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Bir qardaşına onun xəbəri olmadan 
yardım edən şəxsə Allah dünyada da, 

axirətdə də yardım edər.
Həzrəti Muhəmməd (s.ə.v.)

Fəsil I.

SOSİAL İŞƏ GİRİŞ

1. Sosial işə giriş fənni və onun peşə hazırlığında yeri

Sosial iş bir ixtisas kimi əhalinin yoxsul, əzilmiş və prob
lemli təbəqələrinin maraqları, mənafeləri və rifahı uğrunda 
vasitəçilik, vəkillik edən sferadır. Sosial iş bir ixtisas kimi 
fəxr etməyə haqqı çatan peşədir. Baxmayaraq ki, tarixən so
sial iş sahəsində çalışan mütəxəssislər ehtiyacı olan insanlara 
xidmət edirdi, hal hazırda bu ixtisasın xidmət dairəsi çox ge
nişlənmişdir. Bu günlərdə sosial işçilər məktəblərdə, təhsil 
ocaqlarında, dövlət- orqanlarında, tibbi xidmət sahələrində, 
ailə və uşaq rifah mərkəzlərində, ruhi sağlamlıq mərkəzlərin
də və özəl bölmələrdə fəaliyyət göstərir.

Sosial iş elə bir ixtisasdır ki, o, fərdlərə, icmalara öz sosial 
funksiyalarını həyata keçirmək üçün onların bilik və bacarıq
larını artırır, onların öz məqsədlərinə çatmaları üçün belə in
sanlara münasib sosial şərait yaradır. Sosial iş bir ixtisas ki
mi insanların rifahı üçün müəyyən sosial dəyişikliklər həyata 
keçirir, onların rifahını yüksəltmək üçün daxili güclərinə, da
xili potensiallarına arxalanmağa yönəlir.

Peşə daşıyıcıları olaraq sosial işçilər aşağıdakı rolları yeri
nə yetirirlər:

• Sosial işçilər müvəkkil kimi;
•Sosial işçilər ailə məsələləri üzrə məsləhətçilər kimi:
• Sosial işçilər pedaqoqlar kimi;



• Sosial işçilər psixi sağlamlıq üzrə mütəxəssislər kimi;
• Sosial işçilər siyasi qərarlar qəbul edənlər kimi;
• Sosial işçilər tədqiqatçılar kimi;
• Sosial işçilər xidmətlər və əhali arasında əlaqələndiricilər 

kimi.
Sosial işçilər işsizlik, evsizlik, ağır xəstəliklər, əlillik, 

zərərli maddələrdən sui-istifadə, ailədaxili münaqişələr, 
uşaqlara və qadınlara qarşı zorakılıq, müxtəlif icmaların üz
ləşdiyi problemlərlə məşğul olurlar.

Sosial işçilərin peşə hazırlığının ilk proqramları XIX əsrin 
sonunda Amsterdamda, sonradan isə Berlində və Londonda 
meydana gəlmişdir.

Sosial işçi peşəsini bir neçə ixtisas təmsil edir:
1 .Sosial pedaqoq - psixoloq;
2.Sosial işçi - etnoloq;
3.Sosial işçi - hüquqşünas;
4.Sosial işçi - ekoloq;
5.Sosial işçi - gerontoloq;
6 .Risk qrupları ilə çalışan sosial işçi;
7 .Tibb sahəsində çalışan sosial işçi;
8 .Məktəbdə çalışan sosial işçi;
9 .Hərbi hissələrdə çalışan sosial işçi;
10 .Ekstremal vəziyyətdə çalışan sosial işçi.
Sosial iş bir tədris fənni kimi bir çox elmlərin qovşağında 

yerləşərək sosial işin nəzəriyyəsini, tarixini, xarici təcrübəsi
ni. konkret cəmiyyətdə çətin. həyat şəraitinə düşən insana 
konkret yardım göstərməyin xüsusiyyətlərini, fəlsəfə, psixo
logiya, pedaqogika, sosiologiya və digər ümumhumanitar və 
xüsusi ictimai fənlərin əsaslarını özündə birləşdirir.

Bir tədris fənni kimi sosial iş sosial-siyasi durumun təhli
lini həyata keçirməyə, elmi-nəzəri biliklərə yiyələnməyə kö
məklik göstərir. Sosial iş üzrə mütəxəssislərin hazırlanma
sında vacib elementlərdən biri tibbin, psixiatriyanın, psixote



rapiyanın, hüququn, tibbi psixologiyanın və sosial işin əsas
larının mənimsənilməsi olmalıdır. Belə mütəxəssislərin ha
zırlanması sistemində başlıca məsələ gələcək mütəxəssislə
rin şəxsi psixoprofılaktikasim və təlimin aktiv xarakterini tə
min edən xüsusi tədbirlər kompleksinin olmasıdır.

Sosial iş sahəsində təhsilin əsas məqsədi - sosial iş üzrə 
mütəxəssis hazırlığının əsas tələblərinə uyğun nəzəri biliklə
rin əldə edilməsi, praktiki bacarıq və vərdişlərin qazanılma
sıdır. Sosial iş üzrə mütəxəssis təlimin üç istiqamətini 
(ümumhumanitar və sosial iqtisadi fənnlər; ümumriyazi və 
təbii-elmi fənlər; sosial iş üzrə ixtisaslaşma) nəzərdə tutan 
baza hazırlığı əldə etmiş sosial iş ixtisası üzrə ali təhsilli mü
təxəssisdir.

Sosial işçi və onun müraciətçisi (klienti) ilk dəfə müraci
ətçinin həyatının ən’ ağır anlarında - insan həqiqətən fəlakət 
qorxusu altında olanda, yaxud bədbəxtlik baş verəndə rastla
şırlar. Müraciətçinin (klientin) sosial xidmətə müraciət etmə
si özü özlüyündə onun üçün bir növ sınaqdır. Bu təkcə prob
lemin uğurlu həllinə ümidin yaranması və təzahürü deyil, 
həmdə insan üçün ağır bir etirafdır. Bu halda müraciətçinin 
özünə, öz qüvvəsinə inamsızlığın öhtəsindən gəlməsi, özünə 
inam əldə etməsi, şəxsi ləyaqət və öz əhatəsi tərəfindən hör
mət hissinin qorunub saxlanması sosial işçinin mənəvi key
fiyyətlərindən asılıdır.

Məşğələ dərsinin sualları
1) Sosial işin bir ixtisas kimi mahiyyəti.
2) Sosial işçi peşəsini təmsil edən ixtisaslar.
3) Sosial iş sahəsində təhsilin əsas məqsədi.



2.Sosial iş sistemi

Sosial iş özündə həm təbiət, həm də ictimai elmlərin xü
susiyyətlərini birləşdirir, sosial işdə tədqiqatın statistik və ri
yazi formalarından geniş istifadə olunur. Sosial işin elmi sta
tusunun təyin olunması məsələsində bir çox yanaşmalar 
mövcuddur. Onlardan biri bu elmi sosial inkişaf sahəsini öy
rənməyə yönələn fənn kimi qəbul edir, digəri bu elmi insanın 
daxili güclərinin qorunub saxlanılmasına aidiyyatı olan prob
lemləri (tibbi xidmət, təhsil, işlə təminat, pensiya təminatı, 
aztəminatlı ailələrə yardım) əhatə etdiyini vurğulayır.

Bir elm kimi sosial işin öz tədqiqat predmeti, obyekti, xü
susi problemləri var. O, müraciətçinin müxtəlif bioloji, psi
xoloji və s. amillərinin təsiri nəticəsində yaranan problemlə
rinin həlli məqsədi ilə sosial münasibətləri, sosial qarşılıqlı 
təsir proseslərini tədqiq edir. Sosial işin bir nəzəriyyə kimi 
fərqli cəhəti ondan ibarətdir ki. o, daha çox tətbiqi xarakter 
daşıyır.
. Sosial işin bir elm kimi predmeti şəxsiyyətin, sosial qru
pun, icmanın həyat fəaliyyətinə aid olan sosial prosesləri və 
hadisələri əhatə edir.

Sosial işin subyektlərinə aşağıdakılar aiddir:
1.Sosial yardım göstərən sosial işçilər və sosial pedaqoq

lar;
2.Sosial işi tədris edən professor-müəllim heyyəti;
3.Sosial işin inkişafını və ümumi vəziyyətini araşdıran 

tədqiqatçılar;
4.Ölkədə sosial siyasəti formalaşdıran və həyata keçirən 

idarəetmə kadrları.
Sosial iş bir nəzəriyyə kimi sosial elmlərin ənənəvi istiqa

mətlərinin (fəlsəfə, politologiya, iqtisadi nəzəriyyə, antropo
logiya, tibb elmi, psixologiya, sosiologiya, etika) qovşağında 
yerləşir.



Sosial işin problemləri sırasına sosial işin sosial siyasətlə, 
eləcədə cəmiyyətin, şəxsiyyətin münasib inkişafına cavabdehli
yi ilə əlaqədar olan xüsusi tədqiqatlar daxildir. Sosial iş sahə
sində aparılan tədqiqatların mövzusu “sosial mühit - insan” 
mürəkkəb sistemin çərçivələri ilə müəyyən olunur. Bir çox xa
rici müəlliflərin fikrinə görə sosial işdə elmi-tədqiqat fəaliyyəti 
və praktiki fəaliyyət bir-birindən asılı olmayaraq inkişaf edir.

Sosial işin bir institut kimi təsis edilməsinə dünyagörüşü 
amilləri, sosial gerçəkliyin və ziddiyyətlərin elmi cəhətdən 
dərk edilməsi cəhdləri təsir göstərmişdir. Sosial işdə vahid 
nəzəriyyə yoxdur. Bir elm kimi müxtəlif ictimai, sosial-elmi 
məktəblərlə təmsil olunur. Buna görə də sosial iş sistemi icti
mai-tarixi sistem olmaqla yanaşı mürəkkəb, açıq sistemlər 
sinfinə aiddir.

Praktik fəaliyyət kimi sosial iş sisteminin aşağıdakı ele
mentləri mövcuddur:

1. Sosial işin obyekti və subyekti (sosial iş sistemində kim 
fəaliyyət göstərir və bu fəaliyyət kimə istiqamətlənir);

2. Sosial işin sahələri (səhiyyə, təhsil, istehsalat, ictimai 
yerlər);

3. Sosial işin metodları;
4. Sosial işin formaları (adətən formalar sosial işin metod

ları və institutları ilə əlaqədədirlər; müraciətçinin həyatı 
üçün vacib olan problemlərin həlli istiqamətində həm ayrıca 
tədbirlər, həm də çoxsəviyyəli uzunmüddətli proqramlar bu 
formalara daxildir).

Sosial işin mürəkkəb sistemində müxtəlif səviyyələri 
fərqləndirmək qəbul olunub:

I. Milli səviyyə - bu səviyyə cəmiyyətin və dövlətin mü
əssisə və təşkilatlarını ehtiva edir;

II. Regional səviyyə - bu səviyyə regionun xüsusiyyətləri 
və onun təbii iqlim, iqtisadi, demoqrafik göstəriciləri 
ilə müəyyən olunur;



III. Bələdiyyə səviyyəsi - ilk növbədə şəhər səviyyəsində 
sosial işin məqsəd və vəzifələrinin realizəsində idarəet
mə bölgüsünün xüsusiyyətlərini əks etdirir. Məsələn, 
qəyyumluq, himayədarlıq problemlərinin həllində sosi
al müdafiə idarəsinin təhsil şöbəsi ilə qarşılıqlı münasi
bətləri;

IV. Lokal səviyyə - icmanın konkret xüsusiyyətləri, mədə
ni özünəməxsusluğu ilə əlaqədardır.

Sosial iş sistemi həm ictimai, həm də dövlət xarakterli 
olur. Bu sistemin tərkib hissələri kimi çıxış edən institutlar 
əhalinin sosial problemlərinin həlli ilə məşğul olan müəssi
sələrdir. Bunlara rəsmi və qeyri-rəsmi, dövlət, könüllü, icti
mai xarakterli sosial xidmətlər aiddir.

Sosial iş institutlarının ümumprofilli və ixtisaslaşmış növ
ləri fərqləndirilir.

Ümumprofilli institutlara konkret icmanın, bələdiyyənin, 
kiçik inzibati ərazilərin sakinlərinə xidmət göstərmək üçün 
fəaliyyət göstərən müəssisələr aiddir. Məsələn, ABŞ-da 
kommyuniti müəssisələri, İsveçdə sosial xidmət bürosu, Al
maniyada sosial bölmələr, Rusiyada sosial müdafiə şöbələri 
və s. Bu müəssisələrin məqsəd və vəzifələri insanların yaşa
yış yerlərinə maksimal dərəcədə yaxın olmaqla hər bir ehti
yacı olan insana ilkin sosial yardım göstərməkdir. Ümump
rofilli müəssisələrin xüsusiyyətləri konkret ölkədə sosial yar
dım modelinin özünəməxsusluğu ilə əlaqədardır.

Almaniyada sosial bölmələr özlərinin birbaşa vəzifələri 
ilə yanaşı məhkəmə və bələdiyyə orqanlarının vəzifələrini 
yerinə yetirirlər. Məsələn, sosial yardımın bu və ya digər nö
vünün alınması üçün ərizələrin tərtib edilməsi, uşaqlara qay
ğının qiymətləndirilməsi, qarşılıqlı kömək qruplarına məslə
hətli yardım və s.

İsveçdə sosial xidmətlər bürosu sosial planlaşdırmada fəal 
iştirak edir. İcmada demoqrafik proseslərin təhlilində iştirak 



edir, sosial sistemin inkişafı üzrə öz tövsiyyələrini formalaş
dırır.

İxtisaslaşmış müəssisələr əhalinin müəyyən kateqoriyala
rına sosial xidmət göstərirlər. Məsələn, reabilitasiya mərkəz
ləri, sığınacaqlar, diaqnostik mərkəzlər. Sosial işin bütün 
modelləri çərçivəsində belə müəssisələr konkret problemlə 
əlaqədar peşəkar kömək göstərməyə istiqamətləniblər.

Reabilitasiya mərkəzləri insanların (reabilitantların) fiziki, 
psixoloji, sosial və əxlaqi-mənəvi bərpası ilə məşğul olan 
təşkilatlardır. Adətən belə təşkilatlara sinir sisteminin, dayaq 
hərəkət aparatının əlilliyə gətirib çıxaran xəstəliklərdən əziy
yət çəkən, eləcə də psixi və davranış pozuntuları olan insan
lar müraciət edir. Reabilitasiya mərkəzlərində bərpaedici tib
bi, psixoloji, sosial psixoterapevtik yardım göstərilir.

Reabilitasiya mərkəzlərini profil prinsipinə görə aşağıdakı 
növlərə bölmək olar:

1. Kardioreabilitasiya mərkəzləri;
2. Neyroreabilitasiya mərkəzləri;
3. Ortopedik reabilitasiya mərkəzləri;
4. Müxtəlif asılılıqlardan əziyyət çəkənlər üçün mərkəzlər;
5. Hərbi-tibbi reabilitasiya mərkəzləri.
Sığınacağın xüsusi növü kimi şelter çıxış edir (afford/gi- 

ve/offer/provide shelter - sığınacaq vermək). İnsan alverinin 
qurbanları üçün xüsusi sığınacaqlar yaradılır. Belə sığınaca
ğın təyinatı insan alveri qurbanlarının müdafiəsini və mü
vəqqəti yaşamasını təmin etməkdən ibarətdir.

Sığınacağın əsas funksiyaları:
• İnsan alveri qurbanlarını, ehtimal olunan qurbanları və 

şahidləri müdafiə etmək;
• İnsan alveri qurbanlarına, ehtimal olunan qurbanlara 

köməklik göstərmək;
• İnsan alveri qurbanlarının və ehtimal olunan qurbanla

rın lazımi ehtiyaclarını təmin etmək;



• İnsan alveri qurbanları və ehtimal olunan qurbanlar 
üçün layiqli həyat və yaşayış şəraitini yaratmaq;

• İnsan alveri qurbanlarına və ehtimal olunan qurbanlara 
təxirəsalınmaz tibbi, psixoloji, sosial və hüquqi yardım gös
tərmək;

• İnsan alveri qurbanları və ehtimal olunan qurbanlar ba
rədə reabilitasiya və reinteqrasiya tədbirlərinin həyata keçi
rilməsi üçün əlverişli şəraiti, öz repatriasiyasını gözləyən 
qurbanlar, habelə sübutlar təqdim edən qurbanlar üçün təhlü
kəsiz mühiti təşkil etmək.

Diaqnostik mərkəzlərdə tibbi-genetik məsləhətləşmə hə
yata keçirilir. Buraya daxildir:

a) İlkin məsləhətləşmə (genetik tədqiqatların nəticələrin
dən sonrakı interpretasiya ilə);

b) Sitogenetik tədqiqatlar (xromosomların analizi);
c) Molekulyar-genetik tədqiqatlar.

Məşğələ dərsinin sualları
1 )Sosial işin tədqiqat predmeti, obyekti, xüsusi problemləri.
2)Praktik fəaliyyət kimi sosial iş sisteminin elementləri.
3)Sosial işin mürəkkəb sistemində müxtəlif səviyyələr.
4)Sosial iş institutlarının ümumprofilli və ixtisaslaşmış 

növləri.

3. Sosial işin etikası. Sosial işin etikasının 
funksiyaları və prinsipləri

Sosial işin əsas dəyərləri insanların bərabərliyinə və ləya
qətinə olan hörmət hissləridir. İnsan maraqlarının müdafiəsi, 
ədalətin qorunub saxlanılması sosial işin bütün fəaliyyət sfe
ralarının əsasını təşkil edir.

1994-cü ilin iyul ayında Şri - Lankanın Kolombo şəhərin
də sosial işçilərin Beynəlxalq Federasiyasının ümumi iclası 



“Sosial işin etikası: prinsiplər və standartlar" adlı sənəd qə
bul etmişdir. Bu sənəddə sosial işin əsas etik prinsipləri öz 
əksini tapmışdır.

Sosial işin etik qaydalarını tədqiq etmək üçün dünyanın, 
eləcədə Azərbaycanın etik ənənələrini, onların yaranma və 
inkişaf tarixini bilmək lazımdır.

. “Etika" termini qədim yunan dilində “etos” sözündən ya
ranıb, mənası “adət” deməkdir. Onun tədqiqat obyekti əxlaq, 
cəmiyyətdə onun inkişafı, normaları və roludur. Əxlaq və 
mənəviyyat haqqında fəlsəfi təlimi adlandırmaq üçün Aristo
tel tərəfindən “etika” termini ilk dəfə elmə gətirilmişdir. Eti
ka - insanın gündəlik fəaliyyətində, onun qarşısına çıxan əx
laq və mənəviyyat məsələlərini nəzəri səviyyədə araşdırma
ğa xidmət edir. Nəzəri biliklər praktika ilə bilavasitə münasi
bətdə olduğundan o, insanın praktiki fəaliyyətini müəyyən 
mənada əsaslandırır. İnsanın praktik fəaliyyətinin ən dolğun 
nümunəsi onun əmək fəaliyyətidir. Peşə etikası professional 
əxlaq haqqında elm olub peşənin mahiyyətini əks etdirən 
ideal və dəyərlərin, davranışın etik prinsipləri və normaları
nın məcmusunu təşkil edir. O, əmək prosesində insanlar ara
sında yaranan və onların professional fəaliyyətinin məzmu
nundan irəli gələri qarşılıqlı münasibətləri təmin edir. Peşə 
etikası professional qrupun mənəvi baxımdan özünü dərk et
məsi, onun psixologiyası və ideologiyasıdır.

Peşə etikası sabit norma və qaydaların məzmunu kimi hə
lə qədim dövrdə yaranmışdır. Məsələn, e.ə IV minilliyə aid 
edilən Misir yazılarında buna rast gəlinib. Lakin ilk tamam
lanmış etik komplekslərin yaranmasını mütəxəssislər əməyin 
peşələrə bölünməsi dövrünə, yəni XI-XII əsrlərdə peşə ema
latxanalarının, sexlərin yarandığı dövrə aid edirlər ki. məhz 
bu dövrdə emalatxana nizamnamələrində peşəyə, iş yoldaş
larına sosial münasibəti ifadə edən etik tələblər meydana çı
xır. Peşəyə münasibətdə həm xarici, həm də daxili amillərin 



təsiri nəticəsində dəyişikliklərə məruz qalan peşə etikasının 
əsas vəzifələri mütəxəssisin bir şəxsiyyət və səriştəli işçi ki
mi kamilləşməsi məqsədi ilə onun şüuruna təsir etmək, pro
fessional məsələlərin dolğun və səmərəli həllinə köməklik 
göstərməkdir.

Sosial iş üçün hər bir sosial işçinin öz peşə fəaliyyətində 
daşıdığı məsuliyyətin etik meyarlarının müəyyən edilməsi 
böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Sosial işin etikasının obyekti, predmeti, məqsədi, vəzifə
ləri, funksiyaları və kateqoriyaları mövcuddur.

Obyekti - mütəxəssislərin professional əxlaqıdır.
Predmeti - sosial işçilərin iş prosesində meydana çıxan 

etik münasibətləri, etik şüuru və əməlləridir.
Məqsədi - peşə fəaliyyətinin sosial cəhətdən bəyənilən məz

mun və mahiyyətini təmin etmək və qoruyub saxlamaqdır.
Vəzifəsi - sosial qrupların, birləşmələrin münasibətlərini, 

davranış və hərəkətlərini normativ cəhətdən nizama salmaqdır.
Sosial işin etikasının əsas kateqoriyaları aşağıdakılardır:
1 .Peşəkar etik münasibətlər;
2 .Etik şüur;
3 .Etik hərəkətlər;
4 .Mütəxəssisin peşə borcu.
Etik münasibətlər bir kollektivin üzvləri arasında, sosial 

işçilər və onlara müraciət edənlər arasında, sosial işçilər və 
müraciətçilərin sosial əhatəsi arasında, sosial işçilər və müx
təlif müəssisələr, təşkilatlar arasında yaranır.

Sosial işçinin etik şüuru peşə münasibətləri prosesində ya
ranan sosial gerçəkliyin və fəaliyyətin əksidir. Mütəxəssisin 
şüurunda obyektiv sosial zərurət və ictimai təlabatlar lazımi 
davranış və ideya kimi əks olunur.

Etik hərəkətlər dedikdə sosial iş sahəsində çalışan mütə
xəssislərin onlara müraciət edənlərlə etik davranış çərçivə
sində ardıcıl hərəkətləri başa düşülür.



Mütəxəssisin peşə borcu dedikdə sosial işçilərin bilikləri, 
peşə vərdişləri və səriştələri çərçivəsində onlara yardım üçün 
müraciət edənlərə köməklik göstərməkləri nəzərdə tutulur.

Peşə fəaliyyəti prosesində yaranan professional davranış 
və münasibətləri tənzimləyən mənəvi normalar sosial işdə 
müəyyən funksiyaları yerinə yetirir. Sosial işin etikasının 
funksiyaları aşağıdakılardır:

l.Qiymətləndirici;
2.Tənzimedici;
3 .Təşkiledici;
4 .İdarəedici;

’ 5.Motivasiyaedici;
ö.Tərbiyəedici;
7.Sabitləşdirici;
8 .Kommunikativ;
9 .Proqnostik;
lO .Ziddiyyətləri həll etmə funksiyası;
1 l.Sosiallaşdırıcı.
Sosial işin əsas etik prinsipləri aşağıdakılardır:
1. Müraciətçinin (klientin) onun özü və cəmiyyət üçün ar

zuolunmaz əməllərinə və onların nəticələrinə görə sosial iş
çinin şəxsi məsuliyyət daşıması;

2. Müraciətçi (klient) ilə birgə işin hər bir mərhələsində 
onun şəxsi qərar qəbul etmək hüququna hörmət;

3. Müraciətçinin (klientin) şüurlu maraqlarına riayət olun
ması;

4. Məxfilik (konfıdensiallıq, anonimlik);
5. Müraciətçiyə münasibətdə yanlış təsəvvürlərin və mən

fi rəylərin olmaması.
Sosial işçinin şəxsi mənəvi keyfiyyətlərinə aşağıdakılar 

aiddir:
1. obyektivlik;
2. vicdanlılıq;
3. dürüstlük.



Məşğələ dərsinin sualları
1 )Sosial işin əsas dəyərləri.
2)Peşə etikası sabit norma və qaydaların məzmunu kimi.
3)Sosial işin etikasının əsas kateqoriyaları.
4)Sosial işin əsas etik prinsipləri.

4. Sosial işin nəzəri əsasları və qanunauyğunluqları

Sosial iş nəzəriyyəsində həm fənlərarası kateqoriyalar 
(məsələn, klient, müraciətçi, dövlət, hüquqi status, büdcə, 
ailə, sağlamlıq, yardım və s.), həm də əksər hallarda sırf so
sial iş sahəsində istifadə olunan kateqoriyalar işlənilir (məsə
lən, çətin həyat şəraiti, sosial müdafiə, sosial yardım, sosial 
təminat, sosial xidmət, sosial dəstək və s.).

Çətin həyat şəraiti qrupun və ya icmanın, insanın həyat 
fəaliyyətini pozan və ya pozulmasına təhlükə yaradan şərait
dir. Bu elə bir şəraitdirki o, kənardan köməksiz, yardımsız 
aradan qaldırılmır.

Sosial müdafiə dövlətin və ya cəmiyyətin bütün vətən
daşlarını sosial təhlükələrdən qorumağa yönəldilən, əhalinin 
müxtəlif kateqoriyalarının həyat fəaliyyətinin pozulmasına 
imkan verməyən tədbirlər kompleksi kimi çıxış edir.

Sosial yardım konkret ehtiyac duyulanda yaranan fəaliy
yət növüdür. Sosial yardımın növləri aşağıdakılardır:

1 .Tibbi.
2 .Hüquqi.
3 .Psixoloji.
4 .Maddi.
Sosial təminat sosial xidmətin müraciətçilərinə maddi-ic

timai ehtiyatın bir hissəsinin verilməsini nəzərdə tutur.
Sosial xidmət müxtəlif kateqoriyaların'nümayəndələrinin 

təlabatlarının ödənilməsinə yönələn fəaliyyətdir.
Sosial dəstək müraciətçiyə davranışında öz xəttini qurma

ğa köməklik göstərən fəaliyyətdir.



Sosial işin prinsiplərini bir neçə qrupa bölmək olar.
I qrup prinsiplər ehtiyacı olan və sosial xidmət sisteminin 

müraciətçisinin obrazı əsasında qurulur və özündə aşağıdakı 
prinsipləri birləşdirir.

a)Sosial işçinin müraciətçisində öz güclərinə arxalandırıl- 
masına yönələn prinsip (sosial xidmətin müraciətçisində so
sial mühitin xoşagəlməz təsirlərinin qarşısında durmaq qabi
liyyətlərinin inkişaf etdirilməsi);

b)Konfıdensialhq və ya anonimlik (müraciətçi haqqında 
əldə olunan məlumatın qorunub saxlanılması və heç kimə 
deyilməməsi);

c)Universalhq (müraciətçinin dini. irqi, cinsi, milliyəti. si
yasi düşüncələrindən asılı olmayaraq ona obyektiv münasi
bətin göstərilməsi);

d)Toleranthq (sosial xidmətin müraciətçisi tərəfindən nü
mayiş olunan hər bir davranışa dözümlü münasibət).

II qrup prinsiplər sosial işin bir yardımçı fəaliyyət kimi 
xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Bura aiddir:

a)Müraciətçinin mərkəzə qoyulması prinsipi;
b)Profilaktik yönüm prinsipi (risk zonalarının üzə çıxarıl

ması, sosial və şəxsi təhlükələrin qarşısının alınması);
c)Sosial reaksiya vermək prinsipi (sosial xidmətlər siste

mi hər zaman yardım haqda daxil olan sifarişlərə reaksiya 
vermək vəziyyətində olmalıdır);

d)Müdaxilənin təsirinin yoxlanılması.
III qrup prinsiplərin əhəmiyyəti, ictimai və dövlət ehtiy- 

yatlarının sosial işdə oynadığı vacib rolu ilə izah olunur. Bu
ra daxildir:

a)Vətəndaşların sosial hüquqlarının qorunması prinsipi.
b) Sosial ehtiyyatların artırılması prinsipi, səmərəlilik 

(mövcud ictimai fondların xərclənməsində rasionallıq, müx
təlif mənbələrdən əlavə maddi-təşkilati ehtiyyatların cəlb 
olunması).



Məşğələ dərsinin sualları
l)Sosial iş nəzəriyyəsində istifadə olunan fənlərarası kate

qoriyalar.
2)Sosial yardımın növləri.
3)Sosial işin prinsipləri.

5. Sosial işin metodları və texnologiyaları

Peşəkar sosial iş metodları müxtəlifdir və onları aşağıdakı 
göstəricilərə əsasən təsnif etmək olar:

1.Sosial işin forması və istiqamətinə görə (təşkilati, sosial- 
psixoloji, sosial-pedaqoji, sosial-tibbi, sosial-ekoloji və s.);

2.Sosial işin obyektinə görə (fərdi, qrup, icma);
3.Sosial işin subyektinə görə (xüsusi mütəxəssis tərəfin

dən tətbiq olunmuş kollektiv sosial xidmət və sosial işin ida
rə orqanları tərəfindən tətbiq olunmuş sosial xidmət).

Bununla yanaşı sosial işin obyektinə görə bir qədər geniş 
yayılmış təsnifat mövcuddur:

1 .Fərdi iş (sosial işçi - müraciətçi - klient);
2 .Qrupla iş (ailə qrupunda və ailə vasitəsi ilə);
3 .İcmada iş (mikrososial mühitdə sosial iş).
Sosial işin metodları dedikdə mütəxəssis, sosial xidmət 

tərəfindən subyektin sosial işin obyektinin daxili və xarici 
ehtiyyatlardan istifadəsi prosesinin idarə olunmasının ümu
miləşdirilmiş üsulları başa düşülür. Sosial işin metodları sis
temi bərpa metodları kimi təqdim oluna bilər. Bərpanın ən 
geniş yayılmış növləri isə tibbi, peşə, sosial-pedaqoji və psi
xoloji növləridir. Bundan əlavə, hazırda mövcud olmayan 
ehtiyyatın müvəqqəti əvəz olunması metodu da istifadə olu
nur. Ehtiyyatların bir başa ötürülməsi metodu (pensiyalar, 
müavinətlər, imtiyazlar), ehtiyyatların rezervləşdirilməsi me
todu (sosial sığorta) istifadə olunur.

Sosial işin metodları sisteminin digər variantı aşağıdakı 



metodları özünə daxil edir:
1 .Sosial-iqtisadi metodlar (sosial iş mütəxəssisinin müra- 

ciətçinin maddi, ailə, əxlaqi, milli və digər sosial mənafe və 
təlabatlarına təsir göstərməyə köməklik edən üsullar);

2 .Təşkilati-sərəncam verən metodlar (bu metodlar dövlə
tin normativ-hüquqi aktlarına arxalanır);

3 .Psixoloji-pedaqoji metodlar (müraciətçinin özünühiss 
etməsinə və davranışına sosial-psixoloji mexanizmlər vasitə
si ilə təsir).

Sosial işdə elmi-tədqiqat metodları da istifadə olunur. 
Bunlar aşağıdakılardır

l .Ümumməntiqi metodlar (analiz, sintez, müqayisə və 
modelləşdirmə);

2 .Ümumelmi metodlar (sosial-pedaqoji tədqiqatların nə
zəri təhlili və sintezi, təcrübənin öyrənilməsi və ümumiləşdi
rilməsi, eksperiment, ekspert qiymətləndirilməsi metodu);

3 .Tarixi metodlar (genetik metodlar, tarixi müqayisələr);
4 .Sosioloji metodlar (anketləşdirmə, intervyu, monitorinq, 

sosiometrik metodlar);
5.Psixoloji metodlar;
ö.Riyazi-statistik metodlar.
İnsan həyatında sosial münasibətlərin və proseslərin sosi

al xidmət istiqamətinə yönəldilən dəyişdirilməsi və tənzim
lənməsinin optimal üsulları haqqında bilik sistemini sosial 
işin texnologiyası kimi təqdim etmək olar. Sosial işin texno
logiyası müraciətçinin ehtiyyatlarının fəallaşdırılmasına və 
çətin həyat şəraitindən çıxmağa nail olmağa yönəldilən sosi
al iş sahəsində çalışan mütəxəssisin peşə ustalığında və fərdi 
texnikasında əsaslanan hərəkətlərin ardıcıllığıdır.

Peşə ustalığı dedikdə sosial iş üzrə mütəxəssisin şəxsi və 
işçi keyfiyyətlərinin, onun bilik və təcrübəsinin üst üstə düş
məsi başa düşülür. Fərdi texnika müraciətçinin onun çətin 
həyat şəraitinin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə etdiyi 



lazım olan bacarıq və vərdişlərin cəmidir.
Sosial işin texnologiyası aşağıdakı prinsiplərin əsasında 

həyata keçirilir:
1.Profilaktik yönüm prinsipi;
2.Sosial işin texnologiyasının reallaşdırılması sahəsində 

dövlət zəmanətlərinin təqdim olunması prinsipi;
3.Sosial xidmətlərin alınmasında və'onların müraciətçilə- 

rin bütün kateqoriyaları üçün bərabər imkanlarının təminatı 
prinsipi;

4.Sosial işin texnologiyasının müraciətçinin fərdi tələbat
larına yönümü prinsipi;

5.Sosial işin texnologiyalarının istifadəsinin nəticəliliyinə 
dövlət hakimiyyət orqanlarının məsuliyyəti prinsipi.

Sosial işin texnologiyasının başlıca anlayışlarına metodi
ka (ümumi, konkret, xüsusi), sosial işin formaları və metod
ları aiddir.

Ümumi metodika özündə işin məqsədini, vəzifələrini bir
ləşdirən proqramdır. Ümumi metodikaya əhalinin sosial xid
mətinin stasionar müəssisəsində sosial-bərpa metodikasını, 
qeyri-stasionar müəssisəsində isə dövlət yardımının təqdim 
olunması metodikasını aid etmək olar.

Konkret metodika sosial işin konkret formasının həyata 
keçirilməsində müraciətçi ilə qarşılqlı hərəkətlərin üsulları
nın ardıcıllığıdır. Bu üsullara aiddir:

1) ilkin qəbul;
2) sosial patronaj.
İlkin qəbul zamanı sosial işçi ona müraciət etmiş vətənda

şı (və ya özünün müraciət etdiyi vətəndaşı və ya vasitəçi 
olan vətəndaşı) çətin həyat şəraitinə gətirib çıxaran amillər 
haqda məlumat toplayır. Bu amillərə aiddir:

1) müraciətçinin yaşı və cinsi;
2) müraciətçinin yaşadığı yer;
3) müraciətçinin çalışdığı yer (əgər varsa);



4) müraciətçinin 18 yaşa qədər uşaqlarının olub olmaması 
haqda məlumat.

Sosial patronaj müraciətçiyə diaqnostik sosial bərpa məq
sədi ilə evdə baş çəkmənin formasıdır.

Xüsusi metodikaya xüsusi məsələlərin effektiv həllini nə
zərdə tutan yardım sistemi aiddir. Xüsusi metodika nümunə
si kimi yetkinlik yaşma çatmayanlar üçün sosial bərpa mər
kəzində tərbiyə alanın özünəxidmət vərdişlərinin inkişafı 
metodikası ola bilər (məsələn, qapını açarla açmaq və bağla
maq, gigiyenik proseduralara riayət etmək, paltarı geyinib- 
soyunmaq vərdişlərinə yiyələnmək).

Sosial işin texnologiyasının məzmununun təşkilati forma
ları fərdi və qrup formalarına bölünür.

Fərdi formalara aiddir:
ilkin qəbul;
məsləhətvermə.
Qrup formalarına aiddir:
məşğələ-praktikum;
kollektiv yaradıcı işlər;
sosial treninq və təlimlər.
Sosial diaqnostika zamanı sosial işçi insanlarla münasi

bətdə müvəffəqiyyətin əldə olunmasını təmin edən müraciət
çinin şəxsi ehtiyyatlarım və sosial əhatənin rezerv imkanları
nı üzə çıxarır.

Sosial profilaktika insanların həyatının normal səviyyəsi
nin qorunmasına yönəldilmiş tədbirlər sistemidir.

Sosial adaptasiya müraciətçinin sosial mühitə fəal şəkildə 
daxil olunması prosesidir.

Sosial reabilitasiya müraciətçinin statusunun bərpasına; 
onun maddi müstəqilliyinə nail olunmasına dəstək olan me
todlar kompleksidir.

Sosial terapiya müraciətçinin qabiliyyətinin inkişafına və 
kompensasiyasına dəstək olan texnikaların cəmidir. Sosial 



terapiyanın xüsusi növü artterapiyadır. Artterapiya qədim za
manlardan bəri insanların fərdi müalicə metodu kimi istifadə 
olunur. Stress, depressiya, əsəbilik, gərginlik - bütün bunla
rın qarşısını almaq üçün hər bir insan özü-özünü müalicə et
məyə qadirdir. İnsan yaradıcılıqla məşğul olduqda beynində
ki fikirlər ilhamlanmaqla əvəzlənir, problemlər ikinci plana 
keçir.

Artterapiya daha çox psixoterapiya metodu kimi tanınır. 
Növləri aşağıdakılardır:

1 )Musiqi terapiyası;
2)Xoreoterapiya (rəqs terapiyası);
3)Aromaterapiya (ətirlərlə və müxtəlif qoxularla müali

cə);
4)Rəng terapiyası;
5)Ebru sənəti;
6)Biblioterapiya;
7)Maska terapiyası;
8)Duluzçuluq və gillə terapiya;
9)Origami;
10)Oyun terapiyası;
1 l)Foto terapiya;
12)Qum terapiyası;
13)Nağıl terapiyası;
14)Gül terapiyası;
15)Gön (dəri) terapiyası;
16)Akvaterapiya.
Artterapiya incəsənətlə müalicəni nəzərdə tutur və bu 

müalicənin məqsədləri pasientin psixoemosional durumuna 
təsir etməkdir. Artterapiyanın məqsədi psixi durumun ahəng- 
ləşdirilməsidir və bu ahəngləşdirməni özünüdərk və özünüi- 
fadə etmək qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi vasitəsi ilə hə
yata keçirmək mümkündür. İncəsənət vasitəsi ilə müxtəlif 
hiss və emosiyaları ifadə və tədqiq etmək olar, məsələn, mə



həbbət, nifrət, qəzəb, qorxu, sevinc və s.
Artterapiya terminini 1938-ci ildə rəssam Adrian Xill el

mi dövriyyəyə gətirmişdi. A. Xill bu metoddan sanatorilərdə 
vərəm xəstələri ilə iş apardığı dövrdə istifadə etmişdi. 1960- 
cı ildə Amerikada Artterapiya assosiasiyası yaradılmışdı.

Psixoanaliz mövqeyindən artterapiyanın əsas mexanizmi 
sublimasiyadır. Sublimasiya psixikanın qoruyucu mexaniz
midir və ilk dəfə Ziqmund Freyd tərəfindən tədqiq olunub. 
Sublimasiya ilə enerjinin yenidən ötürülməsi həyata keçirilə 
bilər. Sublimasiya sosial cəhətdən mümkün olan məqsədlərə 
nail olmağa və daxili gərginliyin aradan götürülməsinə isti
qamətlənib.

Məşğələ dərsinin sualları
l)Peşəkar sosial iş metodları.
2)Sosial işdə elmi-tədqiqat metodları
3) Sosial işin texnologiyası.
4)Sosial terapiyanın xüsusi növü kimi çıxış edən artterapi

ya haqqında.

6. Sosial işin metodoloji əsasları və 
digər elm sahələri ilə əlaqələri

Sosial iş bir sıra elmlərlə sıx əlaqədədir. Məsələn sosiolo
giya, sosial psixologiya, sosial pedaqogika, ümumi psixolo
giya, fəlsəfə, politologiya, iqtisadi nəzəriyyə, hüquqşünaslıq 
və s.

Sosiologiya ilə sosial işin sırf qarşılıqlı əlaqəsinin möv
cudluğuna baxmayaraq bu əlaqənin dəqiq aydınlaşdırılması 
zərurəti daima gündəmdə olmuşdur. Sosial iş nəzəriyyəsinin 
təhlili belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, onların böyük 
əksəriyyəti bu və ya digər sosial konsepsiya əsasında təşəkkül 
tapmış və sosial problemlərin həllində tətbiq olunmuşdur.



Sosiologiyanın banisi fransız alimi Ogüst Kont olmuşdur. 
Ondan əlavə bu elmin baniləri sırasında Herbert Spenser, 
Maks Veber, Karl Marksın adlarını qeyd etmək olar. Həm 
elmi, həm də tətbiqi planda bir elm kimi sosiologiyanın 
predmeti və tədqiqat obyektinin xüsusiyyətlərini müxtəlif so
sioloji cərəyan və məktəb nümayəndələrinin nəzəriyyə və fi
kirləri kontekstində öyrənmək səmərəli Olardı. Belə nəzəriy
yələr sırasına sosiologiyada məşhur olan pozitivizm cərəya
nını və onun Kont, Spenser kimi nümayəndələrini aid etmək 
olar. Pozitivizmin nümayəndələri pozitiv sosial nəzəriyyəni 
yaratmağa cəhd göstərmiş və onun təbiət nəzəriyyələri qədər 
mühüm və əhəmiyyətli olacağını əsaslandırmağa çalışmışlar. 
Klassik pozitivizim müşahidə, ictimai proseslərin müqayisə
si. tarixi-sosioloji təhlil, riyazi metodlar kimi elmi üsullarla 
öz mövqelərini təsdiqləməyə çalışırdı. Pozitivist sosiologiya 
sosial işin nəzəriyyə və praktikasının tətbiqi (empirik) əsas
larından birini təşkil edir. Sosial işin cəmiyyətdə yerinin 
dərk edilməsi nöqteyi nəzərdən pozitivistlərin sosiologiyanı 
sosial fizika kimi dəyərləndirməsi haqda təsəvvürləri də çox 
önəmlidir. Çünki bu təsəvvürlərə rəğmən cəmiyyət vahid bir 
sistem kimi nəzərdən keçirilir. Bu baxışları bir qədər sadə
ləşdirsək, onda onların sosial iş üçün əhəmiyyətli olduğunu 
görmüş olarıq.

Sosiologiyanın digər cərəyanı funksionalizmdir. Bu cərə
yan cəmiyyətin və sosial əlaqələrin ayrı-ayrı fraqmentlərini 
nəzərdən keçirərkən onların yerini və rolunu daha geniş əla
qələr sistemində müəyyənləşdirir, sistemli şəkildə öyrənir. 
Bu nöqteyi nəzərdən sosial iş insan toplusunu daha böyük 
münasibətlər sisteminin hissəsi kimi nəzərdən keçirir. O, cə
miyyətin sabitliyinə təminat yaradır. Sosiologiyada funksio
nal üslubun özünəməxsusluğu fransız alimi Emil Dürkheym, 
ingilis alimi Borislav Malinovski və başqalarının əsərlərində 
öz əksini tapmışdır. Onların fikrinə görə funksionalizm icti



mai hadisələrin sosial strukturun elementlərinin funksiyaları
nın müəyyənləşdirilməsidir. Funksionalizm sosial işin nəzəri 
və tətbiqi sahələri üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, 
sosial işçilərin funksiyalarını nəzərdən keçirərkən tədqiqatçı 
funksionalizm ideyalarına əsaslanaraq onların rollarını, vəzi
fələrini, həmin vəzifələrin konkret şəraitdə gerçəkləşdirə bil
mək qabiliyyətlərini sistemləşdirə bilər.

Sosial iş və sosiologiya arasında müvafiq əlaqələrin nü
munəsi kimi ehtiyacı olan ailələrə praktik yardımın göstəril
məsi yönümündə sosiologiyanın rolundan bəhs etmək lazım
dır. Bu məqsədlə sosial mənşəyindən və statusundan asılı 
olaraq ailələri qruplaşdırmaq, onların vəziyyətinin səviyyəsi
ni nəzərə alaraq kömək strategiyası hazırlamaq, ailənin özü
nümüdafiə imkanlarını nəzərdən keçirmək lazımdır. Köməyə 
ehtiyacı olan ailələrin sosioloji qruplaşdırılmasının əsas 
meyyarları aşağıdakılardır:

1 .Yaşayış minimumu nəzərə alınmaqla ailədə adam başı
na düşən minimum gəlir;

2 .Ailədə uşaqların və himayədə olanların sayı;
3 .Bir yaxud iki valideynin olmaması;
4 .Ailə üzvlərinin səhhəti;
5 .Ailənin yaşh üzvlərinin əmək qabiliyyəti;
6 .Torpaq sahəsinin, mənzilin mövcudluğu;

• • 7.Ailə üzvlərinin cəmiyyətdə sosial statusu və rolu.
Köməyə ehtiyacı olan sosial qrupların xüsusiyyətləri nə

zərə alınmaqla sosial işin struktur və psixososial nəzəriyyə
ləri baxımından yuxarıda qeyd olunanlara müəyyən əlavələr 
ola bilər. Məsələn, sosial işdə ailənin sosial statusu bir o qə
dər önəmli deyil, lakin sosiologiyada əhalini sosial vəziyyə
tinə görə təsnif etmək üçün bu çox vacib meyardır.

Sosial iş sahəsində aparılan tədqiqatlar sosioloji göstərici
lərə və təhlil metodlarına əsaslanır. Məsələn, “risk qrupu”na 
aid müraciətçilərin tərcümeyi halını yazarkən sosial işçilər 



intervyu, anketləşdirmə, arxiv sənədlərin təhlili və başqa so
sioloji metodlardan istifadə edirlər.

Sosial işin metodoloji əsası kimi fəlsəfə çıxış edir. Bu elm 
insan qarşisında duran bu və ya digər probemlərin başa dü
şülməsi üçün ümumi prinsip və metodları müəyyən edir. Tə
biətin, cəmiyyətin və təfəkkürün inkişafının ümumi qanunla
rı haqqında elm kimi çıxış edən fəlsəfə, dünyaya və bu dün
yada insanın tutduğu mövqeyə ümumiləşdirilmiş baxışlar 
sistemini işləyib hazırlayır. Sosial işçinin bütün fəaliyyəti in
sanla onun ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqələri ilə bağlıdır. Sosi
al işin funksional əsası və mənəvi-əxlaqi ölçüsü kimi huma
nizm çıxış edir bu da sosial işin əsas fəlsəfi mənasıdır. Sosial 
işin problemlərinin başa düşülməsi üçün sosial fəlsəfənin bö
yük əhəmiyyəti var. Sosial iş üçün sosial zaman və sosial 
məkan, münaqişə, həyat tərzi və s. universal sosiomədəni ka
teqoriyalar olduqca önəmlidir.

Sosial işin bir çox yanaşmaları bu və ya digər psixoloji tə
səvvürlərə arxalanır. Sosial işin diaqnostik nəzəriyyəsinin 
əsası kimi psixoanaliz çıxış edir. Sosial işin təcrübəsi üçün 
aşağıdakı cərəyanlar xüsusi önəm daşıyır:

Psixodiaqnostika (sosial proqnozlaşdırma, məsləhətvermə 
və psixoterapevtik yardım);

Psixoloji məsləhət (hər hansı bir məqsədə nail olmaq, 
üçün davranışın daha effektiv təşkili üçün psixi cəhətdən 
normal insanlara yardımın göstərilməsi).

İnsanın daxili aləmi haqqında elm kimi çıxış edən müasir 
psixologiya insanın həyatını daha mənalı etməyə, fərdi qabi
liyyətlərini reallaşdırmağa köməklik göstərir. Sosial işin nə
zəriyyəsinin işlənib hazırlanmasında psixologiya sahəsində 
fəaliyyət göstərən müxtəlif ölkələrin tədqiqatçıları iştirak 
edirdilər. Məsələn, Qərbdə onun inkişafına Ziqmund Freyd, 
Frederik Skinner, Jao Piaje və b. təsir göstərmişdilər.

Ziqmund Freyd (1856-1939) insanın psixikasının təzahür



lərinin tibbi-bioloji konsepsiyasının çərçivəsindən kənara çı
xan psixoanaliz nəzəriyyələrinin banisidir. O, insanın fəaliy
yətinin əsas stimullarını təhlil etmişdir.

Frederik Skinner (1904-1990) insanların davranışının ida
rə olunması problemlərini tədqiq etmişdir və qeyd etmişdir 
ki, burada 3 amili nəzərə almaq lazımdır:

1 .İnsanın müəyyən reaksiyasına təkan verən hadisələr;
2 .Reaksiyanın özünü;
3 .Nəticələri.
Jan Piaje (1896-1960) uşağın sosiallaşmasının şəxsiyyətin 

fərdi inkişafı ilə əlaqəsi konsepsiyasını təqdim etmişdir.
Sosial iş sosial pedaqogika ilə əlaqədədir. Tarixən sosial 

kömək öz qarşısına sosial tərbiyə vəzifəsini də qoyurdu. So
sial pedaqogika XİX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində yaran
mışdır və bu elmin yaranmasını tədqiqatçı Paul Natorpun adı 
ilə əlaqələndirirlər. Natorp pedaqogikanın əsas vəzifəsini in
sanın tərbiyəsi üçün əlverişli sosial şəraitin üzə çıxarılmasın
da görürdü. Hələ qədim yunan mütəfəkkirləri Demokrit. Pro- 
taqor, Sokrat, Platon, Aristotel tərbiyənin dövlətin siyasəti 
ilə əlaqələri haqqında fikirlər söyləmişdilər. XVIII əsrin 
fransız materialistləri tərbiyənin sosial islahatlar üçün önəmli 
olduğunu qeyd etmişdilər.

Sosial pedaqogika özündə ailə, vətəndaş, din və hüquqi 
tərbiyəni birləşdirir. Sosial pedaqogika insana məqsədyönlü 
təsir göstərir və insanın bütün sosial kateqoriyalarının, eləcə 
də yaş qruplarının sosial tərbiyəsini tədqiq edir.

Sosial pedaqogikanın cərəyanları:
1 .Məktəbəqədər pedaqogika;
2 .Məktəb pedaqogikası;
3 .Peşə təhsilinin pedaqogikası;
4 .Bağlı müəssisələrin pedaqogikası (uşaq evləri, internat

lar, pansionatlar, ahıllar evləri, həbsxanalar, təcridxanalar və 
s.);



5 .Klub işinin pedaqogikası;
ö.Hərbi pedaqogika;
7 .İstehsalat pedaqogikası;
8.Sosial işin pedaqogikası.
Uşaqların, yeniyetmələrin sosial tərbiyəsinin əsas ocaqları 

ailə, təhsil müəssisələri və sosial mühitdir. Yaşa dolmuş in
sanların sosial tərbiyəsinin əsas formaları könüllü cəmiyyət
lər, ailə klubları və s. Yaşa dolmuş insanların sosial tərbiyəsi 
məsələlərini androqogika araşdırır. Sosial pedaqogika ailə 
tərbiyəsi, dini və ictimai tərbiyənin milli xüsusiyyətlərini nə
zərə alır, ona görə də sosial işçi sosial tərbiyənin yerli və xa
rici təcrübəsi ilə yaxından tanış olmalıdır.

Sosial iş antropologiya ilə əlaqədədir: Antropologiya - 
cəmiyyətin sosiomədəni təşkilinin erkən formalarını, sosial- 
etnik icmaların həyat tərzini, ənənələrini, məişətini öyrənən 
elmdir. Sosial işi antropologiya ilə birləşdirən anlayış sosial 
məkan anlayışıdır, yəni cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin ərazi- 
məkani aspekti, təbiətin sosial cəhətdən kəşf olunan hissəsi.

Məşğələ dərsinin sualları
l)Sosial işin fəlsəfə ilə əlaqələri.
2)Sosial işin sosiologiya ilə əlaqələri.
3)Sosial işin psixologiya ilə əlaqələri.
4)Sosial işin pedaqogika, androqogika və antropologiya 

ilə əlaqələri.

7. Sosial işin beynəlxalq təcrübəsi

II Dünya Müharibəsindən sonra sosial iş konsepsiyasında 
Amerika yanaşması üstünlük təşkil edirdi. ABŞ keçmiş müs
təmləkələrə, yeni demokratiyalara sosial işin peşəkar təlim 
sistemini yaratmaqda köməklik göstərirdi. ABŞ-da sosial iş
çilərin təlim proqramlarının aparıcı sahələri aşağıdakılardır:



1 .Sosial təminat sahəsində siyasət və xidmətlər;-
2 .İnsan davranışı və sosial mühit;
3 .İnsan təbiətinin çoxşaxəliliyi;
4 .Sosial xidmət təcrübəsi;
5 .Sosial xidmət sahəsində tədqiqat işi və praktiki təlim.
Sosial iş sahəsində mütəxəssislərin praktiki təlimində Av

ropa modeli Amerika modelindən fərqlənir. Bunun başlıca 
səbəbləri ondan ibarətdir ki, bu sahədə Avropada tarixən for
malaşmış ənənə və zəngin təcrübə var. Sosial işçilərin peşə 
hazırlığının ilk proqramları da Avropada yaranıb (əvvəlcə 
Amsterdamda, sonra isə Berlin və Londonda). Avropada 
müxtəlif fılantropik təşkilatlar fəaliyyət göstərirdi (fılantor- 
piya - humanizm və insansevərlik deməkdir). Qədim univer
sitetlərdə peşəkar hazırlığın formalaşmış sistemi mövcud idi.

Böyük Britaniyada tələbələr sosial işi 2 səviyyədə öyrə
nirlər:

1 .Kollec;
2 .Agentlik (auditoriya və praktiki kurslar).
Agentliklərin əməkdaşlarının dəstəklənməsi və təliminə 

dövlət tərəfindən böyük diqqət yetirilir. Belə əməkdaşlar təc
rübə rəhbərləri kimi çalışırlar və onların vəzifəsi - tələbələ
rin təhsil aldıqları yerdən asılı olmayaraq onların peşə vər
dişlərinin mükəmməlləşdirilməsidir. Əməkdaşların əksəriy
yəti müraciətçilərlə praktiki işdən azad olunurlar və 3 və da
ha çox tələbələrə rəhbər kimi təyin olunurlar. Praktiki təcrü
bə tələbələrin dərs vaxtının yarısını tutur.

Mütəxəssislər sosial işçilərin praktiki təliminin əsas mo
dellərini aşağıdakı formada təsvir edirlər:

1 .Tədris modellərində təcrübənin terapevtik modellərinin 
istifadəsinə əsaslanan şəxsiyyətin inkişafı modeli. Bu model
də tələbə supervayzerin klientinə çevrilir. Supervayzer - təc
rübə rəhbəridir, təlim isə fərdi şəkildə həyata keçirilir.

2 .“Şagird modeli". Burada təlim real fəaliyyət prosesində 



həyata keçirilir. Supervayzerin praktiki işinə müşahidə za
manı və işin modelinin və üslublarının qəbul edilməsi forma
sında həyata keçirilir. Tələbənin peşə yüksəlişi və supervay- 
zerlik standartlarının əsasında qiymətləndirilir.

3 .“İdarəetmə modeli”. Bu modeldə tələbəyə olan münasi
bət agentliyin əməkdaşına olan münasibətdən heç də fərqlən
mir.

4 .“Strukturlaşdırılmış təlim modeli”. Burada təlimin müx
təlif metodları istifadə olunur. Əsasında komanda təlim me
todu və təqlid (imitasiya) metodu durur.

Böyük Britaniyada sosial işin praktiki təliminin mərkəzi 
fiquru təcrübə rəhbəridir.

Fransada sosial sfera üçün mütəxəssis hazırlığı sahəsində 
çoxpilləli sistem mövcuddur. Bu sistemin əsası kimi ümum
təhsil məktəbində realizə olunan müasir peşə yönümü və pe
şədən əvvəl gələn hazırlıq çıxış edir. Sosial sfera üçün işçilə
rin hazırlıq kursuna qəbul olunmasının əsas şərti kimi xüsusi 
imtahanda üzə çıxarılan şəxsi keyfiyyətlərin, həyat təcrübə
sinin, motivasiyanın mövcudluğu, bakalavr diplomu ilə təs
diq edilən tam təhsilin olması çıxış edir. Daha yüksək səviy
yənin hazırlığı işə götürənin və təşkilatın attestasiyası və 2-3 
illik təcrübəni nəzərdə tutur. Sosial işçilərin hazırlığı treninq
lərin keçirilməsini, konkret şəraitdə fəaliyyəti, real problem
lərin həllini özündə birləşdirir.

