəşəriyyət tarixində ən önəmli 

yeniliklərdən biridir. Çünki insanlar məkandan asılı olmayaraq, bir araya toplaşıb, fikirlərini bölüşə bilirlər. 

Fikir mübadiləsi aparırlar və sairə‖. 

 

 ―Hər şey sosial şəbəkəyə necə yanaşılmasından asılıdır‖ 

 

Sosial şəbəkələrdəki açılan qrupların da bu gün üçün mühüm əhəmiyyəti var. Hər kəs sosial şəbəkələrdə özünə 

uyğun, yaxın bildiyi mövzuda qrup aça və öz dostlarını bura dəvət edə bilir. Hazırda ölkəmizdə ―feysbuk‖ 

qruplaşması geniş yayılıb. Bunların arasında bölgələri - rayon və ya kəndləri təmsil edən qruplar da var; bura 

üzv olur, öz fikir və rəylərini, düşüncələrini bölüşürlər. 

Psixoloq Dəyanət Rzayev də sosial şəbəkələrin günümüz üçün bir çox faydalarının olduğunu düşünür. Lakin 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 197 

 

psixoloq da bu qənaətdədir ki, hər şey sosial şəbəkəyə necə yanaşılmasından asılıdır. 

Psixoloq sosial şəbəkələrdən zərərli vərdişlər üçün istifadənin daha çox gənclər arasında yayıldığını vurğuladı. 

Ekspert bütün hallarda vaxtının əsas hissəsini sosial şəbəkələrə sərf etməyin qəti əleyhinə çıxır. Onun sözlərinə 

görə, sosial şəbəkələrdən istifadə edən hər bir şəxs vaxt baxımından məhdudiyyət qoysa, daha doğru olar: 

―Məqsədindən asılı olmayaraq, saatlarla kompyuter qarşısında oturmaq, internetdə vaxt itirmək doğru deyil. Bu, 

ən azından sağlamlıq üçün zərərlidir. Ona görə də bütün hallarda sosial şəbəkələrdən istifadəyə məhdudiyyət 

qoymaqda fayda var‖. 

 

 

 

 

 

 

 

  Ramiz Talıbov 

Gənclərin feysbuk ixtiraları 

  

  Ramiz Talıbov, "Yeni Yazarlar" ədəbi-kulturoloji kursunun dinləyicisi 

 

Avropa dövlətləri bəşəriyyəti irəli aparan kəşfləri ilə çox qürrələnirlər. Halbuki bizim müasir gənclərin virtual 

aləmdəki kəşfləri onlarınkından heç də geri qalmır. Buna rəğmən, bizim gənclərdə qətiyyən lovğalıq görmərsiz. 

Başları aşağı öz işləriylə məşğuldurlar. 

Yazıda konkret faktlara və statistikaya müraciət etmək üçün ən məşhur və hal-hazırda 700 milyondan çox 

istifadəçiyə malik feysbukdan (facebook.com) bəhs edəcəyik. Azərbaycanda bu sosial şəbəkədən 

faydalananların sayı 400 mini keçir və cəmiyyət həyatında olduğu kimi feysbuk Azərbaycanında da fəallıq 

göstərən təbəqə gənclərdir. Bu cümləni faktla möhkəmləndirmək üçün əlavə edim ki, bizdə feysbuk 
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istifadəçilərinin 82%-ini yeniyetmələr və gənclər təşkil edir. 

 

Bir çox dünya dövlətləri sosial şəbəkələrin beynəlmiləlliyindən yararlanaraq öz milli ideyalogiyalarını virtual 

arenada təbliğ etməklə məşğuldur. Eyni zamanda belə dövlətlərin vətəndaşları sosial şəbəkələrdən daim 

yenilənən və sürətli sosial media kimi istifadə etməyi də bacarırlar.Məsələn,statistikaya görə ABŞ və Böyük 

Britaniya feysbukdan sosial media kimi istifadə etməkdə öncül yerləri tuturlar. 

Lakin bizim gənclər əvvəldə qeyd etdiyim kimi gərgin araşdırmalar nəticəsində sosial şəbəkələrin daha ―faydalı 

tərəflərini‖ kəşf etməyə müvəffəq olmuşlar. Mən sözügedən unikal kəşflərin canlı şahidi olaraq əminəm ki, 

texnologiya və təhsil sistemi baxımından inkişaf etmiş heç bir Avropa dövləti sosial şəbəkədən istifadədə 

bizimlə rəqabət apara bilməz. 

Məsələn,gənclərimizin böyük bir qismi feysbuk sosial şəbəkəsində yüksək işgüzarlıq göstərərək böyük ―kəşfə‖ 

nail olmuşdur. Bu kəşfə görə, bayrağımızın, Qarabağın, Milli Qəhrəmanlarımızın, bütövlükdə , özündə millilik 

əks etdirən istənilən fotonun və statusun layk (like / bəyəndim) edilməsi insanda vətənpərvərlik hisslərinin 

oyanmasına və artımıına səbəb olur. Bu səbəbdəndir ki, gənclər dayanmadan milli mövzuda şəkillər və statuslar 

paylaşıb, onların çoxlu layk yığmasını tələb edirlər,hətta yalvarırlar da. 

Bəlkə də,bir çox insan anlamır,amma bu yalvarışlar bizim xeyrimizədir. Çünki belə paylaşımlarda layk sayı 

artıqca, milli duyğular bir o qədər qabarır. Daha çox layk , daha çox millətsevərlik və vətənpərvərlik 

deməkdir.Nə qədər qəribə görünsə də, sən demə,feysbukdakı laykların belə spesifik xüsusiyyəti varmış yoxsa 

bizim gənclər o qədər boş-bekar deyillər ki, vaxtlarının böyük hissəsini belə işlərə sərf etsinlər.Və çox 

―qürurvericidir‖ ki, belə sensasiyonal ixtiranın sahibi nə Amerika,nə də Avropadır.Bu nailiyyət bizə,bizim 

gənclərə məxsusdur.Düzdü,hələ ―ixtiraçı‖ gənclərimiz öz icadlarına bir ad verməyiblər.Amma nəzərə almaq 

lazımdır ki,adsız dəyirmanda xoruz olur.Həm də digər dövlətlərin istifadəçiləri feysbukun fikir mübadiləsi 

aparmaq,faydalı tanışlıq, kütləvi öyrətmə və öyrənmə, geniş təbliğat kimi imkanlarını bir kənara 

qoyub,gənclərimizin bu kəşflərini mənimsəyib,öz adlarına çıxarma ehtimalları var.Buna görə mən həmin kəşfin 

―laykın (like) qüdrəti‖ adlandırılmasının tərəfdarıyam. 

Onu da qeyd etməliyəm ki, feysbuk ―fəallarımız‖ bu yenilikdən düşmənlərimizin əleyhinə də məharətlə istifadə 

edirlər. Bununla Ümid edirəm ki, bundan sonra feysbukda müntəzəm olaraq Ermənistan bayrağının və 

prezidentinin şəkillərini paylaşıb,başlıq olaraq da ―ermənistana nifrət edənlər layk etsin‖, ―bu bayrağı 

tapdalamaq istəyən neçə nəfər var?‖ ―sarkisyanı güllələmək istəyənlər layk eləsin,hər layk bir gülləyə 

bərabərdir‖, ―ermənistan bayrağına tüpürmək istəyən qeyrətli oğul və qızlarımızdan maksimum layk 
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gözləyirəm‖ kimi başlıqları görəndə təəccüblənməyəcək və ―vətənpərvər‖ gənclərimizi qınamayacaqsız. Çünki 

artıq siz də ―laykın qüdrəti ‖ndən,onun real qüvvəyə malik olduğundan xəbərdarsız. Və artıq siz də bilirsiz 

ki,bütün bu layklar, şərhlərdə yazılmış odlu-alovlu təhqir və təhdidlər Ermənistan xalqına psixoloji təzyiq 

göstərməyə xidmət edir. Əgər bu yaxınlarda Sarkisyanın onu və ölkəsinin bayrağını təhqir etdiklərinə,üstəlik 

maksimum layk yığaraq təhqirin təsir gücünü artıqlarına görə feysbukdakı ―aktiv‖ gənclərimizi Avropa 

Məhkəməsinə verdiyini eşitsəz, sizə qəribə gəlməsin.Hətta mən Sarkisyanın yüzlərlə,minlərlə layk yığmış 

təhdidedici statuslardan qorxuya düşərək Qarabağ məsələsində bizə güzəştə gedəcəyinə də ümid 

bəsləyirəm.Necə deyərlər, Allahdan ümid kəsilməz. 

 

 

 

 

 

 

 

Aydın Xan (Əbilov) 

 

Feysbuk və sosial Ģəbəkələr. 

 Xüsusi kursun proqramı 

 

1. İnternet və elektron dövlət, soaial şəbəkələr haqqında qısa məlumatlar. 

 

2. Feysbuk, onun tarixi, dünyada və Azərbaycanda populyarlaşması. 

 

3. Sosial media, vəyəndaş jurnalistikası, blogerlik, şəbəkə yazarlığı, Feysbukda fəalyyət. 
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4. Feysbuk: sosial media alətləri, status, paylaşma, qeydlər, çatlaşma, e-mailləşmə, multimedik imkanlar - şəkil 

və video yerləşdirim funksiyaları. 

 

5. Feysbukda mən: Sosial şəbəkədə profil yaratmaq, səhifə, qrup adminliyi, şəbəkələşmə və başqa imkanlar. 

 

6. Sosial şəbəkədə PR aksiyaları, Feysbukda necə auditoriya və dostlar qazanmalı, gündəlik aktivliyi necə 

qazanmalı? 

 

7. Sosial şəbəkədə ictimai-siyasi, sosial-mədəni, elmi-iqtisadi polemika və mövqeylərin səmərəliliyini artırmaq 

üçün vasitələr.  

 

8. Feysbuk və sosial şəbəkədə etik normalar, İnternet mədəniyyəti, müəllif və əlaqəli hüquqların qorunması, 

nüfuzununmühafizəsi. 

 

9. Sosial şəbəkə - virtual dünyanın xeyri, zərəri, onlardan faydalanmaq, qorunma yolları...   

 

10. Feysbukda biznes qurmaq, informasiya mübadiləsi, savaşı aparmaq, virtual ofis yaratmaq, tanınmış simaya 

çevrilmə yolları. 
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Cəmiyyətin informasiyalaĢdırılması və informatika tarixi 

 

Bəşəriyyət yarandığı gündən əvvəlcə maddələrə, sonra enerjiyə və nəhayət, informasiyaya sahib olmaq uğrunda 

çarpışmışdır. Sivilizasiyanın ilk dövrlərində insana elementar bilik və bacarıqlar kifayət edirdisə, 

informasiyanın tədricən çoxalması nəti cəsində insan şəxsi biliklərinin az olmasını hiss etməyə başladı. 

İnformasiyanı düzgün emal etmək və lazımi qərarlar qəbul etmək üçün insandan malik olduğu bilik və 

təcrübələri ümumiləşdirmək tələb olunurdu. Ona görə də o, müxtəlif qurğular düzəltməyə başladı. 

İnformasiyanın emalı üçün nəzərdə tutulan üsul və vasitələr meydana gəldi və onlar cəmiyyətdə ciddi 

dəyişikliklərə – informasiya inqilablarına gətirib çıxardı.  

Bəşəriyyət, onun inkişafına daha çox təsir edən və informasiya inqilabı adlanan dörd mərhələdən keçmişdir. 

Birinci mərhələdə yazının meydana gəlməsi nəticəsində bilikləri saxlayaraq, gələcək nəsillərə ötürmək imkanı 

yarandı. 
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İkinci mərhələ (XVI əsrin ortaları) kitab çapının ixtirası ilə bağlıdır. Bu inqilab nə ti cə sində informasiyanın 

saxlanılmasının tamamilə yeni bir üsulu yarandı. İnsan informasiyanı saxlamaq, sistemləşdirmək və yaymaq 

üçün yeni bir vasitə əldə etdi.Bu vasitə mənəvi və mədəni dəyərləri böyük kütlələrə çatdırmağa imkanı verdi. 

 

Üçüncü mərhələ (XIX əsrin sonu) elektrik cərəyanının kəşfi ilə bağlıdır. Teleqraf, telefon və radio yarandı. 

Onlar informasiyanı ixtiyari həcmdə və yüksək sürətlə ötürməyə və qəbul edib saxlamağa imkan verdi. İnfor 

masiya-kommunikasiya vasitələri yarandı. 

 

 

Dördüncü mərhələdə (XX əsrin 70-ci illəri) mikroprosessor texnologiyası ixtira olundu və fərdi kompüterlər 

meydana çıxdı. İnformasiyanın elektrik və mexaniki va sitə ləri keçmişdə qaldı. Onları elektron vasitələr əvəz 

etdi. Bu vasitələr maşın və cihazları daha kiçik ölçüdə istehsal etməyə və proqramla idarə olunan qurğular 

yaratmağa im kan verdi. Dördüncü inqilabın baş verməsinin əsas səbəbi ötən əsrin 40-cı illərində elektron 

hesablama maşınlarının yaranması oldu. 

Dördüncü informasiya inqilabı bəşəriyyə tin sənaye cəmiyyətindən informasiya cəmiyyətinə keçməsinə təkan 

verdi. Bu, bir vaxt bəşəriyyətin aqrar cəmiyyətdən sənaye cəmiyyətinə keçidinə bənzəyirdi. 

 

İnformasiya cəmiyyəti elə bir cəmiyyətdir ki, orada cəmiyyət üzvlərinin əksəriy yəti in for masiyanın istehsalı, 

saxlanılması, emalı və onun istifadəsilə məşğul olur. İnformasiya cəmiyyətinin bəzi xarakterik cəhətləri: 

1. İnformasiyanın həcmi artdıqca onun emalı və saxlanması üçün insan xüsusi texniki vasitələrdən istifadə 

etməli olacaqdır. 

İnformasiya cəmiyyətində insan və kollektivlər hər hansı bir qərarı qəbul edər kən müəyyən informasiya 

toplamalı, onu emal və təhlil etməlidir. İnformasiyanın həcmi o dərəcədə artmışdır ki, insan özü onu emal 

etməyə qadir deyil. O, bu işə xüsusi texniki vasitələri cəlb edir. 

2. Kompüterlərdən istifadə qaçılmaz olacaqdır. İnformasiya cəmiyyətində kompüterlərdən istifadə olunması 

labüddür. Bu, etibatlı informasiya mənbə lərindən istifadə etməyə imkan verir, faydasız işi azaldır, optimal 

qərarların qəbul olunmasını sürətləndirir və informasiyanın emalını avtomatlaşdırır. 
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3. Cəmiyyətin hərəkətverici qüvvəsi informasiya məhsulunun istehsalı olacaqdır. XX əsrin ikinci yarısında 

insanların müəyyən bir qisminin maddi məhsul istehsalından informasiya sahəsinə keçməsi baş verdi. Bilavasitə 

maddi sərvətlər istehsal etməyən əhalinin yeni sosial təbəqəsi yarandı. Bu insanlar (müəllimlər, bank işçiləri, 

proqramçılar və s.) informasiyanı emal etməklə məşğul olurdular. Yeni cəmiyyətdə isə maddi nemətlər daha 

çox «informasiya tutumlu» olacaq. Onun dəyəri isə innovasiyalardan, dizayn həllərindən, marketinq 

keyfiyyətindən asılı olacaq. 

