
Ölkəmizdə kitabdan, 
kitabxanadan, kitabxanaçılıqdan 
söz düşəndə, istər-istəməz, 
Abuzər Xələfov yada düşür. Bu, 
təbiidir. Çünki respublikamızda 
mədəniyyətin bu spesifik 
sahəsinin formalaşmasında, 
inkişafında, indiki səviyyəyə 
çatmasında Abuzər müəllimin 
xüsusi xidməti olmuşdur.

Abuzər Xələfov  1931-
ci il dеkаbrın 25-də, Qərbi 
Azərbaycanın səfalı Göycə 
mahalının Cil kəndində 
anadan olmuşdur. Təhsilini 
əvvəlcə həmin kənddə, sonra 
isə qonşu Toxluca kəndində 
almış, 1950-ci ildə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin Filologiya 
fakültəsinin kitabxanaçılıq 
şöbəsinə qəbul olunmuş və 1955-
ci ildə universiteti əla qiymətlərlə 
bitirmişdir. 

Abuzər Xələfovun bir 
mütəxəssis, alim və şəxsiyyət 
kimi formalaşmasında həmin 
illərdə bu fakültədə çalışmış 
xalqımızın böyük ziyalı və 
alimlərindən – professorlar 
Mir Cəlal Paşayevin, 
Məmmədhüseyn Təhmasibin, 
Mikayıl Rəfilinin, Həmid Araslının, 
Feyzulla Qasımzadənin, Abbas 
Zamanovun, Cəfər Xəndanın, 
Əli Sultanlının, Məmməd Arifin, 
Məmmədcəfər Cəfərovun və 
Cəfər Cəfərovun böyük rolu 
olmuşdur. Buna görə də, bütün 
elmi-pedaqoji ictimaiyyət Abuzər 
Xələfovu belə parlaq simaların 
davamçısı hesab edirdi. Məhz 
bu korifeylərin tövsiyəsi ilə də 
gənc Abuzər Xələfov məzunu 
olduğu fakültəyə təyinat alaraq, 
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya 
kafedrasının müəllimi kimi əmək 
fəaliyyətinə başlamışdır.

Abuzər Xələfovun həyatında 
ən əhəmiyyətli hadisələrdən 
biri 1962-ci ildə baş verdi. 
Universitetdə Filologiya 
fakültəsinin kitabxanaçılıq şöbəsi 
müstəqil fakültəyə çevriləndə, 
həmin fakültənin dekan vəzifəsinə 

namizəd müəyyənləşdirilərkən, 
Abuzər Xələfovun işgüzarlığı və 
səmərəli fəaliyyəti nəzərə alındı. 
O, yeni yaradılmış fakültənin 
ilk dekanı seçilərək müəyyən 
fasilələrlə 1994-cü ilə qədər 
bu vəzifədə çalışdı. 1963-
cü ildə isə o, eyni zamanda, 
Kitabxanaşünaslıq-biblioqrafiya 
kafedrasının müdiri seçildi və 
2017-ci ilə qədər həmin vəzifəni 
uğurla yerinə yetirdi.

Abuzər Xələfov pedaqoji 
işlə yanaşı, elmi fəaliyyətini də 
intensiv şəkildə davam etdirirdi. 
1961-ci ildə o, Azərbaycanda 
kitabxanaşünaslıq üzrə ilk 
namizədlik, 1975-ci ildə isə 
ilk doktorluq dissertasiyalarını 
müdafiə etdi və bunun ardınca 
əvvəlcə dosent, sonra isə 
professor oldu. Diqqətəlayiq 
faktdır ki, Abuzər Xələfov 
keçmiş sovet məkanında 
kitabxanaşünaslıq üzrə doktorluq 
dissertasiyası müdafiə edib tarix 
elmləri doktoru elmi dərəcəsi 
almış ilk alim olmuşdur. Onun 
elmi rəhbəri isə Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının müxbir 
üzvü, məşhur tarixçi alim Zülfəli 
İbrahimov idi.

Abuzər Xələfovun həyat 
tarixçəsinə nəzər yetirərkən onun 
geniş fəaliyyət istiqamətinə malik 

bir şəxs kimi, həmin sahələrin 
hər birində uğurlar qazandığının 
şahidi oluruq. Abuzər Xələfovun 
qələmindən çıxan ilk əsər 1958-
ci ildə nəşr edilmiş “Kitabxana 
işinin təşkilinin bəzi məsələləri” 
kitabı olmuşdur. Sonrakı illərdə 
o, öz elmi yaradıcılığını daha 
uğurla davam etdirərək kitabxana 
tarixinə, kitabxanaşünaslıq 
nəzəriyyəsinə, kitabxana işinin 
və kitabxanaçılıq təhsilinin 
təşkilinə dair 40-dan çox kitab 
və monoqrafiya, 250-dən çox 
elmi məqalə yazmışdır. Alimin 

bu istiqamətdə yaradıcılığının 
zirvəsi hər biri üç hissədən ibarət 
olan “Azərbaycanda kitabxana 
işinin tarixi” (2004-2010), və 
“Kitabxanaşünaslığa giriş” 
(2001-2003) adlı fundamental 
monoqrafiyaları olmuşdur. Qeyd 
edək ki, alimin bu mövzuda 
nəşr etdirdiyi əsərlər təkcə 
elmi səciyyə daşımır, həm də 
kitabxanaçılıq təhsilində tədris 
vəsaiti kimi intensiv şəkildə 
istifadə olunur.