Fransada sosial iş sahəsində mütəxəssis hazırlığının mü
hüm hissəsi regional mərkəzlərdə, institutlarda, sosial iş 
üçün heyətin hazırlığının xüsusiləşdirilmiş məktəblərində 
mərkəzləşdirilir. Sosial işçilərin hazırlığı sistemi davamlı 
təhsilin prinsipi əsasında qurulur. Tədris müəssisələrində nə
zəriyyənin öyrənilməsi, məqsədli təcrübə təşkilatlarında sta
jın artırılması, müxtəlif sosial xidmətlərlə növbələşir. Fran
sada sosial işçi və pedaqoq arasında kəskin fərq yoxdur. Bu
rada sosial fəaliyyət sferasını əhatə edən bir neçə peşələr 



mövcuddur. Bunlar peşə səriştəliyi meyarlarına, fəaliyyətin 
məqsəd və vəzifələrinə görə “sosial karyera" peşələri qrupu
na birləşirlər. Profilindən və ixtisaslaşmadan asılı olmayaraq 
sosial karyera peşələrinin əsas xüsusiyyəti bir tərəfdən fərd 
və ailə arasında mümkün olan vasitəçiliyi təmin etmək, digər 
tərəfdən isə şəxsiyyət və cəmiyyət, uşaqlar və böyüklər, ailə 
və cəmiyyət arasında partnyor və əlaqələndirici halqa rolunu 
yerinə yetirməkdən ibarətdir. Sosial karyera peşələrinin va
cib xüsusiyyəti kimi qeyri-rəsmi şəraitdə ünsiyyət yaratma 
qabiliyyəti çıxış edir.

Sosial pedaqoqlar və sosial işçilər təkcə müraciətçiyə (kli- 
entə) yox, həmdə onun yaxın əhatəsinə təsir göstərməyi ba
carmalıdırlar. Fransada mütəxəssislərin yetişdirilməsində va
cib xüsusiyyətlər kimi təşkilatçılıq qabiliyyəti, psixoloji sa
vadlılıq. mənəvi mədəniyyət çıxış edir. Sosial karyera peşə
ləri qrupuna ailə iqtisadiyyatı üzrə məsləhətçi, uşaqların tər
biyəçisi, sosial xidmət assistenti, gənclərin hüquq-mühafizə 
sahəsində tərbiyəçisi, sosial-mədəni fəaliyyətin animatoru 
peşələri daxildir.

Sosio-mədəni animasiya anlayışı Fransada II dünya mü
haribəsindən sonra yaranıb, asudə vaxtı humanistləşdirməyə 
yönəlib.

Sosial işçilərin hazırlığı Fransanın universitetlərindədə 
aparılır. Sosial karyera texnologiyalarının universitet diplo
mu 3 ixtisaslaşmanı nəzərdə tutur:

1.Sosio-mədəni animasiya;
2.Sosial müdafiə;
3.Xüsusiləşdirilmiş tərbiyə.
Animator profili üzrə hazırlıq 2 səviyyəni nəzərdə tutur:
1 .Qeyri-peşəkar animasiya diplomlarına hazırlıq;
2 .Peşəkar animasiya diplomlarına hazırlıq.
Qeyri-peşəkar səviyyəyə aiddir:
1 .Asudə vaxt mərkəzlərində çalışmaq imkanı verən ani



masiya funksiyalarına yararlı olması haqqında sertifikat;
2 .Gənclərin qrupları ilə çalışmaq imkanı verən animasiya 

funksiyalarına yararlı olması haqqında sertifikat.
Fransada animasiya sahəsində peşəkar diplomlar müxtə

lif səviyyədə hazırlığı yekunlaşdırır. Buna aiddir:
1 .animasiyanın metodları və texnologiyalarına yiyələnmə

yi təmin edən texnik-animatorun dövlət sertifikatı;
2 .namizəddən bakalavr diplomu və 2 illik peşə təcrübəsi 

tələb olunur.
Hazırda Fransanın sosial iş sistemi ən effektiv sistemlər

dən biri sayılır.
Müasir dövrdə dünyanın bir çox ölkələrində sosial işçilə-' 

rin peşə təhsili haqqında ən dolğun məlumatı 1994-cü ildə 
sosial iş məktəblərinin Beynəlxalq assosiasiyası tərəfindən 
dərc olunan “World Guide To Social Work Education” mə
lumat kitabçasından almaq olar. Burada müxtəlif ölkələrin 
təhsil müəssisələrində sosial işçilərin təhsil sistemi təsvir 
olunub.

Mütəxəssisin peşəkar tərəfdən formalaşması, şəxsiyyətin 
“layihələşdirilməsi'’ mürəkkəb və arasıkəsilməyən prosesdir. 
Sosial işçilərin üzərmə xüsusi missiya qoyulub - passionari 
missiyası. Passionarilər həddən çox fəal şəxslərdir. Belə in
sanlarda artıq enerjinin mövcudluğu müşahidə olunur və bu 
enerjinin hesabına onlar hər zaman gərgin olmağa qadir olur
lar. Sosial işdə gərginlik dedikdə fərdin özünün və onu əhatə 
edənlərin dəyişməsinə gətirib çıxaran vəziyyət başa düşülür. 
Passionariləri öz əqidələrinə uyğun olaraq ətraf mühiti dəyiş
məyə qadir insanlar kimi təyin etmək olar.

Rusiya Federasiyasının tədqiqatçısı professor Zimnyaya 
sosial işçilərin peşəkar rollarının təsnifatını təqdim edib:

1 .Müraciətçini təyin edən, çətinlik çəkən insan qruplarını 
müəyyənləşdirən sosial işçilər (outreach worker);

2 .Mövcud olan sosial xidmətlərə insanları yönəldən sosial



işçilər (brokerlər);
3 .Məlumat toplayan, problemləri qiymətləndirən sosial iş

çilər - qiymətləndiricilər (evaluator);
4 .Vasitəçi (mediator);
5 .Davranış korrektorları (behavior charger). Davranış ste

reotiplərinə dəyişiklik gətirən sosial işçilər (stereotip - hər 
hansı bir hadisə, fenomen haqda kütləvi şüurda kök salmış 
fikirlər toplumu);

6 .İcmaların layihəçisi - icmaların fəaliyyət programları- 
nın inkişafını planlaşdıran sosial işçi (community planner);

7 .Məlumatın meneceri - sosial mühit haqqında məlumat 
toplayan, təsnif edən və təhlil edən sosial işçi (data mana- 
ger);

8,Administrator - layihəyə, sosial xidmətə, agentliyə rəh
bərlik edən sosial işçi;

9 .Mobilizator - problemlərin həlli üçün mövcud olan 
qrupları toplayan, hərəkətlərini təşkil edən sosial işçi.

Yuxarıda sadalanan peşələr üzrə Rusiya Federasiyasının 
müasir sosial iş sahəsində mütəxəssislər yetişdirilir.

Sosial işçinin kommunikativ professioqramması
Ünsiyyət çoxşaxəli proses kimi çıxış edir və müxtəlif for

malarda realizə olunur. Məsələn şəxslərarası ünsiyyət, sosial 
dialoq, işgüzar və peşəkar ünsiyyət, kommunikasiya və s. 
Kommunikativ texnikaların mənimsənilməsi nöqteyi nəzər
dən sosial işçinin professional portretini tərtib edən xüsusiy
yətləri sosial işçinin kommunikativ professioqramması kimi 
müəyyən etmək olar. Sosial işçinin fəaliyyətinin əsas istiqa
mətlərindən biri kimi müraciətçilərlə iş çıxış edir və bu işin 
əsasında fərdi müstəvidə ünsiyyət dayanır. Sosial işçi söhbət 
zamanı etibarlılıq atmosferini yaratmağı bacarmalıdır və bu 
fəaliyyətin əsasında ünsiyyətin kommunikativ texnikaları da
yanır. Belə texnikalara yiyələnmək sosial işçinin profesio- 
nalhğınm göstəricisidir.



Sosial işçinin professional səriştəliliyinin 2 növü mövcud
dur:

1 -.İdarəetmə səriştəliliyi;
2 .Psixoloji-pedaqoji səriştəlilik.
Professional sosial işçinin xüsusiyyətlərinə əməyin kifa

yət qədər yüksək effektivliyi və seçdiyi peşədə qalmaq arzu
sunu aid etmək olar.

Sosial işçinin əməyi ayrı-ayrı fərdlərin həyatına və sağ
lamlığına məsuliyyətlə xarakterizə olunan peşələr qrupuna 
aiddir. Bu məsuliyyət xüsusi risklə müşayiət olunur, çünki 
sosial işçi öz fəaliyyətində hər zaman qeyri-sabit stress keçi
rən insanlarla təmasda olur. Xoşagəlməz şəraitlər müxtəlif 
peşə xəstəliklərinə gətirib çıxara bilər. Təcrübə göstərir ki, 
xüsusi risk şəraitində həyata keçirilən əmək fəaliyyəti prose
si həm insanın əmək qabiliyyətinin, həm də əməyin effektiv
liyinin aşağı düşməsinə, psixikada mənfi dəyişikliklərin ya
ranmasına, əməkdə dəyərlərin itirilməsinə gətirib çıxara bi
lər. Bunun müqabilində peşəkar fəaliyyətin deformasiyası 
baş verir. Bu isə deprofessionallaşmaya və şəxsiyyətin deso- 
siallaşmasına gətirib çıxarır. Bununla əlaqədar sosial işçinin 
psixogigiyenasının təmin edilməsinə və profilaktika sistemi
nin yaradılmasına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.

Sosial işin məzmununun əsaslarından biri məqbul risk 
konsepsiyasıdır. Riskin ən ümumi mənbələri aşağıdakılardır:

1 .Ekoloji aspektlər;
2 .Gigiyenik və somatik xəstəliklər;
3 .Zəlzələlər, daşqınlar kimi təbii fəlakətlər;
4 .İstehsalatda bədbaxt hadisələr, professional xəstəliklər;
5 .Yüksək risk yerlərində həvəskar fəaliyyət. Məsələn, ak

tiv idman və s.;
ö.Suisid (intihar).
Risk kateqoriyası əsasən “qeyrimüəyyənlik”, “təsadüf’, “eh

timal” və bu kimi kateqoriyalarla yanaşı nəzərdən keçirilir.



Azərbaycanda sosial işin inkişafı üçün dünya ölkələrində 
bu sahədə əldə edilən təcrübənin öyrənilməsi və istifadə edil
məsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Sosial işin qruplaşdırılması 
universal deyil və müxtəlif ölkələrdə onun özünün xüsusiy
yətləri var.

Almaniyada sosial işin əsas növləri aşağıdakı məqsədlərlə 
qruplaşdırılır:

1.Sosial sığorta.
2.Sosial təminat.
3.Sosial yardım.
ABŞ-da fərdlərlə sosial iş, oxşar vəziyyətdə olan sosial 

qruplarla iş və icma ilə sosial iş fərqləndirilir.
Peşə fəaliyyəti kimi sosial işin müxtəlif növlərinin yara

dılması ölkənin inkişafının mədəni və milli xüsusiyyətləri, 
müxtəlif sosial institutların qarşılıqlı təsirinin xarakteri, icti
mai şüurun, mədəniyyət, elm və təhsilin inkişafının səviyyə
si ilə şərtləndirilir.

Avropa ölkələrində sosial təminat sisteminin inkişafı icma 
əlaqələrinin kəsilməsi prosesində formalaşıb. Avropanın bir 
çox ölkələrində sosial siyasətin və sosial təminat proqramla
rının həyata keçirilməsində rəsmi strukturların yaradılması 
dövlət tərəfindən dəstəklənir.

ABŞ-da isə səciyyəvi cəhətlər kimi öz gücünə, şəxsi tə
şəbbüsə arxalanmaq və dövlət strukturlarının təsirinin maksi
mal dərəcədə azaltmağa cəhd çıxış edir. Belə fərdi yanaşma 
ABŞ-da dövlətin sosial siyasətinin formalaşmasına öz təsiri
ni göstərmişdir. ABŞ-da fəaliyyət göstərən əhalinin sosial 
müdafiəsi sistemi Federal qanunvericilik, yaxud ştatın qa
nunvericiliyi ilə reqlamentləşdirilən müxtəlif sosial proqram
lardan ibarətdir.

ABŞ-da dövlət sosial təminatı sistemi 2 əsas formada fəa
liyyət göstərir:

1.Sosial sığorta.



2.Dövlət yardımı.
ABŞ-ın “Sosial sığorta haqqında" qanununa əsasən sosial 

sığortanın 2 növü fərqləndirilir:
1 .Qocalığa görə pensiya.
2 .İşsizliyə görə müavinat.
ABŞ-da sosial sığortanın bütün növləri ümumi Federal 

proqram adlandırılır. ABŞ-da ştatlar səviyyəsində istehsalat 
travmatizmi və ya peşə xəstəlikləri hadisələrinə aid sığorta 
proqramları mövcuddur. Qanunvericiliklə sahibkarların is
tehsalatda əməkdaşlara yetirilən xəsarətə görə məsuliyyət tə
yin olunub. İş qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə 
ödəmələrin, imtiyazların səviyyəsi müəyyən olunub. ABŞ-da 
sosial müdafiənin dövlət sisteminin tərkib hissəsi yoxsullara 
yardımdır. Bu sistem XX əsrin 60-cı illərində inkişaf etməyə 
başlayıb. Bu sistemdən istifadə etmək üçün ehtiyac meyarı 
əsas meyar kimi götürülür.

ABŞ-da kömək sahəsinin əsas vəzifələri:
1 .Zəmanətli gəlirin təminatı.
2 .Ehtiyacı olan uşaqlı ailələrin dəstəklənməsi.
3 .Tibbi yardım.
4 .Yaşayış yeri və ərzaqla təmin olunma.
Zəmanətli gəlirin təminatı proqramı ahıllara və əlillərə 

aiddir. Əhalinin bu kateqoriyalarına federal hökümət pullu 
yardım göstərir. Uşaqlı ailələrin dəstəklənməsi proqramı ailə 
başçısı dul, boşanmış və ya tənha ana olan aşağı gəlirli çoxu
şaqlı ailələrə yardımın göstərilməsini nəzərdə tutur. Bəzi 
ştatlarda bu proqram üzrə müavinat ailə başçısı işsiz olan 
ailələrə verilir.

ABŞ-da ərzaq yardımı çərçivəsində ehtiyacı olanlara ər
zaq talonlarının verilməsi ən geniş yayılmış formadır. Bu ta
lonlar pulsuz və ya aşağı qiymətlə verilir. ABŞ-da digər ər
zaq proqramları da mövcuddur. Məsələn: məktəblərdə pul
suz səhər yeməkləri; 1 yaşa qədər uşağı olan analara yardım.



ABŞ-da sosial sığortanın xüsusi sistemləri dövlət sistemi
nə əlavə kimi çıxış edir və müəyyən mexanizmlərin kömək
liyi ilə dövlət tərəfindən tənzimlənir. ABŞ-da xüsusi sığorta
nın 2 forması mövcuddur:

1 .Kollektiv forma’(iş yerinə görə).
2 .Fərdi forma.
Həmkarlar ittifaqı və sahibkarlar arasında imzalanan kol

lektiv sazişlər müəyyən sosial ödəmələri və zəmanətləri nə
zərdə tutur.

Avropa ölkələrində yerli özünüidarəetmə orqanlarının- so
sial xidmətlərin təklif etməsində dövlət mühüm rol oynayır. 
Məsələn, Finlandiyada sosial siyasəti dövlət və icmalar birgə 
işləyib həyata keçirirlər. Burada işin əksər hissəsini bələdiy
yələr yerinə yetirir. Əhaliyə sosial və tibbi xidmət Finlandi
yada bələdiyyə xəstəxanaları və poliklinikaları, uşaq baxça- 
ları, internat evlər, ahıllar üçün evlər, narkoloji dispanserlər 
və başqa təşkilatların hesabına təmin olunur. Finlandiyada 
kommunalar - icmalar əhalinin məişəti, uşaqların tərbiyəsi 
və inkişafı üçün münasib şəraitin yaradılmasına, xidmətlərin 
layihələşdirilməsinə diqqət yetirirlər. Finlandiyada sosial si
yasət öz inkişafında 3 mərhələdən keçir:

1.Sosial siyasətin həyata keçirilməsi dövlətdən kommu- 
nallara ötürülür.

2 .Kommunallardan mikrorayonlara və icmalara ötürülür.
3 .Vətəndaşların kollektivlərinə və ayrı-ayrı şəxslərə ötü

rülür.
Hazırda Finlandiyada sosial siyasət öz inkişafının 3-cü 

mərhələsindədir.
İsveçdə əhalinin sosial xidmət modelində Avropa ənənəli- 

yi özünü parlaq şəkildə biruzə verir. Hər il İsveçdə təxminən 
1000 nəfər sosionom yetişdirilir (sosionom - sosial sfera 
üçün mütəxəssisdir). İsveçdə munisipal və rayon komitələri
nin işi aşağıdakı istiqamətlərdə aparılır:



1 .Kommunal xidmət.
2 .Əhalinin konkret kateqoriyaları üçün sosial şəraitin yax

şılaşdırılması.
3 .Ayrı-ayrı şəxslərlə və ailələrlə konkret problemlər üzrə 

fərdi iş (maddi yardım, uşaq və yeniyetmələrə qayğı, narko
manlarla iş, normal ailə münasibətlərinin bərpası istiqamə
tində yardım).

İsveçdə sosial xidmət sistemi hər bir vətəndaşa yaşayış 
imkanı və sosial müdafiədə əminlik üçün şərait yaradır. Əgər 
vətəndaş aldığı sosial yardımdan razı qalmayıbsa, qanunla 
yerli məhkəməyə müraciət edə bilər. İsveçin sosial xidmət 
sferası “rifahlı dövlətin” İsveç modelinin vacib elementi ki
mi çıxış edir.

Məşğələ dərsinin sualları
1 )Sosial iş konsepsiyasında Amerika.yanaşması.
2)Sosial iş sahəsində mütəxəssislərin praktiki təlimində 

Avropa modeli.
3)Rusiya Federasiyasının tədqiqatçısı professor Zimnyaya- 

nın təqdim etdiyi sosial işçilərin peşəkar rollarının təsnifatı.
4)Sosial işçinin kommunikativ professioqramması.
5) ABŞ-da dövlət sosial təminatı sistemi.
6) Avropada əhaliyə sosial xidmət sistemi.

8. Sosial iş nəzəriyyələrinin inkişaf tarixi

Sosial işin nəzəriyyə və praktikalarının ayrılması prosesi 
XX əsrin 70-ci illərindən başlamışdır. İctimai hadisə kimi 
sosial iş insan toplumu yarandığı dövrdən mövcuddur və hər 
bir cəmiyyət bu yönümdə öz üzvlərinə kömək etməyə çalış
mışdır.

Tarixən məlum olan ən birinci sosial kömək vasitəsi sədə
qədir. Sonralar dövlətin meydana gəlməsi ilə əlaqədar kö



mək, dəstək göstərmək prosesinin məzmunu sistem xüsusiy
yətləri ilə zənginləşdi.

Sosial işin inkişafında xristian ideologiyası önəmli rol oy
namışdır. XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq köməyin 
göstərilməsi prosesində fəal rolu təkcə dövlət, kilsə oyna
maqda qalmayıb, həmdə müxtəlif ictimai təşkilatlar, xeyriy
yəçi, feminist, maarifçi təşkilatlarda müəyyən rol oynamağa 
başladılar.

Dövlətin kömək və dəstək sistemi öz diqqətini əsasən 
yoxsulluq, əlillik, sosial yetimlik və bu kimi sosial bəlaların 
profilaktikası və aradan çıxarılması yolları üzərində cəmləş
dirir. Bir sıra ölkələrdə dövlətin, əhalinin sosial təminatı və 
dəstəyi siyasətini məqsədyönlü şəkildə gerçəkləşdirmək niy
yəti ilə dövlət təşkilatları yaradılır. Məsələn, Almaniyada so
sial təminat sistemi, Rusiyada əyalət-mərhəmət sistemi və s. 
Dövlətdən fərqli olaraq ictimai təşkilatlar əhalinin o kateqo
riyalarına sosial kömək göstərirlər ki, dövlət bu və ya digər 
səbəblər üzündən onlarla əlaqələrini genişləndirə bilmir. Mə
sələn, İngiltərədə deviant qruplarla sosial iş (deviant - devia- 
siya terminindən yaranan sözdür, mənası - normadan kənar 
deməkdir). ABŞ-da immiqrantlarla sosial iş sahəsində fəaliy
yət göstərən təşkilatlar.

XIX əsrin 80-ci illərində ABŞ-ın Kolumbiya Universite
tində ilk dəfə olaraq sosial iş fakültəsi açılıb və məhz həmin 
dövrdən başlayaraq sosial iş ayrıca ixtisas və bilik sahəsinə 
çevrilir. Qərb ölkələrində sosial işin tarixi ilə əlaqədar qeyd 
olunur ki. bir peşə kimi onun yaranması xeyriyyəçilik təşki
latlarının yaranması və inkişafı ilə əlaqədar olmuş, onun nə
zəri əsaslarının formalaşmasında xeyriyyəçilik ənənələri bö
yük rol oynamışdır.

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində sosial iş problemlə
rinə toxunan elmi əsərlərdə əsasən ailə firavanlığı konteks
tində şəxsiyyətin özünün sosial-məişət vəziyyətinin və ma



liyyə durumunun yaxşılaşdırılması qabiliyyətinə diqqət art
mağa başlandı. O dövrdə ailəyə kömək həm cəmiyyətin, həm 
də dövlətin mənəvi borcu kimi dəyərləndirilirdi. Bununla 
əlaqədar sosial iş problemlərinin elmi-nəzəri dərk edilməsi, 
sosial kömək tədbirlərinin ədalətliliyinin əsaslandırılması 
məsələləri sosial xidmət sahəsi tərəfindən optimal fəaliyyət 
variantlarının axtarılması problemləri ilə əlaqələndirilirdi.

XIX əsrin əvvəllərində həyata keçirilən statistik, sosial-iq
tisadi. tarixi-sosioloji tədqiqatlar sübut etdilər ki, ictimai şü
urda məişət problemləri əsaslı yer tutmaqla qlobal məsələlər 
sırasına daxil olaraq, iqtisadi, siyasi və sosiomədəni proses
lərin inkişafına təsir göstərir. O dövrdə həm dövlət orqanları, 
həm də iri korporasiyalar və şirkətlər fəal şəkildə təkcə təh
sillə əhalinin peşəkar hazırlığı ilə bağlı sahələrə deyil, eləcə 
də insanların sosial təminatı ilə bağlı olan sahələrə də sərma
yə qoymağa başladılar. Bu intensiv inkişafın labüd nəticəsi 
olaraq, artıq XX əsrin sonuna doğru sosial xidmətlərin göstə
rilməsi üzrə inkişaf etmiş ölkələrdə texniki cəhətdən mü
kəmməl təmin olunmuş sosial sahədə insan davranışının qa
nunauyğunluqlarının öyrənilməsindən bəhs etmək lazım gə
lirdi. Bu davranışın öyrənilməsi ona görə vacib idi ki, xidmət 
sənayesi müəyyən məhsul və əmtəəyə olan təlabatı öyrən
məkdə onun zəruriliyini dəqiq proqnozlaşdırmalı, insanın 
həyat tərzinin, fəaliyyətinin dəyişməsinə rəğmən yeni dəstək, 
üsul və vasitələri axtarıb tapmalı idi.

Müasir sosial iş sisteminin formalaşmasına təsir göstərən 
amillər kimi urbanizasiya prosesləri, zəhmətkeşlərin öz hü
quqları uğrunda apardıqları mübarizə çıxış edir. İri şəhərlər
də və sənaye müəssisələrində işçilərin sayının və sıxlığının 
artması fəhlə hərəkatının və həmkarların təsisatlanma prose
sini gücləndirməklə həm hökümətlərin, həm də iri sahibkar
ların qarşısında sosial işin müxtəlif formalarının tətbiqinin 
dəstəklənməsi zərurətini tələb kimi qoydu.



Sosial işin təşəkkülünün elmi mərhələsi onun təkamülü
nün bir çox amilləri ilə və XX əsrin əvvəlləri üçün əksər öl
kələrdə keyfiyyətcə dəyişmiş ictimai münasibətlər sistemi ilə 
bağlı idilər.

XX əsrin əvvəllərində sosial işin nəzəriyyə və praktikası
nın formalaşmasına təsir göstərən amilləri üç yerə bölmək 
olar:

l .Makro amillər;
2 .Mezo amillər;
3 .Mikro amillər.
Makro amillərə sənaye inqilabı, insan hüquqları və onla

rın müdafiəsi sayəsində sosial siyasətin dəyişməsi, ahıl və 
xəstələr üçün sosial sığorta sisteminin təşkili aiddir.

Mezo amillərə müraciətçilərin (klientlərin) təlimi, sosial 
işçilərin praktiki maraqlarının dəyişməsini aid etmək olar.

Mikro amillərə sosial işçilərin diqqətinin konkret hadisə
lərlə iş (keys stadi - “case study”) üzərində cəmləşdirilməsi, 
fərdi iş metodikasının və texnikasının formalaşdırılması, so
sial işçinin fəaliyyətinin müraciətçinin istək və arzuları əsa
sında qurulması aiddir.

Sosial işin nəzəri cəhətdən dərk edilməsi ilə əlaqəli ilk ad
dımlar dünyanın bir çox ölkələrində feminist təşkilatlar tərə
findən atılmışdır. Məsələn, Almaniyada Alisa Solomon, 
Fransada Mariya Qaxeri, İngiltərədə Yelizaveta Fray, ABŞ- 
da Ceyn Adams.

Sosial işin öyrənilməsinin yüksəliş dövrü kimi XIX əsrin 
ikinci yarısı, XX əsrin əvvəllərini, xüsusi ilə 1915-1920-ci il
ləri və həmin illərdə tədqiqatçı Meri Riçmondun müəllifliyi 
ilə çıxan “Elmi sosial iş” əsərini qeyd etmək olar. Məhz Me
ri Riçmond ilk dəfə sosial işçilər tərəfindən aparılan sosial 
işin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə geniş 
sxemlər toplusu təklif etmiş, sosial problemlərin diaqnozlaş- 
dırılması yollarını göstərmişdir. Sosial işin nəzəriyyəsi sahə



sində M. Riçmondun ilk kitabı “Kasıblarla dostcasına görüş: 
xeyriyyə işlərində çalışanlar üçün təlimat” adlanırdı.

XX əsrin ortalarında müraciətçinin ehtiyaclarına qarşı 
fərdi yanaşma ideologiyası geniş yayılmağa başladı. Bu üsul 
sosial işin müxtəlif sahələrində (məsələn, əmək münasibətlə
ri sahəsində, qəyyumluq məsələlərində, tibdə, məsləhətver- 
mədə) geniş tətbiq edilirdi. Həmin dövr üçün sosial iş prakti
kasında fərdi işin aşağıdakı prinsipləri formalaşmışdı:

1 .İnsanın ətraf mühitlə uyğunlaşa bilməsinin əsas səbəblə
ri iqtisadi və sosial amillərlə əlaqədardır;

2 .İnsanlar sosial hadisələrə öz bioloji və intellektual eh- 
tiyyatlarından istifadə etməklə reaksiya verirlər;

3 .Sosial statusundan asılı olmayaraq müraciətçilər mənlik 
hissinə malikdirlər və onların ləyaqətinə hörmət olunmalıdır;

4 .Faktların təhlili prosesində müraciətçi ilə dostluq müna
sibətləri yaratmaq lazımdır;

5 .Düzgün diaqnozun qoyulması problemin ayrılıqda fərdi 
problem kimi öyrənilməsini nəzərdə tutur;

6 .Diaqnoz təyin olunandan sonra sosial işçi ayrılıqda 
müalicə planı hazırlayır və müraciətçini onunla tanış edir;

7 .Bütün məqsədlərin əsasında mərhəmət və xeyirxahlıq 
hissi olmalıdır.

1917-ci ildə M. Riçmondun “Sosial diaqnozlar” kitabı 
çapdan çıxır. Bu kitabda fərdi işin elmi əsasları müəyyənləş
dirilir. Xəstələrin müalicəsində istifadə olunan tibbi üsulları 
sosial işə uyğunlaşdırmaqla M. Riçmond müraciətçinin sosi
al və psixoloji problemlərini təhlil etməyə imkan yaradan 
orijinal metod işləyib hazırlamışdır. Sosial iş nəzəriyyəsinə 
tibbi terminologiya daxil edilir (diaqnoz, müalicə və s.).

1957-ci ildə tədqiqatçi Baystekin sosial işçi ilə müraciət
çinin qarşılıqlı əlaqələrindən bəhs edən elmi məqalələri çap
dan çıxır. Baystek sosial işçi ilə müraciətçi (klient) arasında 
qarşılıqlı əlaqələrin əsas prinsiplərini aşağıdakı şəkildə təq-



dim edir:
l .Fərdiləşmə;
2 .Müraciətçinin emosional durumuna nəzarət;
3 .Hisslərin ifadəsində aşkarlıq;
4 .Müstəqilliyin inkişafı.
XX əsrin 90-cı illərində sosial işin nəzəri əsaslandırılma

sının aşağıdakı modelləri formalaşmışdır:
1.Psixoloji yönümlü model;
2.Sosioloji yönümlü model;
3.Sosial-pedaqoji model;
4.Fənlərarası model.

Məşğələ dərsinin sualları
IjSosial iş nəzəriyyələrinin inkişafına feminist təşkilatla

rının təsiri.
2)Sosial iş praktikasında fərdi işin prinsipləri. .
3)XX əsrin əvvəllərində sosial işin nəzəriyyə və praktika

sının formalaşmasına təsir göstərən amillər.
4)Sosial işin öyrənilməsinin yüksəliş dövrü.



Son gücündən istifadə etmədən ' 
başqalarından əsla yardım istəmə.

Bertran Rasse!

Fəsil II.

ƏHALİYƏ SOSİAL XİDMƏT

LAilə və uşaqlarla sosial iş

Ailə insanın sosial fəaliyyətinin mürəkkəb sistemi olub 
cəmiyyətin əsas institutlarından biridir. Ailə ər-arvad birliyi
nə və qohumluq əlaqələrinə, ümumi təsərrüfatın birgə aparıl
masına. qarşılıqlı əxlaqi məsuliyyətə əsaslanan kiçik sosial 
qrupdur. Ailənin sosial institut kimi əsas cəhətləri aşağıdakı 
əlamətlərlə şərtlənir:

1 .Sosial normalar;
2 .Ər-arvad, valideyn və övladlar, qohumlar arasında qar

şılıqlı münasibətləri reqlamentləşdirən davranışın nümunələ
ri və sanksiyaları.

Ailənin əsas elementləri:
1 .ailənin strukturu;
2 .ailənin əhatəsi;
3 .ailənin funksiyalaşması;
4 .ailənin inkişaf tarixi.
Ailənin strukturu dedikdə qohumluq münasibətləri siste

mi, mənəvi-əxlaqi və psixoloji münasibətin cəmi başa düşü
lür. Ailənin strukturunda ailə üzvlərinin sayı ailənin növünü 
müəyyən edir:

ajnuklear ailə;
bjgeniş ailə.
Ailənin strukturunda qarşılıqlı münasibətlərin sərhədləri 

(emosional iqlim, ailə qaydalarının xüsusiyyətləri, ailə üzv



lərinin bir-birinə yaxın və ya uzaq olma problemləri) nəzərə 
alınır.

Ailənin əhatəsində yaşayış vəziyyəti, sosioekoloji status, 
qonşularla münasibət, yaxın qohumların (nənə, baba, əmi, 
dayı, bibi, xala, baldız, qayın və s.) ailəyə təsiri və bu kimi 
amillər birləşir.

Ailənin funksiyalaşması onun üzvlərinin real fəaliyyəti
dir. Ailənin əsas funksiyaları aşağıdakılardır:

1 )Reproduktiv (nəsilartırma);
2)Təsərrüfat - təlabat;
3)Tərbiyəedici;
4)Rekreaktiv (bərpaedici).
Ailənin inkişaf tarixi özündə ailənin geneoloji ağacını, 

ailənin “köklər”-ni və onların ailənin bu günki vəziyyətinə 
təsirini, ailənin adət-ənənələrini, inkişaf mərhələlərini birləş
dirir.

Qarşılıqlı münasibətlərin növündən asılı olaraq ailələri 
ahəng və ahəngsiz növlərə ayırmaq olar. Ahəngsiz ailələrdə 
ər-arvad arasında müxtəlif problemlər yaşanır (ittiham, gü
nah hissi, şübhə);

Nikahın dağılma mərhələləri:
l)Emosional-fiziki (məhəbbət hissinin və intim münasi

bətlərin olmaması);
2)Faktiki (birgə təsərrüfatın, büdcənin tənzimlənməsinin 

olmaması, uşaqların tərbiyəsində iştirak etməməsi).
1993-cü ildən etibarən hər il 15 may Beynəlxalq Ailə gü

nü kimi qeyd olunur və bu gün BMT-nin Baş Assambleyası 
tərəfindən elan olunub. 2015-ci ildə bu günün möyzusu “Ki
şilər məsuliyyətlidirlər? Gender bərabərliyi və uşaqların hü
quqları”, 2016-cı ildə bu günün mövzusu “Ailə, sağlam hə
yat tərzi və sabit gələcək”, 2017-ci ilin mövzusu - “Ailə, təh
sil və rifah”, 2018-ci ilin mövzusu - “Ailə və inklüziv cəmiy
yət”, 2019-cu ilin mövzusu - “Ailə və iqlimin dəyişilməsi ilə 
mübarizə sahəsində görülən tədbirlər”.



Ailənin mühüm problemlərindən biri ailənin tərbiyəedici 
potensialıdır. Tərbiyəedici potensial dedikdə ailənin maddi 
və qeyri-maddi ehtiyyatlarının balanslaşdırılması, konkret 
sosial məhdudiyyətləri nəzərə almaqla uşaqların tərbiyəsinə 
aid real faktiki qabiliyyət başa düşülür.

Son vaxtlar spesifik ailələrin sayı artmaqdadır. Məsələn:
l)Natamam ailələr (bir valideynin olmaması, uşağın ya 

ana ya da ata ilə birgə yaşaması);
2)Qeyri-rəsmi ittifaqlar;
3)Konkubinat (qanuni həyat yoldaşının mövcudluğu ilə • 

yanaşı parallel olaraq başqa ailənin mövcudluğu).
Ailə ilə sosial işin məqsəd və vəzifələri aşağıdakılardır:
l)Gənc ailələrin gücləndirilməsinə yönəlmiş tədbirlərin 

işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi;
2)Bazar iqtisadiyyatı şəraitinə ailənin adaptasiyası;
3)Ailəyə sosial-psixoloji yardım xidmətlərinin yaradılma

sı və inkişaf etdirilməsi;
4)Gənclərin işgüzar fəaliyyətinin stimullaşdırılması;
5)Ailə istirahətinin və asudə vaxtının təşkili.

Ailə ilə sosial işin forma və metodları aşağıdakılardır: 
l)İnformasiya işi (ailə haqqında dolğun və obyektiv məlu

matın yığılması);
2)Ailə üzvlərinin məşğulluğunun təmin edilməsi;
3)Reklam-təbliğat işi (gənc ailələrin möhkəmləndirilməsi

nə dair məlumatların KİV-də, sosial şəbəkələrdə təbliği);
4) Tibbi-sosial iş (zərərli vərdişlərin aradan qaldırılması, 

aktiv həyat tərzinə cəlb olunma).
Uşaqların sosial problemləri, onların obyektiv psixofızio- 

loji, intellektual və s. statusu onların yaşadığı cəmiyyətin və
ziyyəti ilə əlaqəlidir. Uşaqların sosial problemlərini aşağıda
kı qruplara bölmək olar:

I.Uşaqların yaş xüsusiyyətləri ilə əlaqəli olan problemlər 
(məktəbəqədər müəssisədən orta məktəbə keçid, böyüklər tə



rəfindən etinasızlıq, keçid dövrü yaşının böhranı);
ILUşağın ailəsinin əsas xüsusiyyətləri ilə şərtlənən prob

lemləri (bir və ya hər iki valideynin olmaması, iqtisadi çətin
liklər, ailədə uşaqlarla qəddarcasına rəftar);

III.Uşaqlarla iş aparan sosial təşkilatların fəaliyyəti nəti
cəsində yaranan problemlər (məktəbdə pedaqoqlarla müna
qişələr, uşaq cinayətkarlığı, bulinq);

IV.Cəmiyyətin sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi inkişafının 
xüsusiyyətləri ilə şərtlənən problemlər (uşaqların istismarı, 
qaçqın və məcburi köçkünlərin uşaqlarının durumu, qanun
suz hərbi qurumların iştirakçıları kimi çıxış edən uşaqların 
durumu).

' Uşağın durumunun müdafiəsi sistemi ailənin və ananın 
müdafiəsindən başlayır. Təəssüf ki, bir çox ölkələrdə ana və 
uşaqların müdafiəsi ilə məşğul olan müəssisələr kifayət qə
dər maliyyələşdirilmir. Bu da uşaqların sosial müdafiəsi ilə 
bağlı tədbirlərin keçirilməsi üçün vəsaitin axtarılmasını va
dar edir.

Uşaqların sosial müdafiəsinin ilkin əsasını hüquqi baza 
təşkil edir. O, beynəlxalq qanunvericiliyi, dövlətin qanunla
rını və yerli əsasnamələri, təlimatları əhatə edir. Beynəlxalq 
qanunvericiliyi uşaqların müdafiəsi üzrə Uşaq Xartiyası, 
Uşaq haqları Bəyannaməsi təmsil edir.

1999-cu ildə “Valideynini itirmiş və valideyn himayəsin
dən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası qanunu qəbul edilmişdir. 2007-ci 
ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində BMT- 
nin Uşaq Fondu (UNİCEF) ilə birlikdə Azərbaycanda Sosial 
iş və uşaqlara qayğı üzrə təlimat və standartların təqdimat 
mərasimi keçirilmişdir.

2018-ci ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirli
yində BMT-nin Uşaq Fondunun Azərbaycandakı nümayən
dəliyinin rəhbəri Edvard Karvardin ilə görüş keçirilib. Bu 
görüşdə sosial inkişaf kursunda uşaq hüquqlarının həyata ke



çirilməsi, uşaqların müdafiəsi, müvafiq təbəqələrdən olan 
uşaqların reabilitasiya yönümlü sosial xidmətlərlə təminatı 
sahəsində dövlət siyasətinin güclənməsinə şəraitin yaradıl
ması vurğulanıb.

“2019-2023-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sosial 
xidmətin inkişafı Konsepsiyası” layihəsində uşaqların dövlət 
uşaq müəssisələrinə düşməsinin qarşısının alınması üçün 
preventiv tədbirlərin görülməsi və s. haqda məlumat yer ala
caq.

Hazırda uşaq hüquqlarının qorunması dünyada ən aktual 
məsələlərdən birinə çevrilib. Uşaq hüquqları ən müxtəlif şə
raitlərdə pozulur. Uşaqlara qarşı zorakılıq üzrə dünya hesa
batına görə hər il dünyada milyonlarla uşaq məcburi əməyə 
cəlb edilir, fahişəlik məqsədi ilə istismar olunur və insan al
verinin qurbanına çevrilir. Hesabata görə il ərzində (2015) 
bütün dünya üzrə 53 min uşaq qətlə yetirilib, onlardan təx
minən 75%-i oğlanlar olub. 90% uşaqlar öz evlərində fiziki 
cəzadan əziyyət çəkir.

2019-cu ildə bir çox Avropa ölkələrində uşaqların döyül
məsinin qarşısının alınmasına istiqamətlənmiş qanunların la
yihələri müzakirə olunub.

Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda 22 mindən çox 
uşağa müavinət təyin olunub. Bu müavinətləri şəhid ailələri
nin, müharibə əlillərinin, I və II qrup Çemobıl qəzası əlilləri
nin və müddətli hərbi qulluqçuların uşaqlan alır.

Ölkəmizdə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsi fəaliyyət göstərir (fəaliyyəti 2006-cı ildən başla
yıb). Komitə nəzdində Ailə və Uşaqlara Dəstək Mərkəzi fəa
liyyət göstərir.

1946-cı ildə BMT-nin Uşaq fondu yaradılmışdır. 1948-ci 
ildə BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən insan hüquqları
nın ümumi deklarasiyası qəbul edilmişdir.

1979-cu il Beynəlxalq uşaq ili elan olunmuşdur. 1985-ci il 
noyabırın 20-si BMT-nin Baş Assambleyası “Uşaq hüquqla



rı haqqinda” Konvensiyanı qəbul etmişdir. 1996-cı ildən 20 
noyabr Uşaq Hüquqları günü sayılır. Uşaq hüquqları haqqın
da Konvensiyanın ilk layihəsinin müəllifi beynəlxalq müna
sibətlər sahəsində çalışan mütəxəssis, Polşalı professor 
Adam Lopatkadır. Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günü 1 
iyun tarixidir.

Uşaqlarla sosial işin əsas metodları aşağıdakılardır:
l)Uşağın daxili aləminə yönəldilən və onun dəyərlər sis

teminin müəyyən korreksiyasım nəzərdə tutan sosial psixo
loji metodlar (psixodiaqnostika, psixokorreksiya, psixoloji 
məsləhətvermə);

2)Sosial-pedaqoji metodlar. Bu metodlar uşağın təhsil və 
intellektual səviyyəsini artırmağa imkan verir (pedaqoji kor- 
reksiya və maarifləndirmə metodları);

3)Sosial-tibbi metodlar (zəruri və rahat həyat fəaliyyəti 
sferasının yaradılması, sosial-tibbi reabilitasiya və sosial 
adaptasiyanı nəzərdə tutur);

4)Sosial-hüquqi metodlar. Burada uşağın həyat fəaliyyəti 
prosesini hüquqi normalara və qanuna uyğunlaşdırmağa im
kan yaradılır;

5)Sosial-iqtisadi metodlar (maddi dəstək, yardım və məş
ğulluğun təminatı);

6)Sosial-qrup metodları. Bu metodlar sosial işçiyə uşağın 
sosial əhatəsi ilə, mühitlə iş aparmağa köməklik göstərir 
(ailə məsləhətverməsi, uşaq kollektivində münasibətlər siste
minin korreksiyası).

Sosial müdafiəyə ehtiyacı olan uşaqlar aşağıdakılardır:
1 )Dezadaptasiya olunan uşaqlar. Belə uşaqları sosiallaş- 

ma (sosial mühitə uyğunlaşma) və sosial inkişaf prosesləri
nin pozulması xarakterizə edir (dilənçilər, atılmış uşaqlar);

2)Kimsəsiz uşaqlar. Valideyn himayəsini və dövlət qayğı
sını görməyənlər, daimi yaşayış yeri olmayanlar bu kateqori
yaya aiddirlər. Kimsəsiz uşaqlarla sosial işin formaları aşağı
dakılardır:



a)Uşaqların reabilitasiya mərkəzlərinə cəlb olunması;
b)Uşaqların müalicəsi, sağlamlığının möhkəmləndirilməsi;
c)Uşaqların psixodiaqnostikası;
d)Uşaqların pedaqoji korreksiyası;
e)Mümkündürsə və uşaqların maraqlarına uyğun gəlirsə 

ailə əlaqələrinin bərpa olunması;
f)Uşaqların xüsusiləşdirilmiş uşaq müəssisələrinə veril

məsi (uşaq evləri, internat evləri və s.);
3) Yetim uşaqlar;
4) Böyüklər tərəfindən qəddar münasibətə məruz qalan 

uşaqlar. Qəddarlığın aşağıdakı növləri var:
a) Fiziki;
b) Sosial;
c) Əxlaqi-psixoloji;
ç) Cinsi.

Məşğələ dərsinin sualları
1) Ailənin əsas elementləri.
2) Ailə ilə sosial işin məqsəd və vəzifələri.
3) Uşaqların sosial müdafiəsinin ilkin əsası.
4) Uşaqların sosial problemləri.
5) Uşaqlarla sosial işin əsas metodları.
6) Sosial müdafiəyə ehtiyacı olan uşaqlar.

2. Əlilliyi olan şəxslərlə sosial işin xüsusiyyətləri

Əlillik təkcə bir insanın, və ya cəmiyyətin bir hissəsinin 
deyil, bütün cəmiyyətin problemidir. Müasir dövrdə əlillər 
əhalinin ən az müdafiə olunmuş, zəif təbəqələrinə aiddirlər. 
Onların gəliri orta gəlirdən əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır, 
tibbi və sosial xidmətə olan təlabatları isə daha yüksəkdir. 
Əlillərin ictimai istehsalatda iştirakı azalır. Statistik araşdır
malara görə yalnız 650 min əlil əmək fəaliyyəti ilə məşğul
dur. Öhdəliyində əlil olan ailə və qohumlar bir qayda olaraq 



mühüm maddi və psixoloji çətinliklərlə üzləşirlər.
Əlillərlə sosial işin inkişafına onların inteqrasiyası məqsə

di ilə məhdud imkanları olan insanların peşə yönümlərinin, 
peşə təlimlərinin, psixoloji, hüquqi, təşkilati problemlərinin 
həlli istiqamətində məsləhətvermənin keçirildiyi yerlər olan 
reabilitasiya mərkəzlərinin şəbəkəsinin yaradılması münasib 
şərait yarada bilər.

1983-cü ildən 1992-ci ilə qədər BMT tərəfindən Əlillərin 
Beynəlxalq Onilliyi keçirilirdi. BMT-nin qərarına əsasən 3 
dekabr Əlillərin Beynəlxalq Günü hesab olunur. Əlillərə 
göstərilən sosial qayğılar sistemi bir sıra sosial xidmətləri 
əhatə edir: qulluq, qidanın hazırlanması, tibbi, hüquqi, sosi
al-psixoloji və natural yardım formalarının alınmasında dəs
tək, professional hazırlıq, işə düzəltmə, asudə vaxtın təşkilin
də dəstək, evdə və ya sosial xidmət müəssisələrində ahıl in
sanlara və əlilliyi olan insanlara təqdim olunan ritual və di
gər xidmətlərin təşkilində dəstək.

Sosial xidmət sferasında olan fəaliyyət aşağıdakı prinsip
lərin əsasında qurulur:

• İnsan və vətəndaşın hüquqlarının qorunması;
• Sosial xidmət sferasında dövlət zəmanətlərinin təqdim 

olunması;
• Ahıl insanların və əlilliyi olan insanların sosial xidmətlə

rin əldə edilməsi sahəsində onların əlçatılması üçün bərabər 
imkanların təminatı;

• Sosial xidmətlərin bütün növlərinin varisliyi;
• Sosial xidmətlərin ahıl insanların və əlillərin fərdi təla- 

batlarına yönəldilməsi;
• Ahıl insanların və əlillərin sosial adaptasiyası üzrə təd

birlərin prioriteti;
•Dövlət hakimiyyət orqanlarının, yerli özünüidarəetmə or

qanlarının və müəssisələrinin, eləcə də məsul şəxslərin sosial 
xidmət sferasında ahıl insanların və əlillərin hüquqlarının tə



min olunması sahəsində məsuliyyəti.
Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Azərbaycan 

Respublikası (bundan sonra "AR”) qanunu AR konstitusiya
sının 94-cü maddəsinin 1 hissəsinin 1-ci bəndinə uyğun ola
raq əlilliyi olan şəxslər barədə dövlət siyasətinin əsaslarını, 
onların şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi sahəsində yaranan 
münasibətləri tənzimləyir. Qanuna görə əlillik anlayışı müx
təlif maneələrlə qarşılaşdığı zaman şəxsin digər şəxslərlə bə
rabər səviyyədə cəmiyyət həyatında tam və səmərəli iştirakı
na mane olan sabit pozuntuların olması mənasını ifadə edir. 
Bu qanuna görə əlilliyi olan şəxs maneələrlə qarşılaşdığı za
man şəxsin digər şəxslərlə bərabər səviyyədə cəmiyyət həya
tında tam və səmərəli iştirakına mane olan sabit psixi, əqli, 
fiziki və ya hissiyyat pozuntuları olan şəxs, o cümlədən sağ
lamlıq imkanları məhdud 18 yaşadək uşaqlardır. Əlilliyi olan 
şəxslərin hüquqları haqqında AR 2018-ci il 31 may tarixli 
1153-VQ nömrəli qanununun tətbiqi barədə AR prezidenti
nin fərmanı 18 iyul 2018-ci il tarixində verilib.

Cəmiyyətin müxtəlif kateqoriyalarından olan vətəndaşlar 
daima sosial köməyə ehtiyac duyurlar. Bu kimi insanlar içə
risində əlillər və onların ailələri xüsusi yer tutur.“Əlillik” ter
mini dünyanın istənilən ölkəsinin əhalisi arasında baş verən 
müxtəlif funksional məhdudiyyətlərin məcmusunu ifadə 
edir. İnsanlar fiziki, intellektual zədələnmə və ya əqli xəstə
lik nəticəsində əlil ola bilərlər. Belə zədələr və xəstəliklər 
daimi və ya müvəqqəti ola bilər.

“Əlillik” anlayışı latın sözü “invalidus” sözündən yaranıb, 
mənası - zəif, halsız deməkdir. Əlillik əmək qabiliyyətinin 
daimi və ya uzun müddətə itirilməsi, məhdudlaşdırılması və
ziyyəti kimi başa düşülür. Əlillik xəstəlik, xroniki xəstəlik, 
travma və ya patoloji hal nəticəsində yaranır. “Əlillik” anla
yışı tibbi, hüquqi və sosial aspektə malikdir. Əlilliyin təmin 
olunması əmək qabiliyyətinin itirilməsi nəticəsində və ya 



əməyin xarakterinin və şəraitinin dəyişdirilməsi nəticəsində 
dövlət sosial təminatının müxtəlif növləri ilə əlilləri təmin et
məsidir (pensiya təminatı, sənətin öyrənilməsi, protezlərin 
salınması, işlə təmin edilmə və s.).

AR-da əmək qabiliyyətinin itirilmə dərəcəsindən asılı ola
raq əlilliyin III qrupu müəyyən olunur.

I qrup əlillik - orqanizmin funksiyalarının daimi və ağır 
formada itirilməsi və ya pozulması deməkdir. Bu zaman xəs
tə özünün əmək qabiliyyətini tam itirir, müstəqil şəkildə özü
nü idarə edə bilmir, başqasının köməyinə ehtiyac duyur.

II qrup əlillik - funksional dəyişiklərlə müşayiət olunur. 
Lakin belə insanların başqalarının köməyinə həmişə ehtiyacı 
olmur. Xəstə tam və yarım müddətə qabiliyyətini itirir, bəzi 
hallarda belə xəstələr onlar üçün yaradılmış xüsusi şəraitdə 
və ya evdə əməklə məşğul ola bilərlər.

III qrup əlillik - xroniki xəstəlikdən və ya anatomik def- 
fekt nəticəsində əmək qabiliyyətinin aşağı düşməsi ilə müşa
yiət olunur.

Fərqli əsaslara görə əlilləri bir neçə qrupa bölmək olar:
1. Yaşa görə (uşaqlıqdan əlil olan, sonradan əlil olan).
2. Mənşəyinə görə (əməyə görə əlil olan, xəstəliyə görə 

əlil olan).
3. Xəstəliyin xarakterinə görə (mobil əlillər, az mobil əlil

lər, hərəkətsiz əlillər).
Əlilliyin təminatında belə bir prinsip fəaliyyət göstərməli

dir - “Minimum mərhələlər, funksiyaların maksimal sürətdə 
bir yerdə mərkəzləşdirilməsi”. Daha bir idarəetmə aspekti - 
əlillərlə təşkilati işdir. Əlillərin bədii-tətbiqi işlərinin sərgilə
rinin, onlar arasında müxtəlif yarışların (məsələn, paralim- 
piadaların) keçirilməsini misal kimi göstərmək olar.

Əlillərə, xüsusəndə müharibə nəticəsində ciddi zərər çə
kən şəxslərə dövlət qayğısı məsələsi primitiv formada olsa- 
da, hələ Qədim Romada sosial siyasətin tərkib hissəsi olmuş



dur. Qədim Romada müharibə veteranlarına pulsuz torpaq 
sahəsi, toxumluq məhsul verilirdi. Müharibədə həlak olan 
Roma əskərinin ailəsinə də birdəfəlik təminat ödənilirdi.

Əlillərin ümumi haqları BMT-nin “Əlillərin hüquqları 
haqqında” bəyannaməsində göstərilmişdir. Bəyannaməyə 
görə cəmiyyətin bu təbəqəsinin tibbi-texniki, funksional 
müalicə almaq, protez və ortopedik aparatlar əldə etmək, 
sağlamlığını və icma arasında mövqeyini bərpa etmək, təh
sil, professional peşə hazırlığı almaq, işə düzəlmə və digər 
növdən olan xidmətlərə hüquqları var.

Son məlumata görə dünyada 650 milyona yaxın əlil var 
və bura onların ailə üzvlərini də daxil etsək, bu problemlə 
əlaqədə olan müvafiq qrupun sayı təxminən 2 milyard nəfərə 
çatır. Əlillərin tibbi-sosial reabilitasiyasını sosial işçilər psi- 
xiatorlar, loqopedlər, əmək terapevtləri, protezləşdirmə üzrə 
mütəxəssislər, peşəkar təlim üzrə mütəxəssislərlə birgə həya
ta keçirirlər. Əlillərin sosial reabilitasiyasının əsas məqsədi 
şəxsiyyətin sosial statusunun bərpa edilməsi, cəmiyətə sosial 
adaptasiyanın təmin edilməsi, maddi müstəqilliyin əldə edil
məsidir.

Əlillərin reabilitasiyasının aşağıdakı növləri mövcuddur:
1. Tibbi və ya bərpaedici terapiya (rekonstruktiv cərrahi- 

yə, ortezləşdirmə (ortopediya -bədənin əyilmiş üzvlərinin, 
topalların müalicəsi ilə məşğul olan tibb elminin sahəsi));

2. Peşə reabilitasiyası (peşə təhsili, peşə və istehsalat 
adaptasiyası, iş yeri ilə təminolunma);

3. Sosial reabilitasiya (bura sosial-məişət adaptasiyası 
aiddir). Müalicə - bərpaedici tədbirlər kompleksini reabilita
siyanın psixoloji forması daim müşayiət etməlidir.

Əlillərlə sosial işdə idman reabilitasiyasının böyük əhə
miyyəti var. İdman tədbirlərində iştirak qorxu hissinin qarşı
sının alınmasında, zəif insana münasibətin mədəniyyətinin 
formalaşdırılmasında, müstəqil həyat tərzi yaşamaq vərdişlə



rinin əldə edilməsində köməklik göstərir. 2008-ci ildə AR 
BMT-nin 2006-cı ildə qəbul etdiyi “Əlillərin hüquqları haq
qında” konvensiyaya müvafiq bəyanatla qoşuldu. Bu kon
vensiyaya görə əlillərə cəmiyyətin bərabər hüquqlu üzvü ki
mi münasibət göstərilməsi tövsiyyə edilir.

3 dekabr Beynəlxalq Əlillər günüdür (International day 
of persons with disabilites). Bu gün 1992-ci ildə BMT-nin 
Baş Assambleyası tərəfindən Əlillərin 10 - illiyinin sonunda 
(1983-1992) qəbul olunub. Bu günün mövzuları: “İncəsənət, 
mədəniyyət, müstəqil həyat tərzi”; “Yeni minillikdə hamı 
üçün əlçatanlıq”; “Müstəqil həyat və sabit gəlir”; “Bizsiz bi
zim üçün heç bir şey”; “Əlillər üçün layiqli iş”; “Baryerləri 
ləğv edək, qapıları açaq: hamı üçün açıq olan cəmiyyət na
minə”; “Hamı üçün sabit icmaların yaradılmasına yönələn 
dəyişikliklər” və s.' 2018-ci ildə Beynəlxalq Əlillər gününün 
mövzusu - “Əlillərin imkanlarının genişləndirilməsi, inklü- 
zivlik və bərabərliyin təmin olunması” mövzusu olub. 2019- 
cu ildə bu günün mövzusu - “Cəmiyyətin həyatında əlillərin 
fəal iştirakının təmin olunması - 2030-cu ilə qədər sabit 
inkişaf sahəsində günün gündəliyinin reallaşması”.

Yer üzünün əhalisinin təqribən 15%-i əlildir.
5 may əlillərin hüquqları üzrə Beynəlxalq mübarizə günü

dür.

Məşğələ dərsinin sualları
l)Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Azərbaycan 

Respublikasının qanunu.
2)Əlillərin reabilitasiyasının növləri.
3)Beynəlxalq Əlillər günü.



3. Əlillərin problemlərinin həllinin hüquqi aspektləri

Əlillərin hüquqları haqqında Konvensiya BMT-nin Baş 
Assambleyası tərəfindən 13 dekabr 2006 -cı ildə qəbul olu
nub və 3 may 2008-ci ildə qüvvəyə minib.

Konvensiya ilə birgə Fakültativ Protokol qəbul olunub. 
Konvensiyanın əsas məqsədi bütün əlillər tərəfindən bütün 
insan hüqularının və əsas azadlıqlarının tam və bərabər sə
viyyədə həyata keçirilməsini həvəsləndirməkdən, müda
fiə və təmin etməkdən, eləcə də onların ləyaqətinə hörmət- 
edilməsini həvəsləndirməkdən ibarətdir.