4. İnformasiya cəmiyyətində istehsal olunacaq məhsul bilik və intellekt olacaqdır ki, bu da ümumiyyətlə, əqli 

əməyin payını artıracaqdır. İntellektual əməklə bağlı sənət sahələrini seçən insanların sayı artacaqdır. 

5. Dəyərlər dəyişərək, yeni həyat tərzi formalaşacaq, asudə vaxtda məşğuliyyətlər dəyişəcəkdir. Artıq indi 

kompüter oyunları insanın boş vaxtının əsas hissəsini tutur. Bu oyunlar uzaq məsafədə yerləşən bir neçə 

oyunçunu özündə birləşdirən şəbəkə sisteminə transformasiya olunur. İnternetdə vaxt keçirənlərin sayı artır. 

Onlar tədris saytlarına və virtual muzeylərə səyahət edirlər, lazımi ədəbiyyatı tapıb oxuyurlar və s. İnternetdə 

gap xidmətləri [chat] və ICQ xidməti istifadəçilər tərəfindən çox bəyənilir. Bu xidmətlər vasitəsilə uzaq 

məsafələrdə olan insanlar real zaman rejimində bir-birlərilə əlaqə saxlayırlar. 

6. Kompüter texnikası, kompüter şəbəkələri, informasiya texnologiyaları inkişaf edəcək. 

İnternet şəbəkəsi ayda 10-15% artacaq və onun istifadəçilərinin sayı yüz milyonlarla ölçüləcək. Özündə 

müxtəlif qurğuların funksiyalarını cəmləşdirən (kompüter, televizor, radio, telefon və s.) müasir multimedia 

sistemlərinin istifadəsi informasiya texnologiyalarının universallaşmasına gətirib çıxaracaqdır. İnformasiyanı 

saxlayan qurğular isə bapbalaca – ovucun içində yerləşən ölçüdə olacaq. Bu qurğular daxilində həcmi bir neçə 

ensiklopediyaya bərabər olan şəxsi universal soraqçalar da yerləşdiriləcəkdir. Bu qurğuları şəbəkəyə qoşub 

operativ informasiya, məsələn, hava haqqında, yollardakı tıxaclar barədə məlumatlar almaq mümkün olacaqdır. 

7. Evlərdə cürbəcür elektron cihazlar və kompüterləşdirilmiş qurğular olacaqdır. Mənzillər naqillər sisteminin 

əvəzinə bir cərəyan və bir də informasiya kabeli ilə təchiz olunacaqdır. İnformasiya kabeli rabitə, televiziya 

kanallarını və İnternetə çıxışı özündə birləşdirəcəkdir. Xüsusi elektron blok bütün məişət avadanlıqlarına və 

yaşayış sistemlərinə nəzarət edəcək, binalar ―ağıllı‖ olacaqdır. ―Ağıllı binalar‖la yanaşı ―ağıllı avtomobil‖lər də 

yaranacaqdır. Onlarda avtomobilin texniki hissəsinə cavab verən kompüterdən başqa, şəhər informasiya 

xidmətlərinə qoşulan sistem də işləyəcək. Belə avtomobil ―ağıllı ev‖lə əlaqədə olacaq və hətta evi idarə də edə 

bilə cək. 

8. Enerji və maddi məhsullar istehsalını maşınlar təmin edəcək, insan isə, əsas etibarilə, informasiyanın emalı 

ilə məşğul olacaq. İstehsalatda insanların sayı azalacaq, onların yerini robotlar və manipulyatorlar tutacaqdır. 
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9. Təhsil sahəsində fasiləsiz təhsil sistemi yaradılacaq. İnsanlar zamanla ayaqlaşmaq üçün, sənəti dəyişmək və 

cəmiyyətdə layiqli yer tutmaq üçün ömrü boyu oxumaq imkanı qazanacaqlar. 

10. Uşaqlar kompüter proqramları və telekommunikasiyalar vasitəsilə evdə təhsil ala biləcəklər. Bununla 

əlaqədar tədris prosesində təlimin formaları dəyişəcək və təlimin tərbiyəvi aspektlərilə bağlı problemlər yarana 

biləcəkdir. 

11. İnformasiya xidmətləri bazarı yaradılaraq inkişaf etdiriləcək. İnformasiya məhsul və xidmət növünə 

çeviriləcək. Bu məhsulu adi əmtəə kimi alıb-satmaq mümkün olacaqdır. 

 

Sənaye cəmiyyətindən informasiya cəmiyyətinə keçmək üçün informasiya böhranı şəraiti əmələ gəlməli idi. Bu 

şərait XX əsrdə yarandı. İnsanın üzərinə sel kimi gələn böyük həcmdə informasiya axınında istiqamət götürmək 

qeyrimümkün oldu. Artıq və lazımsız olan çoxlu miqdarda informasiya yarandı. İnformasiya cəmiyyətinə keçid 

isə müxtəlif sahələrdə informasiyanın ötürülməsi və onun emalı üçün müasir vasitələrdən istifadə edilməsi ilə 

başlandı. Bu proses infor masiyalaşdırma adlanır. 

Cəmiyyətin informasiyalaşdırma prosesi sənaye cəmiyyətinin informasiya cəmiyətinə keçməsini təmin edir. 

Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması prosesi cəmiyyətin hər bir üzvünə öz tələbatına uyğun informasiya almaq 

imkanı verir. Son dövrlərə kimi «informasiyalaşdırma» sözü əvəzinə «kompüterləşdirmə» sözündən istifadə 

olunurdu. Lakin «kompüterləşdirmə» sözünün mənası kompüter texnikasının inkişafı və tətbiqi deməkdir. 

Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması isə kompüterləş dirməyə nisbətən daha geniş anlayışdır. Belə ki, bu gün 

texniki vasitələr deyil, sosial-texniki prosesin məqsəd və mahiyyəti daha önəmlidir. Kompüterləşdirmə isə 

informasiyalaşdırma prosesinin bir hissəsidir, onun texniki bazasıdır. 

 

İnformasiya mədəniyyəti. 

İnsan mədəniyyəti 

• bilik, bacarıq və peşəkar vərdişlər ilə; 

• intellektual, estetik və mənəvi inkişaf səviyyəsinə görə; 

• insanlarla ünsiyyətin forma və üsulları ilə müəyyən olunur. 

İnsanın şəxsi mədəniyyəti 
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• əqli inkişaf səviyyəsinə görə; 

• peşəkarlıq və yaradıcılıq fəaliyyətinin xarakterinə görə müəyyən olunur. 

Bu o deməkdir ki, insan nə qədər öz zehni qabiliyyətlərini inkişaf etdirirsə, nə qədər düşünür, fikirləşirsə, bir o 

qədər öz şəxsi mədəni səviyyəsini yüksəltmiş olur. Ona görə də elm və incəsənətlə məşğul olan insanın mədəni 

səviyyəsi daha yüksək olmalıdır. İnformasiya cəmiyyətinə keçərkən insanın ümumi mədəniyyətinə daha bir 

kateqoriya əlavə olunur – informasiya mə dəniyyəti. 

İnformasiya mədəniyyəti informasiya ilə məqsədyönlü işləmək və onun qəbul edil — məsi, emalı və ötürülməsi 

üçün kompüter texnikasından, müasir texniki vasitə və üsullardan istifadə etmək bacarığıdır. 

İnsanın informasiya mədəniyyəti dedikdə aşağıdakılar başa düşülür: 

– telefondan tutmuş fərdi kompüter və kompüter şəbəkələrinə ki mi müxtəlif texniki cihazlardan istifadə etmək 

vərdişlərinə yiyələnməsi; 

– informasiya texnologiyalarına yiyələnmək qabiliyyətinin ol ması; 

– dövri mətbuat və elektron kommunikasiyalarından informasiya əldə etmək bacarığının olması; 

– informasiyanı aydın şəkildə təqdim etmək və ondan maksimum səmərə ilə istifadə etmək bacarığının olması; 

– informasiyanın emalının müxtəlif üsullarını bilməsi; 

– müxtəlif informasiya növlərilə işləmək bacarığının olması. 

İnformasiya resursları. Hər bir dövlət, cəmiyyət, şirkət və adi insan özünün həyat fəaliyyəti üçün zəruri olan 

resurslara malikdir. 

1. Bəşər tarixində hansı informasiya inqilabları olmuşdur? 

2. İnformasiya cəmiyyətini xarakterizə edən cəhətlər hansılardır? 

3. Yaşadığımız cəmiyyət informasiya cəmiyyəti adlana bilərmi? 

4. İnformasiya mədəniyyəti nədir? 

5. İnformasiya resurslarına nə daxildir və onların başqa resurslardan fərqi nədədir? 

İnformasiya resurslarına elmi-texniki biliklər, ədəbiyyat və incəsənət əsərləri, ictimai-dövlət əhəmiyyətli digər 

informasiyalar daxildir. 
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Resurs müxtəlif vəsaitlərin ehtiyatı, mənbəyi deməkdir. 

Müasir cəmiyyətdə maddi, xammal, enerji, əmək və maliyyə resursları ilə yanaşı, informasiya resursları da 

mövcuddur. 

İnformasiya resurslarından başqa, istənilən resurs işləndikcə yox olur. Məsələn, yanacaq yanıb qurtarır, maliyyə 

vəsaiti xərclənir və s. İnformasiya resursu isə «bitib tükənmir», ondan coxlu sayda istifadə etmək mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

Ġnformasiya cəmiyyətinin 100 əsas anlayıĢı 

 

1. Aktiv idarəetmə 

 

Müəssisələr, təşkilatlar və vətəndaş qrupları tərəfindən öz maraq və arzularının formalaşdırıl-ma-sını, 

hüquqlarının, vəzifələrinin həyata keçirilməsini, eləcədə fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılmasını nəzərdə tutan 

prosesdir. Bu proses cəmiyyətin istər yerli və regional, istərsə də milli və qlobal səviyyədə daha şəffaf və 

səmərəli idarəetmə formalarından istifadə etməsini təmin edən, elmi cəhətdən əsaslandırılmış metodların 

tapılmasını zəruri edir. 

 

2. Biznes üçün biznes 
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1. Qeyri-formal termindir, kompaniyalar arasında mal, xidmət və informasiya mübadiləsi prosesini ifadə edir. 

Bu prosesdə malın və ya xidmətin son fiziki istehlakçısı iştirak etmir. Adətən müəyyən sahələrə aid olan 

portalların tərkib hissəsədir. 

 

2. Müəssisələr arasındakı razılaşmaların elektron formada həyata keçirilməsini nəzərdə tutan, biznesin elektron 

modelidir. 

 

3. Biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat 

 

Ümumi daxili məhsulun böyük bir payının informasiya və biliklərin istehsalı, işlənilməsi, saxlanması və 

yayılması fəaliyyəti nəticəsində təmin olunan iqtisadiyyat. 

 

4. Dünya hörümçək toru(www termini ilə sinonimdir.) 

 

1. Dünyanın müxtəlif coğrafi məkanında yerləşmiş serverlərdəki informasiyalara müraciəti təmin edən İnternet 

xidmətidir. 

 

2. Hipermediadan istifadə etməklə informasiya məkanı formalaşdıran İnternet xidmətidir. Hər bir sənəddən 

təsvirlərə, səslərə və ya digər sənədlərə linklər ola bilər. 

 

5. Distant təhsil  

(Distance education) 

 

1. Elektron və ənənəvi rabitə vasitələrinin köməyi ilə təhsil mərkəzindən məsafədə yerləşən şəxslərin tədris-

idrak fəaliiyətlərinin məqsədyönlü və metodik təşkil olunmuş rəhbərliyi. 
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2. İKT-nin istifadəsinə əsaslanan və məsafədən tədris materiallarının mübadiləsini, tədris prosesinin müşayiət 

və idarə edilməsini təmin edən xüsusi təlim sisteminin köməyi ilə bilik, bacarıq və vərdişlərin əldə olunması 

prosesidir. 

 

6. Distant təlim 

 

Öyrədənlə öyrənən arasında doğrudan-doğruya kontakt olmadan, müasir informasiya və telekom-munikasiya 

texnologiyalarından istifadə etməklə məsafədən tədris prosesini həyata keçirməyə imkan verən yeni tədris 

üsuludur. 

 

7. Elektron hazırlıq (e-Readiness) – İnformasiya cəmiyyətinə hazır olmaq 

 

Ölkənin informasiya-kommunikasiya infra-struktu-ru-nun inkişafını, elektron iqtisadiyyatını, distant təhsilini, 

dövlət idarəçiliyində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadəni və İKT sahəsində 

dövlətin siyasətini əhatə edən meyarlarla qiymətləndirilən sosial iqtisadi inkişafın səviyyəsidir. 

 

8. Elektron kitabxana 

 

Müxtəlif tipli elektron sənədlərin (mətn, qrafik, audio-video və s.) etibarlı saxlanmasını və istifadəçi üçün rahat 

şəkildə qlobal kompüter şəbəkəsi vasitəsilə effektli istifadə olunmasını təmin edən informasiya sistemidir. 

 

9. Elektron poçt 

 

1. Ən geniş istifadə olunan İnternet xidmətidir. Kompüter istifadəçilərinin biri-birinə elektron məlumatlar 
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göndərməsinə imkan verir. 

 

2. Kompüterin köməyi ilə məlumatların mübadiləsi. Məktub və məlumatların şəbəkə vasitəsi ilə bir 

kompüterdən digərlərinə ötürülməsi. 

 

10. Elektron ticarət 

 

İnternetdə elektron sənəd dövriyyəsinin köməyi ilə həyata keçirilən ticarət. 

 

11. Elektron imza (rəqəmli imza) 

 

1. Elektron imza – digər verilənlərə əlavə edilən və ya onlarla məntiqi əlaqəli olan, imza sahibini 

fərdiləşdirməyə imkan verən verilənlər. 

 

2. Gücləndirilmiş elektron imza – imza sahibinin nəzarəti altında olan elektron imza vasitələri ilə yaradılan və 

yalnız imza sahibinə məxsus olmaqla onu fərdiləşdirən, əlaqəli olduğu məlumat bildirişinin bütövlüyünü, 

dəyişməzliyini, təhrif olunmadığını və saxtalaşdırılmadığını müəyyən etməyə imkan verən elektron imza. 

 

3. Fiziki şəxsin imzasının analoqu olub, gizli açardan istifadə etməklə elektron məlumatların kriptoqrafiya üsulu 

şəkildəyişməsi nəticəsində əldə edilən və açıq açarla istifadəçiyə həmin məlumatın tamlığını və məxfiliyini, 

eləcə də gizli açarın sahibini təyin etməyə imkan verən simvolların ardıcıllığı. 

 

12. Elektron iqtisadiyyat 
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1. Geniş mənada – informasiyadan, biliklərdən və İKT-dən geniş istifadə etməyə əsaslanan iqtisadiyyat. 