Abuzər Xələfovun elmi 
yaradıcılığında ölkəmizin 
müstəqilliyinin bərpa edilməsində, 
onun sosial-iqtisadi inkişafında, 
Azərbaycanın dünya miqyasında 
nüfuz qazanmış dövlətlərdən 
birinə çevrilməsində müstəsna 
xidmətləri olmuş ümummilli 
lider Heydər Əliyevin və onun 
layiqli davamçısı olan Prezident 
 İlham Əliyevin ölkədə kitabxana 
işinin inkişafına yönələn 
fəaliyyətlərinə həsr edilmiş 
əsərləri xüsusi əhəmiyyətə 
malikdir. Onun 2006-cı ildə 
nəşr edilmiş “Heydər Əliyev və 
Azərbaycanda kitabxana işi” 
adlı monoqrafiyasında dahi 
şəxsiyyətin bu sahəyə qayğısı ilk 
dəfə olaraq sistemli təhlil edilir. 

Abuzər Xələfovun ümummilli 
lider Heydər Əliyevin həyat 

və fəaliyyətinə olan müstəsna 
rəğbəti həm də onunla nəticələndi 
ki, o, Azərbaycanda biblioqrafik 
fəaliyyətin tarixində ilk dəfə olaraq 
bu böyük şəxsiyyətə aid elmi-
köməkçi səpkili şəxsi biblioqrafik 
vəsait tərtib etdi. İndi bu qiymətli 
vəsait Heydər Əliyev şəxsiyyətini, 
onun zəngin irsini öyrənən bütün 
tədqiqatçılar üçün masaüstü 
kitaba çevrilmişdir. 

Alimin qələminin məhsulu olan 
“Azərbaycanda kitabxana işinə 
dair Heydər Əliyev doktrinası 
uğurla davam edir” (2009) kitabı 
isə ölkədə kitabxana işinin inkişaf 

etdirilməsinə dair Heydər Əliyev 
ideyalarının Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən müvəffəqiyyətlə 
inkişaf etdirilməsinə həsr olunub.

1970-ci illərdə Abuzər 
Xələfovun elmi tədqiqatları 
Azərbaycan Sovet 
Ensiklopediyasının redaksiya 
heyətinin rəhbərliyinin diqqətini 
cəlb etmiş və o, respublikada 
bu sahə üzrə mötəbər eksperti 
kimi, Azərbaycan Sovet 
Ensiklopediyasının ayrı-
ayrı cildləri üçün kitabxana-
biblioqrafiya və kitabçılıq işinin 
tarixi və nəzəri problemləri, 
Azərbaycan kitabxanalarının tarixi 
haqqında çox sayda məqalələr 
yazmışdır. 

Uzun illər boyu dekan və 
kafedra müdiri işləmiş, həmişə 
universitet Elmi Şurasının 
üzvü olmuş alim həm də 
təhsil sahəsində təşkilatçılıq 
istedadına malik gözəl 
pedaqoq idi. O, öz zəngin 
elmi mütaliə və tədqiqatları 
nəticəsində qazandığı bilikləri, 
araşdırmalarının yekunlarını 
tədris prosesində yaradıcılıqla 
tətbiq edir, tələbələrin öz sahəsini 
mükəmməl bilən mütəxəssis 
kimi formalaşmasına nail 
olurdu. Məhz pedaqoq peşəsinə 
dərindən bağlılıq nəticəsində 
Abuzər Xələfov 1955-ci ildən 
ömrünün sonuna qədər heç 
zaman pedaqoji prosesdən 
kənar olmamış, qəlbi 50 ilə yaxın 
rəhbərlik etdiyi Kitabxanaşünaslıq 
kafedrası, 30 ilə yaxın başçılıq 
etdiyi fakültə və doğma 

universitet ilə birgə vurmuşdu. 
Görkəmli alimin elmi və 

pedaqoji fəaliyyətinin digər vacib 
istiqaməti onun respublikamızda 
kitabxanaşünaslıq sahəsində 
aparılan tədqiqatlara elmi 
rəhbərlik etməsi idi. Özünün 
65 illik elmi-pedaqoji fəaliyyəti 
ərzində o, yüzlərlə tələbənin 
diplom (buraxılış) işlərinin 
yazılmasına rəhbərlik etmiş, 
aspirant və dissertantlarla 
məşğələlər aparmış, çox sayda 
tədqiqatçının elmlər namizədi, 
fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru 
elmi dərəcəsi alması üçün 