Əlillərə - müxtəlif maneələrlə qarşılıqlı təsir zamanı onla
rın digərləri ilə bərabər səviyyədə cəmiyyətin həyatında 
tam və səmərəli iştirakına mane olan sabit fiziki, psixi, əq
li və ya hissiyyat pozuntuları olan insanlar aiddir.

AR-nın “Əlilliyin qarşısının alınması, əlillərin reabilitasi
yası və sosial müdafiəsi haqqında' qanun əlillər barəsində 
dövlət siyasətini müəyyən edir, əlilliyi doğuran səbəblərin 
aradan qaldırmasına, əlillərin reabilitasiyasına, ictimai həya
tın bütün sahələrində iştirak etmək üçün əlillərin başqa və
təndaşlarla bərabər imkanlar almasına, öz fərdi qabiliyyətlə
rinə və maraqlarına müvafiq surətdə dolğun həyat sürməsinə 
kömək göstərən lazımi şəraitin yaradılmasına təminat verir. 
Qanuna görə əlillər barəsində ayrı-seçkilik qadağandır və tə
qib edilir. Bu qanuna görə əlil - anadangəlmə, xəstəlikdən və 
ya xəsarətdən doğan əqli və ya fiziki qüsurlar nəticəsində hə
yat fəaliyyəti məhdudlaşan, sosial yardıma və müdafiəyə eh
tiyacı olan şəxsdir.

2016-cı ildən Azərbaycanda əlillik yeni meyarlar əsasında 
müəyyən edilir. Birinci qrup əlillik ömürlük verilir, ikinci və 
üçüncü qrupların təkrar müayinəsi isə 5 ildən bir aparılır. 
Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi əsasnaməyə əsasən, birinci 



qrup əlillərin təkrar müayinəsi ləğv edilir. Əgər indiyədək 
onların əlilliyi təsdiq olunubsa, bu, ömürlük uzadılacaq.

Yeni müddətlərlə bağlı əlilliyi olan şəxslərin komissiyala
ra müraciət etmələrinə ehtiyac yoxdur. Əlillik təyinatının 
uzadılması avtomatlaşdırılmış sistem vasitəsilə elektron qay
dada təmin olunacaq, tndiyə qədər əlillik dərəcəsinin veril
məsi ilə bağlı müayinə aparan 40-a yaxın Tibbi-Sosial Eks
pert Komissiyası da ləğv olunacaq.

Əlilliyi olan şəxslərə verilən hüquqlar
1. Əlillər dövlət hesabına mənzillə təmin edilirlər. I qrup 

əlillərə mənzillər növbədənkənar verilir. Fərdi bərpa proqra
mına uyğun olaraq əlillər binanın növünü, mərtəbəsini, abad
lıq vəziyyətini və yaşayış üçün vacib olan digər şərtləri nəzə
rə almaqla yaşayış sahəsini seçmək hüququna malikdirlər.

2. Mənzil bölgüsü zamanı yerli hakimiyyət orqanları, mü
əssisələri, idarə və təşkilatlar əlillərin iş yerlərinin, qohumla
rının yaşayış yerlərinin, bərpa müəssisələrinin yaxınlığında 
mənzillər ayrılmasına olan təlabatı nəzərə alırlar.

• 3. Tibbi göstərişlərə və arzularına uyğun olaraq əlillərə 
yaşayış evlərinin aşağı mərtəbələrində mənzil verilir (və ya 
dəyişdirilir).

4. I qrup əlillər ailədə adambaşına 9 kvm və daha az yaşa
yış sahəsi ilə təmin edilmiş olduqda, mənzil şəraitinin yaxşı
laşdırılmasına ehtiyacı olan şəxslər sayılırlar.

5. Müharibə əlilləri və onlara bərabər tutulan şəxslər ev ki
rayəsi, kommunal xidmətləri haqqını ödəməkdən azaddırlar.

6. Müharibə əlilləri və onlara bərabər tutulan şəxslər res
publika daxilində şəhərlərarası bütün nəqliyyat növlərindən 
(taksidən başqa) ildə bir dəfə pulsuz, bundan sonra il ərzində 
50 faiz güzəştlə istifadə edirlər. Müharibə əlilləri və onlara 
bərabər tutulanlar şəhər sərnişin nəqliyyatından pulsuz istifa
də edirlər.

7. I qrup əlillər. Çemobıl əlilləri, əlil uşaqlar, 20 Yanvar, 



Qarabağ, hərbi xidmət, milli münaqişə zamanı əlil olan şəxs
lər dərman preparatları ilə pulsuz təmin edilirlər.

8. Bütün kateqoriyadan olan I qrup əlillər üçün diş pro
tezləri (qiymətli materiallardan hazırlanmış protezlərdən 
başqa) pulsuz hazırlanır və pulsuz təmir olunurlar.

9. 20 Yanvar faciəsi zamanı. Azərbaycan Respublikasının 
müdafiəsi zamanı əlil olan şəxslər, müharibə əlilləri, 16 yaşı- 
nadək əlil uşaqlar, əlil tələbələr, ümumi səbəbdən və uşaqlıq
dan əlil olub işləməyənlər, büdcədən maliyyələşən təşkilat
larda işləyən əlillər protez ortopediya məmulatı, əlil kreslo 
və veloarabaları, bərpa vasitələri ilə pulsuz təmin olunurlar.

10. Əlillər eşitmə və tiflotexniki vasitələrlə (görmə qabi
liyyəti zəif olanlar üçün nəzərdə tutulan vasitələr) pulsuz tə
min edilirlər.

11. 20 Yanvar faciəsi zamanı, Azərbaycan Respublikası
nın müdafiəsi zamanı əlil olan hərbçilər və mülki şəxslər, 
müharibə əlilləri və onlara bərabər tutulanlar, Çemobıl əlillə
ri və digər kateqoriyadan olan I qrup əlillərin növbədənkənar 
telefon çəkdirmək hüququ vardır.

12. 20 Yanvar faciəsi zamanı, Azərbaycan Respublikası
nın müdafiəsi zamanı əlil olan hərbçi və mülki şəxslərə, mü
haribə əlilləri və onlara bərabər tutulanlara, Çernobıl əlilləri
nə və I qrup işləməyən əlillərə 50 faiz güzəştlə telefon çəkilir 
və göstərilən bütün əlillər telefon haqqını 50 faiz ödəyirlər.

13. I qrup gözdən əlillər 4 kq-a qədər bağlamaları (bande
rolları) respublika daxilində və xaricə pulsuz göndərirlər.

14. Əlillərin ictimai təşkilatlarının qəzet və jurnalları pul
suz yayılır.

15. Yerli hakimiyyət orqanları dayaq-hərəkət sistemi po
zulmuş və digər 1 qrup əlillərə öz yaşayış yerlərinin yaxınlı
ğında qaraj tikintisi üçün torpaq sahələri ayrılmasını təmin 
edirlər.

16. I qrup əlillər üçün həftədə 36 saatdan çox olmayan qı



saldılmış iş vaxtı müəyyən edilir.
17. Əmək vəzifələrini yerinə yetirərkən xəsarət alıb şikəst 

olmuş və bu səbəbdən əmək qabiliyyətini itirmiş I qrup əlil
lərin işləmədiyi müddət onların ümumi və fasiləsiz iş stajına 
daxildir.

18. Qəbul imtahanlarını müsbət verən əlillər ali və orta ix
tisas təhsili müəssisələrində aldığları təhsil dövründə pensiya
ları və təqaüdləri tam məbləğlə alırlar. I qrup əlil tələbələrə al
dıqları təqaüdün 5Ö faiz məbləğində əlavə Ödənc verilir.

19. Siyahısı Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olu
nanlardan başqa, digər müəssisə və təşkilatlar mövcud olan 
hər 25 iş yerindən birini əlillər üçün nəzərdə tutmalıdırlar.

Əlillər çox vaxt öz hüquqlarını yaxşı bilmirlər, cavabdeh 
olan dövlət təşkilatları üçün yuxarıda .sadalanan’ güzəştləri 
yerinə yetirməməyə görə cəza növü nəzərdə tutulmayıb.

Əlillərin hüquqlarının qorunmasına aid beynəlxalq sənəd
lərdən üç əsas nəticə çıxarmaq mümkündür. Bunlar aşağıda
kılardır:

1. Hüquqlarının bərabərliyi prinsipi. Bu, insan haqlarının 
əsas tərkib hissəsi olub bütün sənədlərdə öz əksini tapmışdır 
və digər şəxslərə verilən bütün hüquqların əlillərə də şamil 
edilməsini nəzərdə tutur.

. 2. Əlillər xüsusi hüquqlara malikdirlər.
3. Xüsusi hüquqlar heç bir məcmuda toplu halında yazıl

mayıb və səpələnmiş halda müxtəlif hüquqi sənədlərdə öz 
əksini tapıb, yaxud bilavasitə, məhkəmələr tərəfindən müəy
yənləşdirilir. Xüsusi adlandırılan hüquqlar cəmiyyətin və 
dövlətin əlillərin minimal səviyyədə öz işlərinə kömək üçün 
hüquqlardan istifadəsinə və maddi-sosial vəziyyətlərinin 
yaxşılaşmasına göstərdiyi köməkdir.

Məşğələ dərsinin sualları
1) AR-nın “Əlilliyin qarşısının alınması, əlillərin reabili



tasiyası və sosial müdafiəsi haqqında” qanun.
2) Əlilliyi olan şəxslərə verilən hüquqlar.
3) Əlillərin hüquqlarının qorunmasına aid beynəlxalq sə-. 

nədlər.

4. Əlillik siyasəti. Əlillərin gender sosiallaşması

Xarici ölkələrdə əlillərin sosiologiyası sosioloji təhlilin 
aparıcı cərəyanlarından biridir. Əlillik fenomeni və dövlətin 
sosial siyasəti bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərirlər. Əlilliyin 
yeni anlamına yalnız insanların tam dəyərli vətəndaşlıq mü
nasibətləri sistemindən təcrid edən praktikalarda fokuslaşdı- 
rılan sosial siyasəti həyata keçirməklə gəlmək olar. Əlillərin 
azad iqtisadi subyektlər olmaq, siyasi-mədəni həyatda iştirak 
etmək qabiliyyəti və imkanları onların sosial dövlətin vətən
daşı kimi hüquqlarının realizəsinin səviyyəsini əks etdirir. 
Bu nöqteyi nəzərdən müasir demokratik dövlətlərin sosial si
yasətinin məqsədi əlilliyin tibbi diaqnozun nəticəsi kimi yox, 
sosial ədalətsizliyin nəticəsi kimi ictimaiyyət tərəfindən ta
nınmasını reallıq etməkdir.

“Siyasət” və “Əlillik” anlayışlarını birləşdirən kateqoriya 
“vətəndaşlıq” kateqoriyasıdır, yəni fərdlərdə cəmiyyətin hə
yatında tam dəyərli iştirak etmək imkanlarının mövcudluğu
nu bildirən status. Əlillik siyasəti bir tərəfdən əlillərin fərdi 
davranışına dövlətin təsirinin strategiyasını, eləcə də məhdud 
imkanları olan şəxslərin həyatı üçün münasib olan yaşayış 
mühiti və şəraitlərinin formalaşması məqsədilə ehtiyyatların 
idarə olunmasının korporativ və dövlət strategiyasını, digər 
tərəfdən əlilliyi olan insanların vəziyyətinin pozitiv istiqamə
tə dəyişdirilməsi məqsədilə əlillərin özlərinin kollektiv hərə
katlarının strategiyasını, onların ictimai birliklərinin dövlətə 
və sosial strukturlara təsirini nəzərdə tutur. Bu strategiyalar 
kütləvi informasiya vasitələrində, ədəbiyyatda, incəsənətdə, 



qanunvericilikdə, eləcə də əlillərin özlərini təqdimetmə pro
sesində öz əksini tapan ideologiyadan bəhrələnir. Əlillik si
yasəti konkret ideologiyanın mövcudluğunu nəzərdə tutur.

Əlillik haqqında müasir təsəvvürləri 2 hissəyə ayırmaq 
olar: tibbi və sosial. Əlilliyin tibbi modeli əlillərə xəstə və ya 
deviant statusu əlavə edərək üzvi patologiya, yaxud disfunk- 
siyanın diaqnozunu vurğulayır və onların tipik insanlar dün
yasından təcrid olunmasını nəzərdə tutur. Sosial model isə 
əlilliyi ədalətsiz sosial quruluşun, xüsusilə stiqmalaşdıran tə
riflərin kompleksinin nəticəsi kimi təqdim edir. Bu model 
1970-ci illərdə fəaliyyət göstərən əlillər təşkilatlarının Brita
niyalı alim və aktivistlərin, eləcə də bir sıra Amerika sosio
loqlarının əsərlərindən bəhrələnir.

Qərb ölkələrində artıq bir neçə onilliklərdir ki, “Azad hə
yat” konsepsiyası tətbiq olunur və populyarlaşır. Belə fəlsəfə 
əlillər üçün öz həyatlarına tam nəzarət etmək, onların digər 
insanlardan asılılığını minimuma endirmək imkanını yaradır. 
Bu anlayış öz işləri üzərində nəzarəti, ictimai həyatda iştira
kı, şəxsiyyətin özünü təyin etməsinə gətirib çıxaran bəzi so
sial rolların icrasını nəzərdə tutur. Məhdud imkanları olan 
insanlar üçün belə həyat yönümlərinin təbliği ilə məşğul olan 
təşkilatlar “Azad həyat mərkəzləri” adlanır. Yalnız sosial və 
mühit dəyişiklikləri modelinə yönələn siyasət əlillərin vətən
daşlığını reallaşdıra və müdafiə edə bilər.

Əlillik insanın xüsusiyyəti, onun davranışının göstəricisi 
kimi yox, sosial damğa kimi başa düşülür. Təbiət yox, cə
miyyət əlilləri və onların ailələrini ayrıseçkiliyə məruz qal
mağa vadar edir. Əlillərin sosial hüquqları belə damğalanma 
nəticəsində pozulur və cəmiyyətdə sosial stratifıkasiya yara
nır. Ona görə də əlillik və xəstəliyi sosial cəhətdən formalaş
dırılan və praktikada realizə olunan konstruktlar kimi qəbul 
etmək olar.

Əlillik fenomeninə tədqiqatçıların müxtəlif yanaşmaları



mövcuddur:
1 )Stratifikasiya (əlillərin vəziyyətinin aynseçkiliyə məruz 

qalan azlıqlar kimi öyrənilməsi kontekstində bərabərsizliyin 
sosiomədəni izahı);

2)İnteraksionist perspektiv (əlillərin sosial problemlərinə 
onların psixi və fiziki patologiya nöqteyi-nəzərdən yox, bu 
insanların digər insanlarla gündəlik qarşılıqlı hərəkətləri 
kontekstində baxılması);

3)Etnoqrafık yanaşma (inkişafın əqli və fiziki çatışmaz
lıqları olan insanların durumuna saxlanılan yerlərdə qoşul
muş müşahidə vasitəsilə həyata keçirilən metod).

1960-cı illərdə Qərb sosioloqları belə nəticəyə gəlmişdilər, 
ki, əlil uşaqlar, xüsusən də internat məktəblərinin məzunları 
peşəkarlığın ən aşağı göstəricisi ilə xarakterizə olunan sosial 
qrupu təşkil edirlər, bundan əlavə belə insanlar gələcək əmək 
fəaliyyətində ən aşağı məvacib alırlar və aşağı ictimai nüfuza 
malikdirlər. Bu istiqamətdə 1970-ci illərdən başlayaraq bir 
sıra ölkələrdə yeni konsepsiya və yanaşmalar yaradılmağa 
başlandı:

l)Məktəblərin deseqreqasiyası (ayrıseçkiliyin qarşısının 
alınması);

2)İnklüziya;
3)İnteqrasiya;
4)Meynstriminq (meynstriminq strategiyasında xüsusi tə- 

labatları olan şagirdlər dərsdən kənar fəaliyyət çərçivəsində 
adi siniflərə qoşulurlar (məsələn, bayramlar, asudə vaxtına 
aid olan proqramlar və s.). Geri dönən meynstriminq feno
meni də mövcuddur. Bu halda əks proses müşahidə olunur - 
xüsusi təlabatları olan şagirdlər günün bir hissəsində və ya 
bütün günü xüsusiləşdirilmiş siniflərə qoşulurlar.

Yuxarıda sadalanan yanaşmaların məzmunu ondan ibarət
dir ki, əlil şagirdlər adi məktəblilərlə bir yerdə təhsil alanda 
əsas məqsəd keyfiyyətli biliyin, təhsilin alınması yox, sosial 



kontaktların genişləndirilməsidir.
İnklüziya bütün uşaqların təlabat və ehtiyaclarına cavab 

verən məktəblərin islahatlandırılması, tədris müəssisələrinin 
yenidən planlaşdırılması deməkdir. İnklüziya anlayışını 
müasir təhsil nəzəriyyəsi və siyasətinə ABŞ-nın təhsil depar
tamentinin dövlət katibinin assistenti Madlen Uillen gətir
mişdir. Uillen və onun davamçılarının fikrinə görə ABŞ və 
Avropada inklüziv təhsilin prinsiplərinin mahiyyəti ondan 
ibarətdir ki, təhsil mühitini, məktəb məkanının spesifik təşki
lini özünə daxil edən servislər (xidmətlər) kontinuumu (çox
luğu) əlilliyi olan şagirdlərin təlabatlarının müxtəlifliyinə uy
ğun gəlir. Təhsilin inklüziv strategiyasını tətbiq edən peda
qoqlar əlilliyi olan şagirdləri sinifdə başqa uşaqları qəbul et
diyi kimi qəbul etməlidir, onları hamıya aid olan fəaliyyət 
növlərinə cəlb etməlidirlər. Bəzən inklüziv model dövlət mü
əssisələrinin bürokratizminə görə yox, mənfi ictimai rəyə gö
rə qəbul olunmur.

Əlillərin əmək məşğulluğu probleminin təhlili xüsusi diq
qət tələb edir. Əlillərin əməyinin ən vacib şərti onlar üçün fi
ziki mühitin yararlılığıdır.

Birinci Dünya müharibəsindən sonra Belçikada əlil olan 
əsgərləri Fransaya gətirib onlara müxtəlif peşələr öyrədirdi
lər (mətbəə işçisi, elektrik, dərzi). Onlar təhsil alan zaman 
maaş da alırdılar. Böyük Britaniyada 1915-ci ildə “Əlilliyi 
olan dənizçi və əsgərlər üçün dövlət pensiya təminatı haq
qında” qanun qəbul olunmuşdur. Almaniyada ortopedik cər
rahiyyə sahəsində ən güclü mütəxəssislər fəaliyyət göstərir
di. Hələ I -ci Dünya müharibəsindən əvvəl bu ölkədə əlillər 
üçün reabilitasiya mərkəzləri şəbəkəsi fəaliyyət göstərirdi. 
Burada müalicə bitəndən sonra əlillər peşəkar hazırlıq keçir
dilər. Mühasibat uçotu, makinaçılıq, interyer dizayner, fer
mer təsərrüfatının aparılması qaydalarını öyrənirdilər. Kana
dada müalicəni keçən əsgərlər üçün işə düzəltmə sahəsində 



məsləhətçi təyin olunurdu. Burada hərbçinin arzu və istəkləri 
nəzərə alınırdı. Fransanın Leon şəhərində 1914-cü ildə əlillər 
üçün ilk peşə məktəbi açılmışdır.

XX əsrin birinci yarısında Yevgeninka elmi yaranıb inki
şaf etməyə başladı (Yevgenika - insan nəslinin bioloji üsul
larla təkmilləşdirilməsi deməkdir). Bu elm ilk əvvəl sosial və 
psixi deviantların məcburi, kütləvi sterilləşdirilməsi mənası
nı verirdi, əlillərin, ruhi xəstəlikləri olan insanların nikaha 
daxil olmasının məhdudlaşdırmasını məsləhət edirdi.

Əlillik siyasətinin effektivliyinin ən vacib şərti sosial 
partnyorluqdur, yəni əlillərin ictimai birliklərinin dövlət ha
kimiyyət orqanları ilə fəaliyyət əməkdaşlığı.

1992-ci ildə BMT-nin Baş Assemblyasının xüsusi rezol- 
yusiyasında 3 dekabr tarixində “Beynalxalq Əlillər gü- 
nü”nün qeyd olunması təsdiqləndi.

Beynalxalq Əlillər gününün mövzuları aşağıdakılardır:
1998-ci ildə - “İncəsənət, mədəniyyət və azad həyat tərzi”.
1999-cu ildə - “Yeni minillikdə hamı üçün münasiblik”.
2001-ci ildə - “Tam iştirak və bərabərlik: tərəqqinin və 

nəticələrin qiymətləndirilməsi üçün yeni yanaşmaların tələb 
olunması”.

2003-cü ildə - “Bizim öz səsimiz”.
2004-cü ildə - “Bizim haqqımızda bizsiz heç bir şey”.
2005-ci ildə - “Əlillərin hüquqları: inkişaf prosesində fəa

liyyət”.
2006-ct ildə - “İnformasiyanın elektron vasitələrdən isti

fadə imkanı”.
2007-ci ildə - “Əlillər üçün layiqli iş”.
2009-cu ildə - “Əlillərin və onların yaşadığı icmaların hü

quq və imkanlarının bütün dünyada genişləndirilməsi”.
2014-cü ildə - “Sabit inkişaf: texnologiyanın potensialı”.
2015-ci ildə - “Daxil olmanın vacibliyi: bütün imkanlara 

malik insanlar üçün hüquqların əlçatanlığı və genişləndiril-



məsi”.
2016-cı ildə - “Bizim istədiyimiz gələcək naminə sabit in

kişafın 17 məqsədinə nail olmaq”.
2017-ci ildə - “Hamı üçün sabit icmaların yaradılmasına 

yönələn dəyişikliklər”.
2018 -ci ildə - “Əlillərin imkanlarının genişləndirilməsi”.
2019-cu ildə -• “Cəmiyyətin həyatında əlillərin fəal 

iştirakının təmin olunması - 2030-cu ilə qədər sabit inkişaf 
sahəsində günün gündəliyinin reallaşması”.

Əlillərin hüquqları uğrunda Beynəlxalq mübarizə günü 
hər il 5 may tarixində qeyd olunur. Araşdırmalar göstərir ki, 
mədəniyyətin bazar iqtisadiyyatı sferasına keçidi ilə iqtisadi 
kapitalın rolunun artması ilə əlaqədar cəmiyyətdə ən zəif 
mövqeyi əlilliyi olan şəxslər tutur. Baryersiz mühitin olma
ması, sosial bərabərsizlik, mədəni dəyərlərə yiyələnmək 
üsullarının məhdudlaşdırılmasına və əlilliyi olan insanların 
vahid məkandan çıxarılmasına gətirib çıxarır.

BMT-nin “Əlillərin hüquqları haqqında Konvensiyasf’mn 
30-cu maddəsində qeyd olunur ki, iştirakçı dövlətlər əlillərin 
digər insanlarla yanaşı mədəni həyatda iştirak etmək hüqu; 
qunu qəbul etməlidirlər. Əlillər teatr, muzey, kitabxana, tu
rizm xidmətlərindən, milli mədəni dəyəri olan abidə və ob
yektlərdən istifadə etməyə imkan əldə etməlidirlər.

1960-cı illərdə Avropa ölkələrində əlillərin həyatının nor- 
mallaşdırılmasının milli konsepsiyası çərçivəsində əlillər 
ücün fərdi köməkçilər xidməti yaradılmışdır. Azərbaycanda 
əlilliyi olan insanın şəhərin mədəni həyatında fəal iştirakı 
əlilliyi olan şəxsin ailə üzvlərinin imkan və arzularından və 
hələ ki, nadir olan könüllülük proqramlarından asılıdır. Məh
dudiyyətlər həm də asudə vaxt müəssisələrinin təklif etdiyi 
ödənişli xidmətlərin yüksək qiymətləri ilə əlaqəlidir. Əlillə
rin inteqrasiya olunan dərnəklərini idarə edən mütəxəssislər 
yetişdirilməlidir. Mədəniyyət sahəsinin müəssisələrində miq



yaslı ekspert tədqiqatlarının aparılması zəruridir.
Müasir şəraitdə bir çox şəhərlərin sosial məkanı əlillik 

əlamətinə görə sosial bərabərsizliyin özünü aydın şəkildə bü- 
ruzə verdiyi mühitdir. Sosial məkanın əlverişliliyi, əlillər tə
rəfindən şəhər infrastukrunun istifadə olunması imkanı, pro- 
tezlərin. arabaların və digər reabilitasiya avadanlıqlarının es- 
tetikliyi əlillərin müstəqilliyinin təmin olunmasının şərtləri
dir. Şəhər məkanı formalaşdırılmış sosial nizam-intizam çər
çivəsində sosial eksklüziyanm (təcrid olunmasının) əlilliyin 
təhlilinin yeni perspektivlərini üzə çıxarır. Əgər eksklüziya 
baş verərsə, müxtəlif sahələrdə xoşagəlməz sosial şəraitlərin 
toplanmasının amili, deprivasiyaların dərinləşməsinin mexa
nizmi ola bilər (deprivasiya - latın sözü deprivasio sözündən 
yaranıb, mənası - məhrum olmaq, itirmək, normal həyat 
üçün zəruri olan şəraitlərin çatışmazlığı deməkdir).

“Əlverişli məkan” termini universal dizayn anlayışının si
nonimi kimi istifadə olunur. Universal dizayn prinsipi insan
ların əksəriyyətinin istifadə edə biləcəyi əşyalar, konstruksi
yalar. tikintilər yaratmağa imkan verir. Əlillər üçün yaradı
lan mühit digər istifadəçilərə də üstünlüklər verir. Məsələn, 
arabaçılar üçün yaradılan panduslardan uşaq arabasını idarə 
edən valideynlər, velosiped sürənlər uğurla istifadə edə bilər
lər. Hava limanının iri zallarında, restoranlarda, informasiya 
videoçarxlarının istifadəsi məlumatın əldə edilməsini həm 
eşitmə qabiliyyəti zəif olan insanlar, həm də digər istifadəçi
lər üçün daha rahat edir. Şəhər məkanının əlverşli olmaması, 
aqressiv həyat tərzi və passivlik diktə edir, bu da cəmiyyətdə 
davranış normalarında öz əksini tapır.

Baryersiz məkanın formalaşdırılmasının tarixi göstərir ki, 
müvəffəqiyyət üçün 2 şərt vacibdir:

1. Cəmiyyətin münasibətinin dəyişməsi və əlillik prob
lemini anlamaq üçün müxtəlif yönümlərin formalaşdırılması 
(ABŞ-da bu işlə aktivist əlillər və onların ailə üzvləri məşğul 



olur);
J 2. Normativ sənədlərdə öz əksini tapan əlverişliliklə 

bağlı tələblərin vaxtında icrası.
ÜST-un məlumatına görə yer üzündə olan 10 insandan 

birinin əlilliyi var, hər 10 insandan biri fiziki, əqli, sensor 
deffektlərdən əziyyət çəkir. Əhalinin 25%-də sağlamlığın 
pozulması halları müşahidə olunur. Əlilliyin artmasına əhali
nin artımı, ağır patologiyaları olan insanların dünyaya övlad 
gətirə bilməsi, ekoloji şəraitin pisləşməsi, Yer kürəsinin əha
lisinin qocalması, terrorizm, texnogen fəlakətlər təkan verir. 
Ən rifahlı ölkələrdə rəsmi əlillik diaqnozu olan vətəndaşlar 
orta hesabla 8-10 il yaşayırlar.

Sağlamlığın ciddi pisləşməsi əlillərin həyatına mənfi təsir 
göstərir. Əlillərin gələcəyi təkcə onların potensial imkanla
rından yox, eləcə də dövlətin dəstəyindən asılıdır. ÜST-ün 
məlumatına görə əlillərin təxminən 80%-i yoxsul ölkələrdə ya-: 
şayır. Əlillik yoxsulluğu şiddətləndirir, bu prosesə nəninki əlil
ləri, həm də müxtəlif maliyyə, mədəni, sosial-psixoloji, maddi 
baryerləri keçməyə məruz qalan şəxsləri və onların ailə üzvləri
ni də qoşur. Yoxsulluq sağlamlıq imkanları məhdud olan insan
lara səhiyyəyə və təhsilə qoşulmaqda çətinlik yaradır.

Sosial iş prizmasından əlillik xəstəlik kimi qəbul olunma
malıdır. Sağlamlıq məhdudiyyəti olan insanların təhsil alma
sı onlara əmək fəaliyyətinə qoşulmağa, sosial cəhətdən-də
yərli vətəndaş olmağa, öz rifahlarını, mənəvi və yaradıcı 
yüksəlişini təmin etməyə sosial işçilər imkan yaratmalıdırlar. 
Təcrid olunmanın və iqtisadi asılılığın azalmasına məqsəd
yönlü təsir göstərən xüsusi resurs təhsildir. Hazırda əlillərin 
təhsil problemlərinin həllinin ən effektiv metodu inklüziv 
təhsildir. BMT-nin konvensiyasının 24-cü maddəsində qeyd 
olunub ki, bu hüququn ayrıseçkilik olmadan realizəsi məqsə
dilə dövlətlər bütün-səviyyələrdə inklüziv təhsili və ömür bo
yu təlimi təmin edirlər, əlillərin şəxsiyyətini, isdedad və ya



radıcılığını, tam həcmdə onların əqli və fiziki qabiliyyətlərini 
inkişaf etdirməyə can atırlar.

İnklüziv təhsilin xüsusiyyətlərini aşağıdakı sxemdə təq
dim etmək olar.

Sxem

Cəmiyyətə 
adaptasiya və 

inteqrasiya

Özünü realizə və 
yaradıcı fəallığın 

imkanları

Rəqabət qabiliyyətli 
məzun

İnklüziv təhsil

Əlilliyin problem
lərinin cəmiyyət 

tərəfindən dərkinin 
formalaşdırılması

Müasir texnologiyalar 
əsasında tam dəyərli 

təhsil

Təlim zamanı 
baryerlərin olmaması

Fransız filosofu, ekzistensialist Jan Pol Sartr deyirdi: “Cə
hənnəm - başqa insanlardır”. Bunu əlillərdən yaxşı heç kəs 
bilmir. Əlilliyə və onun ardınca gələn məhdudiyyətlərə əlavə 
olaraq əlillərin daha bir problemi - onlarda insani arzu və di
ləklərin olmasına digərlərini inandırmaq problemi çıxış edir. 
XX əsrin birinci yarısında xüsusi elmi cərəyan kimi çıxış edən 
yevgenika elmi yaranmışdı. Yevgenikanın əsas məqsədi - bio
loji üsullarla insan nəslinin təkmilləşdirilməsidir. Yevgenika 
elminin antihumanist metodları psixi və sosial deviantların 
zorla kütləvi sterilləşdirilməsini nəzərdə tuturdu. Müasir yev
genika daha çox genetik məsləhətvermə, ən son halda irsi xa
rakter daşıyan ağır psixi xəstəlikləri olan insanların nikah əla
qələrinin məhdudlaşdırılması metodlarından istifadə edir. Fe- 
minist bioetika mövqeyindən çıxış edərək müasir tibbi nailiy
yətlər əlilliyi olan kişi və qadınlar üçün seçim imkanları yara



dır, amma eyni zamanda onları marginallaşdırır.
Əlillərin gender sosiallaşmasım bir sıra alimlər seqreqasi- 

ya ilə əlaqələndirirlər. Əlillərin gender mövqeyindən eyni
ləşdirilməsi özünü problemli fenomen kimi təzahür edir. Cə- 
miyətin əlillərin cinsi məsuliyyətinə maneəçilik törətməsinin 
sadə nümunəsi ictimai müəssisələrdə olan işarələrdir. Əlilli
yin gender eyniləşdirilməsi kişi və qadınlar üçün müxtəlif 
imkanlar yaradır. Əlillik ilk öncə maskulinliyə təhlükə yara
dır (maskulin olmaq - kişiyana olmaq deməkdir). Qərb təd
qiqatçı Oliver hesab edir ki, müasir Qərb cəmiyyətində əlil
lər digərlərindən öz fərqliliyini marginallaşmada, sosial təc
rid olunmada hiss edirlər. Əlillər xüsusi sosial xidmətlərdən, 
səhiyyə və təhsil sistemindən ashhğın artımı ilə müşaiyət 
olunan sosial insitutlar və tipik insanlar tərəfindən gələn tə
cavüzün xüsusi formasına məruz qalırlar.

1980 - 1990-ci illərdə ABŞ və Qərb ölkələrində “şikəst” 
termini (cripple) əlillərin sosial hərəkatlarının etiraz ideolo
giyasını təşkil edən kateqoriyaya çevrilir. ABŞ-da sosial ins
titutlara əlçatması uğrunda əlillərin mübarizəsi haqqında 
“Crippculture” adlı sənədli film çəkilmişdir.

Rusiya Federasiyasının tədqiqatçısı Kuznetsovanın fikri
nə görə əlillərdə cinsi meyl sağlam insanlarla müqayisədə 
daha yüksəkdir. Əlil qadınlarla dostluq münasibətləri ilə mü
qayisədə romantik münasibətlər qurmaq daha çətindir.

Əlil qadınlar kütləvi və özəl sferalarda daha çox çətinlik
lərlə rastlaşırlar. Qadın və qız əlillər ikili ayrıseçkiliyə məruz 
qalırlar. Bunun nəticəsində isə daha çox gender zorakılığı 
riski, istismar və mənfi münasibətlə üzləşirlər. Əlil qadınlar 
xüsusi təlabatlarım ödəmək üçün öz təşkilat və dəstək şəbə
kəsini yaradırlar. Belə təşkilatların fəaliyyəti əsasən feminist 
prinsiplərə arxalanır. Feminist prinsiplərə arxalanan sosial iş 
insanların sosial qarşılıqlı hərəkətlərində gender münasibət
lərini üzə çıxarmağa cəhd göstərir.



Tədqiqatçılar əlilliyi yaradan şəraitin sxemini təqdim 
ediblər:

Sxem

Əlillik təcrübəsi gender göstəricisinə görə neytral deyil, 
çünki kişi və qadınlar müxtəlif reallıqlarla üz-üzə gəlirlər. 
Ümumilikdə gender sosiallaşması fərdin bu və ya digər cin
sin nümayəndələrinə xas olan sosial təcrübənin, davranışın, 
fəaliyyətin, psixo-sosial yönümlərin qavranması kimi başa 
düşülür.

Məşğələ dərsinin sualları
1 )Ə1 il 1 ik haqqında müasir təsəvvürlər. 
2)İnklüziv təhsilin xüsusiyyətləri.
3)Əliİlərin gender sosiallaşması.
4)Əlilliyi yaradan şərait.



5. Protezləşdirmə

Protezləşdirmə insan bədəninin itirilmiş hissələrinin süni 
əvəzedicilərlə (protezlərlə) bərpasıdır. Tarixdə protezləşdir
mə haqqında ilk xatırlama Yunanıstanda Femistokl adlı şəx
sin əsirlikdən qaçması ilə bağlanır. Zəncirlənmiş Femistokl 
ayağını mişarlamışdır, sonra isə əsirlikdən qaçandan sonra 
tanış dülgərdən protez düzəltməsini xahiş etmişdir. O dövrdə 
protezləşdirmə çox az inkişaf etmişdir. Taxta ayaqlar, pirat 
qarmaqlar həmin qəbildən olan protezlər idi.

XIX əsrdə protezlər üçün metaldan gilizlər düzəldilirdi. 
Süni bədən hissələri əməliyyatdan 6-10 ay sonra istifadə olu
na bilərdi. XIX əsrdə düzəldilən süni əllər “əməkçi”, “kos
metik” əllərə bölünürdü.

Mexanika inkişaf etdikdən sonra bədənin itirilmiş hissəsi
ni bərpa edən quraşdırılmış mexanizmlərin köməkliyi ilə hə
rəkətə gələn daha da təkmilləşdirilmiş protez növləri yaradıl
mağa başlandı. Elektronika dövründə daxili orqanların prote- 
zi yaradılmağa başlandı. Müasir tibdə yuxarı, aşağı ətrafların 
protezlərindən başqa oynaqların, dişlərin protezləşdirilməsi, 
eləcə də, gözlərin, bədənin başqa hissələrinin kosmetik pro- 
tezləri geniş yayılmağa başlandı.

Birinci dünya müharibəsindən sonra alman həkimi Qer- 
man Krukenberq biləyin travmatik amputasiyasını keçirən 
yaralı hərbçilər üçün xüsusi qısqac işləyib hazırlamışdır. Hə
min qısqaca sonradan “Krukenberq əli” deyilməyə başlandı. 
Protezləşdirmənin bir növü də endoprotezləşdirmədir (endo - 
latın dilindən tərcümədə “daxili” deməkdir). Lakin bu pro- 
tezlərdən istifadənin çoxlu sayda mənfi fəsadları olur. Məsə
lən: bakterioloji və göbələk xarakterli irinlimə, nevroloji po
zuntular.

Protezlərə implantlar aiddir (plant - ingilis dilindən təcü- 
mədə “əkmək” deməkdir). İmplantlar insan orqanizmində 



protez və ya indentifikator formasında istifadə olunan tibbi 
xarakterli məmulatlar sinfidir.

2006-cı ildə arxeoloqlar gözün qədim protezini aşkar et
mişdirlər. Həmin protez nazik qızıl örtüklə əhatə olunmuş
dur. Bu süni göz qadına məxsus idi və təxminən e.ə 2900-cü 
ilə aiddir.

Aktiv pasientlər və əlil idmançılar üçün xüsusi möhkəmli
yi ilə səciyyələnən bud protezləri hazırlanır. Yuxarı və aşağı 
ətrafları amputasiya olunan əlillər üçün özünə xidmət məq
sədilə müxtəlif alətlər hazırlanır. Məsələn: vərəqləri çevir
mək. düymələri bağlamaq, geyinmək üçün istifadə olunan 
müxtəlif alətlər. Protezdən istifadə edənlər müxtəlif fiziki ça
lışmalar etməlidirlər. Fiziki çalışmalar 'ümummöhkəmləndi- 
rici və xüsusi növlərə bölünür.

XIX əsrə qədər funksional protezləri yalnız imkanlı şəxs
lər əldə edə bilərdilər. Baxmayaraq ki, amputasiya ilk qeydə 
alınmış cərrahiyyə əməliyyatlarından biri sayılırdı (e.ə. IV 
əsrdə Hippokratın traktatlarında bu haqda məlumat öz əksini 
tapıb), bu prosedur XV-XVI əsrlərdə praktiki olaraq həyata 
keçə bildi.

Elmi protezləşdirmənin əsasları XVI əsrdə Fransız cərrahı 
Ambruaz Pare tərəfindən metaldan hazırlanmış süni əlin is
tehsalından sonra qoyulmuşdur. Sonradan həmin əllər qar
maqla və ya dəri ilə üz çəkilmiş əllərlə əvəz olunmuşdur.

XIX əsrin şounu XX əsrin əvvəllərində müharibələrdə ya
ralanmış və eyni zamanda yol nəqliyyat qəzalarının artması 
ilə bağlı insanların yuxarı və aşağı ətraflarında aparılan am
putasiya əməliyyatları adi hadisəyə çevrilmişdir.

Azərbaycanda protez istehsalı 1932-cı ildə yaranmışdır. 
Kiçik bir emalatxanada amputasiya olunmuş ətraflardan ölçü
lər götürülürdü. Sonradan bu ölçülər protezlərin hazırlanması 
üçün Pyatiqorsk şəhərində fəaliyyət göstərən Protez zavoduna 
göndərilirdi. II dünya müharibəsindən sonra Bakıda Malakan 



bağının yanında 5 otaqlı emalatxana işə salındı və genişləndi
rdərək Protez zavodu kimi fəaliyyətini davam etdirdi.

Bakıdakı Xətai rayonunda Protez-Ortopedik Bərpa Mər
kəzi əlillərə xidmət göstərir. Müasir texnologiya əsasında 
protez-ortopedik məhsulların, reabilitasiya məmulatlarının 
istehsalı, diaqnostika və stasionar müalicəsi ilə məşğul olan 
müəssisə istehsalat sahəsindən və stasionar şöbədən ibarət
dir. Protez-Ortopedik Bərpa Mərkəzi təkcə 2015-ci ildə 8 
min 469 əlil Vətəndaşı 34 min 75 reabilitasiya vasitəsi ilə tə
min edib.

Protez-Ortopedik Bərpa Mərkəzinin nəzdində 60 çarpayı
lıq stasionar məntəqə fəaliyyət göstərir. Məntəqənin əsas 
xəstə kontingenti aşağı və yuxarı ətrafları amputasiya olunan 
və ya onurğa beyni zədələnən əlillərdir. Burada dayaq-hərə
kət sistemi pozulan bütün kateqoriyalı əlillərin protezləşmə- 
si, protezə hazırlıq və fiziki reabilitasiya müalicələri aparılır, 
dərman və fizioterapiya müalicələri həyata keçirilir.

Mərkəz respublikamızda yaşayan dayaq - hərəkət sistemi
nin funksiyasını tam və qismən itirmiş müxtəlif kateqoriya
lardan olan əlil və xəstələrin reabilitasiyası və protezləşdiril- 
məsi ilə məşğul olan sosial yönümlü tibb müəssisəsidir. 
Mərkəz əlillərin müxtəlif hərəkət vasitələrinə, reabilitasiya 
vasitələrinə təlabatlarım ödəyir. Mərkəz 2 hissədən ibarətdir:

1 .Müasir dünya standartlarına cavab verən texnoloji ava
danlıqlarla təchiz olunmuş istehsalat sahəsi;

2 .Əlillərin müalicəsi, reabilitasiyası, protezləşdirməyə ha
zırlığı həyata keçirən stasionar və tibb şöbəsi.

Mərkəzdə hazırlanan protez ortopedik məmulatlar hər bir 
əlil üçün fərdi qaydada hazırlanır. İstehsalat sahəsi tibb şöbə
sindən, protez ortopedik məmulatların hazırlanması sexin
dən, ortopedik ayaqqabıların hazırlanması sexindən təşkil 
edilmişdir. Mərkəzdə 130 adda protez-ortopedik məmulatlar 
hazırlanır. Məsələn:



• Yuxarı və aşağı ətraf protezləri;
• Korreksiya edici korsetlər;
• Doğuşdan qabaq və sonra istifadə olunan bandajlar;
•Ortopedik ayaqqabılar və aparatlar;
•Müxtəlif reabilitasiya vasitələri (əsalar, dirsəkaltı ağaclar 

və.s).
Mərkəzdə əlillərə xidmət 3 sferada həyata keçirilir:
•Ambulator;
•Stasionar;
•Səyyar.
Mərkəzin Naxçıvan və Gəncə şəhərlərində emalatxanaları 

var. Rusiya, Almaniya, Türkiyə, Gürcüstanın aparıcı firmala
rı ilə əlaqələr qurulur.

Protez-ortopedik məmulatlar aşağıdakılardır
•Ortez - müalicəvi və ortopedik texniki məmulat olub, in

sanın dayaq hərəkət aparatının pozulmuş və ya itirilmiş 
funksiyasının bərpasına xidmət edir.

•Ortopedik ayaqqabı - pəncənin müxtəlif səbəblərdən de
formasiyası və aşağı ətraf qısalığı zamanı müalicə və reabili
tasiya məqsədi ilə istifadə olunan məmulat.

•Korset - gövdənin zədələnməsi və deformasiyası zamanı 
istifadə olunan məmulat.

•Protez - amputasiya olunmuş ətrafın anatomik və funk
sional cəhətdən bərpa olunması üçün hazırlanan texniki 
konstruksiyalar.

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 
əhalinin protez ortopedik məmulatlar, eşitmə aparatları, kres
lo, velo arabalar və digər reabilitasiya vasitələri ilə təmin 
edilməsi qaydaları qeydə alınmışdır. Bölgələrdə yaşayan 
əlillərə səyyar formada protez ortopedik bərpa xidmətinin 
göstərilməsi nəzərdə tutulur. Bu barədə Əmək və əhalinin 
sosial müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən regionlarda yaşayan əlil 
vətəndaşlara bərpa xidməti göstərilməsi üçün səyyar tibbi 



texniki briqadalar yaradılıb.
Əlillərin protez-ortopediya məmulatları, reabilitasiya va

sitələri ilə təmin edilməsi Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi 
qaydalara əsasən həyata keçirilir.

Məşğələ dərsinin sualları
l)Tarixdə protezləşdirmə haqqında ilk xatırlama.
2)Elmi protezləşdirmənin əsasları.
3)Protez-Ortopedik Bərpa Mərkəzinin fəaliyyəti haqqında.
4)Protez-ortopedik məmulatlar.

6.Əlillər və idman

Paralimpiya oyunları əlillər üçün Beynəlxalq idman yarış
larıdır. Ənənəvi olaraq əsas olimpiya oyunlarından sonra ke
çirilir. 1992-ci ilin əsas olimpiya oyunları keçirilən şəhərlər
də keçirilməyə başladı. 2001-ci ildə bu praktika Beynəlxalq 
Olimpiya Komitəsi və Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsi ara
sında imzalanan sazişlə təsdiq olundu.

Yay Paralimpiya oyunları 1960-cı ildə, Qış Paralimpiya 
oyunları isə 1976-cı ildə keçirilib. "Paralimpiya” sözü ilk əv
vəl (parapledgia - ayaqların iflici) termini ilə əlaqəli idi, çün
ki belə yarışlar onurğada xəstəlikləri olan insanlar arasında 
keçirilirdi. Lakin yarışlarda digər xəstəlikləri olan idmançıla
rın iştirakından sonra “Paralimpiya” (olimpiyadan kənar, ya
nında) adlandırılmağa başlandı. Burada paralellik, paralimpi
ya oyunlarının olimpiya yarışları ilə bərabər hüquqluluğu nə
zərdə tutulur.

Əlillərin iştirak edə biləcəyi idman növlərinin yaranması 
ingilis neyro-cərrahı Lyudviq Quttmanın adı ilə bağlıdır. 
Quttman fiziki qüsurları olan insanlarda stereotiplərlə müba
rizə apararaq idmanı onurğada zədələri olan xəstələrin reabi
litasiya prosesinə daxil etmişdir. Quttman praktikada sübut 



etmişdir ki, idman fiziki çatışmazlığı olan insanlar üçün mü
vəffəqiyyətli həyat fəaliyyətinə şərait yaradır. Quttman 
1944-cü ildə Eylsberi şəhərinin Stok-Mandevil hospitalının 
bazasında onurğa-beyin travmalarının mərkəzini açmışdır. 
1948-ci ildə o, idman yarışlarında iştirak etmək üçün II Dün
ya Müharibəsindən qayıdan, onurğadan zədə alan Britaniya 
veteranlarını yığır, ‘'Əlillər üçün milli Stok-Mandevil oyun- 
larf’nı təşkil edir. Bu oyunlar Londonda Olimpiya oyunları
nın açılış seremoniyası ilə eyni gündə başlandı. 1952-ci ildə 
Hollandiyadan arabaçı idmançılar komandasının gəlişi ilə bu 
oyunlar Beynəlxalq oyun statusunu aldılar və həmin oyun
larda 130 iştirakçı öz qabiliyyətlərini göstərdilər.

1960-cı ildə Romada XVII Olimpiya oyunlarından sonra 
IX Stok-Mandevil oyunları keçirilmişdir və bu oyunlar ilk 
rəsmi paralimpiya oyunları hesab olunurdu.

1976-cı ildə İşveçin Emşyoldsvik şəhərində təkçə arabaçılar 
yox, eləcə də, başqa əlillik kateqoriyasından olan idmançıların 
iştirakı ilə ilk qış paralimpiya oyunları keçirilmişdir. 1976-cı il
də Torontodakı V yay paralimpiya oyunları 40 ölkədən 1600 
iştirakçı yığmışdır və burada əl-ayağı amputasiya olunan, eləcə 
də, görmə qabiliyyəti olmayan iştirakçılar var idi.

1982-ci ildə əlillər üçün Beynəlxalq idman təşkilatlarının 
koordinasiya şurası yaradılmışdır. 1989-cu ildə bu şura bey
nəlxalq paralimpiya şurasına transformasiya etmişdi. 2001 -ci 
ildə Beynəlxalq olimpiya və paralimpiya komitəsi saziş im
zaladı, bu sazişə görə paralimpiya oyunları olimpiya oyunla
rının keçirildiyi yerdə və ildə eyni obyektlərin istifadəsi ilə 
təşkil olunmalıdır.

Paralimpiya himni “Hymn de 1’ Avenir” (Gələcəyin him
ni) 1996-cı ildə fransız bəstəkarı Tyeri Dami tərəfindən bəs
tələnmişdir və 1996-cı ilin mart ayında təsdiq olunmuşdur.

Paralimpiya şüarı - “Spirit in Motion” (“Ruh hərəkətdə
dir”).



Eşitmə qabiliyyəti zəif olan insanların idman yarışları 
Surdolimpiya oyunları adlanır. Surdolimpiya oyunlarının di
gər adı Deflimpiya oyunlarıdır (deaf - kar deməkdir). Eşitmə 
qabiliyyəti zəif olan insanların ilk Ümumdünya oyunları 
1924 - cü ildə Parisdə keçirilmişdir. İdmançılar yüngül atle
tika, velo idman, futbol, atışma, üzgüçülük yarışlarında işti
rak etmişdirlər. 1924 - cü il 16 avqust iştirakçı ölkələrin id
man nümayəndəliklərinin rəhbərlikləri eşitmə qabiliyyəti zə
if olan insanların idman komitəsini təşkil etmək qərarını qə
bul etmişlər. Yalnız 25 ildən sonra 1949-cu ilin yanvar ayın
da Avstriyanın Zeyefeld şəhərində eşitmə qabiliyyəti zəif 
olan insanların ilk beynəlxalq qış oyunları keçirilmişdir.

Beynəlxaq olimpiya komitəsinin icraedici orqanının qəra
rı ilə 2001-ci ilin mayında eşitmə qabiliyyəti zəif olanların 
Ümumdünya oyunları Deflimpiya oyunları adlandırılırdı.

Azərbaycan Respublikası milli paralimpiya komitəsi 
1996-cı ilin fevralın 9-da yaradılmışdır. İlk dəfə olaraq Azər
baycan milli paralimpiya komitəsi Atlantada keçirilən X yay 
paralimpiya oyunlarında cəmi 2 idman növü üzrə 2 idmançı 
ilə iştirak etmişdir. 2000-ci ildə Sidney yay paralimpiya 
oyunları ərəfəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin idman
çılarımızın təlim məşq bazasında paralimpiya oyunlarına yo- 
lasalma mərasimində iştirakı, Sumqayıt şəhərində paralimpi
ya idman kompleksinin tikilməsi haqqında sərəncam imzala
ması ölkəmizin idman həyatında müsbət dəyişikliklərə təkan 
verdi. Həmin kompleks 2008-ci ildə açılmışdır. 2013-cü il 
fevralın 8-də Azərbaycan Respublikası milli paralimpiya ko
mitəsinin IV hesabat seçki konqresi keçirilmişdir. Komitənin 
prezidenti İlqar Rəhimovdur.

Paralimpiya idman növlərinə qış və yay idman növləri 
aiddir.Yay idman növləri aşağıdakılardı:

•Ağır atletika.
, *Zəif görənlər üçün cüdo.

•Yüngül atletika.



•Üzgüçülük.
•Arabada tennis.
•Arabada basketbol.
•Arabada idman rəqsləri.
•Adaptiv avarçəkmə.
•Arabada qılınc oynatma.
•Velosiped idman növü.
•Yaydan atma.
•Futbol 7-7-yə.
•Futbol 5-5-ə.
•Oturacaq voleybol.
•Arabada reqbi.
•Yelkənli qayıq idmanı.
•Stolüstü tennis və s.
Qış idman növləri aşağıdakılardı:
•Körlinq arabada.
•Xokkey.
•Dağ xizək idmanı.
•Xizək idmanı və biatlon.

Məşğələ dərsinin sualları
1 )Əlillər üçün Beynəlxalq idman yarışları.
2)Azərbaycan Respublikası milli paralimpiya komitəsinin 

fəaliyyəti haqqında. .
3)Paralrmpiya idman növləri.

7.Defektologiya, loqopediya və surdopedaqogikanın 
sosial işlə əlaqələri

Defektologiya latın sözləri defectus (çatışmazlıq) + logos 
sözlərindən yaranıb. Defektologiya psixi və fiziki çatışmazlı
ğı olan uşaqların inkişafının psixo-fiziki xüsusiyyətləri, onla
rın təlim və tərbiyəsinin qanunauyğunluqları haqda elmdir. 
Defektologiyaya xüsusi pedaqogikanın və xüsusi psixologi



yanın bölmələri daxildir. Bunlar aşağıdakılardır.
•Surdopedaqogika və surdopsixologiya.
•Loqopediya və loqopsixologiya.
•Tiflopedaqogika və tiflopsixologiya.
•Oliqofrenopedaqogika və oliqofrenopsixologiya.
Tiflopedaqogika (tiflo yunan dilində kor deməkdi) kor və 

görmə məhdudiyyətli şəxslərin təhsil müəssisələrində (inteq
rasiya daxil), ixtisaslaşmış klinikalarda tərbiyə, təhsil, müali
cə və reabilitasiya ilə məşğul olan xüsusi pedaqogika bölmə
sidir.

Pedaqoji baxımdan kor və görmə məhdudiyyətli uşaqlar 
ədəbi mətnləri görmək və yazı yazmağı bacara bilməyənlər- 
dir.Tiflopedaqogika fəaliyyət obyekti kimi göz zədəsi olan 
insanların həyat bacarıqlarının inkişafı ilə bağlı araşdırma və 
tətbiqləri nəzərdən keçirir.

Tiflopedaqogikanın əsas vəzifələri aşağıdakılardır:
• görmə məhdudiyyəti olan şəxslərin psixoloji, pedaqoji 

və klinik tədqiqi;
• görmə qabiliyyətinin tipologiyasının və psixi və fiziki in

kişafın anormallıqlarınm aydınlaşdırılması;
• korluq və aşağı görmə vəziyyətində zədələnmiş və az in

kişaf etmiş funksiyaları bərpa etmək, düzəltmək və bərpa et
mək üçün yol və şərtlər;

• görmə qabiliyyətinin müxtəlif formalarında şəxsiyyətin 
formalaşması və hərtərəfli inkişaf şərtlərini öyrənmək.

Tiflopedaqogikanın funksiyaları:
• kor və görmə məhdudiyyətli şəxslərin elm, politexnik, 

əmək və peşə hazırlığının əsaslarının tədrisinin məzmunu, 
metodları və təşkili;

• xüsusi təhsil müəssisələrində təhsilin növləri və struktur
larının müəyyən edilməsi;

• proqramlar, dərsliklər, xüsusi texnika qurmaq üçün elmi 
əsərlərin inkişaf etdirilməsi.



Tiflopedaqogika sahəsində aşağıda göstərilənlərə diqqət 
yetirilir:

•görmə məhdudiyyətli şəxslərin özünü aktuallaşdırma im
kanlarını artırmaq, onların təhsilinin effektivliyini artırmaq 
və müasir cəmiyyətdə əmək fəaliyyəti ilə məşqul olmaq 
üçün xüsusi texniki vasitələrin yaradılması;

•təlim, təhsil və əmək təlimləri üçün xüsusi binaların di
zaynı.

Tədqiqat metodları olaraq, tiflopedaqogika aşağıdakı me
todlardan istifadə edir:

•uşaqların təhsili, tərbiyəsi və inkişafı prosesinin monito
rinqi;

•təbii, təhsil, laboratoriya və psixoloji-pedaqoji təcrübə;
•söhbətlər;
•tələbə işlərinin təhlili (yazılı iş, müxtəlif vizual və iş fəa

liyyəti nümunələri və s.).
Defektologiya psixi inkişafdan geri qalan uşaqların da

yaq-hərəkət aparatının, emosional iradə sferasında çatışmaz
lığı olan uşaqların təlim və tərbiyəsinin problemlərini tətqiq 
edir. Defektologiyanın vəzifələrinə korreksiyaya ehtiyacı 
olan uşaqlara tədrisin effektiv vasitə və metodlarının, onların 
əmək və sosial adaptasiyanın əlverişli vasitələrinin işlənib 
hazırlanması aiddir.

Bir elm kimi defektologiya bir sıra elmlərlə əlaqədədir. 
Məsələn, ümumi psixologiya, uşaq psixiatriyası, uşaq nevro- 
logiyası, ümumi və xüsusi pedaqogika, sosial iş.