 

2. Məhdud mənada – şəbəkə texnologiyalarına və "biznes-biznes" (B2B) və "biznes-istehlakçı" (B2C) 

modellərinə əsaslanan iqtisadiyyat. 

 

13. Elektron hökumət 

 

Dövlət idarəetmə orqanlarının və cəmiyyətin İKT-dən istifadə etməklə qarşılıqlı əlaqəsinin təmin edilməsi. 

Elektron hökumətin yaradılması əsasən 3 məsələnin həllinə yönəlmişdir: 

 

1. dövlət xidmətlərinin keyfiyyətinin və əlyetərliyinin artırılması və bu xidmətlərin təqdim olunması 

prosedurunun sadələşdirilməsi, tezləş-diril-məsi və xərclərin azaldılması; 

 

2. dövlət qurumlarının fəaliyyəti haqqında şəffaflığının artırılması, vətəndaşların və təşkilat-larının qərarlarının 

qəbulu prosesində iştirakı imka-nının genişləndirilməsi; 

 

3. inzibati-idarə prosesinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, dövlət orqanlarının işinə nəzarətin səmərəli təşkili. 

 

Elektron hökumətin G2C- dövlət qurumları ilə vətəndaşlar arasında, G2B- dövlət qurumları ilə biznes sektoru 

ilə, G2G- dövlət qurumları arasında qarşılıqlı əlaqəni tənzimləyən modelləri mövcudddur. 

 

14. Elektron biznes 

 

Elektron kommersiya, internet, biznes – sinonimlər. 
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Elektron ticarətdən daha geniş anlayış olub, İnternetdə öz saytının, virtual mağazasının, kompa-niya-ları 

idarəetmə sistemlərinin, "biznes-biznes", "biznes-istehlakçı" modellərin olması ilə səciyyələnir. 

 

15. Ev kompüterləşməsi  

(Home computerisation) 

 

1. İnformasiyalaşdırma üzrə dövlət siyasətinin elementi olub, əhalinin bilavasitə evdən informasiya və biliklərə 

olan tələbatını İnternet vasitəsilə ödəməyə imkan verir. 

 

2. Evlərin elektron qurğularla (xüsusi ilə də kompüter texnikası ilə) ilə təchiz olunması prosesidir. 

 

16. Fasiləsiz təhsil 

 

İnsanın həyatı boyu təhsil alma və öz biliyini artırma arzusunu ödəyən və təhsilin bütün səviyyələrinin həm 

təşkilati, həm də məzmunca bütövlüyünü və varisliyini təmin edən dövlət, özəl və ictimai təhsil müəssisələri 

kompleksidir. 

 

17. Fərdi elektron köməkçi 

 

İnformasiyanın saxlanması, işlənməsi və ötürülməsi funksiyalarını yerinə yetirən miniatür elektron qurğu. 

 

18. İnformasiyalaşdırma sahəsində dövlət siyasəti 
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Ölkənin sosial və iqtisadi inkişafının informa-siya təminatının ümumdövlət prioritet istiqamətlərinin təyin 

olunmasını və informasiya cəmiyyətinə keçidi təmin edəcək siyasi, hüquqi, iqtisadi, sosial-mədəni və təşkilatı 

tədbirlərin kompleksidir. 

 

19. İnformasiya və biliklərə çıxış  

(Access to information and knowledge) 

 

Biliklərin daha effektiv istifadəsini təmin edən üsul, vasitə və vərdişlərin əlyetərliliyi, başqa sözlə cəmiyyətdə 

şəxsiyyətin siyasi və sosial-mədəni hüquq-larının tam olaraq reallaşdırılmasını üçün lazım olan şəbəkə 

infrastrukturunun, xidmətlərin, eləcə də informasiya resurslarına çıxışın təmin olunması; vətəndaş-ların relevant 

xarici mühitlə təmasda olmasına imkan verən vasitələr. 

 

20. İnformasiya azadlığı haqqında qanun  

(1966-cı il) 

 

İnformasiya cəmiyyətinin inkişafı tarixində əlamətdar hadisədir. Bu qanuna görə, ABŞ-ın bütün federal 

qurumları vətəndaşların, milli müdafiə, hüquq-mühafizə orqanlarına aid olan maliyyə və şəxsi sənədlər istisna 

olmaqla, istənilən informasiyanı sərbəst şəkildə əldə etməsini təmin etməlidirlər. Bir sözlə, bu qanunla hər bir 

vətəndaşın informasiya almaq hüququ vardır. 

 

21. İnformasiyanın qorunması  

Təbii və süni xarakterli təhdidlərə məruz qalan informasiyanın məxfiliyini, tamlığını və əlyetərliyini təmin edən 

metod və vasitələr toplusudur. İnformasiya təhlükəsizliyinin pozulması informasiya sahiblərinə və 

istifadəçilərinə zərər verə bilər.  

22. İnformasiya cəmiyyətinin inkişaf indikatorları  

İnformasiya cəmiyyətini inkişafını müxtəlif kəsimlərdə (informasiya, iqtisadi, sosial) xarakterizə edən 
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göstəricilər siyahısıdır.  

23. İnternet  

1. Bütün dünya üzrə dövlət, akademik, kommersiya, hərbi, kooperativ və s. şəbəkələri özündə birləşdirən və 

TCP/IP protokoluna əsaslanan qlobal kompüter şəbəkəsidir.  

2. Yüksək səviyyəli kommunikasiya xidmətini təmin edən və tərkib hissələri TCP/IP protokoluna əsasında 

unikal ünvan fəzası ilə məntiqi əlaqədə olan qlobal informasiya sistemidir.  

3. Bütün dünyanı əhatə edən qarşılıqlı əlaqəli kompüter şəbəkələridir. İnternet TCP/IP protokolu əsasında 

kompüterlərə, informasiya resurslarına, elektron poçt xidmətlərinə, elanlar lövhələrinə və müxtəlif diskussiya 

qruplarına çıxışı təmin edir.  

24. İnternet-inkubator  

İnternet-kompaniyaların və onların layihələrinin qısa zamanda hazırlanması və bazara çıxarılması məqsədi 

güdən vençur investisiya modeldir. İlk bu tip inkubator 1995-ci ildə amerikalı iş adamı B. Gross tərəfindən 

yaradılmışdır.  

25. İnternet-mağaza  

İnternetdə müştəriyə (hüquqi və ya fiziki şəxsə) malların çatdırması da daxil olmaqla birbaşa satışının həyata 

keçirildiyi yerdir. Bu zaman istehlak informasiyalarının yerləşdirilməsi, malın sifarişi və alqı-satqısı internet-

mağazanın saytında həyata keçirilir. 

 

 

26. İnternet – iqtisadiyyat  

İnternetdə öz biznesinin inkişaf etdirilməsi: sayt və virtual mağazaların açılması, elektron reklam və 

marketinqdən, elektron sənəd dövriyyəsindən istifadə edilməsi.  

27. İnterfeys  

Kompüter və onun istifadəçisi və ya iki qurğu arasında əlaqəni təmin edən proqram təminatı.  

28. İnformasiyalaşdırma  
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1. İKT-dən istifadə etməklə bilik və informasiyanın istehsalının, yayılmasının və istifadəsinin 

intensivləşdirilməsi prosesidir.  

2. İdarəetmədə informasiya və biliklərdən istifadənin effektivliyinin artırılması, vətəndaşların, təşkilatların və 

dövlətin informasiyaya olan tələbatının təmin edilməsi və ölkənin informasiya cəmiyyətinə keçid üçün şəraitin 

yaradılması məqsədi ilə cəmiyyətin sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni həyatının bütün sahələrində İKT-dən geniş 

miqyaslı istifadə prosesidir.  

29. İnformasiya təhlükəsizliyi  

Əsas üç tərkib hissədən: informasiyanın məxfiliyi, tamlığı və əlyetərliyindən ibarətdir. Məxfilik informasiyanın 

icazəsiz əldə edilməsindən qorunmasına, tamlıq informasiyanın dəqiqliyi, həqiqiliyi və bütövlülüyünün 

qorunmasına, əlyetərlik isə lazımi vaxta informasiya və xidmətlərə müraciətlərin təmin olunmasına yönəlmişdir.  

30. İnformasiya müharibəsi  

İnformasiya üstünlüyünü təmin etmək məqsədi ilə, eyni zamanda öz informasiyasını, informasiya və 

informasiya sistemlərinə əsaslanan prosesslərini qorumaqla, rəqibin informasiyasına, informasiyaya və 

informasiya sistemlərinə əsaslanan proseslərinə zərər vurmaq üçün həyata keçirilən tədbirlər. 

 

 

31. İnformasiya sənayesi  

Müasir İKT texnologiyaları bazasında müxtəlif növ informasiya məhsullarının və xidmətlərin geniş miqyaslı 

istehsalı. (qəzet, jurnal və kitablardan tutmuş kompüter oyunlarınadək)  

İnformasiya sənayesi iki fərqli hissədən – informasiya texnologiyalarının (maşın və avadanlıq) və bilavasitə 

informasiyanın istehsalından ibarətdir.  

32. İnformasiya inqilabı  

XX əsrin sonlarında İKT-nin cəmiyyətin bütün sahələrinə inqilabi təsirini ifadə edən metaforadır. Bu hadisə 

informasiyanın ötürülməsində ixtiyari məsafənin dəf edilməsini təmin edən texnoloji əsaslar yaratmaqla 

bəşəriyyətin intellektual qabiliyyətini və mənəvi gücünün birləşdirir və bununla da informasiya məkanında 

özündən əvvəlki inqilabi kəşflərin (kitab çapı, telefon, radiorabitə, personal kompüter) yaratdıqları effektləri 

inteqrasiya edir.  
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33. İnformasiya sistemi  

İnformasiya proseslərini həyat keçirən kompüter texnologiyası və rabitə vasitələrinin istifadəsi ilə təşkilati 

nizamlanmış sənədlər (və ya sənədlər toplusu) və informasiya texnologiyalarının məcmusudur. İnformasiya 

sistemi informasiyanın yığılması, saxlanılması, emalı, axtarışı, ötürülməsi və təqdim olunmasını təmin edir.  

34. İnformasiya mühiti  

İnformasiyanın saxlanması, işlənməsi və ötürülməsinin texniki və proqram vasitələrinin, eləcə də 

informasiyalaşmanın həyata keçirilməsini təmin edən siyasi, iqtisadi, mədəni şərtlərin toplusudur.  

35. İnformasiya sahəsi (Information Sphere)  

1. İqtisadiyyatın informasiyanın istehsalı, işlənməsi, saxlanması və yayılması ilə məşğul olan sahəsidir.  

2. İnformasiyanın toplanması, formalaşdırılması, yayılması və istifadə proseslərini həyata keçirən, həmçinin bu 

prosesdə ictimai münasibətləri tənzimləyən informasiya, informasiya infrastrukturu və subyektlərinin 

məcmusudur. 

 

 

36. İnformasiya iqtisadiyyatı  

70-80-ci illərdə geniş yayılmış termindir.  

1. ÜDM-un böyük bir hissəsi informasiya və biliklərin istehsalı, emalı, saxlanması və yayılması fəaliyyəti 

nəticəsində formalaşan iqtisadiyyatdır və məşğulların yarıdan çoxu bu prosesdə iştirak edir.  

2. Gələcək informasiya cəmiyyətində iqtisadiyyatın bütün əsas sahələrinin inkişafında İKT-nin aparıcı rolunu 

göstərən proqnozlar üçün xarakterik konsepsiyadır. Burada informasiyanın özü əmtəə istehsalı ilə eyniləşdirilir 

və əsasən statistik metodların köməyi ilə tədqiq edilir.  

37. İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları (İKT)  

İnformasiya istifadəçilərin maraqlarını təmin etmək məqsədi ilə informasiyanın yığılması, işlənməsi, 

saxlanması, yayılması və istifadəsini təmin edən metodların, istehsal proseslərinin və proqram-texniki 

vasitələrin məcmusudur.  

38. İnformasiya qanunvericiliyi  
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İnformasiyanın istehsalı, istifadəsi və İKT-nin tətbiqi sahəsində qanun, nor-mativ aktların və digər hüquqi 

nizamlama sənədlərinin (aktlarının) məcmusudur.  

39. İnformasiya ilə zənginləşdirmə (kontent)  

İnformasiya sistemlərinin əhəmiyyət kəsb edən hər cür məlumatlarla- mətnlər, qrafiklər, multimedia və s. ilə 

zənginləşdirilməsi. İnformasiya ilə zənginləşdirilmənin əsas parametrləri onun həcmi, aktuallığı və relevant 

olmasıdır. İnternetdə informasiya ilə zənginləşdirmə web səhifə şəklində təşkil olunur.  

40. İnformasiya bərabərsizliyi  

Rəqəmsal fərq, rəqəmsal və ya elektron uçurum və digər bir çox söz birləşmələri sinonimdir.  

1. Müasir İKT-dən istifadə imkanlarına görə meydana gələn sosial təbəqələşmənin (fərqliliyin) yeni formasıdır  

2. İnformasiya strukturları, vasitələri və onların vətəndaşlar arasında qeyri-bərabər paylanması prosesini 

vətəndaş hüququ və maddi rifaha dair məsələlərlə əlaqələndirən konsepsiyaların tərəfdaşları üçün xarakter 

termin. 

 

41. İnformasiya cəmiyyəti  

İnformasiya və biliklərin cəmiyyətin həyatın-dakı rolunun yüksəlməsi, infokommuni-kasiyanın, informasiya 

məhsullarının və xidmətlərinin ümumi daxili məhsulda (ÜDM) payının artması, qlobal informasiya məkanının 

yaratmaqla insanlar arasında effektiv informasiya mübadiləsini, onların dünya informasiya resurslarına çıxışını, 

informasiya məhsul-larına və xidmətlərinə olan sosial və şəxsi tələbatlarını ödənməsini təmin edən müasir 

sivilizasiyasının inkişafının bir pilləsidir.  

42. İnformasiya silahı  

İnformasiya infrastrukturunun funksiya və xidmətlərini, və ya onun ayrı-ayrı elementlərini müvəqqəti və ya 

tamamilə sıradan çıxarılmasına yönəlmiş xüsusi (fiziki, informasiya, proqram, radioelektron və s.) metod və 

vasitələrin məcmusudur.  

43. İnformasiya məkanı  

1. Elektron şəbəkələrdən istifadə edərkən meydana gələn bütöv bir elektron informasiya məkanı.  

2. İnformasiya kommunikasiyalarının aparıcı rol oynadığı müasir ictimai həyatın sahələri. Bu mənada 
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informasiya məkanı anlayışı informasiya mühiti anlayışı ilə eyniləşir.  

44. İnformasiya Kommunikasiya İnfrastrukturu  

Ərazi üzrə paylanmış dövlət və korporativ informasiya sistemləri, rabitə xətləri, şəbəkələr və ötürücü kanallar, 

kommutasiya vasitələri və informasiya axınının idarə edilməsi, həmçinin onların effektiv işləməsini təmin edən 

hüquqi və normativ mexanizmlər və təşkilati strukturların, məcmusudur.  

45. İnformasiya tələbatı  

Qeyri-maddi tələbatın bir növüdür. Hər hansı bir məqsədə çatmaq və ya konkret bir tapşırığı yerinə yetirmək 

üçün informasiyaya olan tələbatdır. 