Defektologiyanın cərəyanlarından biri loqopediyadır. Lo- 
qopediya tibb elmləri ilə sıx əlaqədədir. Sabit xarakter daşı
yan, mütəxəssislərin köməyi olmadan aradan qaldırılmayan 
nitqin müxtəlif qüsurlarının öyrənilməsi ilə məşğul olan xü
susi pedaqoji elmdir. Uşaqlarda düzgün tələffüzün formalaş
dırılması mürəkkəb prosesdir, uşaqlar öz nitq orqanlarını 
idarə etməyi öyrənməlidirlər, onlara müraciət edəni başa 
düşməlidirlər. Özlərinin və ətrafdakıların nitqinə nəzarət hə



yata keçirməlidirlər. Loqopediya sahəsində çalışan müəlli
min məqsədi hər bir uşaq üçün fərdi korreksiya-inkişafedici 
proqram təyin etməklə nitqin fonetik defektləri olan 4 -7 yaş 
arası uşaqlara lazımi korreksiya yardımının göstərilməsidir. 
Müəllim loqoped uşaqların səs tələffüzünü, səs təhlili və sin
tezinin fonematik qavrayışı və vərdişlərini, nitqin qrammatik 
quruluşunu, əlaqələndirici nitqi təhlil edir, onlarda nitq de- 
fektlərinin səbəblərini müəyyən edir.

Loqoped uşaqların psixi vəziyyətini nəzərə alaraq məşğə
lələr üçün qruplar ‘komplektləşdirir. Pozulan funksiyaların 
bərpası üçün qrup və fərdi şəkildə dərslər aparır. Loqoped 
sosial işçilərlə, tərbiyəçilər və psixoloqlarla əməkdaşlıq edir, 
valideynlər üçün məsləhətlər verir. Loqoped əməyin mühafi
zəsinin, təhlükəsizlik texnikasının, yanğın söndürmənin qay
da və normalarını yerinə yetirir, tədris prosesi zamanı təlim 
keçənlərin həyat və sağlamlığının mühafizəsini təmin edir.

Nitq defektlərinin əsasında mərkəzi sinir sistemində və ya 
nitq orqanlarının özündə olan patoloji dəyişikliklər durur. Bu 
baxımdan loqopediya tibb elm ilə sıx əlaqədə olur. Loqope- 
dik yardımı sosial təminat, səhiyyə müəssisələrində, uşaq 
bağçalarında, xüsusi internat məktəblərində, sanatoriya və 
uşaq klinikalarının loqopedik mərkəzlərində mütəxəssislər 
həyata keçirirlər.

Nitq qüsurlarının korreksiyasının ilk cəhdləri surdopeda- 
qogikaya həsr olunmuş bir sıra əsərlərdə öz əksini tapıb. 
Müstəqil elmi cərəyan kimi loqopediya XIX əsrin II yarısın
da formalaşıb. XX əsrin 30-cu illərinə qədər loqopediyada 
belə bir sadələşdirilmiş təsəvvür üstünlük təşkil edirdi ki, 
nitq qüsurları nitq hərəkət əzələlərinin defektləridir. Bu mə
sələlər nəfəs alma sisteminin korreksiyası problemi ilə yana
şı loqopediyanın əsas məzmununu təşkil edirdi. Müasir loqo
pediya defektologiyanın ümumi prinsiplərinə arxalanaraq 
dilçilik, fiziologiya və psixologiya ilə qarşılıqlı əlaqədədir.

Nitq qüsurlarının növləri aşağıdakılardır:



1 .Fonetik qüsurlar - səslərin təhrif tələffüzü və ya heç ol
maması. Bu qüsurlar dislaliya, dizartriya və rinolaliya kimi 
diaqnozlaşdırılırlar.

2 .Nitqin itirilməsi və ya inkişafdan geri qalması. Bura ala- 
liya və afaziya daxildir.

3 .Nitq surətinin, ritminin və səlisliyinin pozulması - taxı- 
laliya, bradilaliya.

Defektologiyanın digər sahəsi surdopedaqogikadır (surdes 
- kar deməkdir). Eşitmə defektləri olan uşaqların tərbiyyə, 
təhsil və təlim problemlərini araşdırır. Eşitmə qabiliyyətin
dən məhrum olan uşaqların təliminin ilk cəhdləri XVI əsrdə 
İspaniyada qeydə alınıb. XVIII əsrin sonunda Fransa və Al
maniyada eşitmə qabiliyyəti zəif və ya tamamilə eşitməyən 
uşaqlar üçün ilk xüsusi təlim-tərbiyyə müəssisələri açılmış
dır. Rusiyada belə müəssisə 1806 - cı ildə Pavlovsk şəhərin
də açılmışdır.

Surdopedaqogikanın əsas vəzifələri uşaqlarda qalan eşit
mə funksiyalarının maksimum dərəcədə inkişafı və istifadə 
olunması onlarda şifahi və yazılı nitqin, formalaşdırılması, 
söz, məntiqi təfəkkürün inkişaf etdirilməsi, eşitmə defektləri- 
nin kompensasiyasının texniki vasitələrinin işlənib hazırlan
masıdır. Surdopedaqogikanın əlaqədə olduğu fənlər: loqope- 
diya, kommunikasiya nəzəriyyəsi, fiziologiya, psixologiya, 
otolorinqologiya, akustika.

Otolorinqologiya - qulaq, boğaz, burun xəstəliklərinin 
müalicəsi və profilaktikası ilə məşğul olan tibbi sahədir.

Akustika (yunan dilindən tərcümədə eşidirəm deməkdir) 
səs haqqında elmdir, səsin fiziki təbiətini öyrənir.

Məşğələ dərsinin sualları
1 )Defektologiya psixi və fiziki çatışmazlığı olan uşaqların 

inkişafının xüsusiyyətləri haqda elm kimi.
2)Nitq qüsurlarının növləri.

■ 3)Surdopedaqogikanın əsas vəzifələri.



8. Görmə və eşitmə qabiliyyəti zəif olan 
insanlarla sosial iş

Gözdən əlillər cəmiyyətin ən problemli təbəqələrindəndir 
və çox vaxt yalnız özlərinə güvənməli olurlar. Onların gün
dəlik məişət problemləri ilə müvafiq orqanların məşğul ol
maq istəməməsi vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirir. Məsə
lən, ictimai nəqliyyatda dayanacaqların səsli elan olunması 
indiyə kimi tam təşkil olunmayıb. Görməyənlər üçün xəbər- 
daredici bordyurlar və xüsusi tutacaqlar çox azdır.

Zədələnmiş gözləri olan şəxslər iki qrupa bölünür:
1 .Doğuşdan və erkən uşaqlıqdan (5 yaşma qədər) 

görməyən və ya görmə məhdudiyyəti olan insanlar;
2.Sonradan görmə qabiliyyətini tamamən və ya böyük öl

çüdə itirmiş insanlar.
ÜST-ün (Ümumdünya Səhiyyə təşkilatı) qərarına görə 

1984-cü ildən 13 noyabr Beynəlxalq korlar (görmə qabiliy
yəti zəif olanlar) günü kimi qəbul olunur. 1745 - ci il noyab
rın 13-ü Fransada xüsusi şriftin köməyi ilə görməyənlərin tə
lim metodunu yaradan məşhur pedaqoq Valentin Qayui ana
dan olmuşdur. O, ilk .dəfə Parisdə görməyənlər üçün bir neçə 
məktəb və müəssisələr açmış, kitablar çap etdirmiş, görmə
yənlər üçün cihazlar, relyefli coğrafi xəritələr, qlobuslar 
üçün vasitələrin yaradılması sahəsində matrislər icad etmiş
dir. 1784 - cü ildə Qayui Parisdə görməyən uşaqlar üçün 
“Zəhmətkeş korların emalatxanası" adlı ilk məktəb açmışdır. 
Valentin Qayuinin təklif etdiyi relyef-xətti şrifti “Unsial” ad
lanır. Lui Brayl görməyən insanlar üçün yeni relyefli nöqtəli 
şrift yaratmışdır. Lui Brayl 3 yaşında pinəçi atasının emalat
xanasında qıyıqla yaralanandan sonra onun gözlərində ilti
hab başladığından görmə qabiliyyətini itirmişdir. Həmin şrif
ti Brayl 15 yaşında yaratmışdır və yaradarkən artilleriya ka
pitanı Şarl Barbyenin yaratdığı şriftdən bəhrələnmişdir. Bu 



şrift qaranlıqda məlumatın oxunması üçün hərbçilərin istifa
də etdiyi şrift idi. Hərflərin təsyiri üçün Brayl şriftində 2 cər
gəyə düzülmüş 6 nöqtədən istifadə olunur (hər cərgədə 3 
nöqtə). Bu şriftdə mətn sağdan sola yazılır, sonra vərəq çev
rilir və mətn soldan sağa oxunulur. Yazanda nöqtələr xüsusi 
alətlə deşilir, mətn üzə çıxan nöqtələrdən oxunduğuna görə 
vərəqin arxasında yazılır. Xanalarda nöqtələrin olub olma
ması müəyyən bir simvolun göstəricisidir.

Brayl şrifti
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9 dekabr 2007-ci ildə BMT-nin inkişaf proqramı və Hey
dər Əliyev Fondu arasında görməyən və zəif görənlərin İKT- 
lərə çıxışın təminatına aid olan əməkdaşlıq haqqında razılaş
ma imzalanıb. 2011-ci ilin aprel ayında Antaliyada görmə
yənlərin Ümumdünya oyunları keçirilib.

Göz aparatında baş verən xəstəlik və müxtəlif fiziki zədə
lərlə əlaqədar əlil olan 35.000-dən çox insanın vəziyyəti on
lara xüsusi qayğının göstərilməsini tələb edir. I və əksər II 



qrup gözdən əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyası dövlətin xüsusi 
qayğısından asılıdır. Azərbaycan dövləti gözdən əlillər üçün 
müəyyən tədbirlər həyata keçirir. Bu tədbirlər gözdən əlillə
rin maddi və sosial vəziyyətini yaxşılaşdırsa da görüləsi işlər 
hələ də çoxdur. I qrup gözdən əlillərin pensiyalarının səviy
yəsi digər əlillərə nisbətən yüksək olur. Əlilliyə görə əmək 
pensiyası hesablanan zaman I qrup əlillərin pensiyasının ba
za hissəsi daha yüksək hesablanır. I qrup əlillərdə əmək pen
siyasının baza hissəsinin məbləği yaşa görə pensiyanın məb
ləğinin 120 %-i qədərində hesablanır. I qrup gözdən əlillərdə 
pensiya hesablanan zaman baza hissə yaşa görə pensiyaların 
məbləğinin 200 %-i həcminə bərabər götürülür.

Gözdən əlil olanlar üçün mühüm məsələlərdən biri mənzil 
şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır. Ölkəmizdə 2008-ci ildə ilk 
dəfə olaraq gözdən əlillər mənzillə təmin edildilər.

Gözdən əlilləri narahat edən digər məsələ təhsillə bağlı
dır. Gözdən əlil uşaqlar sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar 
üçün xüsusi internat məktəblərində təhsil ala bilir. Sağlamlıq 
imkanları məhdud uşaqlar üçün 5 nömrəli Respublika xüsusi 
internat məktəbi 1936-cı ildən fəaliyyət göstərir. Əlil uşaqla
rın təhsil səviyyəsinin qaldırılması məqsədilə Heydər Əliyev 
Fondunun təşəbbüsü ilə gözdən əlil uşaqlar üçün xüsusi in
ternat məktəbinin nəzdində mətbəə yaradılıb ki, burada 
Brayl əlifbasında dərslik və dərs vəsaitləri çap olunub.

Gözdən əlil insanların təhsil səviyyəsinin artırılması məq
sədilə xüsusi kitabxana fəaliyyət göstərir. Gözdən əlillər 
üçün Respublika kitabxanası 1981-ci il iyunun 1 - də Azər
baycan korlar cəmiyətinin (Azərbaycan Gözdən Əlillər Cə
miyyəti İctimai Birliyin) təşəbbüsü ilə həmin cəmiyyətin ta
beliyində mərkəzi Respublikada korlar (görmə qabiliyyəti 
zəif olanlar) kitabxanası kimi fəaliyyətə başlayır. Oxucuların 
tam fiziki imkansız olanlarına səyyar kitabxana xidməti gös
tərilir.



2017-ci ildə Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyəti (Az. 
GƏC) İctimai Birliyinin XVII Qurultayı keçirilib. Ölkəmiz
də 8 avqust 2004-cü ildən başlayaraq Beynəlxalq Oftalmo
loqlar Günü kimi qeyd olunur.

ÜST-ün təşəbbüsü ilə hər il oktyabrın ikinci çərşənbə ax
şamı günü Ümumdünya görmə günü kimi qeyd olunur 
(World Sight day). Bundan əlavə hər il oktyabrın 15 - 
Ümumdünya ağ əsa günü qeyd olunur (International white 
Cane safety day).

Son məlumatlara görə dünyada 34 milyona yaxın görmə
yən insan var, 124 milyon insan zəif görür, hər 5 saniyədən 
bir dünyada 1 nəfər görmə qabiliyyətini itirir (ÜST-ün statis
tikasına görə). Alimlər bunun səbəbini görmə qabiliyyətinə 
müxtəlif təzyiqlərin artmasında görür (kompyuter texnologi
yaları. müxtəlif texniki yeniliklər). ÜST “Görmə - 2020: gör
məyə hüquq” qlobal proqram işləyib hazırlayır. Təşkilatda 
qeyd olunub ki, profilaktik tədbirlər korluğun 75%-nin qarşı
sını ala bilər.

Xroniki korluğun aparıcı səbəbləri: katarakta, qlaukoma, 
traxoma, nəzarət altında olmayan şəkərli diabet.

Araşdırmalara görə 2020-ci ilə qədər yer üzündə 75 mil
yon görməyən insan olacaq.

1867- ci ildə Parisdə eşitmə qabiliyyəti zəif olan insanla
rın konqresi keçirilmişdir. 1873 -cü ildə belə konqres Vyana- 
da keçirilmişdir. Bu konqresdə 5 Avropa ölkəsi, 4 Amerika 
məktəbi eşitməyən insanların təhsilində istifadə olunan ma
terialları nümayiş etdirmişdilər. Takin eşitməyənlərin ilk 
Beynəlxalq konqresi Parisdə abbat Şarl-Mişel de Lepenin 
ölümünün 100 illiyinə həsr olunmuş konqres hesab olunur 
ki, o da 1889-cu ildə keçirilmişdir. XVIII əsrin sonunda ab
bat Şarl-Mişel de Lepe (1712 - 1789) Fransada eşitmə qabi
liyyəti zəif olan uşaqlar üçün təlim-tərbiyə mərkəzi yarat
mışdır. O dövrdə belə məktəb ictimai xadim Qeyneke tərə



findən Almaniyada da açılmışdır.
1951-ci ildə Romada 30 ölkənin eşitməyənlərinin milli 

təşkilatlarının nümayəndələri iclas keçirmişdilər və İtaliyada 
Dünya Karlar Federasiyası (DKF) yaradılmışdır. DKF - bey
nəlxalq, qeyri - hökumət, qeyri - kommersiya təşkilatıdır. 
Bütün dünyada eşitmə qabiliyyəti zəif olan və ya eşitməyən 
insanların hüquqlarını müdafiə edir. Bu federasiyanın şurası
nın 11 üzvü eşitmir.' Federasiya BMT ilə əməkdaşlıq edir, 
qərargahı Helsinki şəhərindədir. 1958-ci ildə DKF sentyab
rın axırıncı bazar gününü Beynəlxalq karlar günü elan etmiş
dir. Federasiyanın yaranmasını Roma Papası XII Piy dəstək
ləmişdir. Federasiyanın fəaliyyətinin əsas istiqamətləri aşağı
dakılardır:

1) İnkişafda olan ölkələrin eşitməyənlər cəmiyyətlərinə 
yardım.

2) Jestika sahəsində tətqiqatların keçirilməsi-.
3) Eşitməyənlərin hüquqları uğrunda BMT və digər təşki

latlarla əməkdaşlıq.
DKF-nin gənclər sektoru yeniyetmələr üçün beynəlxalq 

düşərgələr təşkil edir. Əsas məqsəd - eşitməyənlərin təşkilat
larının potensial aktivistlərində liderlik fəaliyyətinin inkişaf 
etdirilməsidir.

DKF-nin statistik məlumatlarına görə Avropa əhalisinin 
10 %-i eşitmə problemlərindən əziyyət çəkir.

Eşitmə qabiliyyəti zəif olan insanların üzləşdiyi problem
lərinin həlli yollardından biri koxlear implantasiyadır. İnsan 
qulağının tərkib hissələri çəkic, zindan və üzəngindir. İnsa
nın daxili qulağına elektrik stimulyasiya vasitəsilə səs infor
masiyasının qəbulunu təmin edən elektrodlar sisteminin da
xil edilməsini nəzərdə tutan tibbi əməliyyat olan koxlear 
implantasiya əsas protezləşdirmənin növlərindən biridir.

2015-ci ildə ölkəmizdə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 
“‘Koxlear implantasiya” proqramının həyata keçirilməsinə 



başlanılıb. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanılan proqramın icrası üzrə 
yerli və xaricdən dəvət olunan mütəxəssislərdən ibarət İşçi 
qrup yaradılıb. İşçi qrup 2015-ci ilin avqust ayından etibarən 
eşitmə qüsuru olan 250-dən artıq uşağı pulsuz müayinə edib. 
Müayinələr nəticəsində 80 nəfər üzərində koxlear implanta- 
siya əməliyyatının keçirilməsinə qərar verilib, 70 nəfərin isə 
eşitmə aparatına ehtiyac olduğu- müəyyən edilib. Koxlear 
implantasiya əməliyyatı edilən 26 nəfər əsasən 1-6 yaş ara
sındadır, bir nəfər isə 18 yaşındadır. Bu uşaqlar uğurla əmə
liyyat olunublar, onlarda eşitmə sinirindən impuls alınıb.

Koxlear implantasiya eşitmə qüsurlu olan şəxslərin tam 
sosial adaptasiyasına yönəlmiş bir proqramdır. İmplantlar 
anadangəlmə və qazanılmış eşitmə qüsuru olan insanlara tət
biq edilir. Əməliyyat 3 mərhələdə - pasientin hərtərəfli müa
yinədən keçməsi, cərrahi əməliyyat və reabilitasiya mərhələ
lərində həyata keçirilir. Əməliyyatdan sonra bu şəxslərdə 
eşitmə imkanı yaranır. Koxlear implantansiya nəticəsində 
tam eşitmə və danışma qüsurlu şəxslər normal həyat tərzinə 
qayıda bilirlər. Mütəxəssislər erkən yaşlarda aparılan əmə
liyyatların daha səmərəli nəticələr verdiyini və bu şəxslərə 
əlilliyin yaranma səbəbinin aradan qaldırıldığını qeyd edir.

Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə Azərbay
canda həyata keçirilən koxlear implantasiya zamanı ilkin mər
hələdə 100-dək şəxs üzərində əməliyyat aparılması və həmin 
şəxslərin reabilitasiya kursundan keçirilməsi nəzərdə tutulub. 
Bu proqramın icrası nəticəsində qeyd olunan şəxslər eşitmə və 
danışma qabiliyyətini bərpa etmək imkanı qazanacaqlar.

Eşitmə qabiliyyəti zəif olan insanlar jest dilindən istifadə 
edirlər. Jest dili təbii yolla və ya süni formada yaradılan jest
lərin kombinasiyasından ibarət olan dildir. Bu dildə mimika, 
ağızın və dodaqların müxtəlif hərəkətləri, bədənin korpusu
nun vəziyyəti istifadə olunur.



Bakı şəhərinin Səbail rayonunda 87 saylı lal və karlar 
üçün axşam qiyabi məktəbi fəaliyyət göstərir.

Bakının Mərdəkan qəsəbəsində Eşitmə Qabiliyyəti Zəif 
Olan Uşaqlar üçün İnternat fəaliyyət göstərir.

Məşğələ dərsinin sualları
l)Beynəlxalq korlar (görmə qabiliyyəti zəif olanlar) günü.
2)Brayl şrifti.
3)Dünya Karlar Federasiyasının fəaliyyəti haqqında.
4)Jest dili.

9.Xroniki xəstələrə qulluğda qohumların rolu. Əlillərin 
və sağlam insanların qarşılıqlı münasibətləri

Cəmiyyətin sivilliyinin meyyarlarından biri fərdlərin və 
bütövlükdə cəmiyyətin palliativ yardıma ehtiyacı olan xəstə
lərə münasibətidir. Palliativ yardım həyata təhlükə yaradan 
xəstəliklərin problemləri ilə üzləşən pasientlərin və onların 
ailələrinin həyatının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına imkan 
yaradan yanaşmadır. Bu yanaşmada ağır fiziki simptomların 
erkən üzə çıxarılması, qiymətləndirilməsi və müalicəsi, eləcə 
də, psixi, sosial və mənəvi dəstək həyata keçirilir.

Xroniki xəstələrə tibbi, sosial yardımın əsas məqsədi pasi- 
ent ev şəraitində və ya stasionarda olarkən peşəkar qayğı, 
diqqət, dəstək, qayğının kim tərəfindən (qohumlar, tibb bacı
sı) həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq almaq imkanının 
əldə edilməsidir. Xroniki xəstələrə qayğının təminatında 
aparıcı rol ailəyə məxsusdur, çünki ailə pasientin psixoloji- 
emosional iqlim və rahat vəziyyətini yaradan əhatəsi kimi çı
xış edir. Qohumların sağlamlığı bərpa etmək sahəsində olan 
hazırlığı xəstədə özünə inam və ümid yaradır.

Sağlamlıq imkanları məhdud olan ağır xəstələrə qulluğun 
bir neçə mərhələsini qeyd etmək olar:



1 . Əgər imkan varsa xəstə ayrı otaqda yerləşdirilməlidir. 
Əks halda ona pəncərənin yanında yer ayrılmalıdır.

2 .Yüngül yun örtüklərdən istifadə edilməlidir.
3 .Xəstənin çarpayısının yanında oturacaq və lampa yer- ’ 

ləşdirilməlidir.
4 .Dərini qıcıqlandıran və yara əmələ gətirən əşyalardan 

istifadə edilməməlidir.
5 .Xəstə ifrazını idarə edə bilmirsə, bezlərdən istifadə edil

məlidir.
6 .Yalnız pambıq geyimdən istifadə olunmalıdır və geyi

min bağlanan yeri öndə olmalıdır.
7 .Otağın havası gündə 5-6 dəfə dəyişdirilməlidir. Nəm əs

ki ilə otaq təmizlənməlidir.
8 .Gecələr xəstənin yanında mütləq bir nəfər qalmalıdır.
9 .Xəstənin arzuları mümkün qədər yerinə yetirilməlidir.
10 .Yataq xəstəsini gün ərzində bir neçə dəfə çevirmək la

zımdır. Dərisini təmiz saxlamaq lazımdır. Dərinin qızaran 
yerlərini masaj etmək, müxtəlif məlhəmlərlə silmək lazımdır 
(çoban yastığı və s.).

11 .Xəstənin ağız boşluğunu və gözlərini adaçayı və çoban 
yastığı məhlulu ilə yaxalamaq və silmək lazımdır.

12 .Hər qida qəbulundan sonra stomatitin profilaktikası 
üçün ağız boşluğunu müxtəlif məhlullarla yaxalamaq lazım
dır (gülümbahar, çay sodası, sürvə və. s.).

13 .Xəstəni gün ərzində 5-6 dəfə az miqdarda qida ilə ye
dizdirmək lazımdır. Qida rahat çeynənilən və həzm olunan 
olmalıdır. Məsələn: kəsmik, xama, bulyon, buxarda bişiril
miş kotlet, tərəvəz, mayasız lavaş, püre, yüngül desertlər və 
s. Qida rasionu tez- tez dəyişilməlidir.

Sinir sisteminin bəzi xəstəlikləri zamanı xəstələr elə ağır 
vəziyyətdə ola bilərlər ki, onların xəstəxanaya transportasi- 
yası belə həyatları üçün təhlükə yarada bilər. Bu səbəbdən 
belə xəstələri bəzən evdə müalicə edirlər. Yataq rejimində- 



xəstələrin hərəkətsiz vəziyyətdə uzun müddət qalması ağır 
fəsadlara gətirə bilər (pnevmoniya, sidikqovucu yolların və 
böyrəklərin iltihabı və s.). Bu səbəbdən xəstələrə qulluq bi
rinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. İnsult keçirtmiş xəstəni 
ilk günlərdə kürəyi üstə uzadmaq şərti ilə ona tam rahat şəra
it yaratmaq lazımdır. Əgər xəstə diş protezindən istifadə 
edirsə, protezlər çıxarılmalıdır, alnına buz qoyulmalıdır. Şü
ur uzun müddət yerində olmayanda həkim sünu qidalanma 
təyin edə bilər.

Sinir sisteminin kəskin infeksion xəstəlikləri olan, eləcə 
də kəllə-beyin travmaları olan xəstələrdə tez-tez psixi pozun
tular müşahidə olunur. Belə hallar yarananda onlara qulluq 
edənlərin səliqəli görkəmi və təmkini, sakitlik, təmizlik müs
bət psixoterapevtik effekt yaradır. Belə xəstələrə qısa zaman
da sağalmalarına aktiv motivasiyanın olması böyük əhəmiy
yət kəsb edir.

Ruhi xəstələrə qulluq edəndə onların davranışına və duru
muna nəzarət etmək lazımdır. Belə xəstələr ya özlərinə qapa
nırlar, ya həddən çox narahat və qıcıqlı olurlar. Belə vəziy
yətdə səbirli və hövsələli olmaq lazımdır.

Yuxarı, aşağı ətrafları iflic vəziyyətində olan xəstələrin 
kənardan yardıma xüsusi ehtiyacı var. Qıcolma baş verəndə 
xəstəni zərbədən qorumaq lazımdır. Başının altına yumşaq 
balış qoymaq lazımdır, dilini dişləməmək üçün dişlərin ara
sına qaşıq və ya dəsmal qoymaq lazımdır, əl-ayağları tutmaq 
lazımdır, lakin qıcolmanın qarşısını almaq lazım deyil. Qı- 
colma bitəndən sonra xəstəni çarpayıya qoymaq və yuxu re
jimini təmin etmək lazımdır. Onurğada zədələnmə olanda 
xəstəni bərk yerdə uzatmaq lazımdır.

Bədxassəli törəmələri və şişləri olan xəstələrə qulluq özü
nəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Belə xəstələr adətən uzun 
müddət yataqda olurlar. Dərmanları, eləcə də ağrıkəsici pre
paratları həkimin məsləhəti ilə vermək lazımdır.



Xroniki xəstələrə qulluq edəndə aromaterapiyanın naliy- 
yətlərindən istifadə olunmalıdır. Xəstəliklərin kəskinləşməsi 
zamanı efir yağlarından istifadə olunur. Qoxu və ətirlər dep
ressiyanı aradan qaldırır, ağrı simptomlarım yox edir, həyata 
marağı geri qaytarır. Əhval - ruhiyyəni yaxşılaşdırmaq üçün 
xəstənin qaldığı otaqda aroma-lampalardan istifadə etmək 
məsləhətlidir. Məsələn: darçın, lavanda, kəklikotu, rozmarin, 
dəfnə ağacının yarpaqlarından, zəncəfil, berqamot və s. bit
kilərdən efir yağları hazırlanıb istifadə olunur. Fiziki zəiflik 
zamanı reyhan, qreypfrut, zəncəfil, qara istiotun efir yağları 
istifadə olunur.

Xroniki xəstələrə qulluğda təcrübəli dayə və peşəkar tibb 
bacısının xidmətlərindən istifadə etmək lazımdır. Ən optimal 
variant - xəstəyə yaxın qohumları tərəfindən qulluq edilmə
sidir. Lakin burada çoxlu sayda problemlər yarana bilər. Mə
sələn: qohumların iş rejimi ilə xəstəyə qulluq etmənin paral- 
lel şəkildə həyata keçirilməsi; qohumlar tərəfindən xəstəyə 
yazıq, rəhimli münasibətin nümayişi və s. Buna görə də ağır 
xəstələrə peşəkar xidmətçilərin, təcrübəli dayələrin qulluq 
etməsi daha məqsədə uyğundur.

İnkişaf etmiş ölkələrdə əlillərin və sağlam insanların qar
şılıqlı münasibətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində konkret 
proqramlar hazırlanıb və zəngin təcrübə 'toplanıb. Aparılan 
tətqiqatlarda əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyası məsələləri, əlil
lər üçün bərabər imkan və hüquqlar ideyasının təbliğatı 
problemləri araşdırılır. Bir sıra ölkələrdə keçirilən sorğuların 
nəticələrinə görə əlillərin sağlam insanlar arasında yaşamala
rı ideyası dəstəklənir. Respondentlərin bir hissəsi qeyd edir
lər ki, əlillər öz həyatlarını yaşamalıdırlar. Onlar üçün ayrı 
təhsil ocaqları, müəssisə, xəstəxana və təşkilatlar yaradılma
lıdır. İnteqrasiya ideyasını dəstəkləməyənlər arasında belə 
bir fikir yayılıb ki, sağlam insanlar əlillik fenomenini onsuz
da başa düşmürlər, hər kəs özünə bərabər insanlar arasında 



yaşamalıdır. İnteqrasiya ideyasının tərəfdarları belə fikirləri 
dəstəkləyirlər ki, əlil insan kollektivdən uzaqlaşmamalıdır və 
onun digər insanlarla bərabər hüquqları olmalıdır. Yalnız bu 
halda hər iki tərəf bir-birlərini başa düşə bilər. Belə münasi
bətlərdə əsas meyar kimi daha çox inteqrasiyanın sosial psi
xoloji problemləri sağlam insanlarla qarşılıqlı münasibətlər 
meyyarı çıxış edir. Statistik göstəricilərə görə sağlam insan
lar tərəfindən mənfi münasibətə əlil qadınlar, ağır fiziki def- 
fektləri olan əlillər məruz qalırlar. Əlillərdə həyatın keyfiy
yətinin və özünün qiymətləndirilməsi aşağı səviyyədə olur. 
Belə insanlar inteqrasiya ideyalarını müsbət qarşılamırlar.

Sosial müdafiə sahəsində çalışan mütəxəssislər və ziyah 
təbəqənin nümayəndələri hesab edirlər ki, ən çox kömək əlil 
uşaqlara, ahıllara, uşaq evlərində böyüyən uşaqlara göstəril
məlidir. Belə qənaətə gəlmək olar ki, əlilliyi olan şəxslərlə 
sıx kontaktlara hələ əhali tam hazır deyil.

Əlilliyi olan şəxslərin, ahılların ailədən asılılığının azal
masını sosial müdafiə sistemi dəstəkləməlidir. İEÖ-də fərdin 
rifahı yaxın qohumların qayğısının predmetindən daha çox 
dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin predmetidir. Əlillərlə sağ
lam insanlar arasında münasibətlərdə. gərginlik, qarşılıqlı 
qiymətləndirmədə uyğunsuzluq, bir-birini anlamamaq və bu 
kimi problemlər üstünlük təşkil edir. Cəmiyyət tərəfindən 
“bərabər imkanlar” ideyası tam qəbul olunmayıb. Belə im
kanlara zəmanət yaradan qanunvericilik aktlarının işlənib ha
zırlanması əlillərin hüquqlarının həyata keçməsini təmin et
mir. Bunların hamısı sosial işçilərə belə münasibətlərin 
ahəngləşdirilməsi istiqamətində müəyyən işlərin aparılması
nı diktə edir. Bu işlər ilk növbədə mənfi stereotiplərin aradan 
qaldırılmasını nəzərdə tutur. Əlillərə münasibətdə ümumi 
müsbət auranın yaradılması ilə yanaşı bu işin məzmununda 
maarifləndirmə olmalıdır. Maarifləndirmə məsələləri təkcə 
əlillərin həyatı və onların imkanları haqda məlumatın tərtib 



olunması yolu ilə yox, həm də əlillərin və sağlam insanların 
birgə fəaliyyəti zamanı həll oluna bilər. Bu sahədə xüsusi 
diqqət gənclərə yönəldilməlidir. Unutmaq lazım deyil ki, 
əlilliyi olan şəxslərdə öz növbəsində ünsiyyətə daxil olma 
qaydalarına riayət etməlidirlər. Özlərini təcrid olunmuş, tam 
dəyərli olmayan insanlar kimi qəbul etməməlidirlər. Bu sa
hədə sosial işçilər psixoloqlar, həkimlər, sosioloqlar, peda
qoqlarla əməkdaşlıq etməlidirlər.

Azərbaycan Respublikasında əlilliyi olan şəxslərin və 
sağlam insanların inteqrasiyası sahəsində bir neçə tədbirlər 
həyata keçirilir. Onlardan biri YARAT İncəsənət məkanının 
təşəbbüsü ilə 2013-cü ildən start verilən “Soyuq əllər, isti 
ürək” layihəsidir. Layihə çərçivəsində hər il Bakı şəhərinin 
Fəvvarələr meydanında yarmarkalar təşkil olunur. Bu yar
markalarda əldə olunan gəlir əlilliyi olan uşaqların ehtiyacla
rının ödənilməsinə xərclənir.

Əlilliyi olan şəxslərlə sağlam insanlar arasında, eləcə də,. 
ayrı-ayrı nəsillər arasında yaranan münasibətlərdə altruizm 
situasiyası xüsusi yer tutur. Valideynlər (övladlar) həm özlə
rinin, həm də övladlarının (valideynlərinin) rifahı haqda dü
şünüb qayğısına qalanda nəsillərarası altruizm situasiyası ya
ranır. Nəsillərarası altruizm könüllü transferlərin səbəblərin
dən biridir. Belə durumda transfer maddi nemətlərin bir qrup 
fərdin digər qrup fərdə könüllü ötürülməsi deməkdir. Nəsil- 
lərarası altruizmə aşağıdakılar aiddir.

• Valideynlərin həddi - buluğa çatan, əmək fəaliyyəti ilə 
məşğul olan övladlarına maddi yardım etməsi.

• Övladlara saxlanılan miras (valideynlərdən övladlara 
transferlər) və ya ahıl valideynlərə kömək (övladlardan vali
deynlərə transfer).

• Əlillərə kömək və yardım.
Nəsillərarası transferlər fərdlərin sosial fəallığının vacib 

təzahürlərindən biridir və bu fəallığın aspektlərindən biri alt- 



ruizmdir. Altruizmin şərtsiz və şərti növləri mövcuddur. 
Şərtsiz altruizm heç bir qarşılığın əvəzini nəzərdə tutmur. 
Nəsillərarası altruizmin ən qəti forması mütləq altruizmdir 
və bu forma 2 və daha artıq nəsillərin ümumi büdcəsi olduğu 
genişləndirilmiş ailələrdə müşahidə olunur.

Məşğələ dərsinin sualları
1 )Palliativ yardımın mahiyyəti və həyata keçirilməsi qay 

dalan.
2)Sağlamhq imkanları məhdud olan ağır xəstələrə qullu

ğun mərhələləri.
3)Xroniki xəstələrə qulluq edəndə aromaterapiyanın nai

liyyətlərindən istifadə qaydaları.
4)Əlilliyi olan şəxslərlə sağlam insanlar arasında yaranan 

münasibətlər.

İO.Azərbaycan Respublikasının Əlil 
təşkilatlarının fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikası əlil təşkilatları ittifaqı (ƏTİ) 18 
oktyabr 2003-cü ildə 8 əlilliyi olan şəxslərin təşkilatlarının 
təsisçiliyi ilə yaradılmışdır. 16 aprel 2005-ci ildə Azərbaycan 
Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən dövlət qeydiyyatı
na alınmışdır. ƏTİ-nin əsas məqsədi əlil təşkilatlarının fəa- 
liyyətilərini əlaqələndirmək, onların maraq və mənafelərini 
təmsil və müdafiə etməkdir.

ƏTİ -nin vəzifələri aşağıdakılardır:
• Hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsinə dəstək.
• Qarşılıqlı əməkdaşlıq formalarının inkişafı.
• Müvafiq mühitin yaradılmasına dəstək.
• Əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyasının gücləndirilməsin

də məqsədyönlü fəaliyyətin təşkili.
• Üzv təşkilatlarının inkişafının dəstəklənməsi.



• Əlil təşkilatlarının və onların vasitəsilə əlillərin ictimai 
həyatda iştirakının və təmsilçiliyinin gücləndirilməsi.

• Əlillərin reabilitasiyası, təhsil, məşğulluq problemləri
nin həllində vəkillik və lobbiçilik fəaliyyətinin gücləndiril
məsi.

• Psixoloji və fiziki maneələrin minimuma çatdırılmasın
da proqram və layihələrin işlənməsi və həyata keçirilməsi.

• Beynəlxalq əlaqələrin inkişafı.
ƏTİ aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir:
• 3 dekabr beynəlxalq əlillər günü münasibətilə tədbirlər 

həyata keçirir.
• Təşkilatın texniki bazasını təkmilləşdirir.
• Əlillərə hüquqi konsultasiya xidmətini göstərir.
• Təlimlər keçirir (fiziki maneələrin aradan qaldırılması, 

əlilliyin dərki).
• İstiqamətlərdə maarifçilik fəaliyyətini, dəyirmi masala

rın təşkilini həyata keçirir.
• Əlil hüquqlarına aid beynəlxalq konvensiya layihəsinin 

Azərbaycan dilinə tərcüməsi, çapı, ombudsman aparatı ilə 
müvafiq rəy və təkliflərin hazırlanmasını həyata keçirir.

Azərbaycanda əlil təşkilatları ittifaqının rəhbəri Davud 
Rəhimov bildirib ki, əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyası sahə
sində ciddi problemlər var. O, qeyd edir ki, əlillərin məktəb
də təhsil alması üçün xüsusi infrastruktur qurulmayıb. Rəhi
movun sözlərinə görə əlillər üçün müvafiq işləri uyğunlaş
dırmayan müəssisələr cərimə ödəməlidirlər. Əlilliyi olan in
sanlar barəsində ümumi bazanın hazırlanması nəzərdə tutul
malıdır.

Azərbaycanda Əlillərin beynəlxalq əməkdaşlığı uğrunda 
Cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. Cəmiyyətin missiyası - əlillərin 
sosial, hüquq, məşğulluq, təhsil, cəmiyyətə inteqrasiya prob
lemlərinin həllinə dəstək, mütərəqqi forma və metodların 
təbliği və tətbiqi. Bölgə şöbələri: Sumqayıt, Şəmkir, Şəki,



Masallı, Cəlilabad, Tovuz; Qazax, Ağstafa bölgə şöbələri, 
Gürcüstan bürosu.

Ölkəmizdə Əlil qadınlar cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. Ko- 
ordinatoru - Məhluqə Rəhimovadır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri - 
Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə 
dəstəyi ilə Əlil Təşkilatları İttifaqının (ƏTİ)‘“Regionlarda 
əlil təşkilatlarının inkişafı” layihəsinin fəaliyyət planına uy
ğun olaraq Qazax rayonunda fəaliyyət göstərən əlil təşkilat
ları və əlil təşkilatlarının şöbələri bazasında Resurs Mərkəz
ləri açılmışdır. Əsas məqsəd - regionlarda əlillik sahəsində 
çalışan təşkilatların’potensiahm gücləndirmək, onları əlaqə
ləndirməklə əlilliyi olan insanların cəmiyyətə inteqrasiyasına 
yardım etməkdir. Bu həm də “Regionların Sosial - İqtisadi 
İnkişafı” Dövlət Proqramının, BMT-nin Əlilliyi olan İnsan
ların Hüquqları Haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın müd
dəalarının həyata keçirilməsinə qismən töhvəsini verməklə, 
bərabər imkanlar cəmiyyətinin formalaşmasına, vətəndaş cə
miyyətinin inkişafına dəstək olacaqdır.

Əlil Təşkilatları İttifaqı (ƏTİ) Sumqayıt Regional Mərkə
zi 2012-ci ildə ƏTİ-nin idarə heyətinin qərarı ilə yaradılmış
dır. Missiyası: Regional Əlil. Təşkilatları İttifaqının (ƏTİ) 
missiyasını həyata keçirtməkdən ibarətdir. Mərkəzin sədri - 
Samir İmanovdur. Mərkəzin məqsədləri aşağıdakılardır:

Əlillik problemlərinin həllində təşkilatların fəaliyyətinə 
dəstək;

İştirakçılığın təmin olunması;
Bacarıqların artırılması;
Komandada işləmək, şəffavlığın və davamlılığın təmin 

olunması vərdişləri;
Bərabər imkanların yaradılmasına, inkluziv cəmiyyətin 

formalaşmasına nail olmaq.
1 saylı Sağlamlıq İmkanları Məhdud Gənclərin Peşə Rea



bilitasiya Mərkəzi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin və xanımı Mehriban xanım Əliyevanın 
iştirakı ilə 2013-cü ilin dekabrında yenidən istifadəyə veril
mişdir. Mərkəz Yeni Ramana qəsəbəsində yerləşir. Fiziki və 
yüngül formalı əqli qüsuru olan 18-29 yaşında əlilliyi olan 
gənclərin və 15 yaşdan yuxarı sağlamlıq imkanları məhdud 
olan uşaqların peşə hazırlığı üsulu ilə cəmiyyətə, özünəməş- 
ğulluq və məşğulluq çərçivəsində əmək bazarına inteqrasiya
sını və sosial reabilitasiyasını təşkil edir. Mərkəzdə aşağıdakı 
peşələr öyrədilir:

- Tikişçi (3 aylıq kurs)
- Toxucu (3 aylıq kurs)
- Kompyuter istifadəçisi (3 aylıq kurs)
- Kompyuterçi -dizayner (3 aylıq kurs)
- Kişi bərbəri (3 aylıq kurs)
- Qadın bərbəri (3 aylıq kurs)
- Aşbaz köməkçisi (3 aylıq kurs)
- Xalçaçılıq (6 aylıq kurs)
- Ağac üzərində oyma (6 aylıq kurs)
- Rəssamlıq (6 aylıq kurs)
- İdman (3 aylıq kurs)
Mərkəzdə dizayn dəməyi, musiqi və teatr dəməyi, paralim- 

piya üzrə idman məşqləri, stolüstü oyunlar, mədəni-kütləvi 
tədbirlər, ekskursiya və gəzintilər, gün ərzində 3 dəfə qidalan
ma, psixoloji dəstək, stomatoloji xidmət, fizioterapevtik müa
licə, ilk tibbi yardım, müalicə idmanı, zərurət olarsa, müvafiq 
xəstəxanalarda müayinələrin'aparılması təşkil olunur.

Gənclər burada kompyuter istifadəçisi və kompyuter di
zayneri. dərzi, bərbər (kişi-qadın), toxuculuq, ağac üzərində 
oyma, rəssamlıq, kulinariya, xalçaçılıq və s. peşələrə yiyə
lənməklə yanaşı, ayrı-ayrı sosial reabilitasiya yönümlü təd
birlərə də cəlb edilirlər. Yaradıcılq imkanlarının genişləndi
rilməsi. istedadlarının üzə çıxarılması və inkişaf etdirilməsi, 



onların cəmiyyətə təqdim edilməsi məqsədilə mərkəzdə mu
siqi dəməyi yaradılmışdır.

Bayramlara və əlamətdar günlərə həsr edilmiş səhnəcik və 
kompozisiyalarda gənclər zövqlə çıxış edirlər. Peşə hazırlığı 
üzrə müvəffəqiyyətlə imtahan vermiş gənclərə Şəhadətnamə 
təqdim olunur.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində “2019- 
cu ildə əlilliyi olan şəxslərin və sağlamlıq imkanları məhdud 
uşaqların sosial müdafiəsi və reabilitasiyası Proqramı” təsdiq 
olunub. Proqramda bu il ərzində əlilliyi olan şəxslərin və 
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların reabilitasiyasına şəra
it yaradılması, eləcə də ölkə daxilində müalicə olunmalarına 
kömək göstərilməsi, onlara diqqət və qayğının artırılması 
üçün təbliğat kampaniyasının təşkil olunması, asudə vaxtla
rının təşkili məqsədilə istirahət zonalarına göndərilməsi kimi 
tədbirlər yer alır.

Sənəddə, həmçinin həmin qrupa daxil olanlar arasında id
man tədbirlərinin təşkil edilməsi, habelə onların beynəlxalq 
yarışlarda iştirak etməyi üçün şərait yaradılması, sosial-məi
şət problemlərinin həlli ilə bağlı maddi yardımların göstəril
məsi, onların cəmiyyətə inteqrasiyasına yönələn bir sıra layi
hələrin həyata keçirilməsi, sosial xidmət müəssisələrinə tex
niki yardımların göstərilməsi və s. tədbirlər də əks olunub.

Məşğələ dərsinin sualları
1) Azərbaycan Respublikası əlil təşkilatları ittifaqının ya

ranma tarixinə dair.
2) “Regionlarda əlil təşkilatlarının inkişafı” layihəsi.
3) 1 saylı Sağlamlıq İmkanları Məhdud Gənclərin Peşə 

Reabilitasiya Mərkəzinin fəaliyyəti haqqında.



İnsan dostlarının kədərlərini onlarla birlikdə 
ağlayıb-sızlamaqla deyil, yardım 

və qayğılarla bölüşməlidir
Epikür

Fəsil III.

RİSK QRUPLARI İLƏ SOSİAL İŞ

LSosial işdə “risk qrupu” anlayışı haqqında

Sosial işçilərin xidmət etdiyi insan qrupları aşağıdakılardır:
1 .Nikah problemləri olan ailələr;
2 .Uşaq zorakılığı, etinasızlıq, fiziki, psixoloji, cinsi zora

kılıq problemləri mövcud olan ailələr;
3 .Fiziki qabiliyyətsizlik, iş bacarıqlarının olmaması və di

gər amillər üzündən maliyyə sıxıntıları ilə üzləşən fərdlər və 
ailələr;

4 .QİÇS-ə yoluxmuş insanlar;
5 .Evsizlər;
6 .Öyrənmə problemləri, evi tərk etmə problemləri, yeni

yetmələrlə valideynlər arasında problemlərlə üzləşən fərdlər 
və ailələr;

7 .Azyaşlıların cinayətə qurşanma problemləri mövcud 
olan ailələr;

8 .Cinsi azlıqlar;
9 .Fiziki və əqli əlilliyi olan insanlar;
10 .Alkoqoldan, narkotik maddələrdən həddən çox istifadə 

edənlər;
11 .Övladlığa götürülən uşaqlar;
12 .İmmiqrantlar və milli azlıqlar;
13 .Yaxınının ölümü, itkisi və ya başqa problemlər nəticə

sində stress keçirmiş insanlar;



14 .İslah müəssisələrində olan və ya oradan buraxılmış in
sanlar və onların ailələri;

15 .Suisidal davranışa (intihara) meylli insanlar;
16. Ahıllar;
17.Əxlaqsız insanlar;
18.Siyasi repressiyalara məruz qalanlar.
Sosial işçilərin xidmət etdiyi qruplara müxtəlif amillər tə

sir göstərir. Məsələn:
1.Səhhətin vəziyyəti;
2.Əlillik;
3.Sosial problemləri müstəqil şəkildə həll etməyə imkanın 

olmaması və s.
Bu və ya digər meyarlara görə qeyri-sabit vəziyyətdə 

olan, nəticə etribarı ilə mənəvi simasının, sosial mahiyyəti
nin itirilməsinə, hətta bioloji ölümə gətirib çıxara biləcək çə
tinlikləri təklikdə həll edə bilməyən insan kateqoriyaları 
“risk qrupları” adlanır. Risk qruplarına aiddir:

1 .Tənha ahıllar;
2 .Valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar;
3 .Ruhi xəstələr;
4 .Ekoloji fəlakətlərin qurbanları;
5 .Qaçqınlar və məcburi köçkünlər;
6 .Təcavüzə məruz qalan insanlar;
7 .Ünsiyyət problemləri ilə üzləşən, digər insanlar üçün 

“çətin” insanlar olan fitri istedada malik insanlar.
Belə insanların düşdüyü böhranlı vəziyyət yaşamaq üçün 

vəsaitin olmaması, yoxsulluq, bütövlükdə həyatın sosial cə
hətdən aşağı səviyyədə olması təkcə sadalanan insan kateqo
riyalarına yox, bütövlükdə cəmiyyətin atmosferinə mənfi tə
sir göstərir.

Risk qruplarına ruhi xəstələr aiddir. Müasir dövrdə ruhi 
xəstəliklərin profilaktikası və müalicəsində biopsixososial 
model istifadə olunur (tibbi, psixoloji, sosial modellərin bir



ləşməsi). Psixiatriyada sosial işin bir sıra səciyyəvi xüsusiy
yətləri var:

1 .Sosial işin klinik göstərişlərlə əlaqəsi mövcuddur. Buna 
görə də, ruhi'xəstəliyin müxtəlif mərhələlərində sosial işin 
məzmunu dəyişə bilər. Burada xəstənin xəstəliyə reaksiyala
rı. onun şəxsi keyfiyyətləri, yaş xüsusiyyətləri nəzərə alın
malıdır.

2.Sosioterapevtik müdaxilə və müalicənin ailə terapevtik 
metodları dərmanla müalicə ilə yanaşı istifadə olunmalıdır. 
Bəzi hallarda isə belə müalicəni tam əvəz edə bilər.

3.Sosial iş ruhi xəstənin müstəqilliyinin fəallaşdırılmasına 
təkan verməlidir.

Ruhi xəstələrlə sosial işin əsas cərəyanları aşağıdakılardır:
1 .Sosioterapevtik müdaxilə;
2 .Psixososial müdaxilə;
3 .Makrososial səviyyədə sosial müdaxilə.
Psixososial reabilitasiyanın formalarına pasientlərin psixi 

təhsili və sosial vərdişlərin treninqləri aiddir. Pasientlərin 
psixi təhsili xəstələrin davranışına təsir göstərən, onların öz 
səhhətinə münasibətində zəruri biliklərlə təmin olunmasına 
yönəldilən təlim prosesidir. Pasientlərin təhsili peşəkarların 
fənlərarası briqadası tərəfindən keçirilməlidir və bu təhsilin 
əsas məqsədi xəstəliyin kəskinləşməsini vaxtında bilmək im
kanlarını aşılamaqdan ibarətdir.

Sosial vərdişlərin treninqi xroniki psixi xəstələrin stress 
yaradan təsirlərə (ailə münaqişələri, təcridolunma, cəmiyyə
tin tələbləri və s.) müqavimətinin artırılmasına yönələn ya
naşmadır.

Psixososial müdaxilə mikrososial səviyyədə xəstənin ya
xın əhatəsi, ailəsi ilə birlikdə həyata keçirilir. Xəstənin qo
humlarına xəstə ilə rəftarın əsas vərdişləri, onlara qulluğun 
əsas mərhələləri haqqında məlumat çatdırılır.

Makrososial səviyyədə sosial müdaxilə insanlara yönələn 



psixiatriyanın təsiri sferasına aiddir. Əhalinin psixi xəstələrə 
qarşı tolerantlığın artırılmasına təkan verir, stiqmalaşma 
problemlərinin qarşısını alır (stiqma-latın sözü olub, mənası 
damğa deməkdir).

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) məlumatına gö
rə yer üzündə hər 4 insandan biri həyatının hansısa mərhələ
sində psixi problemlərdən əziyyət çəkir. 2030-cu ilə qədər 
depressiya planetimizin ən geniş yayılmış xəstəliyi ola bilər. 
2014-cü ilin məlumatına görə dünyada tibbi problemlərin 10 
%-i ruhi xəstəliklərlə.bağlıdır.

Ruhi xəstəliklərin növləri:
l .Şizofreniya;
2 .Depressiv psixoz;
3 .Maniakal depressiv sindrom;
4 .Fobiyalar;
5 .Cinsi disfunksiyalar;
ö.Pedofıliya;
7.Sadomazoxizm;
8.Kliptomaniya;
9.Piromaniya;
10.Eksqibisionizm;
ll.Selfı.
Son məlumata görə Azərbaycanda 121 mindən çox ruhi 

xəstə qeydiyyata alınıb. 2012-ci ildən belə xəstələrin sayı 3 
min nəfər artıb. Azərbaycanda ruhi xəstələrin reabilitasiyası 
üçün xüsusi qruplar təşkil olunacaq və belə qruplarda hüquq
şünas, sosioloq, psixoloq və psixiatorlar birgə fəaliyyət gös
tərəcək. Milli Məclisin sosial siyasət komissiyasının iclasın
da Azərbaycan respublikasının psixiatriya haqqında qanuna 
dəyişiklik etmək haqqında müzakirə aparılmışdır. Dəyişik
liklərdə ruhi xəstələrin hüquqlarının müdafiəsi məqsədilə on
lara ombudsmanla, din xadimləri ilə görüşmək, dini ayinlə
rin icrasında iştirak etmək imkanı yaradılacaq. Azərbaycan



da ruhi xəstələrin vahid uçotu elektron qaydada aparılacaq.
Risk qruplarına qaçqın və məcburi köçkünlər də aiddir. 20 

aprel 1946-cı ildə BMT tərəfindən qaçqınların işləri üzrə 
Beynəlxalq təşkilat təsis olunmuşdur. 1952-ci ildə bu təşkilat 
BMT-nin qaçqınların işləri üzrə Ali komissarlıq idarəsi ilə 
əvəz olundu.

Qaçqın - irqi mənsubiyyətinə, dini etiqadına, vətəndaşlığa 
mənsub olmasına və ya siyasi əqidəsinə görə təqiblərin qur
banı olmaqdan qorxduğu üçün vətəndaşı olduğu ölkədən kə
narda qalan, oraya qayıda bilməyən və qayıtmaq istəməyən 
şəxsdir.

Məcburi köçkün - (ölkə daxilində köçürülmüş şəxs) Azər
baycan Respublikası ərazisində hərbi təcavüz, təbii və texno- 
gen fəlakət nəticəsində daimi yaşayış yerini tərk etməyə 
məcbur olub, başqa yerə köçmüş şəxsdir.

1989-cu ildə daimi yaşayış yerlərini tərk etməyə məcbur 
olmuş şəxslərlə iş üzrə Azərbaycan Sovet Sosialist Respubli
kasının qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət 
Komitəsi yaradılmışdır.

Qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Ko
mitəsinin sədri Rzayev Rövşən Şükür oğludur. Məcburi köç
künlərə yemək xərci üçün dövlət büdcəsindən verilən aylıq 
müavinətin paylanmasına dair təlimat qüvvəyə minib.

2009-cu ildə büdcədən maliyyələşdirilən müəssisələrdə, 
təşkilatlarda çalışmış, özlərindən asılı olmayan səbəblərə gö
rə iş yerlərindən məhrum olmuş və işlə təmin olunmamış 
məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi üzrə əlavə tədbirlər 
haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər kabineti qə
rar qəbul etmişdir. 2010-cu ildə Bakıda BMT-nin qaçqınların 
işləri üzrə Ali komissarlıq Avropa Şurası ilə birlikdə Qaçqın
ların və sığınacaq axtaranların müdafiəsi mövzusunda semi
nar keçirmişdir. 2011 -ci ildə BMT-nin himayəsində yaşayan 
5 mln. qaçqın. 14.4 mln. məcburi köçkün qeydiyyata ahnmış- 



dır. 20 iyun Qaçqınların Beynəlxalq müdafiəsi günüdür. 
2017-ci ildə yer üzündə qaçqın və məcburi köçkünlərin sayı 
68,5 mln. çatmışdı.

Risk qrupuna alkoqolizm və narkotik maddələrdən istifa
dədən əziyyət çəkən insanlar aiddir. Alkoqoldan istifadə sağ
lamlığa ciddi ziyan vuran, ailə həyatını pozan, ciddi icma 
problemləri yaradan məsələdir. Alkoqolizm - özünə qəsd, 
həyat yoldaşı və uşaqlara qarşı zorakılıqla bağlı ola bilər. Al
koqola aludəçiliklə bağlı olan digər ciddi problem hamiləlik 
dövründə alkoqoldan istifadənin dölə təsiri ilə əlaqədardır. 
Hamiləlik dövründə bütün qadınlar alkoqoldan imtina etmə
lidilər. Alkoqol düşkünləri nadir halda alkoqoldan istifadə
nin problem olduğunu qəbul edir, yaşadıqları çətinliklərə gö
rə başqalarını günahlandırırlar. Alkoqolizmdə irsi amillər va
cib olduğundan sosial işçilər ailə keçmişinin araşdırılmasının 
tərkib hissəsi kimi alkoqollu içkilərin valideynlər, digər qo
humlar tərəfindən istifadə edilməsini təyin etməlidirlər. Al
koqol düşkünləri arasında anormal yemək tərzi, və ya əksinə, 
qida çatışmazlığı geniş yayılmışdır.

Alkoqoliklər və narkomanlarla iş zamanı multidissiplinar 
yanaşma istifadə olunur. Burada eyni vaxtda narkoloq, sosial 
işçi, psixoloq fəaliyyət göstərirlər.

Narkomanlarla sosial iş bir neçə mərhələni özündə birləş
dirir:

1 .Qiymətləndirmə;
2 .Müdaxilə vasitələrinin seçilməsi;
3 .Seçilmiş metodla klientlə iş.
Narkotik maddələrdən bioloji asılılığın dərəcəsini diaq

nostika müəyyən etməyə köməklik göstərir. Bunun üçün nar- 
kotiklərə öyrəşmənin dərəcəsini müəyyən edən sxem istifadə 
olunur. Bu sxemə daxildir:

1 .Psixoloji asılılıq;
2 .Perservasiya (beyindən çıxmayacaq eyni hərəkətlərin fı- 



kir və təsəvvürlərin yenidən hasil edilməsi, perservasiyalar 
şüurda xaotik şəkildə obrazlar yarananda əmələ gəlir, xatirə
lərin qeyri ixtiyari forması kimi çıxış edirlər);

3.Beyindən çıxmayan eyni emosiyalar;
4 .Aşağı özünəqiymət;
5 .Neqativ rigid yönümlər (rigidlik-latın dilində rigidus sö-. 

zündəndir, mənası - sərt deməkdir). Situasiyanın tələblərinə 
uyğun olaraq subyekt tərəfindən müəyyən edilmiş fəaliyyət 
proqramının dəyişilməsində çətinlik deməkdir;

ö.Hallusinasiyalar (qarabasmalar). Beyin travması, intok- 
sikasiyalar (orqanizmin zəhərli maddələrlə zəhərlənməsi), 
ruhi və bir sıra infeksion xəstəliklər nəticəsində real obyektin 
olmaması şəraitində yaranan qavrayışlardır;

7 .Zəiflik və fiziki tolerantlıq;
8 .Fiziki (əzələ) öyrəşmə;
9 .Hafizənin pozulması.
Narkoasılılığın ümumi vəziyyəti müəyyən olunandan son

ra müraciətçinin (klientin) situasiyasına müdaxilə planlaşdı
rılır. Sosial iş praktikasında narkotik maddələrdən istifadə 
edənlərlə iş zamanı 3 yanaşma formalaşıb:

1 .İnsayd yönümlü yanaşma.
2 .Davranış modeli yanaşması.
3 .Özünəyardıma əsaslanan yanaşma.
İnsayd yönümlü yanaşma xəstəxanaya yerləşdirilən dezin- 

toksikasiya (zəhərlənmənin qarşısının alınması) kursunu ke
çən müraciətçilərlə işə yönəlib.

Davranış modeli yanaşması neqativ davranışın dəyişdiril
məsi və pozitiv davranışın formalaşdırılmasına əsaslanır.

Özünəyardım qrupları oxşar problemləri yaşayan insanla
rın qarşılıqlı yardımına əsaslanıb. Məsələn: anonim alkoqo
liklər və narkoman qrupları. Bu yanaşma ilk dəfə ABŞ-da 
yaradılmışdır. Özünəyardım qrupları “12 addım” prinsipini 
istifadə edirlər. Ünsiyyət prosesində müraciətçilər içkisiz və 



narkotiksiz yaşamağa necə öyrəndikləri haqqında bir-birilə
rinə bəhs edirlər.

Məşğələ dərsinin sualları
l)Sosial işçilərin xidmət etdiyi insan qrupları.
2)Ruhi xəstələr risk qrupu kimi. Ruhi xəstəliklərin növləri. 
3)Qaçqm və məcburi köçkünlərlə sosial işin xüsusiyyətləri. 
4)Alkoqoliklər və narkomanlarla sosial işin mərhələləri.

2. Sosial gerontologiyanın yaranma və inkişaf tarixi. 
Müasir gerontologiyanın fəlsəfi problemləri

Gerontologiya - qocalma və uzunömürlülük haqqında 
elmdir. Baxmayaraq ki, onun kökləri qədim vaxtlara gedir o, 
nisbətən gənc elmi biliklər sahəsi hesab olunur. Qocalma 

■problemi Seneka (e.ə IV əsr), Mark Tulli Siseron ( e.ə 106- 
43), Cakomo Leopardi ( 1798-1837) və başqa mütəfəkkirləri 
maraqlandırırdı. Bu problemləri, həmçinin, dahi həkimlər 
Hippokrat (e.ə 460-370), Klavdiy Qalen (130-210), İbn Sina 
( X-XI əsrlər) və başqaları araşdırırdılar. Bir neçə əsr ömrün 
uzadılması üçün “ölməzlik eliksiri”nin axtarışı davam edirdi. 
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində təbiətşünaslıq elminin 
yüksək inkişaf dövründə gerontologiya fəlsəfə və tibb elmin
dən ayrılır və müstəqil elmi fənn kimi formalaşır. Hətta bu 
dövrdə də alimlər qocalmanın ilk səbəblərini və qarşısının 
alınması yollarım tapa bilmirdilər. Lakin buna baxmayaraq, 
tədqiqatçıların gerontologiyaya, qocalma nəzəriyyəsinin işlə- 
nilməsinə, qocalan orqanizmin struktur və funksiyalarının 
öyrənilməsinə diqqətləri cəlb olunurdu.

XX əsrin 30-cu illərində gerontologiya bir neçə cərəyana 
bölünür. İnsan gefontologiyasından müqayisəli gerontologiya, 
heyvanların gerontologiyası və bitkilərin gerontologiyası ayrı
lır. Bununla yanaşı molekulyar və biokimyəvi gerontologiya, 



xüsusi və ümumi gerontologiya, genetik və ekoloji gerontolo- 
giya yaranır. Bu dövrdə tibbi gerontologiya -geriatriya yaranır.

Geriatriya - ahıl insanların xəstəliklərinin xüsusiyyətlərini 
araşdıran və onların müalicə və profilaktika metodlarını işləyib 
hazırlayan tibbi cərəyandır. Bu dövrdə qocalma prosesinin qa
nunauyğunluqları araşdırılmışdır, qocalma nəzəriyyələri irəli 
sürülmüşdür və qocalmanın sosial problemləri tədqiq olunmuş
dur.

1945-ci ildə ABŞ-da Gerontoloji Cəmiyyət yaradılmışdır. 
Sonradan bu tipli təşkilatlar Qərbi Avropa ölkələrində də 
fəaliyyətə başladı.

1946-cı ildə BMT-nin təşəbbüsü ilə Səhiyyə üzrə Beynəl
xalq Konfrans təşkil olunmuşdur. Bu konfransda Beynəlxalq 
Səhiyyə Təşkilatının yaradılması haqqında qərar qəbul olun
muşdur. Bu təşkilatın əsas vəzifələrindən biri ahıl insanların 
sağlamlığının qorunması və sosial müdafiəsi sahəsində təd
birlərin işlənib hazırlanmasına dəstək olmaq idi. BMT-nin 
nəzdində Qocalıq üzrə Şöbə, Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatın
da isə Qocalma və Sağlamlıq üzrə Şöbə yaradılmışdır.

İkinci Dünya müharibəsindən sonra Xarkov, Kiyev şəhər
lərində gerontoloji elmi məktəblərin yaranması üçün şərait 
yaradılmışdır. 1950-ci illərdə SSRİ-nin Tibbi Elmi Akade
miyasının Gerontologiya İnstitutu Kiyevdə yaradılmışdır. 
Bununla yanaşı, qocalma problemləri Gürcüstan və Belarusi
yada tədqiq olunurdu. 1963-cü ildə Gerontoloqların və Ge- 
riatorların Ümumittifaq Cəmiyyəti təşkil olunmuşdur. 1967- 
ci ildən həmin cəmiyyət Gerontoloqların Beynəlxalq Asso
siasiyasının üzvü olmuşdur.

Milli gerontoloji icmaların əsas vəzifələri aşağıdakılardır:
1 .Gerontologiya və geriatriya sahəsində elmi tədqiqatların 

koordinasiyası;
2 .Geriatrik xidmət;
3 .Ahıllara sosial yardımın təşkilində əməkdaşlıq.



1950-ci ildə Belçikanın Lyej şəhərində Gerontoloji Cə
miyyətlərin Beynəlxalq Assosiasiyası yaradılmışdır. Həmin 
ildən bu təşkilat Gerontologiyanın Beynəlxalq Assosiasiyası 
(GBA) adını almışdır. Bu Assosiasiyanın təşəbbüsü ilə 
1980-ci ildə “Yaş, klinik və eksperimental tədqiqatlar”, 
“Eksperimental gerontologiya”, “Gerontologiya” jurnalları 
dərc olunmağa başlanılır.

1990-ci il “Ahıl İnsanların Beynəlxalq İli” elan olunmuş
dur və əsas mövzusu “Bütün yaş kateqoriyaları üçün cəmiy
yət - cəmiyyət hamı üçün” idi.

Gerontologiyanın Beynəlxalq Assosiasiyası yaranandan 
qocalmanın sosial amillərinə həsr olunmuş tədqiqatlar keçi
rilməyə başlandı. Yaşlı insanların sayının artması kəskin so
sial-iqtisadi problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Məsə
lən, əhalinin qeyri-istehsalat qruplarının çoxalması, bununla 
əlaqədar əhalinin əmək qabiliyyətli hissəsinin yükünün art
ması, tibbi yardıma və sosial qayğıya xərclərin çoxalması.

Müasir nuklear ailədə ahıl insanın statusunun dəyişilməsi 
baş verir. Belə şəraitdə yaşlı insanın öz doğma və yaxınları 
ilə əlaqələri bir qədər zəifləyir, maraq dairəsi daralır, insan
larda sosial-psixoloji problemlər yaranır. Buna görə də sosial 
gerontologiya sosial işçilərin maraq sahəsinə daxildir. Sosial 
gerontologiyanın predmeti qocalma fenomeninin tibbi, so
sioloji, sosial-psixoloji, demoqrafik, kulturoloji hadisə kimi 
müəyyən edilməsidir.

Sosial gerontologiya ahıl insanların sosial funksiyalarının, 
onların həyat tərzinin və psixikasının xüsusiyyətlərini araşdı
rır, yaşlı insanların müəyyən sosial-demoqrafık təbəqə kimi 
xüsusiyyətlərini, onların təqaüdə çıxması ilə bağh yeni şərai
tə adaptasiyasının üsullarını, onların nüfuz və sosial statu
sunda, maddi və ailə vəziyyətində dəyişikliklərini təhlil edir. 
Sosial gerontologiyanın əsas vəzifəsi yaşlı insanların cəmiy
yətdə yerinin, onların həyat fəaliyyətinin optimal şəraitləri



nin müəyyən edilməsidir.
Sosial gerontologiya iqtisadiyyat demoqrafiya, tibb, bio

logiya, sosiologiya, psixologiya, hüquqşünaslıq elmlərinin 
xüsusiyyətlərini birləşdirir. İnsanın sosiobioloji varlıq kimi 
problemlərinin həllində humanitar və tibb-i-bioloji yanaşma
ları birləşdirir.

Gerontologiya insan haqda tibbi-bioloji və sosial təsəv
vürlərlə məhdudlaşır. İnsanda qocalmanın başlıca meyarı 
onun orqanizminin işçi qabiliyyətinin aşağı düşməsidir. Bu 
hal bütövlükdə ayrı-ayrı fizioloji orqanların işçi qabiliyyəti
nin aşağı düşməsi ilə şərtlənir. İqtisadi sahədə əhalinin qo
calınası məşğulluqda, pensiya təminatında, əldə olunan bilik 
və təcrübənin nəsildən nəsilə ötürülməsində, eləcə də iqtisadi 
yüksəlişdə əks olunur. Sosial sahədə isə əhalinin qocalması 
ailənin tərkibi və həyat şəraitində, miqrasiya meyllərində, 
tibbi yardıma ehtiyaclarında öz əksini tapır.

Gerontologiya elmində gerokomiya cərəyanı mövcuddur. 
Gerokomiyanın əsas mahiyyəti sağlam qocalığın hər şeydə 
həddi bilməyin mümkünlüyü ilə əlaqəlidir. Gerontologiya el
minin inkişafına Meçkinov, Amosov, Dilman, Frolkis kimi 
alimlər öz töhvələrini vermişdir.

Sosial gerontologiya termini 1940-cı ildə Stiqlits tərəfin
dən elmə gətirilib. Sosial gerontologiya demoqrafik, sosial- 
iqtisadi problemləri həll etməyə yönəlib. Rəsmi olaraq Sosial 
gerontologiya termini 1960-cı ildə təsdiq olundu.

1889-cu ildə Peterburq şəhərinin dini qurumlarında həkim 
Botkin tərəfindən ahılların kütləvi müayinəsi keçirilmişdir. 
Botkin qocalığın fizioloji və patoloji növlərinə bölünməsini 
təklif etmişdir.

Gerontologiyada həyatın və ölümün nikbin qavranılması 
ortobioz adlanır. Qocalma zamanı orqanizmin ətraf mühitin 
amillərinin təsirinə olan davamlılığı və dözümlülüyü tədri
cən azalır. Gerontologiyada antiqocalma prosesləri - vitaukt 



təhlil olunur (latın sözü vita-həyat, auktum-artırmaq).
Gerontologiyanın sahələri aşağıdakılardır:

’ 1.Cəmiyyətdə yaşh insanın ictimai statusunun öyrənilməsi.
2 .Qocalmanın ictimai paradoks kimi öyrənilməsi.
3 .Yaşh nəslə münasibətdə dövlətin sosial siyasətinin öy

rənilməsi.
Öz psixoloji xüsusiyyətləri, retro-mədəniyyətə yönüm, 

daxili differensiasiya ilə səciyyələnən sosial qrup gerontoq- 
rup adlanır.

Elmdə bir yaş qrupunun digər yaş qrupuna qarşı ayrıseç- 
kilik etməsini xarakterizə edən eyceizm termini istifadə olu
nur.

Ahıl insanlarda fizioloji-anatomik sistemdə, özünü hiss 
etmədə, həyat tərzində, onların sosial statusunda müəyyən 
dəyişikliklər baş verir. Azərbaycan Respublikasında, eləcə 
də Azərbaycanda daimi yaşayan əcnəbi və vətəndaşlığı ol
mayan 70 yaşma çatmış vətəndaşlar ahıl sayılır.

Hər hansı bir dəstəkdən məhrum olan, gün ərzində qayğı
ya ehtiyacı olan yaşh adamlar üçün sığınacaq və tibbi xidmət 
təklif edən dövlət və ya özəl müəssisələr qocalar evi adlanır. 
Belə evlərdə məişət xidmətləri, tibbi müalicə, müxtəlif əy
ləncələr, gəzintilər təklif olunur. Qocalar evlərində bərpaedi- 
ci müalicə, masaj, fizioterapiya, vitamin kompleksləri, gim
nastika təklif olunur.

Qocalıq təbii və sosial növlərə bölünür. Sosial qocalıq 
yaş xüsusiyyətlərinə görə insanın özünə lazım olanlarla özü
nü təmin etmək bacarığının olmaması deməkdir. Sosiogeron- 
toloqların vəzifəsi yaşh insanların ailədə öz yaxınları ilə mü
nasibətlərini, yaşıdları, qohumları və qonşuları arasında yeri
ni, rolunu və funksiyalarını müəyyən etmək, sosial əhatənin 
qocalma prosesinə təsirini tədqiq etməkdən ibarətdir. Sosial 
gerontologiya ahıl insanların həyatının keyfiyyətinin yaxşı
laşdırılması məqsədilə milli gəlirin bir hissəsinin onların 



xeyrinə xərclənməsi, səhiyyə xidmətlərinin inkişafı, pensiya 
təminatı haqda qanunvericiliyin dəyişdirilməsi, təqaüdçülərə 
əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq imkanını təqdim etmək 
məsələlərini araşdırır.

Ahıllarla sosial işdə vaxtında deyilən düzgün seçilmiş sö
zün böyük əhəmiyyəti var. Rusiya Federasiyasının tədqiqat
çısı Kaçkin ahıl insanların təsnifatını təqdim etmişdir:

1. Yaradıcı.
2.Dinə meylli.
3.Siyasətə meylli.
4.Tənha.
5.Xəstə.
6.Sönən.
Ahılların Beynəlxalq Günü hər il 1 oktyabr tarixində qeyd 

olunur. 2016-cı il 1 oktyabr Beynəlxalq Ahdlar gününün 
mövzusu “Ahıl adamların ayrıseçkiliyinə yox deyək” möv
zusu olub.

2017-ci il Beynəlxalq Ahıllar gününün mövzusu “Gələcə
yə addımlayaraq; istedad, yaşlı insanların tövsiyyəsi və işti
rakı - cəmiyyətin rifahı üçün” mövzusu olub. 2018- ci ilin 
mövzusu - “İnsan hüquqları üzrə yaşlı çempionların təbrik 
edilməsi”.

Məşğələ dərsinin sualları
1 )Gerontologiya - qocalma və uzunömürlülük haqqında 

elm kimi.
2)Milli gerontoloji icmaların əsas vəzifələri.
3)Eyceizm və onun xüsusiyyətləri.
4)Rusiya Federasiyasının tədqiqatçısı Kaçkinin təqdim et

diyi ahıl insanların təsnifatı.



3. Sosiogerontoloji nəzəriyyələr. Qocalma və 
qocalığın sosioloji və demoqrafik məsələləri

Qocalıq anlayışı müəmmalı və çoxşaxəli anlayışdır. Elm
də gənclik və qocalıq arasında olan sərhəd hələ tam müəy
yənləşdirilməyib və ədəbiyyatda qocalığı təyin edən meyar
lar haqqında ziddiyyətli ideyalar irəli sürülür. Qocalıq müd
rikliyi, illərlə toplanmış həyat təcrübəsi və bilikləri özündə 
birləşdirir. Müasir gerontologiya qocalıq probleminin ən va
cib aspektlərini arqumentləşdirməyə çalışır. Gənclik və qo
calıq arasında sərhəd haqqında söhbət açanda burada gənc
lərlə müqayisədə özünü dərketmə, düşüncələrin mükəmməl
liyi, dözümlülük gözə çarpır. Gənc insanlar çox vaxt prob
lemlərini dərhal həlj etməyə çalışır. Müşahidələr göstərir ki, 
gənclərdə də müdriklik öz yerini tapır. Amma bu təbiətdən 
verilən bir vergidir. Ahıl insanlarda isə müdriklik yaşanan 
ömrün nəticəsidir.

Tədqiqatçılar qocalığın aşağıdakı növlərini qeyd edirlər:
I növ - fəal yaradıcı xarakterli qocalıq. Bu növ ahıllar pe

şəkar əməkdən uzaqlaşmalarına baxmayaraq, ictimai həyatda 
fəal iştirak etməyə davam edirlər.

II növ ahılları yüksək səviyyədə sosial və psixoloji adap
tasiya səciyyələndirir. Bu növə aid olan ahılların enerjisi da
ha çox öz həyatını, maddi rifahını, əyləncəsini, özünün təhsi
lini yaxşılaşdırmağa yönəldilir.

III növə aid olan ahıllar öz qüvvələrini ailəyə yönəldirlər. 
Statistik məlumatlara görə belə ahıl insanlarda həyatdan 
məmnuniyyət hissi digər ahıllarla müqayisədə aşağı səviyyə
dədir.

IV növə aid olan , ahıllar öz sağlamlığını möhkəmləndir
mək məqsədi güdür. Tədqiqatlar göstərir ki, belə tip ahıl in
sanların şüuru yüksək dərəcədə narahatçılıqla səciyyələnir.

Bütün sosial-psixoloji fərqlərə baxmayaraq, bu 4 növ 



ahıllar psixoloji cəhətdən sağlamdır. Lakin inkişafın mənfi 
variantları da mövcuddur:

1. Aqressiv olan ahıl insanlar - onlar əhatədə baş verənlər
dən narazı olurlar. Özlərindən başqa hamını tənqid edirlər. 
Hətta bəzi iddiaları ilə ətrafdakıları terrorizə edirlər.

2. Özündən narazı olan tənha ahıllar - aqressiv ahıllardan 
fərqli olaraq, onlar ətrafdakıları yox, özlərini günahlandırırlar.

Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, bu tipoloji fərqlər yaşla 
yox, şəxsi xüsusiyyətlərlə səciyyələnir. Qocalıq özü ilə insa
nın vərdiş etdiyi həyat .standartlarının dəyişilməsi, mənəvi 
sarsıntılar, xəstəliklər gətirir. Müasir gerontologiya qocalma 
ilə mübarizə aparır. Ömrün təkcə uzadılması yox, onun fəal 
və firavan olması istiqamətində müəyyən tədbirlər görür. Bu 
təkcə gerontologiyanın yox, eyni zamanda qocalan insanla
rın da vəzifəsidir.

Fəlsəfə və elmin tarixində qocalma və uzunömürlülük 
problemi haqqında maraqlı ideyalar irəli sürülmüşdür. Məsə
lən, Leonardo Da Vinçi qeyd edirdi: “Yaxşı yaşanan ömür 
uzun ömürdür”. Mişel Monten qeyd edirdi: “Həyatın ölçüsü 
onun uzunluğunda yox, onun istifadəsindədir”. Bu fikirlə bir 
çox mütəfəkkirlər razılaşaraq onu insanın şəxsiyyəti ilə əsas
landırırdılar.

Sağlam və xəstə insanın həyatı, onun qocalığı, uzunömür- 
lülüyü və ölümü biologiya, ekologiya və sosiologiya elmləri
nin çərçivəsində tədqiq olunur. Tədqiqatçı Davidovski qeyd 
edir: “Həyatın müxtəlif yaş mərhələlərinin, eləcə də, qocalı
ğın əsasında bioloji qanunauyğunluqlar durur. Lakin onu nə
zərə alsaq ki, ömrünün axırına qədər insan bir növ açıq sis
temdir. onda belə qənaətə gəlirik ki, onun özü və onu əhatə 
edən təbiət bütövlükdə təbii sistemin və insan cəmiyyətinin 
bir hissəsidir” .

Qocalığa keçid fərdi və çoxmərhələli bir prosesdir. Amma 
bununla yanaşı bütün insanlara aid olan ümumi prinsipləri 



özünə daxil edir. Birinci mərhələdə hələ real qocahq başla
mazdan əvvəl hər bir insan özündən yaşca böyük olan insan
larla ünsiyyətdə əvvəlcədən ahıl insanın rolunu dərk etməyə 
çalışır. İkinci mərhələdə təqaüdə çıxmaq ərəfəsində olan in
sanlar icmada davranış qaydalarını qavrayır, əvvəlki vərdiş
lərdən imtina edirlər. Üçüncü mərhələdə (bəzi tədqiqatçılar 
bu mərhələni təqaüd mərhələsi adlandırırlar) insan əldə etdi
yi vərdişləri istifadə edir, qocalığın rəmzlərinə uyğunlaşır.

Sosiogerontologiya çərçivəsində qocalmanın adaptasiya 
prosesinin qiymətləndirilməsində həm psixoloji, həm iqtidsadi, 
həm bioloji, həm sosioloji göstəricilər nəzərə alınmalıdır.

Müasir gerontologiyanın nümayəndələrindən biri olan 
Frolkis hesab edirdi ki. qocalmam və qocalığı səbəb və nəti
cə kimi ayırd etmək lazımdır. Qocahq yaş inkişafının qanu
nauyğun və sonuncu mərhələsidir. Qocalma isə qocalıqdan 
əvvəl inkişaf edən çoxpilləli bioloji prosesdir. Artıq 20-30 
yaş dövründə insan orqanizmində adaptasiya imkanlarının 
məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxaran, qocalıqdan əvvəl baş 
verən uzunmüddətli bioloji proses başlanır. Qocalma prosesi 
genetik proqramda öz əksini tapır və insanın energetik və 
psixoloji ehtiyatlarının istifadəsini şərtləndirir.

Genetik proqramın fəaliyyəti üçün optimal şəraitləri ya
ratmaq ilk növbədə insanın özünün, tibb işçilərinin, eləcə də, 
gerontoloqların başhca vəzifəsidir. İnsanın ömrünün orta 
uzunluğu genetik proqramda 120-150 yaş çərçivəsində mü
əyyən edilir. Lakin müşahidələr göstərir ki, insanlar ömrün 
bu maksimal həddinə çatmır. Çünki bizim həyatımızın key
fiyyəti, eləcə də, sosial şəraitlər və ətraf mühit buna imkan 
vermir.

Yaşlı insanların sosial problemləri, onların müasir cəmiy
yətdə yeri, sosial statusu, digər yaş qrupları ilə qarşılıqlı mü
nasibətləri, öz ailələrində tutduqları mövqeləri, yaş artdiqca 
şəxsiyyətlərinin dəyişilməsi sosiogerontologiyanın araşdırdı



ğı əsas problemlərdəndir. Müasir demoqrafik vəziyyəti nəzə
rə alaraq ictimai birliyin “qocalması” zərurəti meydana çıxır.

Müasir sosiogerontologiyada qocalığın ziddiyyətlərini 
dərk etməyə cəhd göstərən bir sıra sosiogerontoloji nəzəriy
yələr vardır:

• Differensiasiya nəzəriyyəsi.
• Fəallıq nəzəriyyəsi.
• Submədəniyyət nəzəriyyəsi.
• Yaş stratifıkasiyası nəzəriyyəsi.

Differensiasiya nəzəriyyəsi
Differensiasiya nəzəriyyəsinin nümayəndələri Amerika 

tədqiqatçıları. Henri və Kaminadır. Onlar qocalmam geri 
dönməyən, zəruri və mütləq baş verən qarşılıqlı ayrı-seçkilik 
kimi təqdim edir, qocalan şəxslə cəmiyyət arasında qarşılıqlı 
münasibətlərin sayının azalmasını qeyd edirlər. Bəzi tədqi
qatçılar bu nəzəriyyəni “azad olma” nəzəriyyəsi adlandırır
lar, çünki qocalma yaşlı insanı cəmiyyət qarşısında bir çox 
öhdəliklərdən bir növ “azad” edir. Amerika tədqiqatçısı Ro- 
bert Vottler elmi dövriyyəyə “ageism” (“eyceizm”) (age ing. 
dilində yaş deməkdir) terminini gətirmişdir.-“Ageism" (“Ey
ceizm") bir yaş qrupunun digər yaş qrupuna qarşı ayrı-seçki
lik etməsidir. Vottler hesab edirdi ki, ageism (“eyceizm”) fe
nomeni daha çox yaşlı insanlara aiddir.

Fəalhq nəzəriyyəsi
Fəalhq nəzəriyyəsi differensiasiya nəzəriyyəsinin alterna

tivi kimi çıxış edir. Bu nəzəriyyəyə görə insanlar ahıl yaşa 
çatanda orta yaşda, hətta gənclik dövründə olan arzu və təla- 
batlarını qoruyub saxlayırlar. Belə insanlar onların cəmiyyət
dən təcrid olunmasına qarşı ciddi mübarizə aparırlar.

Submədəniyyət nəzəriyyəsi
Submədəniyyət nəzəriyyəsinin banisi Rouz hesab edir ki, 

mədəniyyət yaşlı insanları birləşdirən bir bazadır, onlar ara
sında qarşılıqlı əlaqələr yaradır və digər yaş kateqoriyaların



dan onları ayırır. Rouzun fikrinə görə ahıl insanlar üçün ayrı
ca qəsəbələr, yaşayış evləri və internat evləri yaradılmalıdır.

Submədəniyyət nəzəriyyəsi insanları vərdiş etdiyi əxlaqi 
və davranış normaları, mənəvi dəyərləri, adət-ənənələri olan 
müəyyən qrupa birləşdirir.

Yaş stratifıkasiyası nəzəriyyəsi
Bu nəzəriyyə sosial differensiasiya ilə yanaşı yaş differen- 

siasiyasım da nəzərdə tutur və insanları onların maddi duru
mu və həyat tərzi göstəricilərinə görə qruplara bölür.

Yuxarıda sadalanan nəzəriyyələrdən heç biri qocalma pa- 
radoksu haqqında obyektiv və real təsəvvür yaratmır. Çünki 
hər bir nəzəriyyə qocalma prosesinin konkret bir tərəfini əsas 
tutur. Qeyd etmək lazımdır ki, ahıl yaşda digər yaş kateqoti- 
yalarından uzaqlaşmaqla fəallıq arasında balans yaranır.

Amerika tədqiqatçısı Neyi Smelzerin fikrinə görə hər bir 
insanda yaş kateqoriyalarından təcrid olunma mərhələsi fərdi 
şəkildə başlayır. Bu dörd nəzəriyyə hərəsi ayrı-ayrılıqda qo
calma paradoksunun ayrı götürülmüş aspektini tədqiq edir.

Qocalma problemini izah edən sosiogerontologiya üçün 
demoqrafiya, tibb, psixologiya, sosial işin nəzəriyyə və me
todikasının ayrı-ayrı müddəaları olduqca önəmlidir. Fərdlə
rin bir-birinə uyğunlaşmasının vasitələrindən biri kommuni
kasiyadır. Yaşh insan üçün uyğunlaşmanın aşağıdakı növləri 
olduqca vacibdir:

• gənclərə
• bütövlükdə dəyişən cəmiyyətə
• özünə (özünün qocalmasını artıq qəbul etməlidir).

Müasir dövrdə gerontoloqlarin təklif etdiyi qocalma nəzə
riyyələri iki böyük qrupa bölünür:

1 .Öncədən qeyd-olunmuş yaş dəyişiklikləri ssenarisinin 
mövcudluğunu əsas kimi götürən nəzəriyyələr.

2 .Qocalığı xaotik və təsadüfi səbəblərin nəticəsi kimi gö
rən nəzəriyyələr.



Birinci qrupa aid olan tədqiqatçılar müəyyən növ mole
kullarda gedən kimyəvi reaksiyalar və fiziki dəyişikliklərdən 
ibarət bioloji yaş anlayışına üstünlük verirlər. Nəzəriyyələr
də göstərilən nümunələrin aşıladığı fikrə görə, orqanizmdə 
gedən yaş dəyişiklikləri prosesi müəyyən zamandan başlaya
raq “ölüm genləri”-nin qoşulmasının nəticəsidir. “Ölüm 
genləri" baş beyində ifraz olunan hormonlardır.

İkinci qrupa aid olan nəzəriyyələr təsdiq edirlər ki, yaş 
dəyişiklikləri məqsədyönlü proqramlaşdırmaya əsasən deyil, 
kortəbii olaraq cərəyan edir.

Qocalmanın proqramlaşdırılması nəzəriyyələrinə görə: 
. 1. Yaş dəyişiklikləri bizim hüceyrələrimizdə kodlaşdırıl
mışdır və biz mayalanma dövründən etibarən qocalmağa 
başlayırıq.

2. Qocalığın başlanğıcından xəbər verən səbəblərdən biri
ni insanlarda reproduktiv fəallığın azalması təşkil edir.

3. Kalori qəbuluna məhdudiyyət qoymaq qocalma prose
sinə təsir edən üsullardan biridir. Kalorini az miqdarda qəbul 
etməklə qocalmam ləngitmək mümkündür.

4. Qocalmanın səbəblərindən biri beyin hüceyrələrinin 
azalmasıdır. Beyin “ölüm hormonu" adlandırılmış substansi
yanı ifraz edir. Bu hormon oksigen çatışmazlığına səbəb ola
raq yaş dəyişmələrini sürətləndirir və onları idarə edir.

Təsadüfi xarakterli hadisələrə əsaslanan qocalma nəzəriy
yələri mövcuddur:

1. “Köhnəlmə və dağılma nəzəriyyəsi”. Bu nəzəriyyəyə 
görə qocalma molekulyar səviyyədə gedir.

2. “Çarpazlaşma-birləşmə nəzəriyyəsi”. Bu nəzəriyyəyə 
görə yaş ötdükcə insan orqanizmində baş verən dəyişikliklər 
nəticəsində bəndləmələr çoxalır.

3. "İmrnuh sistemi nəzəriyyəsi”. Bu nəzəriyyə iki kəşf 
üzərində qurulmuşdur. Birinci ondan ibarətdir ki, yaş artdıq
ca immun sistemin istehsal etdiyi anticisimlər lazımi təsir 



qüvvəsini itirirlər, eyni zamanda immun sistemin yaşlı orqa
nizmə tələb olunası anticisim vermək qabiliyyəti aşağı düşür. 
İkinci kəşf immun sistemin qocalma prosesində istehsal etdi
yi anticisimlərə aiddir. Bu anticisimlər öz proteinlərini məhv 
edirlər və nəticədə müxtəlif xəstəliklər yaranır.

4. “Həyatın miqdarı nəzəriyyəsi”. Bu nəzəriyyə canlı var
lıqların müəyyən miqdarda substansiya, potensial enerji və 
ya fizioloji imkanlarla doğulması fərziyyəsini irəli sürür. 
Enerji sərfinin sürəti böyüdükcə qocalıq tez baş verir.

5. “Xaosun artması nəzəriyyəsi”. Orqanizmdə müəyyən 
yaşdan sonra qaydasızlıq çoxalır. Bu isə xaosun böyüməsini 
nəzərdə tutur. Biogerontoloqlar hesab edirlər ki, enerjidən is
tifadə edən və bioloji inkişafa cavabdeh sistemlərin effektiv
liyi yaş ötdükcə azalır. Molekulyar səviyyədə qaydasızlığın 
böyüməsi molekullardakı qırılmalar səbəbindən irəli gəlir.

Müasir dövrdə biogerontoloqların fikrinə görə, qocalma 
məqsədyönlü təsirə tabe etdirilə bilər və onun necə cərəyan 
etdiyini müəyyənləşdirdikdən sonra bu prosesə konkret-dü
zəlişlər verilə bilər.

Məşğələ dərsinin sualları
IjQocahğın əsas növləri.
2)Qocalma və uzunömürlülük problemi haqqında ideyalar.
3)Əsas sosiogerpntoloji nəzəriyyələr.
4)Gerontoloqların təklif etdiyi qocalma nəzəriyyələri.

4. Ahıllarla sosial işin xüsusiyyətləri

Yaşlı insanların sosial müdafiəsinin ən vacib formaların
dan biri sosial xidmətdir. Ahıllara sosial xidmət, yaşlı adam
lara sosial qulluğun və maddi yardımın göstərilməsi onların 
sosial adaptasiyası və reablitasiyası istiqamətində aparılan iş
lərin məcmusu deməkdir. Sosial müdafiə sistemində ahıllara 



stasionar yardım gerontoloji mərkəzlərdə, psixonevroloji in
ternatlarda, ümumi tipli internat evlərində, mərhəmət evlə
rində, evsizlər üçün sosial müəssisələrdə, qocalar evlərində 
həyata keçirilir.

Ahıllarla sosial işdə sosial xidmət mərkəzləri xüsusi yer 
tutur. Belə müəssisələrdə evdə sosial məişət xidməti, gündüz 
qalma, müvəqqəti qalma bölmələri, evdə sosial, tibbi xidmət, 
təcili sosial xidmət, sosial reablitasiya bölmələri fəaliyyət 
göstərir. Bir çox xarici ölkələrdə ahıllara xidmət göstərən bə
zi mərkəzlərdə camaşırxanalar, kitabxanalar, məişət texnika
sı, geyim və ayaqqabı təmiri emalatxanaları, ünsiyyət klubla
rı, apteklər, tibbi və reablitasiya texnikasının əşyalarının ki- 
raya vermə punktları fəaliyyət göstərir.

Bir sıra sosial xidmət mərkəzlərində gündüz qalma böl
mələri fəaliyyət göstərir. Belə bölmələrin iş rejimi özünə 
xidmət prinsipinə əsaslanır. Sərbəst hərəkət edə bilən vətən
daşlara tibbi, sosial-məişət, mədəni xidmət üçün onların qi
dalanması və istirahəti üçün mümkün olan əmək fəaliyyətinə 
cəlb olunması aktiv həyat tərzinin dəstəklənməsi üçün belə 
bölmələrin fəaliyyəti yaşh insanlarda tənhalığın və təcrid 
olunmanın qarşısını alır. Bundan əlavə gün ərzində müvəq
qəti qalma bölmələri fəaliyyət göstərir. Burada ahıllara sosi
al-tibbi yardım, 3 dəfə qida təklif olunur. •

Son statistik göstəricilərə görə bir sıra ölkələrdə belə xid
mətlərə daha çox bölgələrdən gələn ahılların ehtiyacı var, 
əsasən də payız-qış mövsümündə.

Ahıllar evlərində qalmağın bir neçə səbəbi mövcuddur:
1) Sosial səbəblər (aşağı pensiya, evin olmaması)
2) Psixoloji səbəblər (bir ailədə yaxınlarla və doğmalarla 

xasiyyətlərinin uyğun gəlməməsi)
3) Tibbi-sosial səbəblər (qocalıq, daimi tibbi müayinə və 

qulluğa təlabat).



İnternat evlərinin əsas vəzifələri:
1) Ahılların maddi-məişət təminatı;
2) Ahıllar üçün ev şəraitinə yaxın şəraitin yaradılması;
3) Ahıllar üçün qulluğun təşkil olunması;
4) Ahıllara tibbi yardımın göstərilməsi;
5) Ahıllar üçün əmək reablitasiyasına yönəldən tədbirlərin 

keçirilməsi.

Məşğələ dərsinin sualları
l)Ahıllara sosial xidmət.
2)Ahıllar evlərində qalmağın səbəbləri.

5. Ahıl yaşda baş verən dəyişikliklər və qocalmanın 
səbəbləri: Altsheymer xəstəliyi

Orqanizmin qocalmasının səbəbləri bütün dövrlərdə in
sanları narahat etmişdir. Bəzi müqəddəs kitablarda cavanlı
ğın magiya mərasimlərinin, otların, qiymətli daşların köməyi 
ilə qaytarılması barədə danışılır. Zərdüştlükdə, Çin fəlsəfə
sində, bir sıra Şərq fəlsəfi məktəblərində belə hesab olunur 
ki, həm kainatın, həm də insan orqanizminin əsasını bir-biri 
ilə harmoniyada olan iki zidd başlanğıc təşkil edir. Onların 
fikrincə, xəstəliklər və qocalma bu tarazlığın pozulmasının 
nəticəsidir. Əhli-Ətiqdə qocalma ilə mübarizə üsullarından 
biri göstərilir: “ Gənc və qoca enerjinin qarışdırılması”.

Qocalmanın səbəblərindən biri bağırsaq bakteriyalarının 
istehsalı olan toksinlərdir. Ağartı məhsullarının tərkibində 
olan turşular zərərli bakteriyaları əvəz edirlər. Tədqiqatlar 
göstərir ki, uzunömürlülər (məsələn: Abxaziyada) ağartı 
məhsullarını tez-tez qəbul edirlər.

Elmdə hesab olunur ki, beyin çəkisinin bədən çəkisinə 
nisbəti böyük olduqca canlı varlıq daha çox yaşayır. Bu qar
şılıqlı əlaqə sefalizasiya indeksi adlanır. Bədənə nisbətdə bö



yük beyin çəkisinə malik olan yaşlı insanlar digər insanlarla 
müqayisədə daha çox yaşayırlar.

Qadınların kişilərə nisbətən çox yaşamaları faktını (orta 
fərq 6-12 il arasındadır) nəzərə alan gerontoloqların fikrincə, 
metabolizmin kişilərə xas yüksək sürəti onların orta yaşama 
müddətini azaldır. Digər gerontoloqlar isə qadınların uzunö- 
mürlülüyünün səbəbini onların beyin çəkisinin bədən çəkisi
nə nisbətdə böyük olmasında görürlər.

Gerontoloqlar idmanı ömrü uzadan və onun keyfiyyətini ‘ 
yaxşılaşdıran xilasedici vasitə hesab edirlər. Bu amillə əlaqə
dar aparılan tədqiqatlar göstərir ki, güclü fiziki yüklənməyə 
orqanizm nisbətən gənc yaşlardan məruz qaldığı təqdirdə 
ömür uzana bilər. Müəyyən olunmuşdur ki, idmanla məşğul 
olanlar 80 yaşına çatarkən oturaq həyat tərzi keçirənlərlə 
müqayisədə 2-3 il daha çox yaşama üstünlüyü əldə edirlər. 
Göründüyü kimi passiv insanlar daha yaşlı görünürlər. Zəru
ri qida maddələrinin qəbulu ilə birgə orqanizmə məhdud 
miqdarda kalorinin daxil olması ömrün uzanmasına müsbət 
təsir göstərir. Çəki və uzunömürlülük arasında qarşılıqlı əla
qənin tədqiqi nəticəsində müəyyən olundu ki, ölüm səviyyəsi 
əhalinin çəkisi orta çəkidən 20 % artıq olan insanlar arasında 
müşahidə olunur. Beləliklə, artıq çəki ömrün müddətini azal
dır. Çox arıq və ya çox kök insanların ömrü qısa olur.

Genetik amillər, sağlamlığın ümumi vəziyyəti, sosial və 
iqtisadi şərtlər, təhsil səviyyəsi qocalma prosesinə və yaşama 
müddətinə fiziki fəallıqdan daha qüvvətli təsir göstərirlər.

Ahıl yaşda insanlarda fizioloji və psixoloji ölçülərə görə 
fərdi fərqlər gənclərə nisbətən daha çox olur. Xronoloji və 
bioloji yaş arasında böyük fərq olandan sonra əksər insanlar
da bədən çəkisinin azalması müşahidə olunur. Yaşlı insanlar
da bəzi hormonların ifrazı azalır, hormonların orqanizmin 
bütün hüceyrələrinə böyük təsir göstərdikləri üçün hormonal 
terapiyadan çox vaxt yaşlı insanların cavanlaşdırılması vasi



təsi kimi istifadə olunur. Belə ki. boy hormonunun tətbiqin
dən sonra yaşlı kişilərdə əzələ kütləsi artır, təbii qocalma 
prosesi bir qədər dayanır. Yaşlaşmış orqanizmin təlabatları 
və özünütənzim fəaliyyəti aşağı düşür. Belə şəraitdə ürəyin 
üzərinə düşən yük də azalır. 70 yaşında insanın ürəyi öz 
funksiyalarının 25% -ni itirir. Yaş artdıqca başqa orqan və 
sistemlərin də funksiyaları azalmağa doğru gedir. Məsələn: 
ağ ciyərlər imkanlarının 40% -ni itirirlər; bir orqanın fəaliy
yətindəki pozulma başqa orqanın fəaliyyətinin zəifləməsinə 
gətirib çıxarır.

40 yaşdan etibarən sümüklərin çəkisi azalır. Bu proses qa
dınlarda kişilərə nisbətən sürətlə gedir (17% -ə qarşı 30%). 
Ahıl yaşda əksər əqli vərdişlər saxlanılır. Yetkinlik dövründə 
idrak qabiliyyətində baş verən dəyişikliklərdən biri fiziki və 
əqli əməliyyatların yerinə yetirilməsi sürətinin aşağı düşmə
sidir. Əməliyyatların sürətindən asılı olan intellektual funksi
yalar da ləngiyir, reaksiya müddəti böyüyür. Qeyd etmək la
zımdır ki, yaşh insanlarda hafizə ilə bağlı dəyişiklikləri yal
nız qocalma prosesi ilə əlaqələndirmək olmaz. Onları üzə çı
xaran amillərdən aktiv fəaliyyətin azalması, depressiya və 
dərman preparatlarının zərərli təsiri geniş yayılmışdır. Yaşh 
insanlarda sensor hafizə gənclərlə müqayisədə bir az zəifdir. 
Qısa müddətli ilkin hafizə mütəxəssislərin fikrinə görə gənc
lərdə və ahıllarda demək olar ki, eynidir. Uzunmüddətli ikin
ci hafizə ahıllarda gənclərə nisbətən zəifdir. Yaşh insanlarda 
öyrənmə qabiliyyəti aşağı səviyyədədir. Müxtəlif yaş dövrlə
rində demensiya (qocalıq kəmağıllığı) özünü büruzə verir.

Altsheymer xəstəliyi bəzi beyin hüceyrələrinin məhv ol
ması ilə nəticələnən, dəqiq səbəbləri bilinməyən nevroloji bir 
xəstəlikdir. Xəstəlik klinik olaraq incələnən zaman yaddaş 
və digər intellektual qabiliyyətlərin nəzərə çarpacaq dərəcə
də pozulması ilə qarşımıza çıxır. Xəstəlik ilk dəfə 1907-ci il
də Alois Altsheymer tərəfindən xəstə Auguste D. adlı bir qa



dında müəyyən edilmişdir. Onu da qeyd edə bilərik ki, xəstə
lik kişilərlə müqayisədə qadınlarda daha çox rast gəlinir. 
Xəstəliyə tutulanların sayı günü - gündən artmaqdadır. Apa
rılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 85 yaş
dan yuxarı insanların təxminən 50%-i bu xəstəlikdən əziyyət 
çəkir.

Müasir dövrdə Yer kürəsində 35 milyondan çox insanda 
getdikcə yaddaşın zəifləməsi ilə nəticələnən Altsheymer xəs
təliyi var. Hesablanıb ki, bu xəstəlik Birləşmiş Ştatlarda ölü
mə səbəb olan 6 əsas xəstəlikdən biridir. Ancaq alimlər 
proqnozlaşdırırlar ki, yaxın 35 il ərzində demensiya xəstəli
yindən əziyyət çəkənlərin sayı kəskin artacaq. Bu, dünya 
əhalisinin ümumi qocalması ilə əlaqədardır.

2050-ci ilə qədər əqli cəhətdən zəif insanların sayı 47 mil
yondan 132 milyonadək artacaq (bu barədə Altsheymer xəstəli
yinin öyrənilməsi üzrə Beynəlxalq İnstitutun hesabatında deyi
lir). Hazırda dünyada 60 yaşdan yuxarı insanların sayı təqribən 
900 milyon nəfərdir. Mütəxəssislərin proqnozlarına görə, yaxın 
35 il ərzində az gəlirli ölkələrdə onların sayı 185 faiz, kasıb öl
kələrdə isə 239 faizə kimi artacaq. 65 yaşdan sonra Altsheymer 
xəstələyinə tutulma şansı hər beş ildə ikiqat artır; 85 yaşlarında 
isə xəstəliyə tutulma şansı 50 faizə çatır.

Altsheymer xəstəliyinin simptomları.
Xəstəliyin ilkin mərhələsi:
1. Yaddaşsızlıq və zamanla daha da proqressivləşən yaxın 

keçmişi belə xatırlamamaq.
2. Tanış əşyaları tanımamaq.
3. Emosional pozuntu, depressiya, narahatlıq, ümumi gər

ginlik.
4. Dezoriyentasiya.
5. Apatiya (ətraf mühitə qarşı anlaqsızlıq).
Son mərhələ:
1. Hallüsinasiyalar, fantastik ideyalar.



2. Yaxın şəxsləri, hətta qohumları tanımamaq.
3. Hərəkətlərin pozulması.
4. Öz hərəkət və fikirlərinə qarşı məsuliyyətsizlik.
5. Bəzi hallarda qıcolmalar.
Ağırlaşmalar:
1. Yanaşı infeksion xəstəliklər (pnevmoniya və s.).
2. Qida çatışmazlığı.
3. Müxtəlif travmalar və bədbəxt hadisələr.
Risk faktorları.
Altsheymer xəstəliyinin risk faktorlarına misal olaraq yaş, 

cinsiyyət, ailə üzvlərində xəstəliyin olması, yaddaşın itiril
məsi ilə nəticələnən kəllə - beyin travmaları, Daun sindromu 
və s. göstərmək olar.

Müasir dövrdə bu xəstəliyin qarşısının alınması üçün ən 
yaxşı müalicə xəstəlik simptomlarının qarşısını almaqdır. 
Ekspertlərin fikrincə, xəstəliyin simptomları başlayarkən ona 
nəzarət etmək və qarşısını almaq mümkündür.

Altsheymer xəstəliyinin Beynəlxalq Mərkəzinin açıqladı
ğı məlumatda deyilir ki, xəstəliyin qarşısının alınması üçün 
ildə 604 milyarda yaxın ABŞ dolları xərclənir, ancaq bu gü
nədək xəstəliyin effektli müalicəsi yolu hələ də tapılmayıb.

Altsheymer xəstəliyinə tutulmuş məşhurlar məşhur türk 
müğənnisi Behiyyə Aksoy. Hollivudun ən gözəl ulduzların
dan Rita Heyvort, ABŞ-ın keçmiş prezidenti Ronald Reyqan, 
tanınmış aktyor Şon Konneri, amerika aktyoru Piter Falk və 
b.

Altsheymer xəstəliyin qarşısının alınma yolları.
•Yaddaşı gücləndirən intellektual oyunlar, ən azı gündə 5 

saatdan az olmayan yuxu rejimi, idmanla müntəzəm məşğul 
olmaq və s.

•Altsheymer xəstələrinin üzərinə xüsusi işarə taxılır ki, xəstə 
ictimaiyyət içinə çıxdıqda normal insanlardan fərqlənsin.

21 sentyabr Dünya Altsheymer günü kimi qeyd olunur.



Məşğələ dərsinin sualları
l)Qocalmanın səbəbləri.
2)Xronoloji və bioloji yaş arasında fərq haqqında.
3)Altsheymer xəstəliyinin xüsusiyyətləri.

6. Ahıl insanlar üçün sağlamlıq metodları

Şərq mütəfəkkirləri deyirdilər ki, ömrünü uzatmaq istəyir
sənsə, həyata marağını itirmə. Ahıl insanların əqli və fiziki 
fəallığının artırılması XXI əsrin problemlərindən biridir. 
Şərqdə (Çin, Hindistan, Tibet) bu məsələyə yalnız tibbi de
yil, həm də etik və fəlsəfi planda yanaşma qəbul olunmuş
dur. Şərqdə qocaların böyük ehtiram sahibi olmaları barədə 
məlumatı hətta ölüm hökümlərində görmək olar. Məsələn, 
böyüklərə qarşı hörmətsiz münasibətə görə edam hökmü ve
rilə bilərdi.

Şərqlilər xəstəlik və qocalmanın ümumi səbəblərini ilk 
növbədə mənfi emosiyaların, ruhi travmaların yığılmasında, 
orqanların fəaliyyətinin uzlaşmasında görürlər. Yaşh insan 
yeniliyə münasibətdə az həssas olur, bu yaşda əsəbilik artır, 
hafizə zəifləyir, köhnə xəstəliklər kəskinləşir, yeniləri yara
nır.

Çin təbabəti qocalmanın başlıca səbəbləri kimi aşağıdakı
ları göstərir:

1.Orqanizmdə elementlərin qüvvəsinin zəifləməsi;
2.Orqanizmin kanalları üzrə enerji cərəyanında ardıcıllı

ğın pozulması;
3.Orqanizmə küləyin daxil olması (Şərqdə hesab olundu

ğu kimi ahıl yaş külək və ya pnevma yaşıdır).
Ahıl yaşh insanların sağlamlığı üçün Şərq təbabəti aşağı

dakı məsləhətləri tövsiyyə edir:
1 .Mümkün qədər təmiz havada çox olmaq və hərəkət et

mək, hətta xəstəlik zamanı passiv olmamaq;



2 .yataq rejimi uzun müddətli olmamalıdır;
3 .Gimnastika və masaj;
4 .Qəzəblənməmək, çünki bu anda insan böyük miqdarda 

enerji itirir, itirilmiş enerji isə uzun müddətə və ləng bərpa 
olunur;

5 .Orqanizmi ahıl insan üçün çox təhlükəli olan külək və 
soyuğun daxil olmasından qorumaq;

6 .Bədənin hər hansı yerində ağrı hiss etdikdə ona barmaq
ları qoyub fikrən işıqlı enerji göndərmək;

7.Müxtəlif tərkibli qida, mikroelementləri olan vitaminlər 
və fermentlər qəbul etmək.

Ahıl yaş və qocahq dövrü onunla səciyyələnir ki, insan 
nail olduğu sosial statusu, əldə etdiyi həyat təcrübəsini və 
obyektiv bioloji, psixoloji və sosial yaş dəyişikliklərini nəzə
rə alaraq tez-tez öz keçmişinə müraciət eləyir. Həyata olan 
münasibət bu yaş dövründə ciddi dəyişikliklərə məruz qahr, 
bu da özünü gücün tükənməsində və xəstəliklərdə göstərir. 
Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, insanın qocalığa olan münasi
bətindən, onun psixoloji durumundan, həyatın müxtəlif tərəf
lərindən məmnun qalması asılıdır. Bu ideya Siserbnun "Qo
calıq haqqında traktat” adlı əsərində öz əksini tapmışdır. 
Sonra isə Seneka və Françesko Petrarka tərəfindən bu ideya
lar inkişaf etdirilmişdir. Təcrübə göstərir ki. məhz ahıl yaşda 
elm, incəsənət və mədəniyyət sahələrində böyük kəşflər və 
ixtiralar meydana gəlmişdir.

Qərb tədqiqatçısı Büler qocahq dövründə həyata münasi
bətin 4 növünü qeyd etmişdir:

1 .Dincəlmək arzusu və bu vəziyyətlə qane olmaq;
2 .Davam edən aktiv həyat hissi və bu aktivliyi qoruyub 

saxlamaq arzusu;
3 .Həyatdan narazıçılıq və mübarizəni davam etməyə gü- . 

cün, iradənin və imkanın olmaması;
4 .Keçmişdə düzgün olmayan həyat tərzi nəticəsində yara



nan frustrasiya, günah və peşmançılıq hissi.
Bülerin nəzəriyyəsinə görə qocalıq dövrü mənəvi böhran

la səciyyələnir və bu böhran 45-50 yaşdan 65-70 yaşa qədər 
davam edir.

Tədqiqatçı Erikson qeyd edir ki, böhran həyatı dərk etmək 
hissi və ölümdən qorxu hissi arasında yaranan münaqişə nə
ticəsində meydana çıxır.

Yaşlı adamların psixoloji problemləri daha çox psixofi- 
zioloji funksiyaların və səhhətin dəyişməsi ilə əlaqədardır. 
Ahıl yaşda həyata münasibət bir çox hadisələrlə şərtlənir. 
Məsələn, ahılların pensiyaya çıxması, həyat yoldaşının ölü
mü və ya boşanma, uşaqların evlənməsi və evdən getməsi, 
nəvələrin dünyaya gəlməsi, həmyaşıdların vəfat etməsi.

Əgər gənc yaşda sosial statusun dəyişilməsi bir qayda ola
raq sosial funksiyaların genişləndirilməsini, rollar və vəzifə
lərin yeni dairəyə daxil olmasını nəzərdə tuturdusa, ahıl yaş
da təqaüdçülərin sosial statusu əsasən bir sıra itkilərlə bağlı
dır. Bu, vərdiş etdiyi həyat ritminin, əldə etdiyi avtoritetin 
itirilməsi, sosial və fərdlərarası kontaktların sayının azalma
sı, müəyyən maddi və mənəvi itkilərdir. Amma bununla ya
naşı ahıl insanların mühüm bir üstünlüyü də var. Bu, onların 
asudə vaxtdır. Təqaüdə çıxandan sonra belə insanlarda öz 
spesifik maraqlarına və imkanlarına uyğun olaraq öz həyat
larını qurmaq üçün yeni geniş imkanlar yaranır.

Şəxsiyyətin mədəni mövcudluğunun ayrılmaz hissəsi hə
yat haqqında düşüncə və hisslərdir. Həyatı duymaq və anla-, 
maq onun başlanğıca və sona malik olduğunu duymaq və an
lamaq deməkdir. Belə vəziyyət insanlara öz həyatını təbii və 
sosial qanunlara uyğun olaraq idarə etmək iqtidarını qazan
dırdı. Psixoloq Şibutani qeyd edirdi ki, həyatın ən ümdə və
zifəsi yaşamaqdır. Həyatı müvəffəqiyyətlə yaşamaq üçün in
san özü və dünya haqqında bir çox şeyləri bilməlidir. Siseron 
qeyd edirdi ki, qocalığın müəyyən bir sərhədi yoxdur. Bu



yaşda da insanlar gümrah yaşayan, vəzifələrinin icrası ilə 
əlaqədar işlər görən və ölümə nifrət edə bilən də ola bilərlər. 
Ölümdən qorxu hissi insanın özduyumunun dərinliklərindən 
gəlir və mahiyyətcə irrasionaldır. Ölüm qorxusunun irrasio- 
nallığım ilk dəfə filosof Seren Kyerkeqor qeyd etmişdir. 
Hansı hallarda qocalıq dövrünün başlanması insanı məyus 
etmir? Qeyd etmək lazımdır ki, statistikaya görə arxada qa
lan həyata nəzər salarkən kədərlənməyən insan çox azdır. 
Lakin ruhun bu vəziyyəti fərdi şəkildə təzahür edir və şəxsin 
taleyindən asılıdır. Ömrünün gənclik və yetkinlik dövründən 
razı qalan şəxs yaxınlaşan və ya artıq başlayan qocalığı daha 
sakit qarşılayır. Bir çox ümid və cəhdləri yetkinlik yaşında 
boşa çıxmış insan isə qocalıq dövründə özünü ideyalarının 
həyata keçməsinə mane olan səbəblərin təhlili ilə məşğul 
edir. Yetkin illərinin sarsıntısız həyatı ruhun qocalıqdakı və
ziyyətini müəyyən edir.