 

46. İnformasiya məhsulları  

İnformasiya resurslarının bütün növləri, proqram məhsulları, məlumat bazaları və əmtəə formasında təqdim 

olunan digər informasiyalar.  

47. İnformasiya prosesləri  

İnformasiyanın yaradılması, yığılması, saxlanılması, işlənməsi, təsviri, ötürülməsi, yayılması və istifadəsi 

prosesləridir.  

48. İnformasiya resursları  

İnformasiya sistemlərində (kitabxanalarda, arxivlərdə, fondlarda, məlumat bazalarında, muzeylərdə və s.) olan 

sənədlər toplusudur.  

49. İnformasiya xidmətləri  

İstifadəçilərə informasiya məhsullarının təqdim olunması ilə onların informasiyaya olan tələbatının ödənilməsi 

50. İnformasiya şəhəri  

Sənayesonrası iqtisadi strukturа malik olan, əsas fəaliyyət sahələri idarəetmə, maliyyə, elmi araşdırmalar, ali 

təhsil, mədəniyyət, informasiya xidməti, KİV, işgüzar xidmətlər (reklam, məsləhət, informasiya və s.) olan və 

işləyənlərin yarıdan çoxunun bu fəaliyyət sahələrində məşğul olduğu şəhərdir. 
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51. İnformasiya cinayəti  

Tamahkarlıq və ya xuliqanlıq niyyəti ilə informasiya sistemi və şəbəkələrindən informasiyanın oğurlanmasına 

və dağıdılmasına yönələn əvvəlcədən düşünülmüş qərəzli hərəkətlər.  

52. İnformasiya bazarı  

İKT, informasiya məhsulları və xidmətləri bazarı.  

53. İnformasiya  

Təqdimat formasından asılı olmayaraq şəxslər, əşyalar, faktlar, hadisələr və proseslər haqqında məlumatlar. 

54. İnformasiyanın ümumiləşdirilməsi  

Ayrı-ayrı sadə (lokal) hadisələr haqqında məlumatların ümumiləşdirilərək daha yüksək səviyyəli hadisə 

haqqında informasiyaya çevrilməsi. Məsələn, ayrı-ayrı regionlarda gedən sosial-iqtisadi inkişaf haqqında 

məlumatların bütövlükdə ölkənin iqtisadi inkişafı haqqında məlumat şəklində ümumiləşdirilməsi.  

55. İnformasiya istifadəçisi  

Özünə lazım olan və istifadə etdiyi informasiyanın alınması məqsədilə informasiya sistemlərinə müraciət edən 

subyekt. 

 

56. İKT-nin tətbiqləri  

Teleiş teletəbabət, distant təhsil və yenidən hazırlığ, yol hərəkətinin teleidarəsi kimi peşəkar və ya fərdi 

sahələrdə telematika xidmətləri.  

57. İKT-dən istifadə etməklə inkişaf  

İKT-nin kütləvi istifadəsinə əsaslanan sosial-iqtisadi inkişaf.  

58. İKT-nin sosial təsiri  

İKT-nin iqtisadiyyata, əmək və məşğulluğa, təhsil və mədəniyyət sahələrinə, sosial struktura, ev və ailəyə, 

gündəlik həyata və bütövlükdə cəmiyyətə təsiri.  

59. İstehlakçı üçün biznes  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 219 

 

(B&C)  

1. Qeyri-formal termin olub mal, xidmət və informasiya satışı məqsədi ilə kompaniyaların son fiziki 

istehlakçılarla qarşılıqlı əlaqə prosesini ifadə edir.  

2. Elektron kommersiyanın bir modelidir. İstehsalçı ilə məhsulun son istehlakçısı arasında sövdələşmələr 

elektron yolla həyata keçirilir.  

60. Kiberməkan  

Amerika həyatından gələn və ilk dəfə Uilyam Gibsonun «Le Neuromacien» pyesində verilmiş anlayışdır. 

Kiberməkan dünyanın bütün kompüterlərində olan elektron verilənlərin dövr etdiyi virtual məkanı təsvir edir. 

 

 

61. Kommunikasiya 

 

Rabitə, informasiya mübadiləsi, rabitə vasitəsi, informasiya vasitəsi, eləcə də kontakt, ünsiyyət, kimi mənalarda 

işlədilir. 

 

62. Kompüterləşmə 

 

Kompüterlərin tətbiqi nəticəsində insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində informasiya proseslərinin və 

texnologiyalarının avtomatlaşdırılmasının təmin edilməsi. 

 

63. Kompüter savadlılığı 

 

Personal kompüterdə işləmək üçün minimal bilik və bacarıqlara yiyələnmək. Bu gün oxumaq və yazmaq qədər 

vacib olan bacarıqdır. 
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64. Kütləvi kommunikasiya 

 

Xüsusi vasitələrin – mass medianın köməyi ilə bir qrup insana eyni zamanda informasiyanın ötürülmə prosesi. 

 

65. Kompetentliyin artırılması 

 

Ayrı-ayrı şəxslərin, sosial qrupların, təşkilatların, müəssisələrin və dövlət orqanlarının qlobal Biliklər 

Cəmiyyətinə və biliyə əsaslanan iqtisadiyyata daxil olmasına və onların tələbatına uyğun adekvat həllər qəbul 

etməyə imkan verən bilik və vərdişlərin əldə edilməsinə yönəlmiş tədbirlərin nəticəsidir. 

 

66. Qloballaşma 

 

Bütün dünya üzrə informasiya texnologiyalarının, məhsullarının və sistemlərinin yayılması ilə iqtisadi və 

mədəni inteqrasiyaya xidmət edən prosesdir. Bu prosesin tərəfdarları gələcək tərəqqini qlobal informasiya 

cəmiyyətin formalaşmasında görürlər. Opponentlər isə qloballaşmanın milli-mədəni dəyərlərə təhlükə olduğunu 

deyirlər. 

 

67. Qlobal informasiya infrastrukturu 

 

Formalaşdırılması 1995-ci ildə dünyanın bir qrup inkişaf etmiş dövlətləri tərəfindən başlanan, keyfiyyətcə yeni 

informasiya infrastrukturudur. Yaradıcılarının fikrincə, qlobal informasiya infrastrukturu qlobal və regional 

informasiya kommunikasiya sistemlərinin, eləcə də rəqəmli televiziya və radio yayımı, peyk və səyyar rabitə 

sistemlərinin inteqrasiyası sayəsində yer kürəsinin bütün əhalisinə hər tərəfli xidmət verə biləcək inteqrə 

olunmuş ümumdünya informasiya şəbəkəsi olacaq. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 221 

 

 

68. Qarşılıqlı əlaqə 

 

Sistemin komponentlərinin bir-biri ilə bağlılığı, birləşmə imkanı (məsələn, kompüterlər öz aralarında), qarşılıqlı 

əlaqədə ola bilmək (məsələn, proqramlar öz aralarında). 

 

69. Mass media (KİV) 

 

Kütləvi informasiya vasitələri - sinonim 

 

Dövrü mətbuat (qəzetlər, jurnallar və kitablar), radio, televiziya, səs və videoyazma, videotext, teletext, reklam 

lövhələri, internet-nəşrlər və s. Bütün bu vasitələri səciyyələndirən əsas xüsusiyyət onların kütləvi auditoriyaya 

yönəlmiş olması, informasiyanın istehsalı və yayılmasının korporativ xarakter daşımasıdır. 

 

70. Mobil telefoniya 

 

Müasir məişətdə daşınan telefon qurğularının tətbiq edilməsidir. Tədqiqatlar göstərir ki, mobil telefonlar müasir 

insanın həyat tərzinin və təfəkkürünün dəyişməsinə əhəmiyyətli təsir göstərir. 

 

71. Multimedia 

 

Səs, təsvir və mətndən istifadə edərək müxtəlif media vasitələrinin kombinasiyası. 

 

1. İnteraktiv proqram təminatı vasitəsilə vizual və audio effektlərin qarşılıqlı əlaqəsi. Adətən mətn, səs və 
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qrafiklərin, son zamanlar isə daha çox animasiya və videonun qarşılıqlı uzlaşmasını ifadə edir. Мултимедийа 

веб-говшагларынын характер, щятта ясас хцсусиийяти гиперлинклярдир. 

 

2. Mətn, səs və rəqəmli siqnalların, eləcə də hərəkətli və hərəkətsiz təsvirlərin uzlaşmasını bildirən anlayışdır. 

Multimedia məlumatlar bazası mətn və təsvir tipli informasiyaları, video klipləri özündə birləşdirir. Multimedia 

telekommunikasiya xidməti istifadəçiyə istənilən tip informasiyanı göndərmək və qəbul etmək imkanı verir. 

 

72. Rəqəmləşdirmə (Digitalisation) 

 

İnformasiyanın rəqəm formasına çevrilməsi. 

 

73. Rəqəmsal (rəqəmli) dünyada həyat 

 

Massaçusets Texnoloji İnstitutunun media laboratoriyasının direktoru Nikolas Neqrapontenin 1996-cı ildə nəşr 

olunmuş məşhur kitabının adıdır. Kitabda o yaxın gələcəkdə bizim dünyamızın rəqəmsal olacağını deyir. 

 

74. Rəqəm iqtisadiyyatı 

 

Təsərrüfat fəaliyyəti rəqəmli telekommuni-kasi-yaların köməyi ilə həyata keçirilən iqtisadiyyat. 

 

75. Rəqəm əsri 

 

Termin rəqəmli texnologiyanın geniş yayılması prosesində meydana çıxmışdır. Bu proses müasir həyatın bütün 

sosial-mədəni aspektlərinə mühüm təsir göstərdiyindən bu dövr rəqəm əsri kimi xarakterizə olunur. 
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76. Sinergetika 

 

Müxtəlif təbiyyətli strukturların (sistemlərin) öz-özünə təşkili, yaranması, davamlı saxlanması və dağılması 

proseslərinin riyazi fizika üsulları («formal texnologiyalar») əsasında öyrənilməsi ilə məşğul olan elm sahəsi. 

Sinergetik yanaşma şəbəkə informasiya məkanı kimi mürəkkəb sisteminin öyrənilməsində də tətbiq olunur. 

 

77. Şəbəkə təşkilatı 

 

İstehsalın və biznesin idarə edilməsində şəbəkə rabitəsindən, münasibətlərindən və texnologiyalarından istifadə 

edən təşkilatlardır. 

 

78. Şəbəkə iqtisadiyyatı 

 

1. Elektron şəbəkələrinin köməyi ilə həyata keçirilən iqtisadiyyat. Şəbəkə iqtisadiyyatının əsasını şəbəkə 

təşkilatları təşkil edir. 

 

2. İqtisadi sistemin hər hansı bir yerində olmaqla hər bir kompaniyanın və ya fərdin asanlıqla və minimal 

xərclərlə digər kompaniyalarla və fərdlərlə birgə iş, ticarət, ideya mübadiləsi (nou-hau) və s. aparmaq üçün 

əlaqəyə girməsinə imkan verən mühit. 

 

79. Şəbəkə cəmiyyəti 

 

İnformasiya əlaqələrinin əsas hissəsinin elektron şəbəkələrin köməyi ilə aparıldığı cəmiyyət. 
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80. Şəbəkə texnologiyaları 

 

Şəbəkə rejimində qarşılıqlı əlaqələri təmin edən texnologiyalar. 

 

 

 

81. Şəbəkə yaratma 

 

Maraqlar üzrə informasiyanın könüllü və bəzən də pulsuz mübadiləsinə əsaslanan elektron cəmiyyətlərin 

yaradılması prosesi. 

 

82. Şəbəkə 

 

İstifadəçilərə informasiya mübadiləsi, bir-biri ilə əlaqə saxlama və lazımi informasiyaya müraciət imkanı verən 

kompüterlər və digər müvafiq qurğuların kombinasiyasıdır. 

 

83. Telekommunikasiya 

 

İKT əsasında informasiyaların uzaqdan ötürülmə prosesidir. 

 

84. Tele konfrans 
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Texniki vasitələrin köməyi ilə müxtəlif ərazilərdə olan iştirakçılar arasında qrup şəklində ünsiyyət əlaqələrini 

yaradan tədbir növüdür. Məsələn, telefon konfransı, audio konfrans, video konfrans, çat və s. 

 

85. Telematika 

 

1. İKT-nin bir tətbiqi olub, istifadəçilərin informasiyaya olan tələbatını təmin edən informasiya sistemləri və 

xidmətləridir. 

 

2. İnformasiyanın birgə işlənməsi və ötürülməsi üçün televiziyanın kompüter qurğuları ilə birləşdirilməsi. 

 

86. Tele səhiyyə 

 

Tibb də bir istiqamət olub, informasiya telekommunikasiya infrastrukturundan istifadə edərək mütəxəssislər 

arasında ünvanlı tibbi informasiyanın mübadiləsi yolu ilə müalicənin keyfiyyətinin və əlyetərliliyinin 

artırılmasıdır. Tibb məlumatlarının və biliklərinin rabitə kanalları ilə ötürülməsi üçün razılaşdırılmış hazırlığı 

tibbi informasiya mübadiləsinin adekvatlığının zəruri şərtidir. 

 

87. Tele iş 

 

İşin nəticəsinin istifadə olunduğu yerdən uzaqda informasiya kommunikasiya infrastrukturundan istifadə 

etməklə yerinə yetirilən iş. 

 

88. Tele xidmət 
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İnformasiya-kommunikasiya infrastrukturundan istifadə etməklə məsafədən verilən xidmət. 

 

89. Universal xidmət 

 

İstifadəçinin coğrafi yerindən asılı olmayaraq dövlət və ya özəl operatorlar tərəfindən sərfəli qiymətə 

informasiya kommunikasiya infrastrukturuna çıxışın təmin edilməsi. 

 

90. Video konfrans 

 

Kompüter şəbəkələrindən istifadə etməklə müxtəlif ərazilərdə olan iştirakçılar arasında real zaman rejimində 

audio-video informasiya mübadiləsini təmin edən xidmətdir. 

 

91. Videokonfrans 

 

Video konfrans rabitəsindən istifadə etməklə həyata keçirilən tədbirdir. Telekonfransın bir növüdür. 

 

92. Virtual reallıq 

 

1. Vizual (görüntü) və səs effektlərindən istifadə etməklə tamaşaçını ekran qarşısında xəyal olunan dünyaya 

qərq edən kompüter sistemləridir. İstifadəçi kompüter tərəfindən yaradılan və reallıq təəssüratı yaradan xəyal və 

səslərlə əhatə olunur. İstifadəçi müxtəlif sensorların köməyi (məsələn şlem və əlcək) ilə xəyali dünya ilə 

qarşılıqlı əlaqədə olur. Virtual reallıq üzrə son tədqiqatlar seyircinin reallıq hisslərinin artırılmasına yönəlmişdir. 

 

2. Multimedia-əməliyyat mühitinin köməyi ilə reallaşan və stereoskopik ―ekran dünyası‖nda təqdim olunan 
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illüziya mühitinə real zamanda birbaşa girişi və orada olmanı həyata keçirən yeni təmassız qarşılıqlı 

informasiya əlaqəsi texnologiyasıdır. Daha abstrakt düşünsək, bu istifadəçinin təsəvvüründə yaranan xəyali bir 

dünyadır. 

 

93. Virtual iqtisadiyyat 

 

İqtisadi əməliyyatların elektron məkanda aparılmasıdır. 

 

94. Virtual müəssisə 

 

Coğrafi cəhətdən müxtəlif ərazilərdə, ölkələrdə olan insanların İKT-dan istifadə etməklə əməkdaşlığıdır. Virtual 

müəssisənin üzvləri bilavasitə görüşmədən və ya nadir hallarda görüşərək fəaliyyət göstərirlər. 

 

95. Virtual dünyalar 

 

Kompüterlərin ekranlarında reallığı əks etdirən proses və hadisələrin modelləşdirilməsidir. Bu modellərin 

köməyi ilə müxtəlif həyatı məqamlar və layihələrin (məsələn şəhərsalma, kommunikasiya, ticarət, sənaye, 

təhsil, elm, təbabət və ictimai-mədəni yaradıcılığın digər sahələrində) mümkün variantları düşünülür. 

 

96. Virtual birliklər 

 

Bu termin İnternetin inkişafı mərhələsində meydana gəlmişdir. 

 

1. Elektron məkanda yaranan və fəaliyyət göstərən yeni tipli cəmiyyətlərdir. 
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2. Ümumi maraqları olan şəbəkə istifadəçilərinin elektron məkanda işləmək məqsədilə birləşməsi deməkdir. 

 

97. Verilənlər – bilik 

 

Verilənlər - müxtəlif daşıyıcılarla qeydə alınmış faktlardır. 

 

İnformasiya – universal tarifi yoxdur. Həm «verilənlər»in, həmdə «bilik»in sinonimi kimi istifadə olunur. Lakin 

«informasiyalaşdırmaq», yəni yeni məlumat vermək feli vasitəsi ilə ifadə olunan spesifiua mövcuddur. 

İnformarsiya əldə etmək, yəni hər hansı bir suala cavab almaq deməkdir. Sual olmadanda informasiya əldə 

etmək olar, bu zaman məlumat informasiyaya bu halda çevirilir ki, əgər o, istehlakçının ümumi vəziyyət 

haqqında fikirini dəyişdirmir. 

 

Bilik – insanın əqli fəaliyyətinin nəticəsidir. 

 

98. Vətəndaşlar haqqında informasiya 

 

Fərdi məlumatlar da demək olar. 

 

Vətəndaşın şəxsiyyətini eyniləşdirməyə imkan verən məlumatlar – onun həyatı ilə bağlı faktlar, hadisələr və s 

haqqında məlumatlar. 

 

99. Elektron sənəd dövriyyəsi 
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Elektron sənəd dövriyyəsi - informasiya sistemində elektron sənədin nizamlanmış hərəkəti ilə bağlı informasiya 

prosesləri. 

 

Elektron sənəd - informasiya sistemində istifadə üçün elektron formada təqdim edilən və elektron imza ilə 

təsdiq olunmuş sənəddir. 

 

100. Yeni texnologiyaya uyğunlaşmaq 

 

İKT-nin gündəlik həyata inteqrasiyası deməkdir. 

 

Mənbə: Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi. İnformasiya cəmiyyətinin 100 əsas anlayışı. — Bakı, 

2007. 

 

 

 

Aydın Əlizadə 

ÇağdaĢ zamanda söz çəkiĢmələri. Ġnternet polemikalar və onların faydası 

 

―Veb-sayt‖ ingiliscə (web-hörümçək, şəbəkə; site-yer) hörümçəkdə (şəbəkədə) yer deməkdir. Ona qısaldılmış 

formada ―sayt‖ deyirlər. Sayt İnternet şəbəkəsinin bir yerində yerləşən hansısa adamın (yaxud toplumun, 

təşkilatın) sənədləridir. Onun ünvanı ―domen‖ (frasızca ―domaine‖ mülk, malikanə deməkdir) adlanır. Saytlar 

serverlərdə yerləşdirilirlər. Saytın serverdəki özəl yeri ―hostinq‖ adlanır. 

Elm sahəsində saytların yaradılması olduqca vacib işdir. Onların vasitəsi ilə hər bir alim, yaxud elmi təşkilat öz 

fəaliyyəti haqqında informasiya verə bilər. Bu informasiya hər tərəfli ola bilər. Saytlarda kitablar, məqalələr, 

çeşidli sənədlər, fotolar video görüntülər, elanlar və s. materiallar dərc oluna bilər. Alimin və elmi qurumun 
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geniş kütlə qarşısında tanınması üçün saytlar misilsiz rol oynaya bilər. Onların vasitəti ilə elmdə olan 

monopoliyaları yarmaq, öz fəaliyyətinin nəticələrini rəsmi qurumların təsdiqi olmasa belə üzə cıxarmaq, keniş 

kütlələr qarşısında öz sözünü demək olar. Həmdə saytda elmi mühazirələrin, çıxışların, dartışmaların video 

görüntülərini də yerləşdirmək olar. Saytlar həmdə alimin bütün işlərinin eyni yerdə toplanmasına, onların dərhal 

tapılmasına, işlərində səliqənin yaradılmasına da yardım edir. İstənilən sənədi zaman və məkan məhdudiyyəti 

olmadan, hər yerdə ortalığa çıxarmaq olar. Sadəcə bunun üçün internetə qoşulmuş kompyuter lazımdır. Orada 

istənilən sənədlər məxfi də saxlanıla bilər. 

Veb-saytların vasitəsi ilə hamı alimin (və ya elmi gurumun) işləri ilə tanış olub onunla bağlantı yarada bilər. 

Saytların vasitəsi ilə başqa alimlər və elmi qurumlarla əlaqə yaratmaq olar. Saytda olan əsərlərlə tanış olan 

başqa qurumlar onları dünyanın iştənilən yerində dərcedib, bununla alimi tanıtdıra bilərlər. Orada yerləşən 

kitablar, məqalələr və başqa materiallar alimin ölümündən sonra da qalır, oxunur və onu yaşadır. 

Saytları hamı görür, buna görə də savadsız, səviyyəsi olmayan elmi işlər heç vaxt özünə yol tapa bilməz, çünki 

internet məkanında tanışlıq, rüşvət, təkəbbür, yüksək vəzifələr, böyük elmi adlar və s. amillər heç bir rol 

oynamır. Orada hər bir adama geniş oxucu kütləsi qiymət verir. Əksinə, ortabab və keyfiyyətsiz yazıların 

müəllifləri orada rüsvay ola bilərlər. Eyni zamanda, hansısa səbəblər üzündən real dünyada tanınmayan adamlar 

orada öz istedadlarını və bacarıqlarını göstərib, özlərinə ad qazana bilərlər. İnternetdə obyektivlik hökm sürür. 

Bu da saytların üstün cəhətlərindəndir. 

Hüquqi problemlər 

İnternet çəkişmələri apararkən qanun pozğunluğuna yol vermək olmaz. Buna görə məsuliyyətə çəkilmə ehtimalı 

vardır. Lakin bəzi hallarda hətta qanun pozğunluğu olmasa belə hüquq və məhkəmələrə cəlb olunma ehtimalı da 

vardır. Bu təsadüfən və ya hansısa siyasətin yeridilməsi üzündən ola bilər. (örnək) 

Çəkişmənin bəzi qaydaları 

Ciddi çəkişmələrə qatılanların: 

Təbii istedadı; 

Geniş dünyagörüşü; 

Yüksək səviyyədə ümumi bilikləri; 

Tərəqqipərvər və çağdaş düşüncəli; 

Müzakirə edilən konkret mövzü haqqında dərin bilikləri; 
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Analitik düşüncəsi və düzgün nəticələrə gəlmək qabiliyyətləri olmalıdır; 

Söhbət zamanı qeyri-standart və gözlənilməyən gedişlər etmək qabiliyyəti olmalıdır. 

Çəkişməyə qatılanlar üçün bəzi tələblər: 

 

Çağdaş informasiya texnologiyalardan və İnternetdən şəbəkəsindən yüksək səviyyədə istifadə etməyi bacarmaq; 

Ciddi və tanınmış ümümi və ixtisas forumları seçilmək. Orada peşəkarlar və daha böyük oxucu kütləsi 

çəkişmələri izləyirlər; 

Müzakirə edilən mövzu haqqında internetdə olan mənbələri, ədəbiyyatı yaxşı bilmək, onlara dərhal müraciət 

edib fikirləri əsaslandırmaq; 

İnternet şəbəkəsinin axtarış sistemlərinin imkanlarından məharətlə istifadə etmək, axtarış sistemlərinə açar 

sözləri düzgün seçmək; 

Yalnız yaxşı bildiyi mövzularla bağlı cəkişmələrə qatılmaq; 

Müzakirələr aparıldığı dili, onun qrammatikasını yaxşı bilmək, yazıda fikirləri düzgün ifadə edib, məna və 

qrammatik səhvləri buraxmamaq. Əks təqdirdə oxucular yazılanlara ciddi baxmayacaqlar. 

Xarici dilləri (heç olmasa rus, ingilis və türk) dilləri bilmək, bir dildə internetdə dəlil tapmadıqda başqa dillərdə 

dəlil axtarmaq. 

Yazılar yalnız müzakirə mövzusuna aid olmalı, qısa və konkret ifadə edilməlidir. Uzun yazılar darıxdırıcı və 

qarışıq olur, onları heç kim oxumur. 

İnternet şəbəkəsində gətirilən dəlillər konkret olmalıdır, uzun və ümumi səhifələrə linklərin verilməsi məsləhət 

deyil. Onlar oxunmur. Oradan lazım olan konkret sətirləri çəkişmədə gətirilməlidir. 

Fikirləri və tezisləri sübuta yetirmək üçün şəkillərdən istifadə etmək məsləhətdir. Çox vaxt oxucular yazıda 

nəyisə qaçıra bilərlər, şəkillər isə gözdən yayınmır. Bundan başqa şəkillər olan yerdə çox yazmanın mənası da 

olmur. 

Şəkillərin araşdıdılması üçün axtarış sistemlərində düzgün açar sözlər seçilməlidir; 

Rəqiblərə cavabları çox ləngidməmək. Əks təqdirdə söhbətə maraq itir, onu heç kəs izləmir. 
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Səviyyələri aşagı olanlarla, cəfəngiyyat yazanlarla, qeyri-ciddi adamlarla ciddi cəkişmələrə girməmək; 

Çəkişmədə rəqibləri düzgün seçmək, səviyyəli və biliklilərlə yazışmaq; 

Bəzən, darıxdırıcı olmasın deyə, söhbətə zarafat qatmaq; 

Maraqlı, aktual və gündəmdə olan mövzuları müzakirə etmək; 

Rəqiblərə fikirlər, hətta doğru olsa belə, zorla yeridilməməli, səbr edilməlidir. Məqsəd onun fikrindən dönməsi 

deyil, oxucuların gözündə qalib görsənməkdir; 

Rəqibin dediklərində mexaniki səhvlərə əhəmiyyət verilməməlidir, hərfçiliyə, sözgüzəşdirməyə yol vermək 

olmaz. məqsəd yalnız mövzunun əsas müddəalarına yönəlməli, həqiqət axtarılmalıdır. 

Gerçəkdə olan şeylər haqqında danışılmalı, fantaziyalara yol verilməməlidir. 

Çəkişmə zamanı yazılara ciddi yanaşılmalı, öndən sona qədər yazılara fikir verilməli, ziddiyətlərə yol 

verilməməmidir. Çəkişmənin bir yerində irəli sürülən fikir başqa yerində olana zidd olmamalı, onu təkzib 

etməməlidir. 

Çəkişmə zamanı yalnız obyektiv amillərə vurğu edilməli, subyektivliyə yol verilməməlidir. 

Fərziyyə olan bir şey fakt kimi təqdim edilməməlidir. 

Yazılan dəlillər, düşüncələr sadə, hamı tarəfindən anlaşılan dildə olmalıdır. Hansısa anlaşılmayan terminlərə 

ehtiyac olarsa, onları dərhal izah etmək lazımdır. 

Təcrübəli və bacarıqlı dartışma ustalarına öz adları ilə çıxış etmək məsləhətdir, çünki bunun vasitəsi ilə onlar 

özlərinə ad qazana bilərlər; 

Çəkişmələr təcrübəsi olmayanlar öz adlarını gizlədib, başqa adlarla çıxış etməli, təcrübə və bilik yığmalıdırlar. 

Əks təqdirdə polemikada zəyif görsənib, öz həqiqi adlarını ləkələyə bilərlər. Onlar yalnız öz güclərini sınayıb, 

uzun illər boyu biliklər və təcrübə toplayandan sonra öz adları çəkişmələrə qatıla bilərlər 

Bundan başqa çəkişmələrə qatılanlar: 

 

Öz tezislərini aydın bildirməli, onların sübuta yetirilməsi üçün dəqiq planı cızmalıdırlar; 

Rəqibin nəyə qadir olduğunu sağlam düşüncə ilə dəyərləndirməlidirlər; 
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Istifadə etdiyi anlayışların mənalarını bilməlidirlər; 

Emosiyalara qapılmamalıdırlar, qəzəblənməyə yol verməməlidirlər. Əks təqdirdə fikirləri qarışacaq, 

müzakirənin gedişinə nəzarət edə bilməyib məğlub olacaqlar; 

Tezisləri ardıcıl olaraq arqumentlərdən çıxarmalıdırlar, arqumentlər həqiqi və şübhəsiz olmalıdırlar; 

Öz müvqelərini qorumaq öçun çoxlu arqumentlər irəli sürməlidirlər; 

Rəqibin ikincidərəcəliləri deyil, ən əsas arqumentlərini təkzib etməyə çalışmalıdırlar; 

Rəqibin tezuslərinə nəzarət etməli, onların dəyişdirmələrinə yol verməməlidirlər; 

Çəkişmənin hilələrini bilməli və söhbət zamanı rəqibin onları işlətmək cəhdlərinin qarşısını almalıdırlar; 

Rəqibin bütün fikirləri ilə razılaşmamağı məqsədə çevrilməməlidirlər. Həqiqət axtaran adam rəqibin fikirlərində 

olan doğru məqamlarla razılaşmalıdır; 

Rəqiblərin şəxsiyyətlərini deyil, yalnız müzakirə edilən mövzunu müzakirə etməlidirlər; 

Rəqibə hansısa bir fikri, istinad etdiyi mənbənin ümumi kontekstindən çıxarıb, öz mövqeyini bərkitmək 

imkanını verməməlidirlər. Bunun üçün onun istinad etdiyi mənbə diqqətlə araşdırmalıdırlar. 