Ahıl yaşın təcrübəsi insana doğma mühitdə məsləhətçi və 
nəsihətçi rolunda çıxış etməyə imkan verir. Burada çox şey 
insanın gənclikdə və yetkinlik yaşında keçirdiyi həyatın key
fiyyətindən və məzmunundan asılıdır.

Məşğələ dərsinin sualları
1 )Ahıl insanların əqli və fiziki fəallığının artırılması mə

sələləri.
2)Ahıl insanların sağlamlığı üçün Şərq təbabətinin məslə

hətləri.
3)Qocahq dövründə həyata münasibətin növləri (Bülerin 

təsnifatı).
4)Yaşh adamların psixoloji problemləri.



7. Ahıllara qulluğun modelləri (beynəlxalq təcrübə)

İngilis tədqiqatçıları Don Leon və Miria Blyuksman ahıl 
insanlara qulluğun nəzəri aspektlərini araşdırmışdılar.Onlar 
öz tədqiqatlarını Avropanın bu sahədə ən inkişaf etmiş ölkə
lərinin materialları əsasında aparmışdılar. Bu ölkələr İtaliya, 
Hollandiya, İsveç və Böyük Britaniyadır. Bu ölkələrdə ahıl 
insanlara qulluq həm dövlət, həm də özəl strukturlar tərəfin
dən, eləcə də ailə, ictimai təşkilatlar tərəfindən həyata keçiri
lir. Ahıllara qulluq həm ödənişli, həm də'ödənişsiz olur.

2005 - 2006-cı illərdə bu alimlər tərəfindən empirik təd
qiqatlar keçirilmişdir və bu tədqiqata xidmət sahəsinin aparı
cı obyektləri cəlb olunmuşdur (sosial siyasəti tərtib edənlər, 
yerli inzibati strukturların nümayəndələri, ictimai təşkilatla
rın əməkdaşları).

Tədqiqatın nəticələri aşağıdakılardır:
Danimarka alimi Gösta Espinq-Andersen tərəfindən təklif 

olunan ümumi rifah dövləti nəzəriyyəsi tədqiqatda əhatə olu
nan ölkələrdə özünü müxtəlif tərzdə təzahür edir. Məsələn, 
İtaliyada qeyri-rəsmi iqtisadiyyatın geniş yayılması ilə yana
şı ümumi rifah dövləti konsepsiyası çox zəifdir. Əhalinin 
müxtəlif kateqoriyaları arasında dövlət tərəfindən olan sosial 
dəstək bərabər paylanmayıb. Ən çox imtiyazlar muzdlu 
əməklə məşğul olanlara verilir. Ehtiyacı olanlara dəstək və 
qulluğu əksər hallarda onların yaxın qohumları göstərirlər. 
İtaliyada ahıllar evində təklif olunan xidmətlərin qiyməti 
yüksək olduğundan belə evlər bir o qədər populyar deyil. 
Ahıl insanın İtaliyada öz ailəsindən ayrı yaşamağı ictimai 
rəy tərəfindən müsbət qarşılanmır və tənhalıqla əlaqələndiri
lir. İtaliyada yaşlı insanlara qulluğu əksər hallarda qeyri-pe
şəkarlar göstərir və onların təxminən 80%-i qadınlardır. 
Ahıllara qulluq qeyri-rəsmi xarakter daşıdığından bu sahəyə 
qanunsuz işçi qüvvəsinin, ölkədə qanunsuz qalan miqrantla- 



rın axını daha çoxdur.
Aztəminatlı ahıl vətəndaşlara İtaliyada yaşa görə pensiya 

və əlilliyə görə müvinatlardan əlavə dövlət də dəstək göstə
rir. Lakin buna baxmayaraq ahıl insanlar miqrantların ucuz 
əməyinə üstünlük verirlər. Özəl sektorda fəaliyyət göstərən, 
ahıllara xidmət təklif edən kommersiya şirkətləri imkanlı 
şəxslər üçün nəzərdə tutulub. Ona görə də hazırda İtaliyada 
bu seqment hələ ki, öz yaranma mərhələsindədir. İtaliyada 
ahıllara qulluqda katolik kilsəsinin böyük rolu var. Kilsənin 
təşəbbüsü ilə ahıllara xidmət təklif edən çoxlu sayda volont- 
yor təşkilatlar fəaliyyət göstərir. Digər tərəfdən ölkəyə gələn 
çoxlu sayda miqrantlar kilsə vasitəsilə bu sahədə özlərinə iş 
tapırlar.

Hollandiyada sosial sahəyə aid olan proqramlar dünyanın 
ən inkişaf etmiş proqramları sayılır. Buna baxmayaraq son 
illər dövlət tərəfindən yardım istəyənlərin sayının azalması 
ilə əlaqədar ümumi rifah dövlətinin təsiri sahəsi məhdudlaş
dırılmışdır.

Müasir Hollandiyada ahıllara qulluq sahəsində 2 növ dini 
təşkilatlar fəaliyyət göstərir: katolik və protestant. Bu ölkədə 
1970 - 80-ci illərdə ahıllar üçün evlər dəbə minmişdir. Lakin 
müasir dövrdə Hollandiyada azad həyat konsepsiyası və 
müstəqillik ideyası hökm sürür. Keçirilən tədqiqatın nəticə
sinə görə Hollandiyada ahıl insanlara qulluğu əsasən ən ya
xın qohumlar göstərirlər. Dövlət tərəfindən ahıllara qulluq 
göstərən ictimai təşkilatların fəaliyyəti maliyyələşdirilir. Be
lə təşkilatlar tərəfindən orta səviyyədə qulluq təklif olunur. 
Buraya daxildir:

• Xəstəxanadan sonra reabilitasiya
• Fizioterapiya
• Nitq terapiyası.

Belə təşkilatların əməkdaşlarının əksəriyyəti könüllülər
dir. Ahıl insanlara onlarda maddi çətinliklər yarananda döv



lət maliyyə dəstəyi göstərir. Hollandiyada ahıllara qulluq sa
həsində özəl şirkətlərin fəaliyyəti çox məhduddur.

İsveçdə sosial təminat sistemi bərabərlik və həmrəylik 
prinsiplərinə əsaslanır, vətəndaşları müxtəlif itkilərdən mü
dafiə edir, cəmiyyətin ehtiyacı olan üzvlərinə qulluğu təmin 
edir. Bir çox Avropa ölkələrindən fərqli olaraq İsveçdə sosi
al dəstəyin hədəfi ailə yox, fərddir. Dövlətlə fərdi bir növ 
müqavilə əlaqələndirir, bu müqaviləyə müvafiq olaraq hər 
bir fərd yüksək vergilər ödəyir və onun müqabilində sosial 
müdafiəyə hüquq əldə edir. Ahıl insanlara qulluqda dövlət 
dəstək olur, bu sahədə peşəkarların əksəriyyəti qadınlardır. 
İsveçdə həyatın səviyyəsi yüksək olduğundan tənha ahıllar 
müştəqil yaşaya bilirlər. 1990-cı illərdən başlayaraq İsveçdə 
ahıllar evlərində qalan insanların sayı getdikcə azalır. İsveç
də ahıllara qulluğu ailə yox, dövlət həyata keçirir (əsasən 
vergilər hesabına). Digər Avropa ölkələri ilə müqayisədə İs
veçdə əhalinin sosial dəstəyinin səviyyəsi olduqca yüksək
dir. 2001 -ci ildən İsveç cəmiyyətində ahıllara qulluq sahəsin
də kommersiya firmalarının fəaliyyəti genişlənməyə başladı. 
Belə firmalar ahıllara daha çox məişət sahəsində xidmət gös
tərirlər. İsveçdə ahıl insanlara qulluq sahəsində volontyor 
təşkilatlar da fəaliyyət göstərir. Onlar daha çox ahıllara yar
dım edən yaxın qohumlar üçün psixoloji treninqlər keçirirlər.

Böyük Britaniyada sosial sferanın yaranması 1834-cü ildə 
qəbul olunmuş “Kasıblar haqqında” qanunun icra olunması 
günündən başlayır. Bu qanun çərçivəsində dövlət özünü tə
min edə bilən, çalışa bilən, lakin bunu etməyən insanları öz 
himayəsinə götürürdü. Belə insanlar “müavinata layiq olma
yan yoxsullar” adlanırdılar. Müavinata layiq olan insanlara 
isə ahıllar və xəstələr aid idilər. Ənənəyə görə bu kateqoriya
ya aid olan insanlara könüllülər təşkilatları kömək edirdilər. 
Böyük Britaniyanın sosial sahəsinin xüsusi cəhəti ondan iba
rətdir ki, ahıllara qulluq (qocalar evlərini istisna etməklə) 



ailənin başlıca vəzifəsi hesab olunurdu. 1980-ci illərdən baş
layaraq ahıllara qulluq sahəsində əsas xidmətləri özəl firma
lar təklif etməyə başladılar. Ahıl insanlar Böyük Britaniya 
cəmiyyətinin ən yoxsul stratalarından biri sayılır. Buna bax
mayaraq son vaxtlar ahılların yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırıl
ması istiqamətində bir çox proqramlar realizə olunur. Ahılla
ra qulluq sahəsində Böyük Britaniyada çoxlu sayda miqrant- 
lar çalışırlar və onların əksəriyyəti qara dərdilərdir.

Yuxarıda qeyd olunanları ümumiləşdirərək belə nəticəyə 
gələ bilərik ki, bu dörd ölkədə ailə, dövlət, kommersiya 
strukturları və ictimai təşkilatlar ahıllara qulluq sahəsində 
mühüm rol oynayırlar.

Məşğələ dərsinin sualları *
1 )Ahıl insanlara qulluğun nəzəri aspektləri.
2)İtaliyada yaşlı insanlara qulluq modeli.
3)Hollandiya və İsveçdə yaşlı insanlara qulluq modeli. 
4)Böyük Britaniyada ahıllara qulluğun xüsusiyyətləri.

8. Qocalar evləri

Qocalar evi ahıl insanlara xidmət və dəstək təklif edən 
dövlət və ya özəl təşkilatdır. Belə təşkilatlara gün ərzində 
daimi qulluğa ehtiyacı olan insanlar yerləşdirilir və onlara sı
ğınacaq və tibbi xidmət təklif olunur. Qocalar evlərində’qa
lan yaşlı insanlara gündə 3 dəfə qida təqdim olunur. Onları 
tez-tez müxtəlif tədbirlərə və gəzintilərə aparırlar. Tədqiqat
lar göstərir ki, qocalar evləri daha çox ailənin nuklear növü
nün çoxluq təşkil etdiyi ölkələrdə yayılır. Ən çox qocalar ev
ləri ABŞ, Yaponiya, Şimali və Qərbi Avropa ölkələrində 
fəaliyyət göstərir. Stastistik göstəricilərə görə digər ölkələrdə 
ahıllar bir qayda olaraq öz övladları və ya başqa yaxın qo
humları ilə bir yerdə yaşayırlar.



Qocalar evlərində təklif olunan xidmətlərin keyfiyyəti bə
zən’qənaətbəxş olmur. Qocalar evləri həm ödənişsiz (dövlət 
tərəfindən himayəyə götürülən), həm də ödənişli olur (icarə 
haqqı, birdəfəlik pul ödəməsi və mənzilin mülkiyyət hüqu
qu). Nümunə olaraq bir sıra ölkələrdə qocalar evlərinin və
ziyyəti haqqında bəhs etmək lazımdır. Məsələn, Rusiya Fe
derasiyasında ahıllar evlərinin əksəriyyəti bələdiyyənin nəz- 
dində olur və büdcədən maliyyələşdirilir. Araşdırmalar gös
tərir ki, belə evlərdə qalanların əksəriyyəti yaxın qohumlarla 
əlaqə saxlamırlar. Onların içərisində evsizlər, islah yerlərin
də cəza çəkənlər, müxtəlif ruhi xəstəliklərdən əziyyət çəkən
lər qalır. Ahıllar evlərində qalanlar cəmiyyətin ən az müdafiə 
olunmuş və dövlətin yardımından tam asılı olan vətəndaş ka
teqoriyasıdır. Rusiya Federasiyasında məhdud maliyyələş
dirmə və zəif nəzarət nəticəsində fəaliyyət göstərən ahıllar 
evlərinin şəraiti bir o qədər ürəkaçan deyil. 2007-2009-cu il
lərdə Rusiyanın bir sıra şəhər və vilayətlərinin ahıllar evlə
rində yanğınlar baş vermişdir. Məsələn, Belqorod və Tula vi
layətləri, Komi Respublikası və s. RF-da bir neçə ildir ki, 
onlarla ahıllar evlərində köməklik göstərən volontyor qrupla
rı fəaliyyət göstərir.

Ahıl yaşh insanlar öz orqanizmlərinin bütün sistemlərinin 
funksiyalarının pozulması, reflekslərin.pisləşməsi, ümumi 
tonusun aşağı düşməsi ilə əlaqədar olan bir çox problemlərlə 
üzləşirlər. Yaşla əlaqəli olan problemlərdən ilk növbədə tən
ha təqüdçülər əziyyət çəkirlər. Lakin bəzən öz ailəsi tərəfin
dən qayğı ilə əhatə olunan ahıllar onların sağlamlığına peşə
kar münasibətin lazımi səviyyədə olmaması nəticəsində dep
ressiya və stress keçirirlər. Məhz bu səbəbdən ahıl insanlara 
qulluğu peşəkar mütəxəssislərə etibar etmək lazımdır və belə 
problemlərin ən optimal həlli qocalar evləridir. Müasir ahıl
lar evləri belə evlərdə qalan insanlar üçün gün ərzində key
fiyyətli tibbi yardım, yaşamaq üçün rahat şərait təklif edən 



yüksək keyfiyyətli və sivil müəssisə-kimi çıxış etməlidir. Be
lə müəssisələrdə bərpaedici müalicə təklif olunmalıdır. Bura 
aiddir: vitamin kompleksləri, fizioterafiya. gimnastika, möh- 
kəmləndirici masaj. Müasir qocalar evlərində xəstəliklərin 
terapiya və profilaktikasından başqa ahıllara həssas və qay
ğılı münasibətin böyük əhəmiyyəti var. Onların istək və ar
zularını nəzərə alaraq fərdi menyu, asudə vaxtın keçirilməsi 
üçün lazım olan avadanlıq və münasib otaqlar, park zonası 
təklif olunmalıdır. Yüksək keyfiyyətli qocalar evində qalan 
ahıllar üçün onların övladları və yaxın qohumları ilə sərbəst 
görüşməsi üçün şərait yaradılmalıdır.

Bir sıra ölkələrdə qocalar evlərinin durumu haqqında in
formasiyanı təhlil etmək məqsədə uyğundur. ABŞ-da təqaü
də çıxmaq yaşı 67 yaşda tamam olur (həm qadın, həm də ki
şilər üçün). Sosioloji-araşdırmalar göstərir ki, insanların ək
səriyyəti pensiyaya çıxandan sonra özlərini qoca hesab edir
lər. ABŞ-da isə 50-55 yaşanda insanlar gənc hesab olunur. 
ABŞ-da ahıl insanların əksəriyyəti qocalar evlərində vəfat 
edirlər. İctimaiyyət yaşlı insanların qocalar evində qalmasına 
müsbət münasibət bəsləyir. Hesab olunur ki, əgər yaşlı insan 
özü-özünə qulluq edə və ev kirayəsini ödəyə bilmirsə, onda 
onu qocalar evinə göndərmək lazımdır. ABŞ-da qocalar ev
lərinin əksəriyyəti ödənişlidir. Ödəniş haqqının diapazonu il
lik 40.000$-dan 200.000$-a qədərdir. Belə evlərdə hər bir 
sakinə ayrı otaq verilir. ABŞ-da qocalar evinə ahıl adamın 
razılığı olmadan göndərilir. Bunun üçün sosial işçilərdən, 
həkimlərdən, hüquqşünaslardan ibarət komanda formalaşır, 
ahıl adam müayinə olunur və onun həmişəlik pansionata yer
ləşdirilməsi haqqında qərar qəbul olunur. Əgər ahıl adamın 
qocalar evində qalmağa imkanı yoxdursa, onda onun möv
cud olan mülkü (mənzili, evi, torpaq sahəsi, avtomobili) satı
lır və əldə olunan gəlir qaldığı qocalar evinə verilir. Əgər əl
də olunan məbləğ kifayət etmirsə, onda bütün xərci dövlət 



ödəyir. Baxmayaraq ki, ABŞ-da qocalar evinin şəraiti qəna
ətbəxşdir, ahılların yalnız bir qismi ömürlərini bu müəssisə
lərdə bitirmək istəyirlər.

İsveçrədə təqaüdçülər müxtəlif yaşayış formalarını seçə 
bilirlər. Səhhətin vəziyyəti və maliyyə imkanı burada mü
hüm rol oynayır. İsveçrədə yaşayış icmaları fəaliyyət göstə
rir və burada ahıl insanlar birgə yaşamaq imkanı əldə edirlər. 
Yaşayış icmalarının mühüm cəhəti aktiv ünsiyyətin mövcud
luğudur. Belə icmaların xidmətlərindən istifadə etmək istə
yənlər yeni kontaktlara açıq olmalıdırlar. İsveçrədə təqaüd
çülər üçün özəl şərtlərlə sahibkarlar müxtəlif servis xidmət
ləri ilə yaşayış formalarını təqdim edirlər. Yaşlı adamlar on
ların yaşaması üçün tam adaptasiya olunmuş mənzillərdə ya
şayırlar. Onların tələblərinə uyğun yeni xidmətlər təklif olu
na bilər. İsveçrədə qocalar evi miqrantlar üçün xüsusi böl
mələr təklif edirlər, burada təklif olunan qida əsasən Aralıq 
dənizinin mətbəxindəndir. İsveçrədə təqaüdçülər üçün xüsusi 
rezidensiyalar fəaliyyət göstərir. Rezidensiyalar otel xidmət
lərinə yaxın olur və burada yüksək həyat standartları təklif 
olunur. Rezidensiyalarda ödəniş çox yüksəkdir.

Fransada 70 yaşdan yuxarı insanların yalnız 2%-i ailə 
üzvlərindən və dövlətdən asılı vəziyyətdədir. Digər ölkələrlə 
müqayisədə Fransada əhalinin qocalması prosesləri yüksək 
templə səciyyələnir. 2040-cı ilə qədər Fransa əhalisinin 
30%-i 60 yaşdan yuxarı olaraq 85 yaşdan yuxarı olan əhali 
2% - 8%-ə qədər artacaq. Fransada qocalar evlərinin sakinlə
ri qeyd edirlər ki, burada onların təhlükəsizliyi daha yaxşı tə
min olunur. Onlar təcrid olunmadan qurtulurlar. Fransada 
qocalar evləri ilə yanaşı ahıllara evdə qulluq xidmətləri gös
tərilir. Evdə qulluğa bələdiyyə və özəl müəssisə və assosiasi
yalar aiddirlər. Evdə qulluq göstərən agentliklərin vəzifələri
nə aşağıdakılar aiddir:

l)Evdə məişət işlərini görmək.



2)Sənədlərin doldurulması işində köməklik göstərmək.
3)Dükana və aptekə getmək.
Orta hesabla agentliklərdə çalışan köməkçilər 10 saata 60 

€ əmək haqqı alırlar. Fransada təqaüdçülərin orta pensiyası 
1200 € və belə agentliklərin fəaliyyəti ahıl insanların bir çox 
problemlərinin həllində köməklik göstərir.

Məşğələ dərsinin sualları
l)Qocalar evlərində təklif olunan xidmətlər.
2)Rusiya Federasiyasında ahıllar evlərinin durumu.
3)ABŞ-da qocalar evləri.
4)İsveçrə və Fransada qocalar evlərinin vəziyyəti.

9. Azərbaycan Respublikasında tənha ahıllarla bağlı döv
lət siyasəti. Azərbaycan Respublikasında Ağsaqqallar

Şurasının fəaliyyəti haqqında

Azərbaycan ailəsi üçün ata anaya məhəbbət, hörmət, vali
deynlərə diqqət və qayğı əsasdır. Amma təəssüf ki, bunun 
əks halları da olur: valideyn övlad qayğısından kənarda qalır 
və nəticədə qocalar evinin sakininə çevrilir.

BMT-nin Baş Məclisi 1992-ci ildə ahılların müdafiəsi ilə 
bağlı qətnamə qəbul etmişdi. Bu qətnamənin prinsiplərinə 
uyğun olaraq hər il 1 oktyabr «Beynəlxalq Ahıllar Günü» ki
mi qeyd olunur. 1992-ci il Beynəlxalq Ahıllar İli elan edil
mişdir. 2002-ci ilin aprel ayında Madriddə BMT-nin ahıllar 
üzrə Ümumdünya məclisi keçirilib. Beynəlxalq Ahıllar gü
nünün mövzuları aşağıdakılardır:

1)2002- Qocalığın problemlərinin həlli: Bu gün hansı təd
birlər görülə bilər?

2)2003- Qocalığın problemlərinin populyarlaşması: Mad
rid beynəlxalq planının minilliyin deklarasiyasında formalaş
dırılan inkişaf sahəsindəki məqsədlər arasında əlaqələrin 



möhkəmləndirilməsi
3)2004 - Nəsillərarası qarşılıqlı əlaqələrə əsaslanan ahıl 

insanlar
4)2005 - Yeni 1000 illikdə qocalmanın problemləri: Diq

qət mərkəzində yoxsulluq, ahıl qadınlar və inkişaf
5)2006 - Ahılların həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsi, 

BMT-nin qlobal strategiyalarının reallaşmasına dəstək
6)2007- Qocalıqla bağlı problemlərin həlli və imkanların 

reallaşması
7)2008 - Ahıl insanların hüquqları
8)2009 - Cəmiyyət bütün yaş kateqoriyasından olanlar, 

üçün
9)2010- Ahıl insanlar və 1000 illiyin inkişafının məqsəd

lərinə nail olmaq
10) 2011- Madrid+10; Qlobal səviyyədə qocalma ilə bağ

lı problem və imkanların genişləndirilməsi
11) 2012 - Uzunömürlülük: gələcəyin formalaşdırılması
12) 2013 - İstədiyimiz gələcək: Ahıl insanlar nədən danışır 
13)2014- Arxada heç kəsi qoymayaq
14) 2015 - Ahıl insanlar üçün şəhərlərin sabitliyi və inki

şafı
15) 2016 - Ahıl insanların ayrıseçkiliyinə “yox” deyək
16) 2017 - Gələcəyə addımlayaraq: istedad və cəmiyyətin 

rifahı üçün yaşlı insanların tövsiyyəsi və iştirakı
17) 2018 - İnsan hüquqları üzrə yaşlı çempionların təbrik 

edilməsi.
2001 -ci il iyulun 22-si “Ahıllara sosial xidmət” haqqında 

Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilmişdir. Qanu
na əsasən ölkədə 70 yaşma çatmış AR-nın vətəndaşları, ha
belə AR-da daimi yaşayan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslər ahıl sayılır. 1993-cü ildən başlayaraq hər il 1 oktyabr 
respublikada Beynəlxalq ahıllar günü qeyd olunur.

1991 -ci il 16 dekabr tarixində “Ahıl insanlara münasibət



də BMT tərəfindən prinsiplər’" müəyyən olunur. 1950-2010- 
cu illər ərzində 65 yaşdan yuxarı olan.əhalinin kontingenti 
5%-dən 8%-ə. qədər artdı. Sosiogerontoloqların fikrinə görə 
2050-ci ilədək 12%-ə qədər artacağı proqnozlaşdırılır. Azər
baycanda ahıl vətəndaşların hüquqlarının qorunması, onların 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, sosial və digər həyati tə- 
labatlarının ödənilməsi bu sahədə mövcud olan beynəlxalq 
normalara uyğunlaşdırılması dövlətin sosial-iqtisadi siyasəti
nin prioritet istiqamətlərindən biridir və bu sahədə mühüm 
işlər görülməlidir.

. 2008-ci ildə “2008-2015-ci illərdə Azərbaycanda yoxsul- 
luğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət proqramı” təs
diqlənmişdir. Dövlət proqramında ahılların sosial müdafiəsi 
istiqamətində bir sıra tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur.

2011-ci ildə AR-ın Prezidenti İ.Əliyevin imzaladığı mü
vafiq sərəncama əsasən iyulun 1-dən pensiyaların məbləği
nin orta hesabla 40%-dən çox artması nəzərdə tutulmuşdur. 
2001-ci ildə yaradılmış Ahılların Resurs Mərkəzində ahıllara 
psixoloji yardım göstərilir.

Azərbaycanda ahıllar və əlillər üçün aşağıdakı internat ev
ləri fəaliyyət göstərir.

l)Buzovna qəsəbəsində 3 saylı Ruhi əsəb internat evi.
2)Bilgəh qəsəbəsində pensiya yaşma çatmış şəxslər üçün 

sosial xidmət müəssisəsi.
3)Gəncədə pensiyaçılara ərazi sosial xidmət mərkəzi.
4)Şamaxıda Is’aylı ixtisaslaşdırılmış Ruhi əsəb internat 

evi.
5)Naxçıvan MR-da Şahbuz rayonunda qocalar və kimsə

sizlər üçün pansionat.
6)Mərdəkanda qocalar evi.
7) Buzovna qəsəbəsində 9 saylı qocalar evi.
Son statistik məlumatlara görə Azərbaycanda 15 minə ya

xın tənha ahıl vətəndaşlara və əlillərə evlərdə sosial məişət 



xidmətləri göstərilir. Novruz bayramı və 1 oktyabr beynəl
xalq ahıllar günü münasibəti ilə respublikamızın rayon və şə
hərlərində 10 mindən artıq ahıl vətəndaşlar üçün bayram süf
rələri təşkil olunur, onlara ərzaq və pul yardımı verilir, müx
təlif problemlərinin həllində köməklik göstərilir. İmtiyazlı 
kateqoriyadan olan ahıl vətəndaşlar respublikanın müxtəlif 
sanatoriyalarına yollayışlarla təmin olunurlar.

AR-ın “Əmək pensiyaları haqqında” qanunu ölkəmizdə 
vətəndaşların əmək pensiyası hüquqlarının yaranmasının 
əsaslarını, əmək pensiyasının təminatı sistemini müəyyən 
edir. Bu qanun 2006-cı il 1 yanvarda qüvvəyə minib. 2014- 
cü il 4 noyabr AR Prezidentinin sərəncamı ilə “2014-2020-ci 
illərdə AR-da pensiya təminatı sisteminin islahatı konsepsi
yası” təsdiq edilmişdir. Pensiya təminatı sisteminin əsas 
məqsəd və vəzifələri aşağıdakılardır:

l)Yaranmış yeni sosial-iqtisadi şəraitə uyğun olaraq pen
siya təminatı sistemi sahəsində qarşıya yeni məqsədlər qoyur 
və bu məqsədlər pensiya təminatı sisteminin cari, ortamüd
dətli və uzunmüddətli dövr üzrə maliyyə dayanıqlılığına nail 
olması.

2)Pensiya təminatı sisteminin uzunmüddətli inkişafı üçün 
mexanizmlərin formalaşdırılması.

MDB respublikaları arasında ən yüksək pensiya Rusiya, 
Qazaxıstan və Azərbaycandadır. Ən aşağı pensiya Tacikis
tandadır. 2006-cı ildə Türkmənistanda qocalıq pensiyası ləğv 
edildi və yeni qanuna əsasən ahıl insanlara onların uşaqları 
baxmalıdırlar. Əks halda pensiyaçılara qocalar evinə köçmək 
təklif olunur.

Dünyada ən varlı pensiyaçılar ingilis pensiyaçılarıdır. Bö
yük Britaniyada daşınmaz əmlakın 40%-nin götürülməsi qo
calara məxsusdur.

ABŞ-da minimal pensiya 300 $-dır. Ən aşağı ixtisaslı iş
çilər 700 $-dan çox pensiya alırlar. Almaniyada 350 € mini



mal pensiya ilə yanaşı dövlət pensiyaçıların ev pulunu və 
kommunal xərclərini ödəyir. Ən aztəminatlılar üçün isə 
“Pensiya evləri” var ki, burada kirayə haqqı az, yemək isə 
ucuzdur. İspaniyada orta aylıq pensiya 700 €, Yaponiyada 
orta ömür müddəti yüksəkdir (82 il), pensiya yaşı isə 60 yaş
dır. Bu da ölkənin pensiya sisteminin yükünü artırır. Buna 
görə də burada orta aylıq pensiya azdır.

Ümumiyyətlə, ilk pensiyalar (pensionlar) monarx Avro
pasında hələ XIX-cu əsrdə verilib. Kral sülaləsi qarşısında 
xüsusi xidməti ilə seçilən alimlərə, sərkərdələrə pensionlar 
təyin edilirdi. İlk dövlət pensiyaları 1889-cu ildə “Dəmir 
kansler” Bismarkın dövründə verilirdi. Pensiya 70 yaş həd
dində ödənilirdi, hərçənd o vaxt Almaniyada orta ömür müd
dəti 45 il idi. Böyük Britaniya və Avstraliyada 1908-ci ildən, 
ABŞ-da 1938-ci ildən, keçmiş SSRİ-də isə pensiya hüququ 
1956-cı ildə tanınır.

Azərbaycanda ahıllarla bağlı milli və ümumbəşəri dəyər
lərə söykənən dövlət siyasətinin əsası ümummilli lider 
H.Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Bu vaxtadək Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 700 nəfərdən 
çox Böyük Vətən Müharibəsi əlili və iştirakçısı minik avto
mobili, 50 nəfərə yaxın ahıl mənzillə təmin edilmişdir. Həm
çinin dövlət qarşısında xüsusi xidmətləri olmuş ahıllar AR- 
nın Prezidentinin təqaüdü, dövlət hesabına bərpa-müalicə 
xidməti, reabilitasiya avadanlıqları, sanatoriya - kurort yolla- 
yışları ilə təmin edilir.

Azərbaycan Prezidentinin 2006-cı il 17 aprel tarixli sərən
cam ilə “Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndiril
məsi üzrə” dövlət proqramı təsdiq edilmişdir. 2011-2013-cü 
illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi 
inkişafına dair dövlət proqramına uyğun olaraq Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində birgə fəa
liyyət göstərən müharibə və əmək əlilləri üçün pansionatda 



əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparmaqla yanaşı pansio- 
nat üçün 5 mərtəbəli 170 yerlik 2-ci korpus inşa olunmuş, 
müəssisənin 7 hektardan ibarət ərazisi abadlaşdırılmışdır. Yeni 
korpusda qabaqcıl beynəlxalq təcrübədən irəli gələn meyarlara 
uyğun olaraq tənha ahıl və əlillərin daha keyfiyyətli tibbi-sosial 
xidmətlə təmin edilməsi, asudə vaxtların mənalı təşkili üçün 
şərait, kitabxana, idman zalları yaradılmışdır. Son məlumatlara 
görə burada 156 ahıl vətəndaş yaşayır.

“■Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə 
dair” Dövlət proqramının 2014-2020-ci illəri əhatə edən la
yihə hazırlanıb. 2014-2020-ci illəri əhatə edən layihənin ha
zırlanması zamanı BMT-nin Beynəlxalq Madrid fəaliyyəti 
planının və yaşlaşma problemləri üzrə Vyana konfransının 
prinsipləri ahılların layiqli həyat tərzi keçirmələri üçün əlve
rişli şəraitin yaradılması məsələləri diqqətdə saxlanılır.

Azərbaycan Prezidentinin 29 dekabr 2012-ci il tarixli fər
manı ilə “Azərbaycan 2020-gələcəyə baxış” inkişaf konsep
siyası təsdiqlənib. 2013-cü ilin yanvarın 31-i AR Nazirlər 
Kabineti “Evdə səyyar sosial xidmətin göstərilməsi” qayda
sının təsdiq edilməsi barədə qərar qəbul etmişdir. Bu qayda 
“Sosial xidmət haqqında” AR qanununa əsasən hazırlanmış
dır və əmək qabiliyyətli qohumları və ya qanuni nümayəndə
ləri ilə eyni yaşayış məntəqəsində yaşamayan və sosial xid
mətə ehtiyacı olan ahıllara, əlillərə, sağlamlıq imkanları 
məhdud uşaqlara, xəstəliyin terminal (son) mərhələsində 
olan şəxslərə evdə səyyar sosial xidmətin göstərilməsi məsə
lələrini tənzimləyir. Bu qaydaya uyğun olaraq ictimai təhlü
kəli xəstəliyə tutulmasına görə həyat fəaliyyəti məhdudlaşan 
şəxslərə evdə səyyar sosial xidmət göstərilmir. Qaydaya əsa
sən sosial işçi tərəfindən göstərilən xidmətlərə aşağıdakılar 
aiddir:

l)Sosial xidmətə ehtiyacı olan şəxsə tibbi və psixoloji 
yardım və hüquqi məsləhət almaqda köməklik göstərmək.



2)Qəyyumluq və himayəçilik sənədlərinin hazırlanması
na, tənha ahıl vətəndaşların və əlillərin internat evinə, sağ
lamlıq imkanları məhdud uşaqlara müvafiq xüsusi təhsil mü
əssisələrinə göndərilmək üçün lazımi sənədlərin toplanması
na köməklik göstərmək.

3)Əlillərə və sağlamlıq imkanları məhdud insanlara reabi
litasiya xidməti göstərmək.

4)Sağlamhq imkanları məhdud olanların gündəlik həyatda 
lazım olan vərdiş və bacarıqları, ünsiyyət bacarıqlarını inki
şaf etdirmək.

5)Ailənin sosial inklyuziyasiyasına köməklik göstərmək.
Qaydaya əsasən sosial xidmətçi tərəfindən göstərilən xid

mətlərə aşağıdakılar daxildir:
1 )Yemək hazırlanmasına kömək etmək.
2)Özünə qulluq edə bilməyən xəstələri qida ilə təmin et

mək.
3)Özünə qulluq edə bilməyən şəxsin yataq və geyim əşya

larını təmizləmək.
4)Yataq və geyim əşyalarının kimyəvi təmizləmə məntə

qələrinə aparıb gətirmək.
5)Mənzili yığışdırıb, təmizləmək.
6)Zəruri ərzaq, sənaye və məişət mallarını almaq.
7)Mənzil pulunun və digər kommunal xərclərinin ödənil

məsini təşkil etmək.
8)İstiliyə, yanacağa, təmirə olan ehtiyacların ödənilməsi 

məqsədilə aidiyyatı təşkilatlarla əlaqə saxlamaq.
• • 9)Evə həkim çağırmaq, həkimin təyinatı ilə aptekdən dər
man almaq, həkim müayinəsinə aparıb gətirmək.

10) Sosial xidmətə götürülmüş vətəndaş vəfat etdikcə dəf- ■ 
ni ilə bağlı məsələlərin həllinə köməklik göstərmək.

Sosial işçi xidmətə götürülmüş şəxsə fərdi plana uyğun 
olaraq xidmət göstərir. Əlillərə, ahıllara, sağlamlıq imkanları 
məhdud şəxslərə xidmət göstərilməsi vaxtı reabilitasiya xid



mətinin növündən asılı olaraq tərəflərin razılığı ilə müəyyən 
edilir. Evdə səyyar sosial xidmət ödənişsizdir, qismən ödə
nişli və tam ödənişli əsaslarla göstərilir. Çətin həyat şəraitin
də olan şəxslərə, ailələrə evlərində səyyar sosial xidmət zə
manət verilmiş həcmdə ödənişsiz göstərilir. Qismən ödənişli 
və tam ödənişli sosial xidmət tərəflər arasında bağlanmış so
sial xidmət müqaviləsi əsasında həyata keçirilir.

2018-ci ildə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyin- 
dəki ümumi təhsil müəssisələrində 1 oktyabr-Beynəlxalq 
Ahıllar Günü qeyd edilib. Bu münasibətlə 1 oktyabr 2018-ci 
il tarixində tədbirlər keçirilib, bir sıra məktəblərin müəllim- 
şagird heyətinin Bilgəh qəsəbəsində yerləşən Qocalar evinə 
ziyarətləri təşkil olunub.

2018 - ci ildə "Ahıllara və Tənhalara Dəstək” ictimai bir
liyi "Beynəlxalq Ahıllar Günü''nü fərqli formatda qeyd edib. 
Təşkilat rəhbəri Ruhiyyə Məmmədova QHT.az-a bildirib ki, 
bu il onlar bayram təbrikinə haqqı olub, lakin heç zaman qa
pısı döyülməyən, halı soruşulmayan ahıllara baş çəkiblər.

2018-ci ildə Binəqədi rayonunda 1 Oktyabr - Beynəlxalq 
Ahıllar Günü münasibətilə Binəqədi rayon İcra Hakimiyyəti
nin dəstəyi və rayon bələdiyyələrinin təşkilatçılığı ilə ərazi
lərdə yaşayan ahıl sakinlər ziyarət edilib.

AR-in Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər dövlət tarix 
memarlıq qoruğu” idarəsinin 21 oktyabr 2009-cu il tarixli 17 
nömrəli sərəncamı ilə “Ağsaqqallar Şurası haqqında” əsasna
mə təsdiq edilmişdir. Bu əsasnəməyə görə Ağsaqqallar Şura
sı yuxarıda adı çəkilən qoruğun sakinlərinin ictimai rəyini 
nəzərə alan və mövcud məsələlərin həllində şəffaflığı təmin 
etmək məqsədilə yaradılmış və ictimai əsaslarla fəaliyyət 
göstərən kollegial və məşvərətçi orqandır. Şura öz fəaliyyə
tində AR-ın qanunvericiliyini və bu əsasnaməni rəhbər tutur. 
Şuranın tərkibi AR Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” 
idarəsinin rəisi tərəfindən təsdiq edilir. Şura qanunçuluq, kö



nüllülük, bərabərlik prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərir.
Ağsaqqallar Şurasının əsas funksiyaları:
l)Qoruq sahəsində həyata keçirilən dövlət siyasəti barədə 

əhalinin məlumatlandırılması, idarə ilə qoruğun sakinləri 
arasında kommunikasiya və əlaqələndirici funksiyaların ye
rinə yetirilməsi, münasibətlərin əməkdaşlıq çərçivəsində qu
rulması.

2)Yerli əhali üçün əhəmiyyət kəsb edən, cari və perspek
tivdə ortaya çıxacaq məsələlərinə həsr olunmuş iclas müza
kirələrin aparılması. Bu müzakirələrə digərlərinin cəlb edil
məsi nəticələrinə əsaslanaraq idarəyə öz rəy və tövsiyyələri
nin bildirilməsi.

3)İdarənin fəaliyyəti ilə bağlı qarşıya çıxan sosial məsələ
lərin həllində iştirak etməsi və təkliflərin hazırlanması.

4)Qoruğun ərazisində keçirilən elmi, mədəni və kütləvi 
tədbirlərin təşkilində və həyata keçirilməsində iştirak etməsi.

5)Qoruq ərazisində yaşayan uşaq və gənclərin Azərbay
can xalqının tarixinə və mədəni irsinə milli-mənəvi dəyərlə
rinə hörmət ruhunda tərbiyə olunması.

6)İçərişəhər sakini olmuş görkəmli şəxsiyyətlərin, tanın
mış dövlət, ictimai və mədəniyyət .xadimlərinin, maraq do
ğura bilən digər şəxsiyyətlərin müəyyən edilməsi, yaşadıqla
rı ünvanların və qohumların axtarılması işində idarəyə kö
məklik göstərilməsi.

7)Qoruq ərazisində aparılan araşdırma, təmir, bərpa işləri
nin aparılması barədə qoruğun sakinlərinin məlumatlandırıl
ması.

Ağsaqqallar Şurası xalq yazıçıları, şairləri və AMEA-nm 
həqiqi və müxbir üzvlərindən seçilir. Ağsaqqallar Şurasının 
üzvləri xalq şairi Nəriman Həsənzadə, Sabir Rüstəmxan- 
h,Vaqif Səmədoğlu, xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev, Elçin, 
Hüseyn Abbaszadə və s.

Ağsaqqallar şurası öz funksiyalarını yerinə yetirmək üçün



aşağıdakı hüquqlara malikdir:
1 )İdarə tərəfindən həyata keçirilən normativ tənzimləmə

lərin zərurətinin əsaslandırılması üçün təbliğat işi aparmaq.
2)Qoruğun sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının hazırlan

masında iştirak etmək.
3)İçərişəhərə həsr olunmuş müşavirələrin, konfransaların 

və seminarların işində iştirak etmək.
4)İçərişəhərdə bərpa-təmir və abadlıq işlərinin həyata ke

çirilməsi ilə bağlı sakinlərlə müzakirə aparmaq, onların rəyi
ni öyrənmək və idarənin rəhbərliyinə bildirmək.

Ağsaqqallar Şurasının sədri mərhum akademik Budaq 
Budaqov qeyd edirdi ki, ağsaqqallar öz həyat və iş təcrübələ
ri, bilikləri, dövlət qulluğunda iştirakı ilə bizim cəmiyyətimi
zin qızıl fonduna çevrilirlər. Ulu öndər H.Əliyev qeyd edirdi 
ki, ağsaqqallar milli-mənəvi dəyərlərimizin qızıl fondudur.

Hər bir dövlətin ağsaqqallara və ahıllara ehtiyacı var. Ona 
görə də bir günün də olsa onlara həsr edilməsi vacibdir. Mər
hum Budaq Budaqovun fikrincə ahıllar günü respublikada 
ahılların problemlərinin həll edilməsində bir yaddaş rolunu 
oynamalıdır. Həmin gün bütünlüklə bu insanlara həsr olun
malı, onlar ziyarət edilməli və qayğı ilə əhatə olunmalıdırlar. 
Budaqovun sözünə görə, 70 yaşına çatmış hər bir adama ahıl 
demək olar. Ancaq hər ahıla ağsaqqal demək olmaz. Bunla
rın fərqi ondadır ki, ağsaqqal ahılların içindən seçilir. Onlar 
daha böyük düşüncəsi, dərin həyat təcrübəsinə malik insan
lardır. Ağsaqqallar həyatın tənzimləməsində mühüm rol oyna
yan şəxslər olmalıdır. Ağsaqqal hələ gənc yaşda müdrikliyi ilə 
fərqlənənlərə də deyilir. Bu baxımdan ahıllarla ağsaqqallar ara
sında mənəvi fərq böyükdür. Ona görə də Ağsaqqallar Şurası 
təkcə yaşh insanların toplaşdığı təşkilat deyil, bura cəmiyyətdə 
sayılıb-seçilən, nüfuzlu, özünü uzun illər ərzində təsdiq etmiş, 
xalqa ləyaqətli xidmət etmiş elm adamları, siyasi xadimlər, elə
cə də sadə müdrik insanlar cəlb olunurlar.



2010-cu il aprel ayında AR Prezidentinin yanında QHT 
və dövlət dəstəyi şurasının maliyyə yardımı ilə həyata keçiri
lən "Xeyir və şər mərasimlərində ifratçılığın qarşısının alın
masının təbliğində ağsaqqalların rolunun artırılması” adlı la
yihə start götürmüşdür.

Ağsaqqallar Şurasının sədri mərhum Budaqov sədrlik et
diyi dövrdə qeyd etmişdir ki, son illər dünyada uşaq və qo- 
calar evinin ləğv edilməsi praktik cəhətdən müsbət nəticə 
verə bilməz. Çünki əksər hallarda nə qocalar, nə də uşaqlar 
bilərəkdən sığınacaqlara verilmir. Ehtiyac, münaqişələr və 
digər problemlər işanları öz yaxınlarından imtina etməyə 
gətirib çıxarır. Ona görə də ahıllara və uşaqlara dövlət qay
ğısı vacibdir. Yəni ömür boyu dövlət üçün çalışmış, vergi 
ödəmiş ahılın problemlərini dövlət həll etməlidir. Belə ev
lərin mövcudluğu ehtiyacı olan insanlara maddi köməyin 
bir yoludur.

2013-cü ildə Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının növbə
dən kənar VI qurultayı keçirilmişdir. Tədbirdə çıxış edən 
AMEA-nm həqiqi üzvü Teymur Bünyadov, Naxçıvan Ağ
saqqallar Şurasının sədri Əbülfəz Əsgərov, mərhum Vasim 
Məmmədəliyev, Gəncə Ağsaqqallar Şurasının sədri Arif 
Qurbanov, Qafqaz Müsəlmanları idarəsinin sədri Allahşü
kür Paşazadə və s. Ağsaqqallar Şurasının fəaliyyətini müza
kirə ediblər. Milli Məclisin deputatı Fəttah Heydərov Ağ
saqqallar Şurasının sədri seçilib. Qurultayda şuranın nizam
naməsinə əlavə və dəyişikliklər edilib. AR-da Nardaran 
Ağsaqqallar Şurası fəaliyyət göstərir. Sədri Natiq Kərimov
dur.

2018-ci il, Fevralın 27-də Azərbaycan Ağsaqqallar Şura
sının VII qurultayı keçirilib. AZƏRTAC xəbər verir ki, qu
rultayda dövlət və hökumət rəsmiləri, Milli Məclisin depu
tatları iştirak ediblər. Qurultayda çıxış edən Prezident Ad
ministrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdir 



müavini Ərəstun Mehdiyev deyib ki, Ağsaqqallar Şurası öl
kənin ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak edir. Gənc 
nəsli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edən, onlara yol göstə
rən ağsaqqallardır. Təsadüfi deyil ki, Ağsaqqallar Şurası bir 
qurum kimi Azərbaycanda gərgin vəziyyətin hökm sürdüyü 
vaxtda yaranıb. Bu, təqdirəlayiq və məntiqli idi. Ulu öndər 
Heydər Əliyev ağsaqqallara xüsusi ehtiramla yanaşır, onla
ra güvənirdi..Azərbaycan ağsaqqalları ölkəmizə ictimai-si
yasi sabitliyin bərqərar olunmasında böyük rol oynayıblar. 
Bu gün də ölkəmizin həyatında Azərbaycan ağsaqqallarının 
mühüm rolu var. Onlar ölkəmizin ictimai-siyasi, elmi, mə
dəni həyatında fəal iştirak edirlər. Prezident İlham Əliyev 
müvafiq sərəncamları ilə Ağsaqqallar Şurasının üzvlərini 
xidmətlərinə görə mükafatlandırıb. Ərəstun Mehdiyev əmin 
olduğunu bildirib ki, Azərbaycan ağsaqqalları bundan sonra 
da ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında fəaliyyətlərini uğurla 
davam etdirəcəklər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
nın (AMEA) eks prezidenti, akademik Akif Əlizadə, Milli 
Məclisin səhiyyə komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanov, 
Respublika Veteranlar Təşkilatının sədr müavini, ehtiyatda 
olan polkovnik Cəlil Xəlilov, Yeni Azərbaycan Partiyası 
Gənclər Birliyinin sədri Seymur Orucov, Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Ağsaqqallar Şurasının sədri Məmməd Məm
mədov, Gəncə şəhər Ağsaqqallar Şurasının sədri Xalid 
Qurbanov və digər çıxış edənlər bildiriblər ki, bu gün Azər
baycanda ağsaqqalların ictimai-siyasi fəallığının təmin edil
məsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Xüsusən gənc nəslin tərbi
yəsində onların rolu böyükdür. Çıxışlarda Ağsaqqallar Şura
sının beş illik fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib. Bildirilib 
ki. Şura ictimai-siyasi hadisələrə diqqətlə yanaşır, bu proses
lərdə fəal iştirak edir. Daha sonra Şuranın rəhbər orqanları 
seçilib. Fəttah Heydərov açıq səsvermə yolu ilə yenidən 
Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının sədri seçilib.



Məşğələ dərsinin sualları
l)Beynəlxalq Ahıllar gününün mövzuları.
2)Azərbaycanda ahıllarla bağlı milli və ümumbəşəri də

yərlərə söykənən dövlət siyasəti.
3)“Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilmə

sinə dair” Dövlət proqramının 2014-2020-ci illəri əhatə edən 
layihə.

4)“ Azərbaycan 2020-gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyası.
5) Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının fəaliyyəti haqqında.

lO.Ahıllarla gənc nəslin nümayəndələri arasında 
münasibətlərin xüsusiyyətləri

Nəsillərarası münasibətlər cəmiyyətin bütün sferalarına 
birbaşa təsir göstərən münasibətlərdir. Müasir dövrdə komp
yuter texnologiyalarının inkişafı bütün nəsillərin maraqlarına 
təsir edir. Bunların içərisində ən həssas təbəqə - yaşh insan
lar təbəqəsidir. Çünki onlarda maddi çətinliklərlə yanaşı yeni 
informasiya texnologiyalarına yiyələnmək problemi də üzə 
çıxır. Qocalıq hər bir yaş mərhələsi kimi hər bir insan üçün 
fərdi olan sosial, fizioloji, psixoloji təzahürlərin geniş diapa
zonu ilə səciyyələnir:

Yaşh insanların gənc insanlarla qarşılıqlı münasibətlərini 
müxtəlif xüsusiyyətlər xarakterizə edir. Bura daxildir:

1 )Hər bir insanın qarşısına qoyduğu məqsədlər.
2) Dəyərlər.
3) Bu məqsəd və dəyərlərin cəmiyyət tərəfindən qəbul 

olunmuş sosial dəyərlərə uyğunluğu.
Ahıl insanlar cəmiyyətin bir çox proseslərində iştirak 

edirlər. İnsanların qarşılıqlı münasibətlərdə, eləcə də, yaşh və 
gənc nəslin nümayəndələri arasında insanların bir-birini qəbul 
etməsi ikitərəfli xarakter daşıyır (bir tərəfdən yaşh insanın 
özünü və qocalığını dərk etməsi, digər tərəfdən də yaşh in



sanın başqa insanlar tərəfindən qəbul edilməsi). Araşdırmalar 
göstərir ki, gənclər tərəfindən yaşlı insanlar birmənalı qəbul 
olunmurlar. Yaşlı insanların orqanizm və sağlamlığında mü
əyyən məhdudiyyətlər yaranır və bu da bir çox gənclərə xas 
olan başqa insanlara tənqidi münasibətlərə birbaşa təsir göstə
rir.

Orta yaşda olan nəslin nümayəndələri yaşlı insanlara mü
nasibətdə müxtəliflik nümayiş etdirirlər. Bir tərəfdən səbr 
nümayiş etdirib yaşlı insanlara qarşı gündəlik qayğı və hör
mət hissi, digər tərəfdən yaşlı .insanların sosial cəhətdən də
yərlərinin inkar edilməsidir.

Ahıllar digər kateqoriyalar ilə əlaqə yaradanda özlərini 2 
alt qrupa bölürlər:

l)Sosial cəhətdən sabit.
2)Sosial cəhətdən problemli.
Birinci alt qrupa aid olan yaşlılar cəmiyyətin üzvləri ilə 

normal münasibətlər yarada bilirlər.
İkinci alt qrupa aid olan nümayəndələr cəmiyyətin digər 

üzvləri ilə, əsasən də gənclərlə bir çox hallarda münaqişəli 
münasibətlər yaradırlar.

Sosial siyasətin və onun realizə mexanizmi kimi çıxış 
edən sosial işin başlıca vəzifəsi yaşlı insanlara olan gündəlik 
münasibətləri yaxşılaşdırmaqdır. Güzəran psixologiyası və 
nəsil ideologiyasını bu təkmilləşdirmə münasibətlərinə uy
ğunlaşdırmaq lazımdır. Ahıllarla sosial işin bu vəziyyəti 
müxtəlif yollarla həll edilə bilər. Məsələn:

l)Yaşh insanların pensiyasının iqtisadi cəhətdən inkişaf 
etmiş cəmiyyətin real yaşayış səviyyəsinə uyğunlaşdırılması.

2)Yaşh insanların pozitiv imicinin formalaşdırılması.
Bunun üçün gənc nəslin nümayəndələrində ahıllara qarşı 

tolerant münasibəti formalaşdırmaq lazımdır. Pozitiv imici 
yaratmaq üçün ahılları müxtəlif reklam kompaniyalarında iş
tirak etməyə həvəsləndirmək lazımdır. Belə tədbirlərin psi



xoloji nəticəsi kimi ahıl insanın cəmiyyətin normal insan ki
mi obrazının formalaşdırılması çıxış edir. Azərbaycanda 
«Üçüncü Bahar»” layihəsi başlayıb. Üçüncü Bahar” təşəbbüs 
qrupu 2017 -ci ildən fəaliyyət göstərərək təqaüdçülərin 
asudə zamanlarının səmərəli təşkilinə yönəlmiş sosial 
layihədir.

Zaman keçdikcə ahıl insanların yerinə yetirdikləri rollar 
dəyişir. Təəssüf ki, yaşlı insanlara qəddar münasibətlər də 
cəmiyyətdə öz yerini alır. Çox vaxt yaşlı insanlara qəddar 
rəftar edənlər cəzasız qalırlar. Belə rəftarla rastlaşan ahılların 
şikayətləri kəmağıllılıq xəstəliyinin simptomları kimi qələmə 
verilir.

Yaşlı insanlara qəddar rəftarın əlamətləri:
l)Yaşlı insanın şəxsi keyfiyyətlərinin və davranışının də

yişilməsi.
2)Yaşh insan və ona qulluq edən insan arasında tez-tez 

baş verən mübahisələr və gərgin münasibətlər.
Qəddar münasibətin simptomları:
1 )Dərman preparatlarından istifadədə dozadan artıq istifa

dəyə yol vermək və ya ümumiyyətlə dərman verməmək.
2)Sımq sümüklər və dartınan vətərlər.
3)Sınmış eynək və linza.
4)Yaşh adama baxan dayənin ahılla başqa adamın görüş

məsinə icazə verməməsi.
Ahıllara qəddar münasibətlərin növləri:
l)Emosional zorakılıq (təhqir, söyüş və s.).
2)Fiziki zorakılıq.
3)Yaşlı insanlara qulluq edənlərin səliqəsizliyi (ahıl 

adamda səbəbsiz çəkinin azalması, məişət şəraitinin gigiye- 
na-sanitariya normalarına uyğun olmaması, mövsümə uyğun 
geyimin olmaması, yanğın təhlükəsinin mövcudluğu).

4)Maliyyə istismarı (yaşlı adamın evindən bahalı əşyala
rın və pulun itməsi, hesabından pullärın çıxarılması).



5)Səhiyyə sferasında dələduzluq (eyni xidmətlərə iki qat 
hesabın ödənilməsi, tam ödənilən hesabın qarşılığının ödə- 
nilməməsi).

Yaşh insanlara qulluq edənlər arasında risk amilləri də 
mövcuddur:

1 )Depressiya.
2)Ailə tərəfindən dəstəyin olmaması.
3)Narkotik asılılıq və toksikomaniya.

Yaşh insanlarla ünsiyyətin əsas qaydaları: 
l)Əvvəlcədən çox şeyi planlaşdırmaq lazımdır. 
2)Hər iki tərəfə bir qədər azadlıq verilməlidir.
3)Yaşh insanlarla tez-tez məsləhətləşmək lazımdır.
4)Ahıl insanları yenidən tərbiyyə etməkdən uzaq durmaq 

lazımdır.

Məşğələ dərsinin sualları
l)Nəsillərarası münasibətlərin səciyyəvi cəhətləri.
2)Yaşh insanlara qəddar rəftarın əlamətləri.
3)Yaşh insanlara qulluq edənlər arasında risk amilləri.

11 . Sosial işin klient qrupu kimi çıxış edən qaçqın və 
məcburi köçkünlərin səciyyəvi xüsusiyyətləri

XX əsrin 80-ci illərinin sonlarında dünyada baş verən də
yişikliklər, sosializm sisteminin çökməsi milli problemlərin 
çoxunun həll olunmadığı keçmiş Sovet İttifaqında etnik-siyasi 
münaqişələrə səbəb oldu. Bir sıra ölkələrin ərazilərində etnik- 
separativ ocaqlar yaranmağa başlandı. Belə münaqişələrdən 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində qondar
ma “Dağlıq Qarabağ” problemi öz kəskinliyi ilə seçilir. 1989- 
cu ildə Özbəkistandan məhsəti türklərinin departasiyası baş
landı. Onların bir hissəsi Azərbaycanda məskunlaşdı.



Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi yaranandan sonra 
Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkün ordusu yarandı və 
bu da ölkənin ictimai həyatına öz mənfi təsirini göstərdi.

Qaçqın - irqi, milli, dini mənsubiyyətinə, müəyyən sosial 
qrupa məxsus olmasına və yaxud siyasi baxışlarına görə tə
qib olunan və ya əsaslı olaraq təqib olunmaq təhlükəsi ilə üz
ləşməkdən çəkinərək digər ölkə ərazisində məskunlaşmış, 
vətənə qayıtmaq imkanı olmayan və yaxud bundan imtina 
edən şəxsdir.