Rəqibin yürütdüyü hər hansı fikrin istinadını tələb edilməlidirlər; 

Yalnız müzakirə mövzusu haqqında danışmalı, rəqibin mövzudan yayınma cəhdlərinin qarşısını almalıdırlar; 

Tövsiyyə: ―Çəkişmədə rəqibinizlə qarşılıqlı anlaşılma əldə etmək üçün onun problemin hansı yönünə əhəmiyyət 

vermədiyini araşdırmaq lazımdır. Çünki o, yalnız bu tərəfi anlayır, bilir və həqiqət sayır. Belə olanda onunla 

razılaşmaq lazımdır, lakin problemin başqa yönünü də ona göstərmək lazışdır. Bununla rəqib razılaşacaq, çünki 

o səhv etmədiyini, sadəcə nəyəsə biganə yanaşdığını, nəyisə gözündən qaççırdığını zənn edəcək. Bu isə ona ağır 

gəlməz‖ 

 

İnternet çəkişmələrdə bəzi taktik gedişlər 

 

Vaxtın uzadılması. Çəkişməyə qatılan nəyisə bilmədiyi ilə üzləşə bilər. Halbuki onun cavabının olduğunu dəqiq 

bilir. Belə olanda rəqibdən məsələni araşdırıb düşünmək üçün vaxt istəmək lazımdır. Udulan vaxt ərzində 
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İnternet, sorğu və ya kitablar vasitəsi ilə lazım olan cavabları almaq olar. 

Olqunun (faktın) gizlədilməsi. Çox vaxt çəkişmələrdə tezislər önə çəkilir, sonra onun haqqında müzakirələr 

aparılır. Lakin bəzən tezisi deyil dəlilləri önə çəkib, onlardan tezisi çıxarmaq daha əlverişli olur. Hətta qəsdən 

yanlış dəlil gətirmək olar ki, rəqib onu inkar edib, özü olqunu ifadə etsin. 

Dartışmanın uzadılması. Əgər rəqib dartışmada uduzduğunu görərək sizi çaşdırmaq üçün təkrar sualları verir, 

söhbəti uzadır, gətirilmiş dəlillərin yenidən gətirilməsini istəyir, mövzudan yayınır, onda söhbəti izləyən 

internet istifadəçilərə müraciət edib onların məsələni necə anladığını soruşmaq lazımdır. Əğər onlar sizin 

dəlillərinizi məqbul saysalar, onda rəqibin bu hiləsi boşa çıxır. 

Rəqiblərin arasında anlaşılmazlığın salınması. Əgər internet forumunda sizə qarşı bir neçə rəqib çıxış edirsə, 

onda onların arasında anlaşılmazlıq salmağa cəhd etmək lazımdır. Bunun üçün müzakirə edilən mövzunun 

ətrafında onların ixtilafına səbəb olan bir şeyi ortalıqa atıb, rəqiblərin özləri arasında çəkişmə salmaq qalib 

gəlmək üçün yaxşı zəmin yaradır. Əksinə, siz toplumla çıxış etsəniz və aranızda ixtilaf olsa, onda dərhal xırda 

məsələlərə fikir verməmək, əsas məsələnin müzakirəsini davam etdirmək təklifi edilməlidir. 

Nəyisə sübuta yetirməyi rəqbin üzərinə atmaq. Bəzən öz dəlillərinizlə və tezislərinizlə çıxış etmək məqsədə 

uyğun deyil. Belə olanda yalnız rəqibin mövqeyinin tənqid edilməsi və ondan dəlillərin tələb olunması daha 

əlverişli olur. 

Çəkişmədə gözləmə mövqeyi tutmaq. Özünü məğlub olmağa yaxın olan tərəf kimi göstərmək, internet-

rəqiblərdə qələbə əhvalının yaradılmasıdır. Bu halda rəqib bütün dəlillərini ortalığa qoyub, öz mövqeyini tam 

açıqlamış olur. Bu halda onun dəlillərini diqqətlə öyrənib cavabları hazırlayaraq sonda çıxış edib, onu məğlub 

etmək olar.  

Rəqiblər tərəfindən işlənilən bəzi hilələr və təhqirlər 

 

İnternet forumlarda rəqiblər tərəfindən hilələrin işlədilməsi və hətta təhqirlərə keçməsi halları da olur. Buna 

hazır olmaq lazımdır. Özəlliklə bunu güclü və bilikli iştirakçılara qarşı edirlər. Onlardan bəziləri: 

 

Çox yazmaq, uzun postlara əl atmaq, ümumi sözlər işlətmək. Rəqib tezislərinin və dəlillərinin təkzib 

olunacağından ehtiyat edərək, böyük postlar yazır, ümumi sözlərə əl atır, konkretlikdən qaçır, külli miqdarda 

mövzuya aid olmayan istinadlar gətirir. Bu gediş özünü ağıllı və bilikli göstərmək və zorla özünü galib kimi 
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qələmə vermək üçün edilir. Bu halda onunla danışıq dərhal kəsilməlidir. Başqa oxuculara müraciət edilməli, 

onlara onun yazısında konkretliyin, tezislərin və dəlillərin olmaması göstərilməlidir. 

 

Heç nəyi sübut etməyən istinadların gətirilməsi. Rəqib külli miqdarda tanınmış admlara və alimlərə istinadlar 

edərək öz mövqeyinin güclü olmasını göstərmək istəyir. Lakin onlara diqqətlə fikir verilsə görünür ki, onlar 

ümumi xarakter daşıyır və konkret müzakirə edilən mövzuya aid deyil. Bu halda bütün bunları ona yazmaq və 

oxucuları buna fikir verməyə çağırmaq lazımdır. 

 

Rəqibin sizin dediyinizi eşitməməsi, öz iddiasının davam etdirməsi. Rəqib onun yazdıqlarını təkzib edən nə 

qədər çox və tutarlı dəlillərin olmasına baxmayaraq, öz iddialarını davam etdirir, sanki bunları görmür. Bu halda 

yenə də yazışma kəsilməli, oxuculara bu barədə bildirilməlidir. 

 

Moderatorları öz tərəfinə çəkmək. Çəkişmədə zəif olduğunu görən rəqib forumun moderatoru ilə qəsd 

hazırlayır. Bu qəsd bir neçə formada ola bilər: 

 

Müzakirə zamanı yazdığınızın əhəmiyyətli məqamlarının pozulması ilə sizi zəyif, rəqibinizi isə güclü 

göstərmək. (örnək) 

Yazılanlara toxunmayaraq, sizi təqib etmək. O zaman moderator ikili standartlar tətbiq edir, sizi daim nədəsə 

(özünüzü pis aparmaqda, rəqibinizə hörmətsizlik etməkdə, onun əqidəsinə və inanclarına hörmətsizlik etməkdə) 

ittiham edərək, yazıda məhdudlaşdırır. 

Moderator foruma girməyinizi müvəqqəti yaxud daimi kəsə bilər. 

Bu hallarda forumların rəhbərliyinə şikayət edilməlidir. Əgər bunun müsbət nəticəsi olmasa, onda bu forumu 

tərk edib, başqalarında iştirak etmək lazımdır. Yalnız ikili standartlara son qoyularsa, oraya qayıtmaq olar. 

Ehtiyac olarsa, başqa adla yenidən müzakirələrə qatılmaq olar. Amma özünü tanıtdıran və hörməti qazanan 

qatılanlara bunu etmək məsləhət görülmür, çünki bu saxtakarlıqdır. 

 

Rəqiblər tərəfindən təhqir edilmə. Bunu məğlubiyyətini görüb qəzəblənən rəqib edir. O sizin də qəzəblənmənizi 
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və bununla qələbənizin heçə endirilməsini istəyir. Bu halda ona cavab verilməməlidir. Onu tamamilə özünüz 

üçün forumda silmək olar (bunun üçün texniki imkan var). Belə olduqda o nə yazarsa siz onu görməyəcəksiniz. 

Lakin bunu etdiyinizi hamıya bəyan etməlisiniz. Eyni zamanda forumun moderatoruna da şikayətlə müraciət 

etmək olar. 

 

Təhqirlərə tutarlı cavabın verilməsi yolu. Əgər təhqirlərə məruz qalandan sonra forumun rəhbərliyi buna 

əhəmiyyət verməsə, təhqirçilərlə əlbir olsa, onda, imkan olarsa, onda etikadan uzaq olan təhqirləri yığmaq, 

sistemləşdirmək, onları şərh etmək, təhqirçiləri gülünc vəziyyətdə göstərməklə satirik bir məqalə yazmaq olar. 

Sonra bu məqaləni populyar internet portallarda dərc edərək o forumun moderatorlarını, rəhbərliyini və 

təhqirçiləri rüsvay etmək olar. (örnək) 

 

Aydın Əlizadə. Fəlsəfə elmləri doktoru. www.alizadeh.narod.ru 

 

 

 

 

 

Ġnternet iqtisadiyyatı 

 

 Müasir dövrdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) iqtisadiyyatın real sektorlarında geniş 

istifadə olunması təsərrüfatların bazar infrastrukturunu (maliyyə, ticarət, biznes və s.) informasiya 

texnologiyaları əsaslarına çevirməyə imkan verir. Bu isə elektron biznes mühitinin texnoloji bazisinin, elektron 

kommersiyasının, informasiya-marketinq şəbəkələrinin yaradılmasına imkan verir. 

 

Son zamanlar aparılan tədqiqatların nəticələri göstərişmişdir ki, internet texnologiyalarının marketinqə tətbiqi 

real iqtisadi səmərə verir. Bu şirkətlərə bir tərəfdən öz xərclərini azaltmağa, digər tərəfdən isə mənfəətlilik 
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səviyyəsini artırmağa imkan verir. İnformasiya cəmiyyəti quruculuğunun müasir vəziyyətində internet-

marketinqin rolu getdikcə artmaqdadır. 

 

Məkan baryerlərinin qısaldılması hər zaman insanlara daha az xərclərlə öz iqtisadi fəaliyyətini koordinasiya 

etməyə imkan verən yeni sosial şəbəkələrin yaradılmasını stimullaşdırmışdır. Belə şəbəkələrdən biri və ən geniş 

yayılmış olan İnternet şəbəkəsidir. 

 

İnternet şəbəkəsi iqtisadiyyatda həm mikro, həm də makro səviyyədə böyük dəyişikliklərə səbəb olmaqla yeni 

eranın əsasını qoymuşdu. 

 

Məlumdur ki, 1990 - ci illərdə, internet bumu yaşanan zaman bəzi firmalar internetin onların qarşısında 

açdıqları imkanları düzgün dəyərləndirə bilmədilər. Bir qrup şirkətlər isə uzun müddət İnternetdən öz biznesin 

inkişaf istiqamətində istifadəyə real baxmırdı. Nəticədə "onlayn" şirkətlər "ənənəvi" şirkətlərə ciddi rəqib 

oldular və onların biznesi üçün real təhlükəyə çevrildilər. 

 

Təcrübə göstərir, bu yeniliklərin iqtisadiyyatda ləng tətbiqi Qərbi Avropa ölkələri və Rusiya şirkətləri üçün 

mənfi nəticələnmişdir. Bu yeniliklərin tətbiqin labüd hesab edən ölkələr "rəqəmsal iqtisadiyyat"ı ümumi 

iqtisadiyyatın lokomotivinə çevirməyi qarşısına məqsəd qoydu. Çünki, internet iqtisadiyyatı daha qlobal 

xarakter daşıyır. Amma bu o demək deyil ki, bütün dünya ölkələri elektron ticarət infrastrukturunu eyni 

dərəcədə inkişaf etdirir və bu sahədəki nailiyyətləri öz milli iqtisadiyyatlarına eyni dərəcədə tətbiq edirlər. 

 

Müşahidələr göstərir ki, internet-texnologiyaların iqtisadiyyata tətbiqi yalnız ayrı-ayrı müəssisələr səviyyəsində 

deyil, makroiqtisadi səviyyədə də geniş imkanlar açmaq iqtidarındadır. Yeni iqtisadiyyatın yaranması 

tendensiyası yalnız mikro iqtisadiyyatda deyil, bütünlükdə iqtisadi münasibətlərin yenidən qurulması və 

təkmilləşdirilməsində müşahidə olunur. 

 

Bu zaman bütün biznes planlarda internet birinci yerə çıxır. İnternet informasiya məkanında əməkdaşlıq vasitəsi 
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olmaqla biznesi yeni inkişaf mərhələsinə daşıdı. O, bir tərəfdən şirkətlərə maksimal istehlakçı auditoriyası 

yığmağa, digər tərəfdən isə istehlakçılara öz fərdi tələbatları haqqında məlumatları istehsalçılara çatdırmaq 

imkanı verdi. 

 

Beləliklə, yeni virtual dünyada hər kəs özünün imkanlarını və məqsədlərini əks etdirən informasiya obrazını 

yaratmağa daha maraqlı oldu. Həyata keçirilən genişmiqyaslı tədbirlərin nəticəsidir ki, İnternet yeni qlobal 

informasiya infrastrukturunun prototipinə çevrilir. Belə informasiya müxtəlif firmaların lokal biznes təcrübəsinə 

əsaslı təsir göstərir. 

 

Yeni iqtisadiyyatın əsas hərəkətverici qüvvələri 

 

Dünya iqtisadiyyatında islahatların aparılması zamanı texnologiyalar, qloballaşma və bazarın 

dövlətsizləşdirilməsi kimi bir çox amillər mühüm rol oynayırlar. 

 

Müasir dövrdə bütün dünyada biznes fəaliyyəti başlıca olaraq insanları və şirkətləri birləşdirən şəbəkələr 

vasitəsilə təşkil edilir. Qısa haşiyəyə çıxaraq qeyd edək ki, insanları bir kompaniya daxilində bir-biri və baş 

kompyuterlə əlaqələndirən şəbəkəyə intranet; kompaniyanı onun malgöndərənləri və distribyuteri ilə 

əlaqələndirən şəbəkəyə Ekstranet; nəhayət, istifadəçiləri "ümumdünya informasiya anbarı" ilə əlaqələndirən 

şəbəkəyə isə İnternet deyilir. İnternet vasitəsilə alqı-satqı əməliyyatlarını həyata keçirən kompaniya 

malgöndərənlər və müştərilərlə qarşılıqlı əlaqədə olur. 

 

Təcrübə sübut edir ki, əvvəllər firmalar istehsal etdikləri məhsulları satmağa çalışdıqları halda, indi, onlar sata 

biləcəkləri məhsulların istehsalına üstünlük verirlər. Yeni iqtisadiyyatdakı praqmatik meyllər biznesin sosial-

etik məsələlərində və qarşılıqlı etimadın təmin edilməsi sahəsində də özünü göstərir. Şirkətlər müştərilərlə 

qarşılıqlı əlaqənin təmin olunmasına küllü miqdarda vaxt və vəsait sərf edirlər. Müştərilərin məlumat bazasının 

yaradılmasına imkan verən yeni texnologiyalar bu sahədə şirkətlərin işini xeyli yüngülləşdirə bilər. 
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Müasir dövrdə istehlakçıların əksəriyyəti həm real, həm də onlayn alışlar həyata keçirirlər. Bu tip istehlakçıları 

razı salmaq üçün kompaniyaların əksəriyyəti həm ənənəvi, həm də onlayn bazarda mövcud olmalıdırlar. Bunu 

nəzərə alaraq, artıq şirkətlər yeni şəraitlərə uyğunlaşaraq öz satış metodlarında düzəlişlər edirlər. İstənilən 

müəssisədə biznesin inkişaf strategiyası rəhbərliyin həll edəcəyi ən mühüm məsələlərdən biridir. İnternet 

ənənəvi biznesdə analoqu olmayan elə forma və sxemlər yaratmışdır ki, artıq ənənəvi biznes metodologiyası 

əsasında "yetişmiş" biznes-analitiklər, şirkət rəhbərləri və marketoloqlar narahatlıq keçirməyə başlamışdır. 

 

İndi bir çox şirkətlər internet bizneslə məşğul olmağa, elektron- kommersiya və ya biznesin elektron idarə 

olunması metodlarını mənimsəməyə çalışırlar. Lakin onların heç də hamısı özlərinə hansı e-biznes formasının 

uyğun olduğunu müəyyənləşdirə bilmirlər. 

 

 

İnternet -biznes Azərbaycanda 2003-cü ildən sonra əsaslı inkişafa başlamışdır. "Ekspert" jurnalı 

Azərbaycandakı internet-layihələrin siyahısını hazırlanmışdır. Onların ekspert qiymətləndirilməsinə görə 2008-

ci ildə Azərbaycandakı internet-mağazaların, ticari internet-sistemlərinin sayı 60-dan artıqdır. SpyLoq Reseach 

şirkətinin məlumatına görə 2004-cü ilin dekabrında Azərbaycan internet istifadəçilərin sayı təxminən 0.5 

milyon nəfər olmuşdur. 

 

2010-cu ilin 9 ayının yekunlarına görə əhalinin 45%-i internet istifadəçisidir. 

 

Real və virtual mağazaların fərqi 

İnternet-mağazada məhsul sifarişi istehlakçının baxış bucağından tamamilə fərqli görünür. Reytinqlər, rəqəmlər, 

XXI əsrin ticari texnologiyalarından istifadəyə çağırış, istifadəçinin virtual - dükanda məhsul seçimi və sifarişin 

rəsmiləşdirilməsindən tutmuş, ödəməyə kimi olan problemlərlə üzləşməsi səbəbini izah edə bilmir. 

 

Əsas məsələlər xidmət, ödəmə sistemi və onların təhlükəsizliyidir. 
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İnternet-layihələr real servis tələb edir. Ənənəvi mağazaların alıcıları müxtəlif alıcılıq qabiliyyətinə malik 

insanlardır. Adətən alıcılar şəbəkə prinsipi (2 və daha artıq filialın mövcudluğu) əsasında fəaliyyət göstərən, 

geniş məhsul çeşidi (10-15 min vahid) təklif edən və yüksək səviyyəli xidmət təklif etməklə istehlakçı loyallığı 

qazanmağa çalışan mağazalara üstünlük verirlər. Şəbəkədə "keyfiyyətli xidmət" dedikdə, əmtəənin sürətli 

axtarışı, alıcı üçün rahat ödəmə forması (nəğd, Azərbaycan və beynəlxalq ödəmə sistemlərinin plastik kartları, 

bank köçürmələri), qiymət güzəşti sistemi və bir-birini müşayiət edən məhsulların, əlavə xidmətlərin bir ticarət 

meydançasından alınması imkanı başa düşlür. On-line alışlara qərar verən alıcı yüksək texnologiyalı axtarış, 

müqayisə, alış və ödəmə üsullarından istifadə etməyə hazırdı. Bunun əvəzində onlar yüksək keyfiyyətli xidmət 

tələb edirlər. İlk dəfə on-line alış həyata keçirmiş şəxslər məyus olurlar. Belə ki, virtual mağazalarda xidmət və 

məhsul çeşidi ənənəvi dükanlardan xeyli geri qalır. 

 

Bu kontekstdə mövcud internet mağazaları iki qrupa bölmək olar: 

 

Web-vitrinlər- onları yaradanlar internet ideyasının özünə aludə olmuş və ticarət sahəsinə qeyri-peşəkarlardır. 

Web-saytın bazasında elektron mağazaların layiləşdirilməsi zamanı onlar unudurlar ki, texnoloji təminatla 

yanaşı (kataloqların mövudluğu və sifarişlərin rəsmiləşdirilməsi), mağaza alıcılar üçün əlverişli prinsiplər 

əsasında fəaliyyət göstərməli, yəni real dükan funksiyasını yerinə yetirməlidir. Xidmətin zəifliyi şəraitində 

alıcıda şirkətə qarşı mənfi rəy formalaşır. 60% hallarda alıcı sifarişi kredit kartı ilə ödəyə bilmir, 99% hallarda 

isə əqdlərin təhlükəsizliyi təmin olunmur. 

 

İnternet-portallar (consumer portal)- pərakəndə ticarət təşkilatları üçün qəbul edilmiş qaydalar əsasən fəaliyyət 

göstərən internet-mağazalardır. İstehsalçının kompyuterdən istifadə mədəniyyəti artdıqca, onun elektron 

dükanlara qoyduğu tələblər də ciddiləşir. Belə portallar internetə - son istehlakçılarla əks əlaqənin yeni 

üsullarını və ya web-marketinqin təşkili aləti kimi baxan real ticarət şirkətlərinin bazasında yaradılır. İstehlakçı 

yönümlü internet-portalın yaradılması pərakəndə ticarətçiyə özünün bazarda mövcudluğu coğrafiyasını 

genişləndirməyə, məhsulların tez reallaşdırılmağa, əlavə reklam və marketinq kanalı əldə etməyə imkan verir. 

 

İstehlakçı yönümlü portallar keyfliyyətli xidmət (kataloqların əlyetərliyi, saytda aydın təlimatların mövcudluğu, 

çatdırılan məhsullun alıcının sifarişinə uyğunluğu, çatdırılmanı vaxtında yerinə yetirilməsi və s.) göstərilməsi və 
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müxtəlif marketinq proqramlarının həyata keçirilməsi ilə istehlakçı sadiqliyinə nail olmağa çalışırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġnformasiya cəmiyyəti və sosial ĢəbəkələĢmə... 

 

Ġnformasiya cəmiyyəti 

 

İnformasiya və biliklərin cəmiyyətin həyatın-dakı rolunun yüksəlməsi, infokommuni-kasiyanın, informasiya 

məhsullarının və xidmətlərinin ümumi daxili məhsulda (ÜDM) payının artması, qlobal informasiya məkanının 

yaratmaqla insanlar arasında effektiv informasiya mübadiləsini, onların dünya informasiya resurslarına çıxışını, 

informasiya məhsul-larına və xidmətlərinə olan sosial və şəxsi tələbatlarını ödənməsini təmin edən müasir 

sivilizasiyasının inkişafının bir pilləsidir.  
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 İnformasiya silahı  

 

İnformasiya infrastrukturunun funksiya və xidmətlərini, və ya onun ayrı-ayrı elementlərini müvəqqəti və ya 

tamamilə sıradan çıxarılmasına yönəlmiş xüsusi (fiziki, informasiya, proqram, radioelektron və s.) metod və 

vasitələrin məcmusudur.  

 

 İnformasiya məkanı  

 

1. Elektron şəbəkələrdən istifadə edərkən meydana gələn bütöv bir elektron informasiya məkanı.  

2. İnformasiya kommunikasiyalarının aparıcı rol oynadığı müasir ictimai həyatın sahələri. Bu mənada 

informasiya məkanı anlayışı informasiya mühiti anlayışı ilə eyniləşir.  

 

 İnformasiya resursları  

 

İnformasiya sistemlərində (kitabxanalarda, arxivlərdə, fondlarda, məlumat bazalarında, muzeylərdə və s.) olan 

sənədlər toplusudur.  

 

 İKT-nin sosial təsiri  

 

İKT-nin iqtisadiyyata, əmək və məşğulluğa, təhsil və mədəniyyət sahələrinə, sosial struktura, ev və ailəyə, 

gündəlik həyata və bütövlükdə cəmiyyətə təsiri.  

 

 Kommunikasiya 
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Rabitə, informasiya mübadiləsi, rabitə vasitəsi, informasiya vasitəsi, eləcə də kontakt, ünsiyyət, kimi mənalarda 

işlədilir. 

 

Kompüterləşmə 

 

Kompüterlərin tətbiqi nəticəsində insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində informasiya proseslərinin və 

texnologiyalarının avtomatlaşdırılmasının təmin edilməsi. 

 

Kompüter savadlılığı 

 

Personal kompüterdə işləmək üçün minimal bilik və bacarıqlara yiyələnmək. Bu gün oxumaq və yazmaq qədər 

vacib olan bacarıqdır. 

 

 

Kütləvi kommunikasiya 

 

Xüsusi vasitələrin – mass medianın köməyi ilə bir qrup insana eyni zamanda informasiyanın ötürülmə prosesi. 

 

Kompetentliyin artırılması 

 

Ayrı-ayrı şəxslərin, sosial qrupların, təşkilatların, müəssisələrin və dövlət orqanlarının qlobal Biliklər 

Cəmiyyətinə və biliyə əsaslanan iqtisadiyyata daxil olmasına və onların tələbatına uyğun adekvat həllər qəbul 

etməyə imkan verən bilik və vərdişlərin əldə edilməsinə yönəlmiş tədbirlərin nəticəsidir. 
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Qloballaşma 

 

Bütün dünya üzrə informasiya texnologiyalarının, məhsullarının və sistemlərinin yayılması ilə iqtisadi və 

mədəni inteqrasiyaya xidmət edən prosesdir. Bu prosesin tərəfdarları gələcək tərəqqini qlobal informasiya 

cəmiyyətin formalaşmasında görürlər. Opponentlər isə qloballaşmanın milli-mədəni dəyərlərə təhlükə olduğunu 

deyirlər. 

 

 Mobil telefoniya 

 

Müasir məişətdə daşınan telefon qurğularının tətbiq edilməsidir. Tədqiqatlar göstərir ki, mobil telefonlar müasir 

insanın həyat tərzinin və təfəkkürünün dəyişməsinə əhəmiyyətli təsir göstərir. 

 Multimedia 

Səs, təsvir və mətndən istifadə edərək müxtəlif media vasitələrinin kombinasiyası. 

İnteraktiv proqram təminatı vasitəsilə vizual və audio effektlərin qarşılıqlı əlaqəsi. Adətən mətn, səs və 

qrafiklərin, son zamanlar isə daha çox animasiya və videonun qarşılıqlı uzlaşmasını ifadə edir. Му 

Mətn, səs və rəqəmli siqnalların, eləcə də hərəkətli və hərəkətsiz təsvirlərin uzlaşmasını bildirən anlayışdır. 

Multimedia məlumatlar bazası mətn və təsvir tipli informasiyaları, video klipləri özündə birləşdirir. Multimedia 

telekommunikasiya xidməti istifadəçiyə istənilən tip informasiyanı göndərmək və qəbul etmək imkanı verir. 

 

Şəbəkə cəmiyyəti 

İnformasiya əlaqələrinin əsas hissəsinin elektron şəbəkələrin köməyi ilə aparıldığı cəmiyyət. 

 

Virtual reallıq 
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1. Vizual (görüntü) və səs effektlərindən istifadə etməklə tamaşaçını ekran qarşısında xəyal olunan dünyaya 

qərq edən kompüter sistemləridir. İstifadəçi kompüter tərəfindən yaradılan və reallıq təəssüratı yaradan xəyal və 

səslərlə əhatə olunur. İstifadəçi müxtəlif sensorların köməyi (məsələn şlem və əlcək) ilə xəyali dünya ilə 

qarşılıqlı əlaqədə olur. Virtual reallıq üzrə son tədqiqatlar seyircinin reallıq hisslərinin artırılmasına yönəlmişdir. 

 

2. Multimedia-əməliyyat mühitinin köməyi ilə reallaşan və stereoskopik ―ekran dünyası‖nda təqdim olunan 

illüziya mühitinə real zamanda birbaşa girişi və orada olmanı həyata keçirən yeni təmassız qarşılıqlı 

informasiya əlaqəsi texnologiyasıdır. Daha abstrakt düşünsək, bu istifadəçinin təsəvvüründə yaranan xəyali bir 

dünyadır. 

 

 Virtual dünyalar 

 

Kompüterlərin ekranlarında reallığı əks etdirən proses və hadisələrin modelləşdirilməsidir. Bu modellərin 

köməyi ilə müxtəlif həyatı məqamlar və layihələrin (məsələn şəhərsalma, kommunikasiya, ticarət, sənaye, 

təhsil, elm, təbabət və ictimai-mədəni yaradıcılığın digər sahələrində) mümkün variantları düşünülür. 

 

 

 

 Virtual birliklər 

 

Bu termin İnternetin inkişafı mərhələsində meydana gəlmişdir. 

 

1. Elektron məkanda yaranan və fəaliyyət göstərən yeni tipli cəmiyyətlərdir. 

 

2. Ümumi maraqları olan şəbəkə istifadəçilərinin elektron məkanda işləmək məqsədilə birləşməsi deməkdir. 
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YYSQ sədri, kitabxana.net – Milli Virtual  

Kitabxana rəhbəri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan (Əbilov) 

 

Sosial Ģəbəkə - Feysbuk bacarıqlarının inkiĢafı 

Praktik təlim proqramı, modulları və əlavə ədəbiyyat. 

 

1. Feysbuk: sosial media alətləri, status, paylaşma, qeydlər, çatlaşma, e-mailləşmə, multimedik imkanlar - şəkil 

və video yerləşdirim funksiyaları. 
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Suallar 

1. Sosial şəbəkə nədir? Onun tarixi, dünyada və Azərbaycanda inkişafı.  

1) https://www.facebook.com  

2) https://www.twitter.com   

3) https://www.odnoklasnik.ru   

4) https://www.vkontakte.ru (https://www.vk.ru)   

5) Google+  https://plus.google.com/ (xidmətləri)   

6) http://www.mail.ru xidmətləri   

7) http://www.yahoo.com xidmətləri   

8) http://www.linkedin.com   

9) http://www.youtube.com 

10) Milli şəbəkələr, yaxud başqaları... 

 

2) Sosial media alətləri nədri? 

 

- Feysbukda status, paylaşma, qeydlər, çatlaşma, e-mailləşmə, multimedik imkanlar - şəkil və video yerləşdirim 

funksiyaları barədə məlumatlar. 

 

2. Feysbukda mən: Sosial şəbəkədə profil yaratmaq, səhifə, qrup adminliyi, şəbəkələşmə və başqa imkanlar. 

 

Praktik iş:  
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1) Feysbuk.com ilə yaxından tanışlıq: profil yaratmaq, ora e-dostlar cəlb etmək, yaxınlarının axtarışı, profil 

məlumatlarının yerləşdirilməsi, profil şəkilini hazırlamaq, ilk tanışlıq statusu yazmaq, özün haqqında 

başqalarını maraqlandıra biləcək məlumatları yazmaq, şəkil və maraqlı xəbər, materialların keçidini - linkini 

paylaşmaq, potensial izləyicilərini maraqlandırmaq üçün profilini oxunaqlı etmək, çəkdiyin şəkil və videolardan 

nümunələri kompyuterindən profilinə köçürmək.  

 

2) Feysbukda müəyyən maraqlar üzrə səhifə və qrupların yaradılması, elan və tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı 

bildirişlərin təşkili, bu resurslara rəhbərlik, adminlik.   