1951-ci ildə BMT-nin Cenevrə Konvensiyasında qaçqın
ların statusu haqqında geniş məlumat verilib. Bu Konvensi
yaya və onun protokoluna görə qaçqınlar ilk vətəndaşlıq, di
ni mənsubiyyət, cinsi oriyentasiya, siyasi baxışlar əlamətinə 
görə ölkədən kənar yaşayan, bu ölkənin müdafiə sistemindən 
istifadə imkanı əldə etməyən yaxud müəyyən vətəndaşlığı 
olmayan, ölkəsinə qayıda bilməyən və qayıtmaq istəməyən 
şəxslərdir. Məişət səviyyəsində qaçqınlara tez-tez daxili yer
dəyişmədə iştirak edən şəxslər, sığınacaq axtaran şəxslər (la
kin qaçqın statusunu almayan) və ümumiyyətlə bir yerdən 
başqa yerə məcburi köçürülən şəxslər aiddir.

Qaçqınların statusu haqqında əsas hüquqi sənəd - 1951-ci 
ilin Konvensiyası və 1967-ci ilin protokolu çıxış edir. BMT 
sistemində qaçqınların problemləri ilə məşğul olan orqan 
Qaçqınların işləri üzrə BMT-nin Ali Komissarlıq.İdarəsidir. 
Hərbi münaqişələr nəticəsində qaçqın'və məcburi köçkün 
olanlara Qırmızı Xaç Beynəlxalq komitə də yardım göstərir.

2001-ci ildən dünya ictimaiyyəti 20 iyunu qaçqınların 
Ümumdünya günü kimi qeyd edir.

Orta əsrlərdə Avropada praktiki olaraq bütün ölkələrdə 
kilsələrdə sığınacaq əldə etmək hüququ qəbul olunmuşdu. 
Lakin bu hüquqdan yalnız canilər istifadə edə biliblər. Son
radan isə “siyasi sığınacaq" anlayışı yarandı və bu hüquqdan 
inqilabçılar və dissidentlər istifadə etməyə başladılar. Bey



nəlxalq hüquqda qaçqın anlayışı I Dünya müharibəsindən 
sonra yaranıb. 1922-ci ildə Millətlər Liqası rus və erməni 
qaçqınlarının statusu haqda ilk razılaşmanı qəbul edib və bu 
razılaşmaya 1924, 1926 və 1928-ci illərdə əlavələr olunub. O 
dövrdə ilk dəfə qaçqınların hüquqları müəyyən olunub, onlar 
gediş-gəliş üçün sənədlər əldə etməyə başlayıblar. Qaçqınla
rın yaşayışının tənzimlənməsi sahəsində ictimai xadim Nan- 
senin böyük xidməti olmuşdur. Frityof Vedel-Yarlsberq 
Nansen Norveç tədqiqatçısı, zoologiya sahəsində doktor, fi
ziki okeanoqrafiya elminin banisi, siyasi və ictimai xadim, 
fılantrop, 1922-ci ildə Nobel mükafatının laureatı olmuşdur. 
Nansen həyatının son illərini Millətlər Liqasının fəaliyyəti 
ilə bağlamışdır. 1921-ci ildən Nansen qaçqınların məsələləri 
üzrə Ali komissar olmuşdur. Nobel mükafatını o, I Dünya 
müharibəsi nəticəsində yerdəyişməni həyata keçirən insanla
rın repatriasiya və naturallaşması sahəsində gördüyü işlərə 
görə almışdır. Ən böyük təşəbbüslərindən biri isə vətəndaşlı
ğı olmayan qaçqınlara digər ölkələrdə sığınacaq tapmaq im
kanı verən Nansen pasportu idi. Qaçqınların statusu haqda 
ilk razılaşma Türkiyədən, Almaniyadan olan qaçqınlara da 
samil olunmağa başladı.

II Dünya müharibəsindən sonra qaçqınların işləri üzrə 
Beynəlxalq təşkilat yarandı. Bir qayda olaraq qaçqınlara di
gər xarici vətəndaşlar kimi eyni hüquqlar verilir, onlar vətən
daşlığı imtiyazlı qaydada əldə edirlər. Bir sıra ölkələrdə xü
susi “humanitar status” mövcuddur, yəni qaçqınların kütləvi 
gedişi hallarında verilən müvəqqəti sığınacaq. Qaçqın statu
su qeyri-siyasi xarakter daşıyan ağır cinayətlər törətmiş, elə
cə də terror aktlarını həyata keçirmiş şəxslərə verilə bilməz. 
Qaçqın və yaxud sığınacaq axtaran şəxs anadan olduğu ölkə
yə geri qaytarıla bilməz.

2015-ci ildə dünyada miqrasiya böhranı baş verməyə baş
ladı. “Pew Research” Analitik Mərkəzin rəsmi məlumata gö



rə Avropada 2015-ci ildə qaçqınların sayı 1,3 mln. nəfərə ça
tıb. Bu göstərici 1992-ci ilin göstəricisindən sonra yeni re
korddur. O dövrdə SSRİ-nin süqutundan sonra Avropa ölkə
lərinə 700 000 nəfərdən çox qaçqının axını baş vermişdir. 
Müasir dövrdə Kosovo və Albaniya kimi Şərqi Avropa ölkə
ləri Avropa İttifaqına (eləcə də, Norveç və İsveçrəyə) miq- 
rantların axınına öz töhfəsini verirlər. Lakin, qaçqınların ək
səriyyəti yaxın Şərq ölkələrindəndirlər (məsələn, Suriya, Əf
qanıstan, İraq). 2012-ci ildən başlayaraq Almaniya gələn 
miqrantlar üçün əsas hədəf kimi çıxış edir. Təkcə 2015-ci il
də bu ölkədə qaçqınlar tərəfindən verilən 442 000 ərizə müs
bət qarşılanıb. Almaniyadan sonra qaçqınları cəlb edən ölkə
lər sırasında Macarıstan (burada belə ərizələrin sayı 174 000 
rəqəminə çatıb) və İsveçi (156 000 ərizə) qeyd etmək olar. 
Bununla yanaşı, Fransa 71 000 ərizəyə. Böyük Britaniya isə 
39 000 ərizəyə müsbət reaksiya veriblər. Bu göstəricilər isə 
2015-ci ilin böhranından əvvəl olan göstəricilərdən fərqlən
mir.

2015-ci ilin miqrasiya böhranı qaçqınların daha çox Avro
pa ölkələrinə üz tutmaları ilə xarakterizə olunur. 2016-cı il
dən başlayaraq İtaliya təxminən 90 000 miqrantı qəbul edib. 
2016-cı ilin yanvar ayından may ayına qədər Avropaya, Ara
lıq dənizi ətrafına immiqrasiya etmək cəhdi göstərənlərin 2 
500 nəfəri həlak olmuşdu.

Məcburi köçkünlər - güc tətbiqi və ya onun təhlükələri ilə 
üzləşən və bu səbəbdən evlərini və daimi məskunlaşdığı yer
ləri məcburən tərk edən, lakin ölkə sərhədlərindən kənara 
çıxmayan əhaliyə deyilir.

Hər il Ümumdünya Qaçqın günü müəyyən mövzuya həsr 
olunmuş tədbirlər həyata keçirilir. Məsələn, 2004-cü ildə - 
“Ev adlandıra biləcəyimiz yer”, 2005 - “Cəsarət”, 2006 - 
“Ümid alovunu dəstəkləyərək”, 2007 - “Yeni ev, yeni hə
yat”, 2008 - “Hər bir insan digər ölkələrdə sığınacaq axtar



maq və belə sığınacaqdan istifadə etmək hüququna malik
dir”, 2009 - “Real insanlar- real ehtiyaclar”, 2010 - “Ev”, 
2011 - “Uşaqlar - bizim gələcəyimizdir”, 2013 - “Məcburi 
köçkün ailəsini yedizdirmək üçün bir dəqiqə vaxt ayırın” və 
s. 2017-ci ildə Ümumdünya Qaçqın günü Roma Papası Fran- 
siskin təklifinə görə valideynləri olmayan azyaşlı miqrantla- 
ra həsr olunmuşdur. Bu günün mövcudluğu bir daha o faktı 
təsdiqləyir ki, yer üzündə müharibələr dayanmır. Dünyada 
qaçqınların 80 %-ni qadın və uşaqlar təşkil edir. İndiyə qədər 
qaçqınların mövcudluğu müasir dünyanın ən ağır sosial, iqti
sadi və siyasi problemlərindən biridir.

“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində kö
çürülmüş şəxslərin) statusu haqqında” Azərbaycan Respubli
kasının Qanununa əsasən qaçqın - Azərbaycan Respublikası
nın vətəndaşı olmayıb, irqi əlamətinə, milliyyətinə, dini eti
qadına, müəyyən sosial qrupa mənsubluğuna və ya siyasi 
əqidəsinə görə təqiblərin qurbanı olmaq barəsində tam əsaslı 
ehtiyat üzündən vətəndaşı olduğu ölkədən kənarda qalan və' 
eyni ehtiyat üzündən həmin ölkənin himayəsindən istifadə 
edə bilməyən və ya istifadə etmək istəməyən, yaxud müəy
yən vətəndaşlığı olmayıb oxşar hallar nəticəsində əvvəl adə
tən yaşadığı ölkədən kənarda qalan, ehtiyat üzündən oraya 
qayıda bilməyən və ya qayıtmaq istəməyən şəxsdir.

Qaçqın statusunun təqdim olunmasında aparıcı rol dövlətə 
məxsusdur. Bu səbəbdən dövlət sığınacaq istəyən insanın öl
kəyə daxil olan momentdən onun statusunun müəyyən edil
məsinə qədər müdafiəsinə zəmanət yaradan tədbirlər komp
leksini işləyib hazırlamalıdır. Qaçqınların dövlətdaxili müda
fiəsi aşağıdakı mərhələləri özünə daxil edir:

1.Sığınacağın təqdim olunması prosesi;
2.Sığınacaq istəyən insanın qaçqın kimi tanınması.
Öz növbəsində sığınacağın təqdim olunması prosesi aşa

ğıdakı mərhələləri özünə daxil edir:



1.Sərhədi keçən insanın qəbul edilməsi (qaçqın dövlətin 
ərazisinə buraxılır və bu halda onun sığınacaq almaq məqsə
di ilə xahişinə baxılır);

2 .Qaçqın statusunun təqdim olunması məsələsinin həlli. 
Əslində bu prosedur qısa zamanda həll olunmalıdır, lakin bir 
çox hallarda kifayət qədər vaxt aparır. (Sığınacaq almaq 
məqsədi ilə xahişə rədd cavabı veriləndə bu məsələnin yeni
dən baxılması bəzən bir neçə il davam edə bilər);

3 .Şəxsin qaçqın kimi qəbul edilməsinin sonuncu mərhələ
si. Bu mərhələ qaçqın kimi qəbul edilən şəxsə milli rejimin 
təqdim olunmasını nəzərdə tutur.

Sığınacağın təqdim olunması proseduru bu sığınacağı ve
rən dövlətin daxili qanunvericiliyi ilə reqlamentləşdirilir. 
Yaxşı olardı ki, sığınacaq istəyən şəxs əmək haqqı ödənilən 
işə düzəlmək üçün rəsmi icazəni əldə etsin. Belə icazə hə
mən şəxsin və onun ailə üzvlərinin fiziki, psixoloji və sosial 
balansını qoruyub saxlamağa şərait yarada bilir.

Məcburi köçkünlər — xarici hərbi təcavüz, müəyyən əra
zilərin işğalı və ya mütəmadi atəş altında saxlanması nəticə- 

, sində Azərbaycan Respublikası ərazisindən daimi yaşayış 
yerlərini tərk etməyə məcbur olub ölkə hüdudlarında başqa 
yerə köçmüş şəxslərdir.

Məcburi köçkünlər milliyyətinə, irqi və vətəndaşlıq əla
mətinə, dini etiqadına, dilinə, habelə siyasi əqidəsinə, müəy
yən sosial qrupa mənsubiyyətinə görə təqibə məruz qalan, 
həyatına, ailəsinə, əmlakına real təhlükə yaranması ilə əlaqə
dar daimi yaşadığı dövlətin onu müdafiə etməsindən istifadə 
edə bilməməsi, yaxud təhlükəyə görə bu müdafiədən istifadə 
etmək istəməməsi üzündən ölkə ərazisində daimi yaşayış ye
rini tərk etməyə məcbur olub, başqa yerə köçən şəxslərdir.

Qaçqın və məcburi köçkün təkcə evlərindən yox, eləcə də 
həyatın digər elementar şəraitlərindən məhrum olurlar: tibbi 
xidmət, daimi iş yeri, normal özünü hissetmə, mənəvi kom



fort, şəxsiyyəti təsdiq edən rəsmi sənəd və s. Belə durum on
larla sosial iş aparmaq zərurətini vurğulayır. Sosial işin məq
sədi - sağlamlığın maksimal dərəcədə mümkün olan səviyyə
sinin əldə edilməsi, xəstəliklərin yayılmasının məhdudlaşdı
rılması, fiziki və ya psixoloji patologiyaları olan insanların 
adaptasiya və funksiyalaşmasının maksimal dərəcədə müm
kün olan səviyyəsinə çatdırılmasıdır. Bir qayda olaraq belə 
insanlar çətin həyat şəraitində olurlar. Obyektiv şəkildə insa
nın həyat fəaliyyətini pozan çətin həyat şəraitinə gətirib çıxa
ran amillər əlillik, xəstəliklə bağlı özünə xidmət göstərə bil
məmək, konfliktlər, müəyyən yaşayış yerinin olmaması, iş
sizlik və s.

Sosial işçi qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş aparanda aşa
ğıdakı məqamlara diqqət yetirməlidir:

1. Qaçqın və məcburi köçkünlər üçün zəruri şəraitlər ya
ratmalı, ərazinin sosial-iqtisadi inkişafını, məskunlaşma yer
lərinin iqlim, ekoloji xüsusiyyətlərini, milli üstünlüklərini 
nəzərə alaraq miqrasiya axınlarını tənzimləməlidir;

2. İmmiqrantları həm müvəqqəti, həm də daimi yaşamaq 
üçün yaşayış yeri ilə təmin etməlidir;

3. İmmiqrantların təsərrüfatla bağlı proseslərdə aktiv iştira
kını, onların sosial mühitə inteqrasiyasını stimullaşdırmalıdır;

4. Qaçqın və məcburi köçkünləri iş yerləri ilə təmin etmə
lidir, onların yenidən hazırlığını təşkil etməlidir;

5. Qaçqın və məcburi köçkünlərin qeydiyyata düşməsini 
təmin etməlidir, əhalinin sosial müdafiəsi orqanlarına qey
diyyata düşməsinə can atmalıdır;

6. Qaçqın və məcburi köçkünlər üzərində sanitar-epide
mioloji nəzarətin təmin olunmasına can atmalıdır;

7. Qaçqın və məcburi köçkünlərə yardım göstərmək üçün 
büdcədə olan resursların rasional istifadəsini təmin etməlidir;

8. Təhsilini davam etdirmək və yerləşdiyi ölkənin danışıq 
dilini öyrənmək üçün qaçqın və məcburi köçkünlərə xüsusi 



mədəni proqramın təşkilində köməklik göstərməlidir.
Qaçqınlarla və immiqrantlarla işi icra edən sosial işçi kli- 

ent və əhalinin mənəvi, fiziki və psixoloji sağlamlığına qayğı 
göstərən dövlət xidmətləri, təşkilatları və müəssisələri ara
sında vasitəçi rolunu yerinə yetirir, qaçqınlar, immiqrantlar 
və əhatə arasında qarşılıqlı anlaşmaya şərait yaradır. Yüksək 
peşəkarlıqla yanaşı qaçqın və məcburi köçkünlərlə çalışan 
sosial işçinin psixoloji savadlılığı, təşkilatçılıq və kommuni
kativ vərdişləri, empatiya hissi olmalıdır.

2016-cı il Sentyabrın 30-da V Bakı Beynəlxalq Humani
tar Forumu çərçivəsində “İnsanların kütləvi yerdəyişməsi şə
raitində insan kapitalının qorunmasının önəmi davamlı inki
şafın əsası kimi” mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilib. 
Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq İnkişafa Yardım 
Agentliyinin rəisi Əşrəf Şıxəliyev Forumun əhəmiyyətindən 
danışaraq deyib: “İlk dəfə olaraq bu mövzu ətrafında müza
kirələr aparılacaq. Qaçqınlar və məcburi köçkünlər arasında 
insan kapitalının qorunması olduqca vacib məsələdir. Hazır
da dünyada münaqişələr və böhranlar artmaqdadır. Milyon
larla insan qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətindədir. Bu
nun nəticəsində yoxsulluq artır. Belə şəraitdə ümumi yanaş
maların axtarılması məqsədilə BMT tərəfindən 2016-cı ilin 
mayında İstanbulda Dünya Humanitar Sammiti keçirilib. 
Həmin tədbirdə qaçqınlar və məcburi köçkünlərin problem
ləri ətraflı müzakirə edilib”. “Dəyirmi masa”da “Qaçqın və 
məcburi köçkünlərə dövlət qayğısı” qısametrajlı filmi nüma
yiş etdirilib.

Məşğələ dərsinin sualları
1)1951-ci ildə BMT-nin Cenevrə Konvensiyasında qaç

qınların statusu haqqında.
2)Qaçqın və məcburi köçkün - əsas təriflər.
3) Frityof Vedel-Yarlsberq Nansenin fəaliyyəti haqqında



4)Ümumdünya Qaçqın günü və bu günün mövzuları.
5)Sosial işçilərin qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş aparığı • 

dövrdə diqqət yetirdikləri məqamlar.

12. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə sosial işin 
normativ - hüquqi təminatı

Müasir dövrdə qaçqın və məcburi köçkünlərlə əlaqədar 
olan problemlərin həll edilməsində dünyanın bütün ölkələri, 
eləcə də beynəlxalq .təşkilatlar maraqlıdırlar. Qaçqınların və 
miqrantlann məsələləri üzrə sənədlərin hazırlanmasında mü
hüm rol oynayan əsas beynəlxalq təşkilatlar BMT və onun 
ixtisaslaşdırlımış idarələri olan Qaçqınların işləri üzrə Ali 
Komissarlıq və Beynəlxalq Əmək Təşkilatıdır. Avropada 
əsas normaların hazırlanmasında Avropa Şurası və Avropa 
Birliyi iştirak edir. BMT-nin qaçqınların statusu haqqında 
Konvensiya 1951-ci ilin iyul ayında qəbul edilmişdir. Qaç
qınların işləri üzrə Ali Komissarlıq idarəsinin əsası 1951-ci 
ilin yanvar ayının 1-də qoyulmuşdur. Konvensiyanın əsas 
məqsədi kimlərin qaçqın hesab edilməsi və hansı hüquqi sta
tusa malik olmasını müəyyənləşdirmək idi. 1951-ci ilin Kon
vensiyasına əsasən qaçqınların müdafiəsi və onlara yardım 
göstərilməsi üçün qaçqın statusunun müəyyən olunması əsas 
şərtdir. BMT-nin bütün fəaliyyəti boyu qaçqın qadınlar və 
uşaqların müdafiəsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilib. Belə 
ki, qaçqın qadınların müdafiəsinin ciddi qaydada təmin olun
masını təkcə 1951-ci ilin Konvensiyası və onun 1967-ci ilin 
protokolu deyil, eyni zamanda digər müvafiq beynəlxalq sə
nədlər təmin edir. BMT-nin Qaçqınların işləri üzrə Ali Ko
missarlığının qaçqınlar üçün tərtib etdiyi bütün proqramların 
və həyata keçirdikləri tədbirlərin əsasında ədalət prinsipi du- ’ 
rur. Qaçqınlara qarşı hər növ ayrıseçkiliklər Konvensiyanın



birinci bəndinə əsasən qadınların söz azadlığı, kişilərlə bəra
bərliyi, insan hüquqları, sosial, mədəni, mülki və başqa sahə
lər üzrə fundamental azadlıqlara heç bir fərq, qadağa və 
məhdudiyyət qoyulmamalıdır. Müdafiə problemlərinin düz
gün müəyyənləşdirilməsi və həlli o vaxt səmərəli olur ki, 
qaçqınların əhalinin demoqrafik tərkibi haqqında onun hər 
bir kateqoriyasının (kişi, qadın, uşaqlar) ayrıca qarşılaşdığı 
çətinliklər barədə ətraflı məlumatı olsun. Qaçqınların müda
fiəsi ilə bağlı son illərdə qəbul olunmuş mühüm beynəlxalq 
sənəd 1996-cı ilin mayın 30-31-də Cenevrədə keçirilən Qaç
qınların, qeyri-könüllü yerdəyişməyə məruz qalan şəxslərin 
məsələlərinə həsr olunmuş Regional konfransda qəbul edilən 
Fəaliyyət Proqramıdır. BMT-nin Qaçqınların işləri üzrə Ali 
Komissarlıq idarəsi. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı, Avfopa 
iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatının birgə hazırlayıb keçirdikləri 
bu konfrans MDB ölkələrində və müvafiq qonşu dövlətlərdə 
qaçqınlar və məcburi köçkünlərin qeyri-könüllü yerdəyişmə
lərinin digər formaları və geri qayıdan şəxslərin məsələləri 
həll edilmişdir. Bu konfransda 17 ölkənin, o cümlədən Azər
baycanın 27 beynəlxalq təşkilatın və 77 QHT-nin nümayən
dələri iştirak etmişdilər. Əsas məqsəd - əhalinin məcburi yer
dəyişməsi problemlərinin humanitar və qeyri-siyasi müzaki
rəsi üçün region ölkələrinin geniş forumunu təşkil etmək, 
baş verən yerdəyişmələrə diqqət yetirmək və ona məruz qa
lan insanların problemlərini müəyyənləşdirməkdir. Bundan 
əlavə, konfransda əsas məqsəd əhalinin məcburi yerdəyişmə
lərini səmərəli idarə etməyə və qarşısını almağa imkan verən 
ümumi strategiyanı qəbul etmək idi.

Qaçqınlar, ölkə daxilində köçürülmüş şəxslər, qanunsuz 
miqrantlar, qaçqınların vəziyyətinə oxşar vəziyyətdə olanlar, 
repatriantlar (yenidən öz ölkələrinə qayıdanlar və vətəndaşlı
ğını bərpa edənlər), qeyri-könüllü köçürülənlər, əvvəllər de
portasiya olunmuşlar, ekoloji miqrantlar, bunlardan birinci 3 



kateqoriyalardan olan şəxslər üçün universal tərif verilir və 
onlara dair geniş konsepsiya hamı tərəfindən qəbul edilmiş
dir. Yerdə qalan 5 kateqoriyaya verilən təriflər universal və 
məcburi xarakter daşımır və ancaq MDB ölkələrinə aiddir.

BMT-nin Qaçqınların işləri üzrə Ali Komissarlığı tərəfin
dən hazırlanıb bütün dünya ölkələrinə tövsiyyə edilən mü
hüm sənədlərdən biri də qaçqınların statusunun müəyyənləş
dirilməsi qaydalarının təyin edilməsinə aid sənəddir. Qəbul 
olunmuş bu sənəd bir neçə bölmədən ibarətdir. Məsələn, 
qaçqınların statusunun müəyyənləşdirilməsi qaydalarının 
əsas prinsipləri, statusunun müəyyənləşdirilməsinə qoyulan 
əsas tələblər və s.

1951-ci ildə qəbul edilmiş konvensiyanın birinci maddəsi
nə görə qaçqın statusunu müəyyən edərkən şəxsi irqi əlamə
tinə, dini etiqadına, vətəndaşlığına, müəyyən sosial qrupa 
mənsubluğuna və siyasi əqidəsinə görə təqiblərin qurbanı ol
maq barədə tam ehtiyat üzündən vətəndaşı olduğu ölkədən 
kənarda olması və eyni ehtiyat üzündən bu ölkənin himayə
sindən istifadə edə bilməməsi və istifadə etmək istəməməsi 
əsas şərtlərdən biri hesab edilir.

BMT QAK -m Bakıdakı ofisi bəzi qərb ölkələrinin qa
nunvericilik və inzibati praktikasına əsaslanaraq Azərbaycan 
Respublikasının hökumətinə bu sahədə işi təşkil etmək üçün 
müvafiq strukturlar və lazımi qaydalar barədə konkret tövsi
yələr hazırlayıb təqdim etmişdir.

İlk dəfə olaraq 1996-cı ildə Cenevrədə keçirilən beynəl
xalq forumda qəbul edilən proqramda qaçqınlarla yanaşı öl
kə daxilində köçürülmüş şəxslərin müdafiəsi və bu sahədə 
beynəlxalq təşkilatların və dünya ölkələrinin əməkdaşlığı 
məsələləri geniş şəkildə öz əksini tapmışdır. Ölkə daxilində 
yüz minlərlə məcburi köçkünü olan Azərbaycan üçün bu sə
nəd çox əhəmiyyətlidir. Məhz həmin sənədin qəbul edildiyi 
vaxtdan sonra respublikadakı məcburi köçkünlərə təyinatlı 



şəkildə humanitar yardım göstərilməyə başlandı. Donor öl
kələr və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən onlara dair müxtə
lif proqramlar və layihələr həyata keçirilir.

Ölkələrdaxili yerdəyişmələrin dünyada xeyli insanı əhatə 
etdiyini nəzərə alan və bunu müasir dövrün ən faciəli hadisə
si hesab edən BMT-nin İnsan hüquqları üzrə Komissiyası 
1997-1998-ci illərdə “İnsan hüquqları, kütləvi tərketmə və 
yerini dəyişmiş şəxslər” adlı məruzəni və “Ölkə daxilində 
yerini dəyişmiş şəxslərin məsələləri üzrə rəhbər müddəalar” 
hazırlanmış və bütün dövlətlərə göndərmişdir.

Miqrasiya proseslərinin öyrənilməsi və tənzimlənməsi is
tiqamətində geniş miqyaslı iş aparan beynəlxqlq təşkilatlar
dan biri də Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatıdır. Bu təşkilat 
1951-ci ilin dekabrın 5-də Belçikanın Brüssel şəhərində ya
radılmışdır.

Məşğələ dərsinin sualları
1) Qaçqınların və miqrantların məsələləri üzrə sənədlərin 

hazırlanması.
2) Qaçqınların işləri üzrə Ali Komissarlıq idarəsinin fəa

liyyəti haqqında.
3) Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının fəaliyyəti haqqında.

13. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə sosial işin 
məzmunu və istiqamətləri

Sosial iş sahəsində çalışan mütəxəssislər qanuna müvafiq 
olaraq qaçqınlara lazımi maddi ehtiyatların alınmasında kö
məklik göstərirlər, şəxsi problemlərin həllində dəstək olurlar. 
Sosial işdə əhalinin bu kateqoriyasına dövlətin sosial siyasəti 
realizə olunur, reabilitasiya proqramları həyata keçirilir: 
Böhranların qarşısının alınmasında psixoloji yardım göstəri
lir, onların hüquqlarının realizəsinin şərtləri haqqında məlu



mat təqdim olunur. Qaçqın və immiqrahtlarla iş sosial xid
mət vasitəsi ilə həyata keçirilir.

Qaçqınlarla peşə yönümlü iş - hakimiyyət orqanları tərə
findən əsaslı şəkildə həyata keçirilən sosial işdir. Burada 
qaçqınlar peşə seçimi ilə bağlı məsləhətlər almaq hüququ əl
də edirlər, sosial xidmətlər vakansiyalarının axtarılmasında 
və işə düzəltmədə yardım göstərməyə hazırdırlar, qaçqınlar 
həmçinin ixtisaslarını dəyişmək hüququna malikdirlər.

Qaçqınlarla pedaqoji işdə tədris fənlərinin mənimsənilmə
si yönümündə xidmətlər kompleksi təklif olunur, qaçqınlara 
sosial xidmətlərdə tərbiyə, özünütərbiyə məsələləri ilə bağlı 
fəal şəkildə məsləhətlər verilir, onlara ixtisasartırma istiqa
mətində şərait yaradılır.

Sosial xidmətlərin psixoloji işi - qaçqının effektiv adapta
siyasına zəmanət yaradan qaçqınlarla işin ayrılmaz növüdür. 
Bu işlər psixoloji terapevtik yardımın təqdim olunmasını, 
konsultasiyaları, qaçqınların köçürülməsindən sonra onlarda 
yaranan poststress vəziyyətlərinin aradan qaldırılmasını 
özündə birləşdirir.

Stress hər kəsin həyatı boyunca qarşılaşdığı bir vəziyyət
dir. Stress insanın ətrafı ilə olan münasibətini pozur və çətin
ləşdirir. Hər kəs stressdə olub-olmadığını anlaya bilir. Stress 
insanın özünü narahat hiss etdiyi bir vəziyyətdə orqanizmin 
verdiyi cavab reaksiyasıdır. Vücud stressli halda hər vəziy
yətə eyni reaksiyanı verməz. Yəni, pis hadisə ilə də qarşılaş
sa, yaxşı hadisə ilə də qarşılaşsa hər iki vəziyyətə adaptasiya 
olunmaq məcburiyyətindədir.

Stress vəziyyətinin təsiri nəticəsində insan müdafiənin la
zımi səviyyəsini bir növ işə salır. Əgər stress vəziyyəti daha 
çox təsir göstərirsə və insan bu və ya digər səbəblər üzündən 
onun təsirindən müdafiə oluna bilmirsə, onda müdafiənin re- 
zerv, ehtiyatda olan səviyyəsi işə düşür. Əgər bu durumda da 
müdafiə olunmaq alınmırsa və vəziyyət olduğu kimi qalırsa, 



onda psixi fəaliyyətin partlayışı baş verir, psixi pozuntu ya
ranır. Belə durum poststress sindrom və ya posttravmatik 
stress pozuntusu adlanır. Poststress sindromunun simptomla- 
rı: pis əhval-ruhiyyə, qorxular, həyəcan, pis bir hadisənin baş 
verəcəyinin gözlənməsi, yuxunun və iştahanın pozulması, 
stress vəziyyəti ilə bağlı xoşagəlməz xatirələr, stress vəziy
yətini xatırladan situasiyalardan qaçma. Bundan əlavə, in
sanlarda çox vaxt acıqlanma, əsəbilik, aqressiya, və ya əksi
nə, laqeydlik, apatiya yaranır.

Qaçqınlarla iş aparan dövlətlərin rəhbərləri həmçinin 
məlumatlandırma və maarifləndirmə istiqamətlərində işləri 
nəzərdə tuturlar. Belə hallarda sosial xidmətlər qaçqınların 
yeni ölkədə yaşayışlarının xüsusiyyətləri ilə bağlı müxtəlif 
istiqamətlərdə məlumatlandırma işləri ilə məşğul olurlar və 
bununla qaçqının dövlətdə adaptasiyasının səviyyəsini artı
rılar.

Qaçqınlarla sosial iş təqiblərdən zərər çəkən və sığına
caq verən ölkədə yaşamaq hüququ alan qaçqınların reabili
tasiya və adaptasiyasının vacib tərkib hissəsidir. Avropada 
bir çox ölkələr qaçqınlara sığınacaq verməyə və qaçqınlarla 
yardım məqsədi ilə miqyaslı sosial iş aparmağa hazırdırlar. 
İmmiqrantlar və qaçqınlarla sosial işin geniş istiqamətləri 
var və aşağıdakı məqamları nəzərdə tutur:

1.Gündəlik həyat şəraitində qaçqınlara yeni ölkədə sosial 
funksiyalarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı onların qabiliy
yətlərinin bərpası və adaptasiyası üçün ekspertlərin qaçqın
lara yardım göstərilməsi sahəsində peşəkar fəaliyyəti. Bu 
mənada sosial iş qaçqınlara müstəqillik və həyat sabitliyini 
nəzərdə tutan onların yaşayışı üçün optimal şəraitlərin yara
dılmasını ehtimal edir.

2.Sosial iş qaçqınlar haqqında müvafiq normativ sənəd
lərdə nəzərdə tutulan qaçqınların imkanlarının realizəsində, 
onların zəruri maddi nemətlərin alınmasında dəstəkdir.



Avropada və bütün dünyada qaçqınların sayının kəskin 
şəkildə artması əsasında ekspertlər maksimal dərəcədə mü
nasib iqtisadi və sosial şəraitlər, hüquqlar, azadlıqlar və im
kanlar təqdim etməklə qaçqınlarla bağlı sosial siyasətin lo- 
yallığı haqqında nəticə əldə edirlər.

Qaçqınlarla sosial iş hakim strukturlar tərəfindən ciddi 
şəkildə tənzimlənir. Qaçqınlar qeyri-dövlət və dövlət struk
turları tərəfindən müxtəlif növdə dəstək alırlar. Sosial işin 
və yardımın kompleksliliyi qaçqınlara maddi, psixoloji, pe
daqoji, hüquqi, tibbi-sanitar və informasiya yardımının təq
dim olunmasında öz əksini tapır.

BMT ölkələri qaçqınlara maliyyə və natural yardım gös
tərməklə onları sosial cəhətdən sığortalayırlar. Qaçqınlar mi
nimal yaşayış səviyyəsinə bərabər müavinətlərlə, nahar al
maq hüququ ilə təmin olunurlar. Qaçqınların ala biləcəyi ən 
vacib yardım növü - onlara sosial sığınacaqlarda və ya ya
taqxanalarda müvəqqəti yaşayış yerinin təqdim olunmasıdır.

Hakimiyyət orqanları qaçqınlarla hüquqi - maarifləndiri
ci işlər aparırlar, onların maraqlarına, hüquq və azadlıqları
na, eləcə də milli hüquqlarının qanunvericilik tərəfindən 
riayət olunmasına nəzarət edirlər. Bundan əlavə qaçqınların 
məhkəmədə və digər dövlət strukturlarında müdafiəsinə zə
manət yaradırlar.

Qaçqın və məcburi köçkünlərlə sosial iş fərdi və qrup, 
ayrı-ayrı ailələr, uşaqlar, orta nəslin nümayəndələri, ahıllar
la iş səviyyələrində aparılır. Qaçqın və immiqrantlarla işi 
icra edən sosial işçilər klient və əhalinin mənəvi, fiziki və 
psixoloji sağlamlığının qayğısına qalan dövlət xidmətləri, 
təşkilat və müəssisələr arasında vasitəçi missiyasını yerinə 
yetirməlidirlər. Sosial işçilər qaçqın, məcburi köçkün, im- 
miqrantlar və ətraf mühitlə qarşılıqlı anlaşmanın yaradılma
sına şərait yaratmalıdırlar. Sosial işçi təşkilatlar və institut
ların qaçqınlara dəstək olmasında təkanverici qüvvə kimi 



çıxış etməlidirlər. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə çalışan 
sosial işçi yüksək professionallığa, kommunikativ və təşki
latı qabiliyyətlərə, psixoloji savadlılığa, insansevərliyə ma
lik olmalıdır.

Məşğələ dərsinin sualları
1 )Qaçqınlarla peşə yönümlü iş.
2)Qaçqınlarm köçürülməsindən sonra onlarda yaranan 

poststress vəziyyətlərinin aradan qaldırılması yolları.
3)İmmiqrantlar və qaçqınlarla sosial işin istiqamətləri.
4)Qaçqınların ala biləcəyi yardım növləri.

14. Qaçqın və məcburi köçkünlərin 
uşaqları ilə sosial iş

Qaçqınların uşaqlarının vəziyyəti bir çox ölkələr və xalq
lar üçün səciyyəvi olan müasir dövrün qlobal problemlərin; 
dən biridir. Müxtəlif fiziki və psixoloji sınaqlar qaçqınların 
uşaqlarının vəziyyətində öz əksini tapır və onların psixikası
na və sonrakı inkişafına öz təsirini göstərir. Qaçqın və məc
buri köçkünlərlə sosial işdə “stress modeli” konsepsiyası is
tifadə olunur və bu konsepsiyanın əsas müddəası ondan iba
rətdir ki, müəyyən stress hər bir uşağdan ona qalib gəlməsi 
qabiliyyətini tələb edir. Stress nə qədər güclü olarsa, bir o 
qədər uşağdan ona müvəffəqiyyətlə qalib gəlmək üçün həyat 
ehtiyyatları lazım olur. Stress modelində gücün genetik və 
bioloji modelləri uşağın fərdi xüsusiyyətlərini, onun tempe- 
ramentini, ağır vəziyyətdən çıxmaq qabiliyyətini bu modeldə 
birləşdirir. Belə vəziyyətlərdə stressin neqativ fəsadları ilə 
mübarizə aparmaq üçün sosial xidmətlər tərəfindən dəstək 
olduqca vacibdir.

Bir çox hallarda qaçqınların uşaqları sosio-mədəni risklə
rə məruz qalırlar. Belə vəziyyətlərdə normal inkişaf üçün 



uşaqlara lazım olan sosial və psixoloji şəraitlər olmur. Bu və 
ya digər riskin güclənməsi psixi xəstəlik, davranışın pozul
ması, narkotik maddələrə və alkoqola qurşanmasına gətirib 
çıxara bilər. Belə şəraitlər uşağı gələcəkdə cinayət törətmə
yə, hətta intihar etməyə vadar edə bilər. Uşaqların belə riskli 
vəziyyətlərdən çıxması üçün sosial işçilər onlara kömək et
məlidirlər. Ağır sınaqlar uşaqlarda itki, travma və müxtəlif 
ziddiyətlər yaradır. Travmatik stress vəziyyətləri, məsələn, 
ölümün şahidi olmaq, fiziki işgəncələrə məruz qalmaq bö
yüklərin, həmdə uşaqların səhhətinə təsir göstərir. Fövqəladə 
vəziyyətlərdə uşaqların keçirtdiyi psixi stressin gücünü yum
şaldan amil valideynlər və ailələridir. Məcburi köçkünlərin 
və qaçqınların problemlərini araşdıran sosial işçilərin prakti
kası göstərir ki, stress vəziyyətində valideynləri ilə bir yerdə 
olan uşaqlar valideynlərdən ayrı qalan hərbi münaqişə regi
onlarında olan uşaqlarla müqaisədə ağır sınaqları daha rahat 
keçirirlər. Araşdırmalar göstərir ki. travmatik hadisələr uşaq
ların psixikasında dərin iz saxlayır və uzun müddət- yadda
şında qalır. Travmatik hadisələrə reaksiya uşaqların yaşından 
və inkişaf mərhələsindən asılıdır. Məsələn, məktəbəqədər 
yaşda olan uşaqlar travmatik vəziyyətlərdə valideynlərə daha 
çox- bağlılıq nümayiş edirlər. Kiçik məktəb yaşında olan 
uşaqlar stress situasiyalarını yaşadıqdan sonra daha tez qı
cıqlanan olurlar. Belə hadisələrdən sonra uşaqlarda məktəb
dəki davamiyyət aşağı düşür, yeniyetmələrin reaksiyası bö
yük adamların reaksiyasına bənzəyir. Onlar özlərini bəzən 
qeyri-şüurlu aparırlar, öz hərəkətlərinə cavabdeh olmurlar və 
gələcəklərinə bədbinliklə baxırlar. Onları cəmiyyətdən təcrid 
olunmaq qorxusu narahat edir, psixoloji şok yaşayan bütün 
uşaqlar onun fəsadlarından əziyyət çəkirlər. Fiziki və psixi 
pozuntularla yanaşı belə uşaqlarda dərketmə prosesinin və 
cəmiyyətdə davranışının pozulması müşahidə olunur.

Qaçqın və məcburi köçkünlərin statusunu müəyyən edən 



səciyyəvi cəhət “itki” kateqoriyasıdır. Valideynlərini itirən 
uşaqlarda nevroz, depressiya, fəallığın zəifliyi, əqli qabiliy
yətlərin pisləşməsi müşayiət olunur. Qaçqın və məcburi köç
künlərin uşaqları tibbi xidmətin, daimi yaşayış yerinin, qida- • 
mn çatışmazlığından əziyyət çəkirlər. Bunların hamısı uşaq
larda orqanizmin zəifliyinə, emosional potensialın zəifliyinə 
gətirib çıxarır.

Sosial işçilər təsdiq edirlər ki, sabit ailə mövcudluğu uşa
ğa ən ağır psixoloji şok vəziyyətində dəstək olur. Hər bir 
uşaqda yaşamağa davam etmək üçün, böhranlı vəziyyətlərdə 
sağ qalmaq üçün mühafizə amilləri var. Belə amillərə uşağın 
xasiyyətinin xüsusiyyətlərini, zəruri dəstək verən ətraf mühi
ti və ailəni aid etmək olar. Ailənin sosial statusu, həmrəylik 
səviyyəsi nə qədər yüksək olsa uşaqlar bir o qədər tez çətin
liklərə qalib gələcəklər. Çox vaxt elə olur ki, ailə stress yaşa
dığına görə uşaqlara lazım olan dəstəyi verə bilmir. Belə və
ziyyətlərdə uşaqlar çox vaxt lap erkən yaşlarında özlərini bö
yük insan kimi aparmağa məcburdular.

Əgər ailədə valideynlər uşaqlara qarşı zor tədbiq edirlər
sə, belə ailənin mühafizə potensialı xeyli zəifləyir. Buna 
bənzər vəziyyətlərdə uşaqlar valideynin defısitini ətraf mü
hitlə, məktəblə müxtəlif növ əlaqələrin qurulması ilə kom
pensasiya edirlər. Qaçqınların uşaqlarının məktəbdəki vəziy
yəti onların özünü təsdiq etməsinə bəzən mənfi təsir göstərir. 
Belə uşaqların əvvəlki dəyərlərə bağlılığını qoruyub saxla
mağa meyl onların məktəbdəki vəziyyətini və təhsilini da
vam etməsini gərginləşdirir.

Elmi ədəbiyyatda qeyd olunur ki, insanların yaşadığı mə
kanla əlaqələri itiriləndə onlar digər insanların və sosial ins
titutların dəstəyindən məhrum olurlar. Nəticədə belə insan
larda və uşaqlarda qorxu hissi, əsəbilik, qorunmazlıq hissi 
yaranır.

Mədəniyyət icmanı təmsil edən insanların kollektiv ma- . 



raqları çərçivəsində vasitəçi rolunu yerinə yetirir. Başqa öl
kəyə düşəndə qaçqınların uşaqlarına sosial işçilər yeni mədə
niyyətə adaptasiya etməkdə köməklik göstərməlidirlər. Sosi- 
allaşma prosesində məktəb böyük rol oynayır, çünki o uşaq
da əxlaqi normaların və davranışın müəyyən standartlarını 
formalaşdırır. Uşaqların sosiallaşma prosesində digər mü
hüm qüvvə din amilidir. Çünki din şəxsiyyətin əxlaqi keyfiy
yətlərinin formalaşması prosesinə böyük təsir göstərir. Qaç
qın gəldiyi ölkədə fərqli dini normaların hökm sürdüyü du- 
rumdadırsa, əvvəlki dini etiqadların təsiri get gedə zəifləyir, 
çünki uşaq yeni mikromühitə uyğunlaşmağa başlayır.

Qeyd olunan problemlər və onların həlli yolları qaçqınlara 
və onların uşaqlarına yardımın effektiv proqramlarının işlə
nib hazırlanmasına təkan verir. Burada uşaqların psixi-əxlaqi 
xüsusiyyətlərini də nəzərə almaq lazımdır. Sosial iş çərçivə
sində yetişdirilən mütəxəssislər qaçqınlıq fenomeninin ya
ranma səbəblərini, onların adaptasiyası xüsusiyyətlərini bil
məlidirlər.

Məşğələ dərsinin sualları
l)Qaçqın və məcburi köçkünlərlə sosial işdə “stress mo

deli’’ konsepsiyası.
2)Qaçqınların uşaqlarının sosio-mədəni risklərə məruz 

qalması halları.
3)Qaçqın və məcburi köçkünlərin statusunu müəyyən 

edən səciyyəvi cəhət “itki” kateqoriyası.

15. Siyasi qaçqınlar və siyasi qaçqın statusunun alınması 
məsələləri. Apatrid, bipatrid və repatriasiya

Siyasi sığınacaq ictimai-siyasi fəaliyyətə və düşüncələrinə 
görə ölkədə müəyyən problemlərlə üzləşən xarici vətəndaş
lara və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə təqdim olunur. Yaşadı



ğı ölkədə siyasi baxışları rəsmi hakimiyyətin fikirlərindən 
radikal şəkildə fərqlənən insan dissident hesab olunur (lat. 
dissidens - geri çəkilən, fərqli fikirli). Bu fərqlilik bir çox 
hallarda hakimiyyət tərəfindən təqiblərə məruz qalır.

Sığınacaq hüququ (inq. right of asylum. fransız, droit d'a- 
sile) - təqiblərdən sığınacağın axtarışına yönəlmiş və dünya 
ictimaiyyəti tərəfindən tanınan insan hüququ, eləcə də döv
lətlərin öz ərazilərində sığınacaq təqdim etmək hüququdur.

Tarixdə sığınacaq hüququnun iki növü var idi:
l)Daxili hüquq. Burada təqibə məruz qalan (bir çox hal

larda cinayət törədən) sığınacağı və cəzadan müdafiəni yaşa
dığı dövlətin daxilində alırdı;

2)Xarici hüquq və ya beynəlxalq hüququn əsasında əldə 
edilən hüquq. Belə halda sığınacaq kimi başqa dövlətin əra
zisi çıxış edirdi.

Müasir beynəlxalq hüquq sığınacağın iki növünü qəbul 
edib:

1) ərazi (dövlətin ərazisində);
2) diplomatik (xarici dövlətin ərazisində diplomatik nü

mayəndəliyin daxilində).
Sığınacaq hüququnun tarixinə dair
Xristianlığın bərqərar olması sığınacaq hüququnun geniş 

yayılmasına şərait yaratdı. Xristian məbədləri təkcə canilər 
və günahsızlar üçün yox, eləcə də quldarlıq dövrünün qəddar 
qanunlarından xilas olmaq istəyən kölələr üçün sığınacaq ol
muşdular. Kilsə sığınacağı hüququnu rəsmi qanuniləşdirən 
Roma imperatorları bununla yanaşı bir sıra məhdudiyyətlər 
də qəbul etmişdilər. Məsələn. Birinci Feodosi (IV əsr) və 
Flaviy Arkadiy (1V-V əsrlər) bəyan etmişdirlər ki, borcları 
olanlar ya geri qaytarılmalıdırlar, ya da ki yepiskoplar kredi
torların qarşısında onların borclarını bağlamalıdırlar. İkinci 
Feodosiyin qanunlarına əsasən (V əsr) qaçan kölə yalnız bir 
gün sığınacaqla təmin oluna bilərdi, növbəti gün isə onu ağa



sına qaytarmaq lazım idi. Belə durumda vacib şərt kimi ağa
nın köləni bağışlaması çıxış edirdi. İkinci Feodosiyin qanun
larına əsasən məbəd və onun bütün ərazisi sığınacaq rolunu 
oynaya bilərdi. Yustinian (VI əsr) qatillərə, adam oğurlayan
lara sığınacaq verməyə qadağa qoymuşdu.

Orta əsrlər dövründə kilsə ilə yanaşı bir’ sıra şəhərlər cina
yət törədənlər üçün sığınacaq rolunu oynayırdılar. Məsələn, 
Roytlingen şəhəri (Almaniya) affekt vəziyyətində cinayət tö
rədənlər üçün sığınacaq idi.

Vaxt keçdikcə kilsənin nüfuzu bir qədər azalmağa başla
yır. Fransada Birinci Fransiskin ordonansı (qərarı) və İngiltə
rədə 1624-cü ildə qəbul olunmuş qanun kilsənin sığınacaq 
vermək hüququnu ləğv etmişdilər. 1760-cı ildə Roma Papa
sının bullası əsasında (bulla - orta əsrlər dövründə Roma Pa
pasının əsas möhürlü sənədi olmuşdur) fərarilərin edam 
olunmamaq və ya onlara ağır cəza verməmək şərti ilə sığına- 
caqlardan geri qaytarılmasına aid sərəncam verilmişdir. Belə 
tipli sərəncamlar 1794-cü ildə Prussiyada, 1804-cü ildə Vür- 
temberqdə (Almaniya), 1827-ci ildə isə Saksoniyada veril
mişdir.

Müasir sığınacaq hüququ öz vətənində müəyyən səbəblər
dən təqiblərə məruz qalmış şəxsə təqdim olunan xüsusi hü
quqi statusdur. Bir çox ölkələrin qanunvericilik sisteminə 
uyğun olaraq ərizəçi sığınacağın alınması ilə bağlı sorğusunu 
yalnız sığınacaq istədiyi dövlətin ərazisində olanda təqdim 
edə bilər.

1928-ci ildə VI Panamerikan konfransında diplomatik hü
quq məsələlərinə dair konvensiyalar qəbul olunmuşdur. Bura 
diplomatik vəzifəli .şəxslər haqda, konsul vəzifəli şəxslər 
haqda, sığınacaq hüququ haqda konvensiyalar aid idi.

1967-ci ildə, dekabr ayının 14-dü BMT-nin Baş Assamb
leyası tövsiyə xarakterli “Ərazi sığınacağı haqda Deklarasi- 
ya”nı qəbul etmişdir. 1977-ci ildə Avropa Şurası ərazi sığı



nacağı haqda deklarasiya qəbul etmişdir.
XX əsrdə Rusiyanın siyasi emiqrantları sırasında aşağıda

kıların adlarını çəkmək olar:
Vladimir Lenin (Ulyanov), Lev Trotski, Svetlana Allilu- 

yeva, Aleksandr Soljenitsın, Boris Berezovski.
XXI əsrdə Rusiyanın siyasi emiqrantları:
Aleksandr Dolmatov, Daniil Konstantinov, Vladimir 

Aşurkov.
2014-cü ildə Rusiyada siyasi emiqrantların sayı bir neçə 

yüz nəfərə çatmışdır. Onların bir çoxu Ukraynada və Avropa 
ölkələrində məskunlaşmışdılar.

Siyasi qaçqın statusunun alınmasına iddialı olan vətəndaş
lar üçün ən populyar ölkələr aşağıdakılardır:

Fransa. Burada siyasi qaçqınlara kifayət qədər cəlb edici 
sosial təminat sistemi təqdim olunur: pulsuz tibbi xidmət, 
müavinətlərin verilməsi, ödənişsiz təhsil, fransız dili kursu 
və s.

■ • İngiltərə. Burada məqsədli ödəmələrin geniş spektri möv
cuddur və bunlardan ən vacibi tanınmış Britaniya universi
tetlərində (Kembridc, Oksford) ödənişsiz təhsil almaq imka
nının təqdim olunmasıdır.

Dövlətləri siyasi qaçqınların axınından sığortalamaq üçün 
onların statusu əsas normativ akt olan BMT -nin Konvensi
yasının köməkliyi ilə tənzimlənir. Belə qənaətə gəlmək olar 
ki, başqa ölkədə sığınacaq axtaran şəxslərin müəyyən faizini 
həyatın və sosial təminatın daha yüksək səviyyəsi cəlb edir.

“Emiqrant” və “siyasi qaçqın” anlayışları arasında müəy
yən fərqlər var. Faktiki olaraq emiqrantlar və siyasi qaçqın
lar eyni hüquqlara malikdirlər, qaçqınlarda ölkədə qalma 
müddəti ən azı 5 il çərçivəsi ilə məhdudlaşır. Siyasi qaçqın
lar başqa dövlətdən öz həyatı, azadlığı və siyasi əsaslara görə 
hüquqlarının müdafiə olunmağını sübut etməyə çətinlik çə
kirlər. Siyasi qaçqınlara və emiqrantlara sığınacağın təqdim 



olunması ciddi problemə çevrilir.
Statusun ləğv olunması aşağıdakı hallarda baş verə bilər:
1) qaçqın tərəfindən cinayətin törədilməsi;
2) qaçqının özü haqqında saxta məlumatların təqdim 

olunması və s.
İmmiqrasiya xidmətləri qaçqın statusunun alınmasını id

dia edən insanın həyatı üçün bir başa təhlükəni görmədiyi 
halda ona siyasi sığınacaq verilməyə də bilər. Belə insanlarla 
iş aparılanda fərdi yanaşma istifadə olunmalıdır.

Hər hahsı bir vətəndaşlığı olmayan və ya vətəndaşlığa 
mənsubiyyətini sübut edən dəlilləri olmayan fiziki şəxs apat- 
rid sayılır. İnsan aşağıdakı hallarda apatrid ola bilər:

1 .Anadan olanda (valideynləri apatrid olan uşaq);
2 .Dövlət tərəfindən vətəndaşlıqdan məhrum edilən şəxs. 

Dövlət tərəfindən siyasi, etnik və ya təhlükəsizlik motivləri
nə görə insan vətəndaşlığından məhrum edilə bilər;

3 .Əvvəlcədən əldə edilən vətəndaşlığın imtiyazlarının iti
rilməsi nəticəsində (məsələn, nikahda əldə edilən vətəndaş
lıq);

4 .Vətəndaşlıqdan könüllü imtina nəticəsində;
5 .Dövlətin ləğvi nəticəsində.
Apatridin statusu qaçqınlara şamil olunmur. Vətəndaşlığı 

olmayan şəxslər xarici vətəndaşlar kimi milli rejimdən istifa
də edə bilərlər, lakin onların bir sıra siyasi hüquqları olmur. 
Məsələn, belə insanlar seçkilərdə iştirak edə bilmirlər.

Tarixdə bir neçə məşhur şəxslər apatrid olmuşdur. Məsə
lən, Albert Eynşteyn, Karl Marks, Fridrix Nitşe, Harri Devis, 
İvan Bunin, Martina Navratilova.

Apatridin statusu haqqında Konvensiya 1954-cü il Sent
yabr ayının 28-i BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının Re- 
zolyusiyasma müvafiq olaraq Konferensiyada qəbul olunub 
və bu Konvensiya 1960-cı ildən qüvvəyə minib.

Bipatrid - iki və daha çox dövlətin vətəndaşlığını əldə 



edən şəxsdir. İkili vətəndaşlığın yaranmasının əsas səbəbi 
müxtəlif ölkələrin qanunvericilik sistemlərində təsdiq olunan 
vətəndaşlığın əldə edilməsi və itirilməsində fikir ayrılığıdır. 
Belə ki. ikili vətəndaşlığın yaranmasına “qan hüququ” (ana
dan olan valideynlərinin vətəndaşlığını onların harada olma
sından asılı olmayaraq qəbul edir) və “torpaq hüququ” (uşaq 
o dövlətin vətəndaşlığını qəbul edir ki, o, həmən torpağın 
ərazisində anadan olub) prinsiplərinin kolliziyası, münaqişə
si və maraqların toqquşması gətirib çıxarır.

Vətəndaşlıq məfhumu hələ qədim Afina və Romada tətbiq 
olunmuşdur. Burada vətəndaşlıq azad insanlara məxsus idi. 
Orta əsrlərdə isə vətəndaşlıq məfhumu təbəəliklə əvəz olun
du. Lakin sonrakı dövrlərdə burjua inqilabları ərəfəsində bu 
anlayış yenidən istifadə olunmağa başlandı. Qarşılıqlı hüquq 
və vəzifələr şəxs və dövlət arasındakı daimi siyasi və hüquqi 
əlaqədən irəli gəlir. Siyasi əlaqə, siyasi hakimiyyətin təşki
lində vətəndaşın iştirakı və onun siyasi hüquq və azadlıqlara 
malik olması ilə izah olunmalıdır. Vətəndaşla dövlət arasın
dakı hüquqi əlaqə daimidir. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olma
yan şəxslər isə yalnız müvəqqəti hüquqi əlaqədə olur. Dövlət 
həm əcnəbiləri, həm də vətəndaşları müdafiə edir. Lakin və- 

• təndaşları əcnəbilərdən onun dövlətlə siyasi əlaqəsinin olma
sı fərqləndirir. Əcnəbilərin siyasi sahədə hüquqları məhdud
laşdırılır. Vətəndaşlıq dedikdə, şəxsin dövlətə mənsubiyyəti, 
şəxslə dövlət arasında onların qarşılıqlı hüquq və vəzifələrin
də ifadə olunan daimi siyasi hüquqi əlaqə başa düşülür. Döv
lətin ilkin və mühüm vəzifələrindən biri Konstitusiyada nə
zərdə tutulan şəxsiyyətin konstitusion hüquqlarını və vəzifə
lərini qorumaqdan ibarətdir.

Vətəndaşlıq hüququ Azərbaycan Respublikası Konstitusi
yasının 52-ci maddəsində təsbit olunmuşdur. Burada göstəri
lir ki, Azərbaycan dövlətinə mənsub olan, onunla siyasi hü
quqi bağlılığı, habelə qarşılıqlı hüquq və vəzifələri olan şəxs 



Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Azərbaycan Res
publikası ərazisində və ya Azərbaycan Respublikasının və
təndaşlarından doğulmuş şəxs, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı olan şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı
dır. Eyni zamanda vətəndaşlıq hüququnun təminatı ilə əlaqə
dar olaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 53-cü 
maddəsində göstərilir ki, Azərbaycan vətəndaşı heç bir hal
da, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından məhrum edilə 
bilməz, ikinci bir təminat heç bir halda Azərbaycan Respub
likasından qovula və ya xarici dövlətə verilə bilməz.