 

3) Feysbuk profilində paylaşdığın materialların və hərəkətlərinin, status və qruplardakı fəaliyyətinin Tvviter və 

başqa sosial şəbəkələrdə inteqrasiyası - görünməsi, yayılması...    

  

3. Feysbuk və sosial şəbəkədə etik normalar, İnternet mədəniyyəti, müəllif və əlaqəli hüquqların qorunması, 

nüfuzunun mühafizəsi. 

 

1) Sosial şəbəkələrdə milli və bəşərilik. 

2) Klasik və şəbəkə (net) ektikası, qarşılıqlı əlaqələr, fərqləri, yeniliklər. 

3) İnternet mədəniyyəti: açıqlıq, innovativlik, intellektuallıq, analitik bacarıq, ümumiləşdirmə vərdişləri, kreativ 

düşüncəliliyin inkişafı. 

4) İnternet və sosial şəbəkələrdə müəlliflik və əlaqəli hüquqlar, patentlik bilgiləri: öz intellektual-kreativ 

haqlarını necə qorumalı? 

   

4. Feysbukda biznes qurmaq, informasiya mübadiləsi, savaşı aparmaq, virtual ofis yaratmaq, tanınmış simaya 

çevrilmə yolları. 
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1) Feysbukda  kiçik və orta biznes qurulma yolları (mobil danışıq kartları ilə qazanc, səhifələrin yaradılması, 

inkişaf etdirilməsi və satışı, mal və xidmətlərin şəbəkə oflayn və onlayn satışın təşkili.) 

2) Hər hansı şəxsin fərdi və yaxud quruma aid ictimai, art, kreativ, siyasi səhifə, qrup yaradılışı, informasiya 

mübadiləsi, PR texnologiyasının yeni formaları. 

3) Gənclər təşkilatları, qruplarının, komandalarının İnternet və sosial şəbəkələrdə virtual ofisin təşkili, müxtəlif 

portallara inteqrasiya olması, tanıdılması, ictimailəşdirilməsi. 

4) E-imza və e-sənədləşmənin təşkili, faydası. 

5) Feysbukda virtual nikin tanınmış simaya və brendə çevrilmə yolları, metodlar... 

 

GeniĢ materiallar və əlavə ədəbiyyyat 

 

1) Sosial Ģəbəkə nədir? 

 

Sosial şəbəkələr əsl XXI əsr hadisəsi - internet fenomenidir. Sosial şəbəkə - sosial qarşılıqlı əlaqələr ,sosial 

obyektlər (adamlar və ya təşkilatlar) və kommunikasiyalar arasında sosial struktur düyünlərindən ibarət olan 

qrupdur. 2008-ci ilin iyun ayı üçün 132 milyon istifadəçi Facebook.com -a baş çəkmişdir və 117 milyon portal 

Myspace.com-un xidmətlərindən öz xeyrinə istifadə etmişdir.Synovate qlobal tədqiqat şirkəti dünyanın 17 

ölkəsindən 13.000 respondent arasında sorğu aparmışdır. Tədqiqat ərzində, sosial şəbəkələrin istifadəçilərinin 

əsasən kimlər olduğu, onların maraq dairələri və bu kimi digər oxşar resurslar haqqında maraqlı məlumatlar 

əldə olundu. 

İnternet cəmiyyəti (birlik) sosial şəbəkələrin yaxşı nümunəsidir. Bu növ sosial şəbəkə XX əsrin 90-cı illərində 

İnternetin inkişaf etdiyi və genişləndiyi bir dövrdə daha da çox genişləndi. Belə xidmətin müştərisinə öz 

haqqında fotoşəkillərini, özünün və arzu olunan partnyorun anket sorğusunu doldurmaq təklif edilir, sonra 

xidmətə əlaqə üçün ad və parol seçilir. Həmçinin xüsusi internet tanışlıq xidmətləri də var: seksual azlıqların 

nümayəndələri üçün, lal-karlar üçün, insan immunçatışmazlığı virusu daşıyıcıları və s. Bu növ İnternet 

xidmətinin istifadəçilərinə oxşar partnyoru tapmaq üçün vacib imkanı verilmişdir. 
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Birinci ictimai platforma 90-cı illərin ortalarında İnternetdə meydana çıxmışdır, bu Classmates idi; 1999-cı ildə 

yaradılan Livejournal cox populyar olmuşdur; 2003-cü ildə MySpace, 1 il sonra yaradilan Facebook və 2006-cı 

ildə Rusiya yaradılan Odnoklassniki (18 milyon istifadəçi) və V kontakte-də (13 milyon istifadəçi) fəaliyyətə 

başlamışdır. Bu resurslar özlərində nəyi təmsil edir? Odnoklassniki- Classmates saytinin rus analoqudur, bunun 

əvvəlki məktəb yoldaşları, tələbə yoldaşları, kolleqalar və həmkarlar arasında tanışlıq və axtarış üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Bugünkü ölçülərinə və kifayət qədər məhdud imkanlara malik olmasına görə kasıb layihədir, buna 

baxmayaraq bu interfeysin və hərəkətin aşağı istehlakının sadəliyinin sayəsində çox populyardır. V kontakte 

başlanğıcda Rusiyada orta məktəb tələbələri və diplomlu mütəxəssisləri üçün sosial şəbəkə kimi özünü 

yerləşdirdi, ancaq indi onun auditoriyası İnternet istifadəçilərinin bütün qatları ilə təqdim edilir, qərbi analoqu 

Facebook saytıdır. Resurs zəngin və müasir proqram service malikdir və öz imkanlarına görə odnoklasniki 

saytından üstündür. Livejournal və Liveinternet-operativ gündəliklərin yerləşdirilməsi üçün kütləvi bloqlara, 

platformalara, funksiyaların standart yığımına malikdir. Həmçinin yazılarına multimedia qoymaq üçün imkan 

verir. MySpace özündə universal sosial şəbəkəni təmsil edir və indiki dövrdə rus dilində də istifadəsi 

mümkündür .Resurs unikal xüsusiyyətlərə malikdir: orada demək olar ki, bütün müasir musiqiçilər öz 

səhifələrinə malikdir. Buda əsasən şəbəkənin istənilən istifadəçisinə səhnə ulduzları ilə birbaşa əlaqəyə daxil 

olmaq, son yenilikləri bilavasitə öyrənmək və səhifədə tikilən oyunçu vasitəsilə sevimli musiqiyə qulaq asmaq 

imkanını verir . 

İnternet öz istifadəçiləri üçün bəzi vacib üstün xidmətlər vermişdir: ucuzluq, yararlıq , anonimlik, böyük 

təhlükəsizlik , effektivlik (fotoşəkillər və məlumat tez-tez yenilənə bilərlər ki, məlumatlar real vaxt rejimində 

çatdırılsın). Eyni zamanda, aldatma hadisələri tez-tezdir: başqa şəxsin fotoşəkillərindən istifadə, özünü başqa 

yaşda və başqa cinsiyyətdə qələmə vermə halları. Saytların əlaqə menecerləri istifadəçiləri fırıldaqçıların 

qurbanı ola biləcəkləri haqqında adətən xəbərdar edir. Digər bir tərəfdən sosial şəbəkələrin bir çox ziyarətçisi 

şəxsi informasiyanın məxfiliyinin saxlanması ilə həddindən artıq narahat deyillər və özləri haqqında anket 

məlumatlarında ən müxtəlif məlumatları öz səhifələrində fəal yerləşdirirlər.  

İnternetə daxil olan şəxs özünü informasiya anbarında, kiberfəzada canlı adamların virtual təsvirlərində görür. 

İnternetin əsas xüsusiyyəti arzulara uyğun olaraq şəxsiyyətlərə şəbəkəni yaratmaq şansı verən anonimlikdir və 

istəyə uyğun olaraq məhdud kontakt imkanlarıdır. Lakin bəzən bu deyilənlərin əksi də ola bilir. Məsələn, 

Liveinternet saytında qeydiyyatdan keçən istənilən şəxs asanlıqla başqasına məxsus olan şəkilləri, məlumatları 

öz profilində qeyd edə, ―xəyali yeni mən‖i , özünün arzuladığı insan haqqında məlumatları qeyd edə bilər. 

Virtual dünyanın ən əsas problemlərindən biri ―xəyali məni‖in yaradılmasıdır. Öz bədənindən bu cür qaçış 

əlaqələrdə məsuliyyətin yoxluğu kimi arzuolunmaz nəticələrə gətirib çixarır. Bu hadisələrin cəld baş verdiyi 

dünyadır, harada ki hamı daima dəyişir, harada ki mausa bir dəfə toxunmaqla öz yaxın adamından qurtulmaq 
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mümkündür, əgər profilin sənə xoş deyilsə onu dağıtmaq və onu yenisi əvəz etmək olur. Bu cür hallar isə 

gerçəklikdə adamların qavrayışının oxşar yüngülxasiyyətliyinə və uyğunsuzluğuna gətirə bilər. Əfsus, ancaq 

reallıq daha çox tələbkardır, ,daha çox məsuliyyət istəyir. Öz həyatını internetsiz düşünə bilməyən XXI əsrin 

nəsli real maddi dünyada ümidsizlik ilə üzləşmək riskləri ilə qarşılaşa bilərlər. Ümidsizlik, öz növbəsində, 

həyatın çətinliklərin qaçmaq üçün bir daha ―virtual‖ ―reallığa uyğun olmayan ―mən‖in yaradılmasına bir daha 

təkan vermiş olacaq. Artıq indiki cəmiyyətimizdə biz bir komputer oyunlarından, virtual həyatdan asılılığı olan 

insanlarla qarşılaşırıq. 

Periodik olaraq sosial şəbəkələrin insanları ölümə sövq etməsi barədə söhbətlər var. Misal olaraq manyak 

Cerald Kranın hekayəsi və ya Megan Meyerin ölümünü göstərə bilərik.  

Sosial şəbəkələrin müsbət cəhətlərinə bir qayda olaraq şəxsin yeni tərəfdarla, dostlara , maraqlı xəbərlərə 

yiyələnmə və xoş vaxt keçirmənisi hallar daxildir. Həmçinin sosial şəbəkələr virtual kommunikasiyaların bir 

çox fiziki qüsurlu iştirakçıları üçün yeganə ünsiyyət və əlaqə yaratmaq vasitəsinə, özünü ifadə imkanlarına 

çevrilir.  

Sosial şəbəkələr İnternet üzrə qalib hegomonluğunun nümayişinə davam edir. ―comScore‖un statistikasına görə 

keçən il üçün bu xidmətlərin istifadəçilərinin miqdarı bir neçə dəfə böyümüşdür. 

Amerikan yeniyetmələri üçün MySpace kimi belə xidmətlərin köməyi ilə onlaynda görüşmək və ünsiyyət 

saxlamaq daha çox dəbdədir. Onlaynda böyüyən yeni nəslin nümayəndələri öz həyatlarını internetsiz təsvir 

etmirlər. Onlar öz ata-anaları kimi kinoda, əyləncə mərkəzlərində vaxtlarını keçirməkdənsə internetdə 

əylənməyi daha üstün tuturlar. 

Jurnalistlər operativ olaraq MySpace kimi sosial şəbəkələrdə "yaşayan" kiçik yeniyetmələrdən müsahibə 

götürmüşdür. Onlar izah edirlər ki, MySpace-ki səhifələrini həyatlarının ayrılmaz bir hissəsi kimi görürlər: ― 

Sizin səhifəniz- elə siz özünüzsünüz!‖ 

Bəs onlar öz virtual dünyalarında neyləyirlər? Onlar tez-tez səhifə qeydiyyatlarını dəyişirlər , yeni fotoşəkilləri 

(bəzən, kifayət qədər şəhvani) əlavə edirlər. Ən qabaqcıl MySpace istifadəçilər hətta HTML-inin əsaslarını bilir. 

Kosmik MySpace pərəstişkarlar ilə musiqiçilərin dialoqunun məkanına çevrilmişdir. Ancaq ən əsası Myspace 

hər bir istifadəçinin rahat şəkildə özünə dost tapa biləcəyi bir məkana çevrilmişdir. 

Cəmi iki il ərzində xidmət MySpace-nin auditoriyası sıfırdan 47,3 milyon şəxsə qədər artmışdır. Bu sayt 2004-

üncü ilin yanvar ayında açıldı, iki uzaqgörən biznesmenlər tərəfindən: 39 yaşlı Kris Devulf və 29 yaşlı Tom 

Anderson  
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Sosial şəbəkələrin meydana çıxması ilə yeni həyəcanlar da yarandı:‖Gorəsən oxşar resurslarda mənim 

informasiyam, nə qədər qorunur? Kimsə mənim şəxsi məlumatlarımı oxuya bilərmi?  

Tədqiqatın nəticələrini təhlil etdikdən sonra, bilmək mümkün idi ki, respondentlərin 51 %-i sosial şəbəkələrin 

saytlarından istifadə etməyi təhlükəli hesab edir. Bu göstəricilərə görə Braziliya (79 %), ABŞ (69 %) və Polşa 

(62 %) istifadəçiləri ön yerləri tuturlar.  

Bəs virtual əlaqə, münasibətləri real həyatdakı ilə qarşılaşdırıla bilərmi? . Sorğu nəticəsində sosial şəbəkələrin 

saytlarının aktiv iştirakçılarının 40 %-i virtual elaqəni real həyatdakı əlaqəyə bərabər hesab etsələrdə, bu barədə 

hec məlumatı olmayan şəxslər arasında bu göstərici 26 %.-dən azdır. 

İstifadəçilərin 14 %-in qeyd etmişlər: "Mən şəbəkədə dostlar ilə dialoqdan daha çox məmnunluqları alıram , 

nəinki real dünyada dialoqdan". şəbəkə dostluğunun tərəfdarları ən çox Birləşmiş Ərəb Əmirliyində (37 %), 

İndoneziyada (36 %) və Tayvanda (21 %) qeydə alındı.  

Yarıdan çox sorğu-sual edilən şəxslər sosial şəbəkələrin saytlarının sayəsində aktiv dialoqun leksik və 

qrammatik bacarıqların qaçılmaz pisləşməsinə gətirdiyi bəyanatı ilə razılaşmışdır. 

Cənubi Afrika Respublikasının bütün sakinlərinin 30 %-i və Tayvan sakinlərinin 28 %-i qeyd etdilər ki,, onların 

internet şəbəkəsində daha çox dostları var nəinki real həyatda. 

Əmək qanunvericiliyinin problemlərini qaldıran Britaniyada qeyd olunmusdur ki, firmalarda işçilərin bu cür 

sosial şəbəkələrdə bütün vaxtlarını keçirmələri sayəsində hər gün firmaların 263 milyondan çox dolları itirdiyi 

hesablamışdır. Şirkət bu cür şəbəkələrə girişi bağladıqdan sonra işdən çıxanların sayı artır.  

Hətta bu şəbəkələr haqqında lətifələr də meydana çıxmışdır. 

- Müttəhim, siz qeyd edirsinizmi ki mərhumu əvvəllər tanımamısınız? 

- Bəli, elədir tanımamışam! 

- Bəs onda niyə qurbanın fotoşəkili sizin "Filan saytda-da" dostlarınız arasındadır? 
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