Bir sıra ölkələr vardır ki, onlarda ikili vətəndaşlıq hökm 
sürür. Rusiya Federasiyası ikili vətəndaşlığı. olan ölkədir, 
tkili vətəndaşlığın yaranması nikahla bağlı meydana çıxır. 
Məsələn, qadın xarici vətəndaşla ailə qurubsa, qanunla qadın 
və nikahdan doğulan uşaq da ərin mənsub olduğu ölkənin 
vətəndaşlığını qəbul etməlidir. İkili vətəndaşlıqdan söhbət 
gedərkən həm hüquqlar, həm də vəzifələr geniş xarakter da
şıyır. Bu zaman ikili vətəndaşlığı olan şəxslər hər iki ölkədə 
hüquq və azadlıqlara malik olub, hər iki- dövlət qarşısında 
vəzifələr daşıyırlar (vergiləri ödəmək, hərbi xidmət və s.). 
Rusiya öz vətəndaşlarına federal qanuna və Rusiya ilə bağ
lanmış beynəlxalq müqavilələrə əsasən, ikili vətəndaşlıqda 
olmaq imkanı verir. Bundan fərqli olaraq, “Azərbaycan Res
publikasının vətəndaşlığı haqqında qanun”a əsasən yalnız 
Azərbaycan vətəndaşlığından danışılır.

Azərbaycan Respublikasında vətəndaşlıq Konstitusiyada 
və qanunda müəyyən olunmuş prinsiplərə əsaslanır. Bu prin
siplər vətəndaşlıqla bağlı münasibətləri tənzimləyən, qanun
vericilikdə müəyyən olunan müddəalardır. Azərbaycan Res
publikasında vətəndaşlığının prinsiplərinə daxildir:

1. Vətəndaşlığın müstəqil müəyyən olunması.
2. Vahid vətəndaşlıq prinsipi.
3. Bərabər vətəndaşlıq prinsipi.



4. Vətəndaşlıqdan məhrumetmənin yolverilməzliyi prin
sipi.

5. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının Azərbaycan 
Respublikası ərazisindən qovulmasının və ya xarici dövlətə 
verilməsinin yolverilməzliyi. .

6. Azərbaycan Respublikasının hüdudarından kənarda ya
şayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına Azərbaycan 
Respublikasının himayəçilik prinsipi.

7. Vətəndaşlığın saxlanması. Bu prinsipin mahiyyəti on
dan ibarətdir ki, şəxs Azərbaycan Respublikasının hüdudla
rından kənarda hansr müddətdə yaşamasından asılı olmaya
raq, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını saxlayır.

8. Vətəndaşlıqla bağlı beynəlxalq normaların üstünlüyü.
Vətəndaşlığın əldə edilməsi yolları
Filiasiya
Filiasiya - vətəndaşlığın anadangəlmə əldə edilməsidir. 

Burada iki prinsip var:
1) ius sanquini- qan hüququ;
2) ius soli- torpaq hüququ.
Avropa dövlətlərində ius sanquini əsas götürülür. Yəni 

burada vətəndaşlıq şəxsin mənşəyi ilə əlaqələndirilir. Şəxs 
hansı dövlətin vətəndaşından doğulubsa həmin dövlətin və
təndaşı sayılır. Bu prinsip Roma hüququndan qalıb. Belə ki, 
Qədim Romada vətəndaşlardan törənən uşaqlar tamhüquqlu 
vətəndaş sayılırdılar. Hal-hazırda Avropa dövlətləri ilə ya
naşı, bəzi Asiya dövlətlərində də bu prinsipdən istifadə olu
nur. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci mad
dəsinə görə, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarından 
doğulmuş şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. 
Deməli, Azərbaycanda da ius sanquini əsas götürülür. Lakin 
Konstitusiya həmçinin ius solini vətəndaşlığın əldə olunması 
üsulu kimi tanıyır. Latın Amerikası, Kanada. ABŞ və s. öl
kələrdə isə ius soli əsas prinsipdir.



Repatriasiya - (vətənə qayıtmaq) termini adətən məcburi 
köçkünlərə, qaçqınlara, hərbi əsirlərə, emiqrantlara onların 
vətəndaşlıq hüquqlarının bərpa edilməsində və yaxud yaşadı
ğı ölkəyə qayıtmasında istifadə olunur. Müxtəlif ölkələrdə 
repatriasiya proqramları fəaliyyət göstərir.

Qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərini araşdıran 
zaman “Azult” (və ya azulyant) fenomenini təhlil etmək la
zımdır. Azult (lat. asylum)- qaçqın statusu və ya siyasi sığı
nacaq deməkdir.

Məşğələ dərsinin sualları
1 )Siyasi sığınacaq.
2)Apatrid və bipatrid anlayışları.
3)Vətəndaşlığın əldə edilməsi yolları.
4)Repatriasiya və azult.

16. Xarici ölkələrdə qaçqınların problemləri

Bir sıra ölkələrdə qaçqın və immiqrantlarla iş sahəsində 
onlara yardımla bağlı ümummilli şəbəkələr fəaliyyət göstə
rir. Belə şəbəkələrə lokal, regional və ümummilli səviyyədə 
immiqrantların inteqrasiya sahəsində fəaliyyət göstərən yar
dım mərkəzləri aiddir.

Məsələn, Portuqaliyanın Lissabon şəhərində immiqrantla- 
ra yardımın Ümummilli Mərkəzi fəaliyyət göstərir və bu 
mərkəz aşağıdakı istiqamətlərdə tədbirlər həyata keçirir:

1 .Xarici vətəndaşların işləri üzrə xidmət;
2.Sosial sığorta xidmətləri;
3.Bu sahədə Təhsil Nazirliyinin fəaliyyəti;
4.Səhiyyə Nazirliyinin fəaliyyəti;
5.Əmək üzrə inspeksiya;
ö.İmmiqrantlara hüquqi yardım kabineti;
7 .Ailələrin birləşməsi sahəsində yardım kabineti;



8 .Sosial yardım kabineti; -
9 .Vətəndaşlığın alınması sahəsində yardım kabineti;
10 .Yaşayış məsələlərində yardım kabineti;
11 .İstehlakçıya yardım kabineti;
12.1mmiqrantların Assosiasiyalarına yardım kabineti.
Lissabonda bu mərkəz 2004-cü ildən fəaliyyət göstərir və 

müxtəlif yardımçı xidmətlər (uşaq otağı, sərgi salonu və s.) 
özündə birləşdirir.

Böyük Britaniyada 1971-ci ildə immiqrasiyanı tənzimlə
yən qanunvericilik işləri hazırlanmışdı və bu qurum “İmmig- 
ration 1971” adlandırılmışdı. Böyük Britaniyada immiqrant- 
lar “Home Office” adlanan dövlət strukturu ilə kontrakt im
zalayıblar. Həmən ofisdə 3 istiqamət üzrə tədbirlər həyata 
keçirilir:

1 .İmmiqrasiyanın təşkili;
2.Britaniyanın vətəndaşlığı məsələlərinə baxılması;
3.Sığınacaq verilməsi məsələlərinə baxılması.
Böyük Britaniyada qaçqınlara xidmətlə məşğul olan təşki

latlar fəaliyyət göstərir. Burada qaçqınların qəbulu onlara sı
ğınacaq verilməsi və bu qəbildən olan problemlər həll olu
nur. Qalan hallarda qaçqınların məsələləri ilə xeyriyyəçi və 
qeyri hökümət təşkilatları məşğul olur. Böyük Britaniyada 
qaçqınların Konsulluğu və qaçqınların Hüquqi Mərkəzi təş
kilatları fəaliyyət göstərir. Hər iki təşkilat dövlət büdcəsin
dən maliyyələşdirilir. 2002-ci ildə Böyük Britaniyada pro
fessional immiqrantların cəlb olunması proqramı elan olun
muşdur. Bu proqramda dilin bilməsi, əmək qabiliyyəti, nü
fuzlu peşəyə görə immiqrantlar bal toplayırdılar və bundan 
sonra Böyük Britaniyada çalışmaq hüququ və viza əldə edir
dilər.

Son 100 il ərzində İsveç emiqrantlar ölkəsindən immiq
rantlar ölkəsinə çevrilib. Hər 8 nəfərdən biri immiqrant və ya 
qaçqındır. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, əhalinin əksəriy



yəti İsveçə daimi yaşayış yeri əldə etmək üçün gələnlərə mü
nasibətdə yüksək səviyyəli tolerantlıq nümayiş edir. İmmiq- 
rantların sözlərinə görə İsveçdə vergilərin yüksək olması on
ların yaşayışını bir qədər çətinləşdirir.

Kanadada immiqrasiya siyasətinin aparıcı istiqamətləri il
dən- ilə dəyişir və buna iqtisadi durum bir başa təsir göstərir. 
Kanadada “Family class” kateqoriyasına aid olan immiqrant- 
lar üçün vizaların verilməsi sayı Federal Hökümət tərəfindən 
hər il artırılır. Kanadanın İmmiqrasiya Nazirliyinin məluma
tına görə 2011-ci ildən başlayaraq bu ölkə 265 000 immiq- 
rant qəbul etməyi planlaşdırır.

Avstraliyada immiqrasiya üzrə Agentlik fəaliyyət göstə
rir. Bu agentlik fərdi miqrasiya şəraitini nəzərə alaraq hər bir 
klientə yüksək səviyyəli xidmətlər təklif edir. Agentlik Avst
raliyaya əmək və biznes səbəblərinə görə miqrasiya edən in
sanlara iş axtarışını həyata keçirilməsinə köməklik göstərir.

Çexiyada 2011-ci ilin yanvar ayından xarici vətəndaşlıq 
alması haqda qanun qüvvəyə minib.

ABŞ-da miqrasiya haqqında danışanda “Green Card" 
haqqında məlumatı araşdırmaq lazımdır. ABŞ-da Yaşıl Kart 
deyilən şəxsiyyət vəsiqəsi istifadə olunur. Bu vəsiqə ABŞ-da 
daimi yaşayan və bu ölkənin ərazisində işə düzəlmə hüququ
nu verən, insanın yaşaması üçün hüququ dəstəkləyən sənəd
dir. Ailənin birləşdirilməsi, ABŞ-ın vətəndaşı ilə nikahın 
bağlanması, amerikalını işlə təmin edənin təqdimatı ilə işlə 
təmin olunması, Diversifikasiya lotereyası yaşamaq üçün 
əsas kanalları sayılır. Yaşamaq üçün hüququ xüsusi İnternet 
lotereyasında almaq olur. Bu lotereya Diversifikasiya lotere
yası adlanır. Diversifikasiya lotereyasının (DV) (“Diversity 
İmmigrant Visa’- Proqramının) məqsədlərindən biri ABŞ-da 
başqa ölkələrdən olan vətəndaşların miqrasiyasını dəstəklə
məkdir. Amma bu şərtlə ki, onlar ABŞ-da heç vaxt olmayıb
lar. Bu Proqram ABŞ-ın Konqresinin sifarişi ilə müxtəlif 



millətlərdən olan immiqrantlar üçün yaradılmışdır. DV-2019 
proqramında bütün arzu edənlər iştirak edə bilərlər. 2017-ci 
ildə verilən ərizələrə 2018-ci ilin may ayında baxılıb. Müsa
hibə və immiqrasiya vizaların verilməsi 2018-ci ilin 1 okt
yabr tarixində başlanıb və 2019-cu ilin 30 sentyabr tarixində 
bitməsi planlaşdırılıb. Lotereyada Rusiya, Ukrayna, Beloru- 
siya, Qazaxstan, Özbəkistan. Tacikistan, Türkmənistan və 
MDB-nin digər ölkələrinin vətəndaşları iştirak edə bilərlər. 
Lotereyada iştirak ödənişsizdir.

İlk “Green Card” 1940-cı ildə xarici vətəndaşların qeydiy
yata alınması aktınin nəticəsində yaranmışdır. Hər il ABŞ 
höküməti başqa dövlətlərin vətəndaşlarına ABŞ-da daimi ya
şayış və çalışmaq hüququ verən immiqrasiya vizası verir. Bu 
strategiyanın əsas məqsədi etnik müxtəlifliyi artırmaqdır. Bu 
vizanı əldə edən vətəndaş sosial müdafiə, səhiyyə, təhsil sfe
rasında xidmətlərdən istifadə edə bilər. “Green Card” əldə 
edən şəxs 5 ildən sonra Amerika vətəndaşlığını almağı tələb 
edə bilər. “Green Card’" alınandan sonra bütün vergilər ödə
nilməlidir. 18 yaşından 26 yaşa qədər olan oğlan və kişilər 
hərbi qeydiyyata düşməlidir. ABŞ immiqrasiya siyasətinin 
əsas prinsiplərindən biri bütün dünyadan keyfiyyətli əmək 
qüvvəsini cəlb etməkdir. “Green Card” alan şəxs daimi rezi
dent adlanır.

“Green Card”ın 2 növü var:
l)Şərtsiz (daimi);
2)Şərti (müvəqqəti).
Şərti "Green Card”ı ABŞ vətəndaşı ilə nikaha daxil olan 

şəxs alır və onun müddəti 2 ildir. 2 ildən sonra nikah dağıl- 
mayıbsa "Green Card” şərtsiz olur.

Məcburi miqrasiya vəziyyəti insan üçün hər zaman psixi 
travmadır. Ən çox psixoloji sarsıntı müharibə baş verəndə 
yaranır. Yaxın adamın ölümü dərin depressiya və stressə sə
bəb olur. Soyqırım təəsüratları ciddi psixoloji travmanın əsa



sını təşkil edə bilərlər.
Qaçqın vərdiş etdiyi mühiti, öz evini, əldə etdiyi əşyaları, 

öyrəşdiyi dost və qonşular dairəsini itirir. Məcburi miqrant 
“başqa dünyaya’' düşdükdən sonra yeni psixoloji iqlimə, hət
ta qohumlara uyğunlaşmaqda belə çətinliklər çəkir.

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, qaçqınlarla söhbət əs
nasında psixoloqlar belə bir qənaətə gəliblər ki, qaçqın və 
məcburi köçkünlər hər bir xırda fərqə diqqət yetirirlər. Evi
ni itirən, küllü miqdarda maddi itkilər yaşayan insanlar 
üçün bu ağır psixoloji travma ilə nəticələnir.

Qaçqınların şəxsiyyətinin əsas problemi - identikliyin 
böhranıdır. İnsan qeyri-müəyyənlik vəziyyətində olur, onun 
bütün şəxsiyyətdaxili münaqişələri kəskinləşir, şəxsiyyəti 
dezinteqrasiya vəziyyətində olur və çox vaxt bunların nəti
cəsində depressiya yaranır.

Qaçqın vəziyyətinə düşən insanlar çöx vaxt mədəni şok 
keçirirlər. Mədəni şokun əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, in
san başqa mədəni mühitə düşür və bununla bağlı idrakı, 
emosional və motivasiya uğursuzluğu və natarazlığı keçirir.

Məcburi köçkün və qaçqınla söhbət zamanı məlum olur 
ki, onlar yeni mühitə yaxınlaşmaq istəyirlər, lakin bu onlar 
üçün çox çətin olur. İnsan başqa mühitdə böyümüş olduğu
na görə əvvəlki həyat müddətində onda formalaşan adapta
siya mexanizmləri yeni mühitdə işə düşməyə də bilər. Belə 
insan müəyyən olunmuş formada ətrafdakılara reaksiya 
verməyə vərdiş edir, lakin qaçqın olandan sonra başqa mə
dəni mühitə düşdüyünə görə, diqqət mərkəzində olduğuna 
görə psixoloji narahatçılıq keçirir. Bunların hamısı mədəni 
şokun təzahürləridir və belə şok vəziyyəti uzun müddət da
vam edir. Yeni mədəniyyəti dərk edəndən sonra belə insan
lar böhrana qalib gəlirlər və özgə mədəniyyəti qəbul etmə
yə qadir olurlar. Burada qeyd etmək lazımdır ki, insanın 



başqa ölkəyə köçmək arzusu və insanın məcburi başqa öl
kəyə köçürülməsi arasında kəskin fərq var. Birinci halda in
san qarşısına yeni həyat şəraitinə uyğunlaşmaq məqsədi qo
yur, ikinci halda isə qeyri-ixtiyari məcburi formada yeni şə
raitə uyğunlaşmağa həyat onu vadar edir.

Qaçqın və məcburi köçkünlərdə travmatik şokun əsas sə
bəbləri silahlı münaqişələrin fəsadları ilə bağlıdır. Bunun 
nəticəsində məcburi miqrantların psixi sağlamlığı pozulur. 
Onlarda postravmatik stress pozuntuları müşahidə olunur 
və onlar özlərini cəmiyyətdən təcrid olunmuş kimi hiss 
edirlər. Miqrantlar depressiyaya məruz qalırlar, həyəcan 
hissi keçirirlər, onlarda çoxlu sayda psixo-somatik xəstəlik
lər olur. Qaçqın və məcburi köçkünlərdə suisidal meyllər 
yaranır. Rusiya Federasiyasında keçirilən tədqiqatların nəti
cəsinə görə başqa ölkələrdə münaqişədə qaçqın və məcburi 
köçkünlərə münasibət mənfidir. Və ona görə də insanlar 
imkan olan kimi Avropa ölkələrinə, ABŞ-a, Kanadaya, 
Avstraliyaya köçürlər.

Qaçqın və miqrantlara sosial-psixoloji yardımla yanaşı 
tibbi və hüquqi yardım göstərilməlidir. Amma ən effektiv 
dəstək - psixoloji dəstəkdir və belə insanlarda yaranan və
ziyyət yüksək psixoloji sabitlikdir.

Çox vaxt insanlar yeni ölkəyə böyük ümidlə gəlirlər və 
bunlar hesab edirlər ki, bütün problemlərini burda həll edə 
bilərlər. Lakin bir neçə il keçdikdən sonra məlum olur ki, 
onlar əksər hallarda özlərinə güvənməli olurlar. Qaçqın və 
məcburi köçkünlər gəldikləri yeni ölkədə çox mürəkkəb iq
tisadi problemlərlə üzləşirlər: işsizlik, yoxsulluq çox vaxt 
onların həyatını müşayət edir. Miqrantlarla, qaçqın və məc
buri köçkünlərlə sosial iş aparanda mütəxəssislər onlara 
gündəlik həyatda yardımın göstərilməsi sahəsində profes
sional fəaliyyəti həyata keçirirlər. Bu iş qaçqın və məcburi 



köçkünlərin, immiqrantların yeni etnik mühitdə sosial funk- 
siyalaşmasının qabiliyyətinin adaptasiyası və bərpa olun
ması, müstəqil həyata qayıdışı və böhranlı vəziyyətin qarşı
sının alınması sahəsində aparılır.

Məşğələ dərsinin sualları
1) Portuqaliyanın Lissabon şəhərində immiqrantlara yar

dımın Ümummilli Mərkəzinin fəaliyyəti.
2)Böyük Britaniyada “Home Office” adlanan dövlət 

strukturu.
3)Avstraliyada immiqrasiya üzrə Agentliyin fəaliyyəti. 
4)ABŞ-da Yaşıl Kart deyilən şəxsiyyət vəsiqəsi.

17. Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və məcburi 
köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi 
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi - qaçqınların və 
məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdırılması, repat
riasiyası, sosial müdafiəsi, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 
onların sosial, mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 
üçün əsas məsul dövlət orqanıdır. Azərbaycan SSR Ali So
veti Rəyasət Heyətinin 1989-cu il’ 19 Sentyabr tarixli Fərma
nı ilə daimi yaşayış yerlərinin tərk etməyə məcbur olmuş 
şəxslərin qəbulu, yerləşdirilməsi və güzəranları ilə əlaqədar 
məsələləri həll etmək və bu sahədə respublikanın sovet, tə
sərrüfat, inzibati və ictimai təşkilatlarının fəaliyyətlərini əla
qələndirmək məqsədilə “Daimi yaşayış yerlərini tərk etməyə 
məcbur olmuş şəxslərlə iş üzrə Azərbaycan SSR Dövlət Ko
mitəsi” kimi yaradılmışdır. 1992-ci ildə Azərbaycan Respub
likasının “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haq
qında” qanununun qəbul edilməsi ilə əlaqədar olaraq Komi
tənin adının adı çəkilən qanunun tələblərinə uyğunlaşdırıla- 



ması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
1993-cü il 5 yanvar tarixli 396 nömrəli Fərmanı ilə “Daimi 
yaşayış yerlərini tərk etməyə məcbur olmuş şəxslərlə iş üzrə 
Azərbaycan SSR Dövlət Komitəsi”nin adı dəyişdirilərək 
“Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Ko
mitəsi” adlandırılmışdır.

21 aprel 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Azərbaycan Res
publikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 
Dövlət Komitəsinin sədri vəzifəsinə Rövşən Şükür oğlu Rza
yev təyin olunub. Bu tarixə qədər Komitənin sədri vəzifəsin
də Əli Həsənov çalışırdı.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 fevral 
tarixli 187 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Əsasnaməyə 
uyğun olaraq Komitənin əsas vəzifələri qaçqınların, və məc
buri köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdırılması, repatriasi
yası, sosial müdafiəsi, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə on
ların sosial, mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, Azər
baycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş 
qaydada və əsaslarla “qaçqın” və ya “məcburi köçkün” statu
su, həmin statusu təsdiq edən sənəd (vəsiqə) vermək və bu 
statusdan məhrum etmək, qaçqın və məcburi köçkün düşmüş 
şəxslərin hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulması faktının 
beynəlxalq və yerli ictimaiyyətə çatdırılmasını aidiyyəti icra 
hakimiyyəti orqanları vasitəsilə həyata keçirmək, məskunlaş
ma yerləri üzrə qaçqınların və məcburi köçkünlərin uçotunu 
aparmaq, onlar haqqında vahid informasiya bazasının yara
dılmasını təşkil etmək, müvəqqəti məskunlaşdıqları yerlərdə 
və repatriasiya dövründə müxtəlif növ reabilitasiya və rein- 
teqrasiya tədbirlərini həyata keçirmək, məşğulluğun artırıl
ması, yoxsulluğun azaldılması, qaçqınların və məcburi köç
künlərin məcburi tərk etdikləri yaşayış yerlərinə qayıtmaları
na şərait yaratmaq məqsədi ilə müvafiq dövlət orqanları, 



beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları ilə məqsədyönlü iş 
aparılması, onlar üçün mənzil və sosial obyektlərin, təmir-ti
kinti işlərinin aparılması, tikinti obyektlərini müvafiq layihə- 
smeta sənədləri ilə təminatı və s. problemlərin həlli sahəsin
də dövlət siyasətinin formalaşmasında iştirak etmək və onun 
həyata keçirilməsini təmin etməkdən ibarətdir.

Komitənin hüquqlarına qaçqınların, məcburi köçkünlərin 
və “qaçqın” statusu almaq niyyətində olan (sığınacaq axta
ran) şəxlərin problemlərinin həlli üzrə aidiyyəti dövlət or
qanlarına təkliflər vermək, onların qarşısında məsələ qaldır
maq, həmin şəxslərin miqrasiyası sahəsində dövlət və qeyri- 
hökumət təşkilatları ilə birgə müvafiq tədbirlər görmək, ko
mitənin səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər üzrə qanunverici
lik aktlarının layihələrini hazırlayıb müvafiq dövlət orqanla
rına təqdim etmək, məcburi köçkünlərə aylıq yemək xərcləri 
üçün müavinətin və yardımın ünvanh çatdırılmasına nəzarət 
etmək, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada səlahiy
yətlərinə dair məsələlərin icrası ilə bağlı təlimatlar, qaydalar 
və digər normativ sənədlər hazırlayaraq müvafiq orqanları 
ilə razılaşdırmaqla təsdiq etmək, xarici, yerli, hüquqi və fizi
ki şəxslərdən qrant və yardımlar almaq və s. daxildir.

Komitənin məlumatına görə Azərbaycanda 1 200 000 - 
dək qaçqın və məcburi köçkün vardır.

Azərbaycan Respublikasında Qaçqınların və Məcburi 
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə 
qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi ilə əla
qədar qəbul edilmiş normativ-hüquqi sənədlər (oktyabr 
2003- oktyabr 2008-ci illər) aşağıdakılardır:

Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi ilə 
bağlı hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə ölkə 
Prezidenti tərəfindən 18 fərman və sərəncam imzalanmış, 
Milli Məclis tərəfindən 2 qanun, Nazirlər Kabinetinin isə 64 
qərar və sərəncamı qəbul edilmiş, Azərbaycan Respublikası 



Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli Sərəncamı 
ilə “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin 
yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət 

‘ Proqramı” və 2007-ci il 31 oktyabr tarixli 2475 nömrəli Sə
rəncamı ilə həmin Dövlət Proqramına edilmiş Əlavələr təs
diq edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005- 
ci il 1 fevral tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası 
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Ko
mitəsi haqqında Əsasnamə təsdiq edilmişdir. Beynəlxalq təc
rübə nəzərə alınmaqla, yaradılmış milli qanunvericilikdə 
qaçqınların və məcburi köçkünlərin aşağıdakı imtiyazları 
təsbit edilmişdir.

Qaçqınlar:
- “Azərbaycan Respublikasının Vətəndaşlığı haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 5-ci maddəsinə əsasən 
1988-ci il yanvarın 1-dən 1992-ci il yanvarın 1-dək Azərbay
can Respublikasının ərazisində məskunlaşmış qaçqınlar 
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları hesab edilirlər, la
kin onlar siyasi mənada “qaçqın” statusunu və öz ölkələrinə 
qayıtmaq hüququnu saxlayırlar;

- Mənzil və ya ev alqı-satqısı zamanı notarial rüsumlardan 
azaddırlar;

- Təhsil Nazirliyinin 2004-cü il kollegiya qərarına əsasən 
Ermənistandan olan. 1988-1992-ci illərdə anadan olmuş qaç
qınlar dövlət ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil 
haqqını ödəməkdən azaddırlar;

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul 
tarixli 298 nömrəli Sərəncamının 3-cü bəndinə əsasən özəl 
müəssisələrin, ali və orta ixtisas təhsili məktəblərinin rəhbər
lərinə tövsiyə olunmuşdur ki. qaçqın və məcburi köçkünlərin 
işlə təmin olunması və təhsil haqqının ödənilməsində güzəşt
lərin verilməsi məsələlərində onlara lazımi kömək etsinlər.

• . Məcburi köçkünlər:



- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul 
tarixli 298 nömrəli “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin ya
şayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırıl
ması üzrə Dövlət Proqramf’nm təsdiq edilməsi haqqında Sə
rəncamının 2-ci bəndinə əsasən məcburi köçkünlərin 1992- 
1998-ci illərdə mülkiyyət formasından asılı olmayaraq mü
vəqqəti məskunlaşdıqları ictimai binalardan, mənzillərdən, 
torpaq sahələrindən və digər obyektlərdən çıxarılması onlar 
öz doğma yurdlarına qayıdana, həmçinin müvəqqəti yaşa
maq məqsədilə yeni qəsəbələrə və evlərə köçürülənədək da
yandırılır;

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul 
tarixli 298 nömrəli Sərəncamının 3-cü bəndinə əsasən özəl 
müəssisələrin, ali və orta ixtisas təhsili məktəblərinin rəhbər
lərinə tövsiyə olunmuşdur ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin 
işlə təmin olunması və təhsil haqqının ödənilməsində güzəşt
lərin verilməsi məsələlərində onlara lazımi kömək etsinlər;

- kommunal və digər xidmət haqları (elektrik enerjisi, təbii 
qaz, içməli su, telefon abunə haqqı) ödəməkdən azaddırlar;

- təbii qazla təmin olunmayan şəhər və rayonlarda müvəq
qəti məskunlaşanlara payız-qış mövsümündə 40 litr miqda
rında aylıq ağ neft yanacağı verilir;

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 av-' 
qust tarixli Sərəncamına əsasən dövlət ali və orta ixtisas təh
sili müəssisələrində ödənişli formada təhsil alan məcburi 
köçkünlər təhsil haqqını ödəməkdən azaddırlar;

- Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu istisna 
olunmaqla, respublikanın digər ərazilərində müvəqqəti məs
kunlaşmış 146 min məcburi köçkünə aylıq ərzaq yardımı 
göstərilir;

- orta ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan'məcburi köç
kün şagirdlər dərsliklərlə pulsuz təmin olunurlar;

- büdcədən maliyyələşdirilən müəssisələrdə, təşkilatlarda 



çalışmış, özlərindən asılı olmayan səbəblərə görə iş yerlərin
dən məhrum olmuş və işlə təmin olunmamış 15 min nəfər 
məcburi köçkünə 1994-cü ilin may ayından orta aylıq əmək
haqqı ödənilməsi təmin edilmişdir.

Məşğələ dərsinin sualları
l)Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi 

Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin yaranma tarixi.
2)Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi 

Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin hüquqları.
3)Azərbaycan Respublikasında qaçqınların və məcburi 

köçkünlərin imtiyazları.

18. Azərbaycan Respublikasında qaçqın və 
məcburi köçkünlərlə aparılan işlər

XX əsrin 80-ci illərinin sonlarında dünyada baş verən də
yişikliklər, sosializm sisteminin çökməsi milli problemlərin 
çoxunun həll olunmadığı keçmiş Sovet İttifaqında etnik-si- 
yasi münaqişələrə səbəb oldu. Bir sıra ölkələrin ərazilərində 
etnik-separativ ocaqlar yaranmağa başlandı. Belə münaqişə
lərdən Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində 
qondarma “Dağhq Qarabağ” problemi öz kəskinliyi ilə seçi
lir. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi yaranandan sonra 
Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkün ordusu yarandı və 
bu da ölkənin ictimai həyatına öz mənfi təsirini göstərdi.

Ulu öndər, ümummilli lider Heydər Əliyev hər zaman 
Azərbaycanın üzləşdiyi humanitar fəlakət probleminin bey
nəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində uğurlu nailiy
yətlərə imza atdı.-Görülən işlər sayəsində 1993-2004-cü il
lərdə ayrı-ayrı dövlətlər, maliyyə qurumları, beynəlxalq hu
manitar və inkişaf təşkilatları tərəfindən qaçqın, məcburi 
köçkün və aztəminatlı əhaliyə müxtəlif layihələr üzrə 640 



milyon ABŞ dollarından çox həcmdə humanitar yardım gös
tərildi. 1999-cu ildə ümummilli liderin BMT-nin “Ümum
dünya Ərzaq Proqramı” təşkilatının baş qərargahına müra-' 
ciətinə əsasən həmin təşkilatın Azərbaycanda fəaliyyət müd
dəti müstəsna hal kimi 2005-ci ilin sonuna qədər uzadıldı. 
Ulu öndərin xarici səfərlərində də bu məsələ daim ön planda 
yer alırdı və qaçqınların, məcburi köçkünlərin problemləri
nin həlli istiqamətində konkret nəticələrə nail olunurdu. Hey
dər Əliyevin 1997-ci ildə İtaliyaya səfəri zamanı əldə olun
muş razılığa əsasən İtaliyanın ENİ şirkəti tərəfindən Azər
baycanda yurdlarından didərgin düşmüş şəxslər və məcburi 
köçkünlər .layihəsi çərçivəsində 2,2 milyon ABŞ dolları həc
mində ayrılmış qrant vəsaiti hesabına 1999-cu ilin noyabr 
ayında Azərbaycan hökuməti, “ACİP Azərbaycan” Ortaq 
Şirkəti. İtaliyanın ENİ şirkəti və BMT QAK arasında imza
lanmış üçtərəfli müqaviləyə əsasən məcburi köçkünlər üçün 
Xanlar rayonunda 234 ailə üçün 253 ev v.ə sosial obyektlər. 
Beyləqan rayonunda 110 ailə üçün 124 ev və sosial obyekt
lər inşa edildi, Ağcabədi rayonu ərazisində Laçın qış yataq
larında (Taxtakörpü) 35 obada 5600 nəfər üçün su xətləri çə
kildi. Lakin qaçqın və məcburi köçkünlərin üzləşdikləri 
problemlərin həllində əsas missiya məhz Azərbaycan dövlə
tinin öz üzərinə düşürdü. Digər tərəfdən o da qeyd edilməli
dir ki. bu problemlərin yarandığı ilk illərdən fərqli olaraq, öl
kəmizə yardım göstərən humanitar təşkilatlar sonradan sözü
gedən sahədə fəaliyyətlərini azaltmağa başladılar.

2001-ci ildə bir sıra beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qaç
qın, məcburi köçkün və aztəminatlı əhaliyə ərzaq yardımı 
göstərilməsi proqramı ümumiyyətlə dayandırıldı. Lakin Döv
lət Neft Fondundan ayrılmış vəsaitlər də nəzərə alınmaqla, 
hökumət bu sahə üzrə çəkilən xərclərin nəinki azalmasına im
kan verdi, əksinə, onların miqdarını daha da artırdı. ’ ■

Ölkədə iqtisadi problemlərin mövcudluğuna baxmayaraq, 



yaranan hər bir cüzi iqtisadi imkanı xalqımızın ümummilli 
lideri daim ilk növbədə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial 
problemlərinin həllinə yönəltmiş, problemin siyasi yolla həl
li üçün bütün imkanlarını səfərbər etmişdi. Məhz ümummilli 
lider Heydər Əliyevin uğurlu xarici siyasəti sayəsində bey
nəlxalq ictimaiyyətdə bu problemə olan münasibət Azərbay
can həqiqətlərinə uyğun olaraq dəyişdiyindən problemin əsl 
mahiyyəti düzgün dərk edilməyə başlandı və tədricən Azər
baycan problemlə əlaqədar öz mövqeyini möhkəmlətdi.

Ölkədə olan qaçqınların, məcburi köçkünlərin, “qaçqın” 
statusu almaq niyyətində olan (sığınacaq axtaran) şəxslərin 
sosial problemlərinin operativ həlli və vahid mərkəzdən ida
rə olunması məqsədi ilə 1998-ci ilin noyabrında Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin strukturunda Baş nazirin 
müavini. Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 
Dövlət Komitəsinin sədri vəzifəsi təsis edilmişdir.

Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi ilə 
əlaqədar beynəlxalq normalara uyğun tam hüquqi baza yara
dıldı, ölkə Prezidenti tərəfindən 43 Fərman və Sərəncam im- 

' zälandı, Milli Məclis 23 Qanun. Nazirlər Kabineti isə 192 
qərar və sərəncam qəbul etdi.

Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq humanitar təşki
latların fəaliyyətini əlaqələndirmək məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 1995-ci il 15 yanvar tarixli 144 
nömrəli Sərəncamı ilə Beynəlxalq Humanitar Yardım üzrə 
Respublika Komissiyası yaradılmış və 2010-cu il 5 mart ta
rixli 785 nömrəli Sərəncamla həmin Komissiyanın yeni tər
kibi təsdiq edilmişdir. Komissiya öz fəaliyyətini Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının qaçqınların, məc
buri köçkünlərin və miqrasiya problemləri üzrə şöbəsi vasi
təsilə həyata keçirir.

“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində kö
çürülmüş şəxslərin) statusu haqqında” Azərbaycan Respubli- 



kaşının Qanunda istifadə edilən əsas anlayışlar aşağıdakı 
mənaları daşıyır:

•qaçqın - Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayıb, 
irqi əlamətinə, milliyyətinə, dini etiqadına, müəyyən sosial 
qrupa mənsubluğuna və ya siyasi əqidəsinə görə təqiblərin 
qurbanı olmaq barəsində tam əsaslı ehtiyat üzündən vətənda
şı olduğu ölkədən kənarda qalan və eyni ehtiyat üzündən hə
min ölkənin himayəsindən istifadə edə bilməyən və ya istifa
də etmək istəməyən, yaxud müəyyən vətəndaşlığı olmayıb 
oxşar hallar nəticəsində əvvəl adətən yaşadığı ölkədən kə
narda qalan, ehtiyat üzündən oraya qayıda bilməyən və ya 
qayıtmaq istəməyən şəxsdir;

•məcburi köçkün (ölkə daxilində köçürülmüş şəxs) - 
Azərbaycan Respublikası ərazisində hərbi təcavüz, təbii və 
texnogen fəlakət nəticəsində daimi yaşayış yerini tərk etmə
yə məcbur olub başq’a yerə köçmüş şəxsdir.

Başqa ölkədəki daimi yaşayış yerini bu maddənin birinci 
hissəsində göstərilən əsaslara görə tərk etməyə məcbur olub 
Azərbaycan Respublikasına gəlmiş Azərbaycan Respublikası 
vətəndaşına müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə 
məcburi köçkün statusu verilə bilər.

1 iyul 2004-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev ‘‘Qaçqınların və məcburi köçkünlə
rin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun ar
tırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında 
Sərəncam imzalayıb.

31 oktyabr 2007-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli Sərəncamı 
ilə təsdiq edilmiş “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşa
yış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması 
üzrə Dövlət Proqramf’na əlavələr edilməsi haqqında Azər
baycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı imzalanıb.

21 fevral 2011-ci il tarixində Məcburi köçkün ailələrinin



mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair əlavə təd
birlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sə
rəncamı imzalanıb.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu mad
dəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, məcburi köçkünlər və 
onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsini gücləndir
mək və onlara dövlət qayğısını artırmaq məqsədi ilə Azər
baycan Respublikası Prezidenti İlham Əlyev qərara alıb ki, 
məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün va
hid aylıq müavinətin məbləği 2018-ci il martın 1-dən 10 faiz 
artırılsın.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Koman
dan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 2016-cı ilin aprel 
ayında aparılmış uğurlu hərbi əməliyyatlardan sonra Cəbra
yıl rayonunun Çocuq Mərcanlı kəndində insanların təhlükə
siz yaşamı mümkün olmuşdur. Cəbrayıl rayonunun Çocuq 
Mərcanlı kəndi erməni silahlı birləşmələrinin işğalından 
azad edildikdən və burada insanların təhlükəsiz yaşaması 
mümkün olduqdan sonra kənd sakinlərinin öz doğma yurdla
rına qayıtması üçün həmin ərazilərdə əsaslı yenidənqurma və 
bərpa işlərinə başlanmışdır. İlkin mərhələdə 10 hektar ərazi
də geniş tikinti-bərpa və abadlıq-quruculuq işləri aparılmış, 
ümumi sahəsi 3850 kvadratmetr olan 50 fərdi yaşayış evi, 96 
şagird yerlik ümumtəhsil məktəbi, məscid, elektrik yarıms
tansiyası, hidrometeoroloji stansiya inşa edilmiş, qaz, elekt
rik, içməli su xətləri, ümumi uzunluğu 9 kilometr olan avto
mobil yolu çəkilmişdir.

Bu istiqamətdə işlərin davam etdirilməsinin vacibliyini və 
respublikamızın müxtəlif bölgələrində məskunlaşmış Çocuq 
Mərcanlı kənd sakinlərinin öz doğma yurdlarına qayıtmaq 
barədə müraciətlərini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublika
sı Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev 



qərara alıb ki, Cəbrayıl rayonunun Çocuq Mərcanlı kəndində 
tikinti-bərpa və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilmə
si, o cümlədən 100 fərdi yaşayış evinin, uşaq bağçasının, hə
kim məntəqəsinin, digər zəruri sosial və infrastruktur ob
yektlərinin tikintisi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 
2017-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan 
Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri 
üzrə Dövlət Komitəsinə 9,0 (doqquz) milyon manat ayrılsın.

Təhsil naziri ümumi təhsil müəssisələrində 2017-2018-ci 
tədris ilinin ilk dərs məşğələsi haqqında əmr imzalayıb. Təh
sil Nazirliyindən APA-ya verilən xəbərə görə, əmrə əsasən, 
ümumi təhsil müəssisələrində 2017-2018-ci tədris ilinin ilk 
dərs məşğələsi “Çocuq Mərcanlı - tarixi qayıdışın başlanğı
cı” mövzusuna həsr olunacaq. Məqsəd Çocuq Mərcanlı kən
dinin bərpası ilə cəmiyyətdə yaranan ruh yüksəkliyinin uşaq 
və gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində mühüm əhəmiyyət 
kəsb etdiyini nəzərə alaraq, onlara Azərbaycan ordusunun 
2016-cı il aprel döyüşlərində göstərdiyi qəhrəmanlıqlar və 
işğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza qayıdışın rəmzinə 
çevrilən Çocuq Mərcanlı kəndi haqqındä daha dolğun məlu
matlar verilməsini təmin etməkdir. Naxçıvan MR Təhsil Na
zirliyinə, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinə, Gəncə Şəhər 
Təhsil İdarəsinə, rayon (şəhər) təhsil şöbələrinə, Təhsil Na
zirliyinin birbaşa tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələrinin 
direktorlarına'tapşırılıb ki, 2017-2018-ci tədris ilində ilk dərs 
məşğələsinin “Çocuq Mərcanh-tarixi qayıdışın başlanğıcı” 
mövzusunda keçirilməsi ilə əlaqədar ümumi təhsil müəssisə
lərində müvafiq hazırlıq işləri aparılmaqla ilk dərslərin şa
girdlərin ifasında Azərbaycanın Dövlət himni ilə başlanması
nı, mövzu ilə bağlı şagirdlərə onların yaş xüsusiyyətlərinə 
uyğun məlumatların çatdırılmasını təmin etsinlər. Bundan 
əlavə, həmin dərslərdə 2016-cı ilin aprel döyüşlərində Azər



baycan ordusunun qəhrəmanlığı, Lələtəpə əməliyyatında qa
zanılmış qələbənin tarixi əhəmiyyəti, prezident, Ali Baş Ko
mandan İlham Əliyevin torpaqların işğaldan azad edilməsi 
istiqamətində genişmiqyaslı fəaliyyəti, Cəbrayıl rayonu Ço
cuq Mərcanlı kəndinin bərpası və yerli əhalinin buraya köçü
rülməsi ilə başlanan böyük qayıdışın siyasi və sosial mahiy
yəti barədə şagirdlərə zəruri məlumatların verilməsini təmin 
etsinlər, həmçinin ümumtəhsil məktəblərində keçiriləcək 
“Bilik günü”ndə və ilk dərslərdə Qarabağ müharibəsi iştirak
çılarının və əmək veteranlarının, ədəbiyyat və incəsənət xa
dimlərinin, rayon (şəhər) təşkilatlarının rəhbər işçilərinin, ic
timaiyyətin, eləcə də şəhid ailələrinin nümayəndələrinin, sa
biq məzunların iştirakını, ilk dərslərin yerli KİV-lərdə işıq
landırılmasını təmin etsinlər.

Dövlət başçısının 2017-ci il yanvarın 24-də imzaladığı 
“Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilmiş Çocuq Mərcanlı 
kəndinin bərpası haqqında” sərəncamı xüsusi əhəmiyyətə 
malik sənəd oldu. Azərbaycan Prezidentinin imzaladığı sə
rəncama əsasən, bu yaşayış məntəqəsi bərpa olundu və müa
sir infrastruktur formalaşdırılaraq insanların doğma torpaqla
rında rahat və təhlükəsiz yaşamasına şərait yaradıldı. Ərazi
lərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin mütə
xəssisləri qısa müddətdə 2 milyon 600 min kvadratmetr əra
zinin minalardan, partlamamış döyüş sursatlarından təmiz
lənməsini həyata keçirdi, həmin ərazilər yaşayış üçün əlve
rişli vəziyyətə gətirildi. Birinci mərhələdə kənddə 10 hektar 
ərazidə 50 fərdi evin və müvafiq infrastrukturun tikintisi 
aparılıb. Tikilmiş evlərə Cəbrayıl rayonunun Çocuq Mərcan- 
h kəndindən olan, əsasən Bakı şəhərində müvəqqəti məskun
laşmış məcburi köçkünlər köçürüləcək. Ümumi sahəsi 3850 
kvadratmetr olan evlərin 20-si ikiotaqlı, 25-i üçotaqlı, 5-i isə 
dördotaqlıdır.

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı, Prezident İlham



Əliyev həmişə olduğu kimi, təmas xəttinə yaxın olan yaşayış 
məntəqələrinin infrastrukturunun, orada yaşayan Azərbaycan 
vətəndaşlarının məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasını daim 
diqqət mərkəzində saxlayır. Kəndin bərpası dövlət başçısının 
bu sahəyə diqqətinin daha bir göstəricisidir. Azərbaycanda 
hər bir vətəndaşın layiqli həyat tərzinin təmin edilməsi key
fiyyətcə yeni mərhələdə milli ideyanın mahiyyətində qərar
laşmış praktik məqsədlərdir. Cəbrayıl rayonunun Çocuq 
Mərcanlı kəndinin bərpası vaxtilə orada yaşamış soydaşları
mızda böyük ruh yüksəkliyi yaradıb.

Məşğələ dərsinin sualları
l)Azərbaycan Respublikasında qaçqınların., məcburi köç

künlərin, “qaçqın” statusu almaq niyyətində olan (sığınacaq 
axtaran) şəxslərin sosial problemləri.

2)“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində 
köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqında” Azərbaycan Res
publikasının Qanunda istifadə edilən əsas anlayışlar.

3/‘Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin 
yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət 
Proqramı”nın mahiyyəti.

4)Cəbrayıf rayonunun Çocuq Mərcanlı kəndinin bərpası 
sahəsində aparılan işlər.

19. Davamlı insan inkişafı və qaçqın və 
məcburi köçkünlərin sosial vəziyyəti

İnsanın inkişafı onun milli, dini, cinsi və ərazi mənsubiy
yətindən asılı olmalıdır. Hər bir fərd inkişaf etməyə səy gös
tərməli, başqa millətlərlə qarşılıqlı əlaqədə olmah, müxtəlif 
istiqamətlərdə (iqtisadiyyat, siyasət) əməkdaşlıq etməlidir. 
Belə siyasətin həyata keçirilməsində BMT-nin İnkişaf Proq
ramı əhəmiyyətli rol oynayır. Sağlamlıq və təhsil sahəsində 



aparılan islahatlar ümumi inkişafa böyük təkan verir.
Davamlı inkişaf dedikdə elə inkişaf başa düşülür ki, indiki 

nəsillərin tələbini ödəyir, lakin gələcək nəsillərin tələbinin 
ödənilməsini təhlükə altına almır.

Davamlı İnkişaf Konsepsiyasının əsas ideyası sosial-iqti
sadi və ekoloji inkişafın qarşılıqlı bağlılığı üçün şərait və 
mexanizmlərin yaradılması, təbii mühitin problemlərinin so
sial-iqtisadi proseslərlə vəhdətdə baxılmasıdır.

Davamlı inkişaf konsepsiyası beş əsas prinsipə əsaslanır.
1.Bəşəriyyət həqiqətən inkişafa davamlı və uzunmüddət 

mövcud olmaq xarakteri verə bilər.
2 .Təbii resursların istismarı sahəsindəki məhdudlaşmalar 

nisbi xarakterlidir. Onlar texnika və sosial təşkilin müasir sə
viyyəsi ilə, eyni zamanda biosferin insan fəaliyyətinin nəti
cələrini aradan qaldırmaq qabiliyyəti ilə əlaqədardır.

3 . Bütün insanların adi təlabatlarım ödəmək və hamının 
gələcək yaxşı həyata olan ümidinin reallaşdırılmasına şərait 
yaradılması zərurət olmalıdır.

4 .Böyük vasitələrə (kapital və maddi) malik olanların hə
yat tərzini planetin ekoloji imkanları ilə, xüsusilə enerji is
tehlakı ilə uzlaşdırmaq lazımdır.

5. Əhali artımının sayı və tempi Yerin qlobal ekosistemi
nin dəyişməyə meylli istehsal potensialı ilə uzlaşdırılmalıdır.

Davamlı insan inkişafının əsas göstəriciləri aşağıdakılardır
IjSağlamlıq göstəriciləri;
2)İqtisadi göstəricilər;
3)Təhsil göstəriciləri.
Bu göstəricilər davamlı insan inkişafını səciyyələndirən 

əsas amillərdən biri olmaqla dünyanın müxtəlif inkişaf etmiş 
və inkişaf etməkdə olan ölkələrində fərdi göstəricilər əsasın
da hesablanır. BMT-nin təklifinə əsasən sağlamlıq göstərici
ləri aşağıdakılardır:

l)Uzunömürlülük - burada istifadə edilən göstərici orta 



ömür müddətidir. Azərbaycanda 71,9 orta ömür müddətidir. 
Orta ömür müddəti ömrün uzunluğunun tibbi xidmətlərlə tə
min olunmasını, həmin xidmətlərdən əhalinin bütün təbəqə
lərinin eyni dərəcədə bərabər hüquqlu istifadə etməsini və 
bəhrələnməsini əks etdirən göstəricidir; ■

2)Müəyyən yaşa ehtimalı olmayan əhalinin sayı. Həmin 
göstəricidən bir qayda olaraq əhalinin yoxsulluq əmsalının 
hesablanmasında onun əmsallarının təyin edilməsində istifa
də olunur. Yoxsulluq ölkə əhalisinin müəyyən hissəsini sağ
lam və uzun müddətli ömür sürməkdən məhrum edir. Yox
sulluq göstəricisinin təyin edilməsi məqsədi ilə əsas göstərici 
kimi inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün 40, inkişaf etmiş öl
kələr üçün isə 60 yaşına çatmaq ehtimalı olmayan əhalinin 
% nəzərə alınır;

3)Tibbi xidmətlərdən istifadə etmək imkanından məhrum 
olan əhalinin %;

4)Təmiz içməli sudan istifadə etmək imkanından məhrum 
olan əhalinin %;

5)Beş yaşma qədər olan uşaqların boy inkişafı və çəkidən 
qalması;
’ 6)Təhsil alan 6-24 yaşlı gənclərin əhalinin neçə % təşkil 
etməsi.

Davamlı insan inkişafı konsepsiyasının mahiyyətini xa
rakterizə edən şərtlərdən ən başlıcası ölkədə təhsilin səviyyə
si sayılır. Təhsil savadlılıq səviyyəsi ilə səciyyələnir. Savad
lılıq dərəcəsini insanın gündəlik həyatına aid məlumatlar əl
də etməsi və intellektual səviyyəsini artırmaq üçün oxumaq, 
oxuduğunu başa düşmək və mətni yazmaq qabiliyyəti səciy
yələndirir.

İnsan inkişafını qiymətləndirərkən yoxsulluğun səviyyəsi
ni müəyyən etmək məqsədi ilə savadsızlıq da nəzərə alınır. 
Savadsızlığın 2 növü olur:

l )Ümumi savadsızlıq (tamamilə yazıb oxuya bilməmək);



2)Funksional savadsızlıq (funksional savadsızlıq zamanı 
müəyyən yazılı mətnləri oxuya bilmələrinə baxmayaraq on
ların həmin mətnlərin mahiyyətini ya tamamilə dərk edə bil
məməsi, ya da bu sahədə çətinlik çəkməsi).

İnsan inkişafının əsas göstəricilərindən biri iqtisadi göstə
ricilərdir. Yəni adam başına düşən gəlirlərin miqdarı. Bu 
göstərici adam başına düşən ümumdaxili məhsul kimi səciy
yələnir. İnsan inkişafını xarakterizə edən iqtisadi göstərici
lərdən biri yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayan 
əhalinin faizidir.

Davamlı insan inkişafının əsas göstəricilərindən biri də 
yoxsulluqdur. Yoxsulluq insanı öz imkanlarını həyata keçirt
məkdən və inkişafdan məhrum edir. Yoxsulluğun əsas göstə
ricisi əhalinin yoxsulluq əmsalı olmaqla davamlı insan inki
şafının qiymətləndirilməsi zamanı nəzərə alınır. Bu əmsalın 
hesablanmasında sağlamlıq, təhsil, uşağın yaşı, çəkisi, boyu, 
qida ilə təminatı nəzərə alınır.

Məşğələ dərsinin sualları
l)Sağlamhq və təhsil sahəsində aparılan islahatlar.
2)Davamh insan inkişafının əsas göstəriciləri.
3)Davamh inkişaf konsepsiyasının əsas prinsipləri.
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http://www.refugees-idps-commitee.gov


Komitəsi, http://www.diaspora.gov.az
37. Azərbaycan Respublikasının Məcburi Köçkünlərin 

Sosial İnkişaf Fondunun yaradılması haqqında. Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanı http://sfdi.gov.az/

38. Bu il məktəblərdə ilk dərs ‘‘Çocuq Mərcanlı - tarixi 
qayıdışın başlanğıcı” mövzusunda olacaq. http:// 
www.rn.apa.az/

39. Cəbrayıl rayonunun Çocuq Mərcanlı kəndində bərpa 
işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. 
http://www.refugees-idps-commitee.gov

40. Çocuq Mərcanlıda yeni həyat başlayır, http:// 
www.cbc.az

41. Əlil Qadınlar Cəmiyyəti əlillərə əl uzadır, http:// 
www.olaylar.az

42. Əlillər üçün təşkilatlar, forum.xazar.com/
43. Əlillər və onların cəmiyyətdə yeri, http://qeribler.com
44. Əlilliyi olan şəxslər və sağlamlıq imkanları məhdud 

uşaqların sosial müdafiəsi və reabilitasiyası sahəsində 
Proqram hazırlanıb, http://mediaxeber.info/sosial/

45. “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 31 may tarixli 1153- 
VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə. Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanı, http://www.e-qanun.az

46. “Əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun 
müəyyən olunması meyarlarına dair Əsasnamə”nin təsdiq 
edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin Qərarı, http://www.e-qanun.az/

47. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə eşitmə qüsurlu 
şəxslər üzərində koxlear implantasiya əməliyyatları aparılır. 
https://metbuat.az/news/

48. “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində 
köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqında” Azərbaycan Res

http://www.diaspora.gov.az
http://sfdi.gov.az/
http://www.rn.apa.az/
http://www.refugees-idps-commitee.gov
http://www.cbc.az
http://www.olaylar.az
forum.xazar.com/
http://qeribler.com
http://mediaxeber.info/sosial/
http://www.e-qanun.az
http://www.e-qanun.az/
https://metbuat.az/news/


publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azər
baycan Respublikasının Qanunu. http://www.refugees-idps- 
committee.gov.az/

49. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu, http://www.e- 
qanun.az/framework/7750

50. Prezident İlham Əliyev yenidən qurulan Çocuq
Mərcanlı kəndinə səfərə gedib, http://reports.az/

51. AnaTpnflbi b coBpeMeHHOM Mnpe. http:// www.golos- 
ameriki.ru\

52. Be/Kemibi b Eajrrun: xojıo^Hbin npneM n pasÖHTbie 
MeuTbi o Espone. http:// www.bbc.com

53. BoKemibi b Espone. Hobocth. http:// www.ru-an.info
54. EBponencKne CTpaHbi BbicbuıaıOT MnrpaHTOB 

oöpaTHO. http:// www.lenta.ru
55. Hjibnna M.C. ConnajibHaa paöoTa c öoKeımaMu u

BbiHyaçaeHHbiMH nepecejıenuaMH.
http://www.scienceforum.ru/2013/77/4279

56. HHOCTpaHijbi, anaıpn^bi u SnnaTpnabi.
www.bibliotekar.ru/

57. KoHBCHituM o CTaıyce anaıpn^oB. www.un.org
58. Hancen - noıcpOBirrejib Gokciiucb.

http://www.russkiymir.ru/publications/
59. OOH: BHyTpeHHne nepecenemibi HyiKaatOTCsı b

TaKoü xe aaııiHTe, hto n 6e>KeHUbi. http:// news.un.org
60. IlacnopT Hancena.  topic/www.metallostroy.org/
61. nojmTnuecKHH 6e>KeHeıt. http://www.en-rus.co.uk/
62. HpaBOBoe nojıO/Keıme önnaTpnaoB u anarpn^OB. 

http://cribs.me
63. PenaTpuaıtnjı. http://www.Economic-definition.com
64. CounajibHaa paöoıa c öoKemjaMH. http://en- 

rus.co.uk/socyalnaya-rabota-s-bezhencami.html
65. CounajibHaa paöo'ra c 6ex<eHitaMH n Bbmy>KtıeHHbiMn 

http://www.refugees-idps-committee.gov.az/
http://www.e-qanun.az/framework/7750
http://reports.az/
http://www.golos-ameriki.ru/
http://www.bbc.com
http://www.ru-an.info
http://www.lenta.ru
http://www.scienceforum.ru/2013/77/4279
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.un.org
http://www.russkiymir.ru/publications/
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http://cribs.me
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http://en-rus.co.uk/socyalnaya-rabota-s-bezhencami.html


nepecejıeHijaMH. http://kursak.net/
66. Hhcjio 6e>KeHueB b Espone b 2015 roay aocthfjio 

otmctkh b 1,3 mjih. nejıOBeK. http://riss.ru/
67. ƏMurpauwa uepes nonyucmıe CTaıyca 6e>KeHLia b 

Espone. http://www.chemodan.com.ua/

http://kursak.net/
http://riss.ru/
http://www.chemodan.com.ua/
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