apardığı tədqiqatlara rəhbərlik 
etmiş, bir çox dissertasiyaların 
opponenti və ya rəyçisi olmuşdu. 
Bu tələbələrin, tədqiqatçıların 
hər biri Abuzər Xələfovun necə 
tələbkar bir pedaqoq və elmi 
rəhbər olduğunun, tədqiqat 
metodlarını necə dərindən 
bildiyinin və bunu öz şagirdlərinə 
öyrətdiyinin şahidi olmuşdu. 

Abuzər Xələfovun 
kitabxanaşünaslıq elminin, 
kitabxanaçılıq təhsilinin 
dərin bilicisi olması təkcə 
respublikamızda deyil, onun 
sərhədlərindən kənarda – indiki 
MDB məkanında mütəxəssislərə 
yaxşı bəlli idi. Bu səbəbdən o, 
tez-tez elmi konfranslara və 
müşavirələrə dəvət edilirdi. Bir 
çox halda bu sahə üzrə elmlər 
doktoru dissertasiyalarına rəy 
verilməsi üçün işlər Abuzər 
Xələfova göndərilirdi. Alim 
keçmiş İttifaqın Moskva, 
Leninqrad, Tbilisi, Daşkənd, 
Kiyev, Kuybışev və başqa 
şəhərlərində mədəniyyətşünaslıq, 
kitabxanaçılıq və kitabçılıq işinin 
tarixi və nəzəriyyəsi üzrə yerinə 
yetirilmiş bir sıra namizədlik və 
doktorluq dissertasiyalarının 
rəsmi opponenti kimi çıxış etmiş, 
bir neçə doktorantın məsləhətçisi 
olmuşdur. O, 1970-80-ci illərdə 
Moskva şəhərində fəaliyyət 
göstərən kitabxanaşünaslıq, 
biblioqrafiyaşünaslıq və 
kitabşünaslıq sahələrində 
doktorluq dissertasiyalarının 
müdafiəsi üzrə Sovet İttifaqında 
yeganə İxtisaslaşdırılmış Şuranın 
üzvü olmuşdur. 

Abuzər Xələfovun elmi 
yaradıcılıq və təşkilatçılıq 
sahəsində fəaliyyətinin daha 
bir istiqaməti sovet dövründə 

ADU-nun Elmi Xəbərlərinin 
“Kitabxanaşünaslıq və 
biblioqrafiya” seriyasının 
təşkilatçısı və daimi redaktoru 
olması idi. 2009-cu ildən 
etibarən Abuzər Xələfovun təsis 
etdiyi “Kitabxanaşünaslıq və 
informasiya” adlı elmi-nəzəri və 
təcrübi jurnalın nəşrinə başlandı. 

Abuzər Xələfovun fəaliyyətinin 
digər vacib istiqaməti onun 
qanunların və başqa vacib 
direktiv sənədlərin tərtibində 
iştirakı idi. Belə ki, o, kitabxana 
fəaliyyətinin və təhsilin dərin 
bilicisi kimi, “Kitabxana işi 

haqqında” və “Təhsil haqqında” 
qanunların yaradılmasında və 
“Azərbaycan Respublikasında 
kitabxana-informasiya sahəsinin 
2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə 
Dövlət Proqramı”nın tərtibində 
yaxından iştirak etmişdi.

Abuzər Xələfovun ölkədə 
kitabxana işinin təşkili 
sahəsində dərin biliyi və zəngin 
təcrübəsi ölkənin ali idarəetmə 
orqanları tərəfindən də yüksək 
qiymətləndirilmişdir. Məhz buna 
görə o, 1960-1984-cü illərdə 
respublikamızda Mədəniyyət 
Nazirliyi yanında İdarələrarası 
Kitabxana Şurasına başçılıq 
etmiş, 1976 - 1989-cu illərdə 
isə həmin nazirliyin yanında 
Dövlət İdarələrarası Kitabxana 
Komissiyasının üzvü kimi 
fəaliyyət göstərmişdi. 

Abuzər Xələfov ölkəmizin 
bütün kitabxanalarına dəyər verir, 
onları xalqın zəka və mənəviyyat 
sərvəti kimi qorunub saxlanması, 
inkişaf etdirilməsi zəriurətini 
vurğulayır, kitabxanaların 
zamanın tələblərinə uyğun olaraq 
daha da təkmilləşdirilməsini, yeni 
texnologiyalarla təchiz edilməsini 
zəruri sayır, bu istiqamətdə 
əlindən gələni əsirgəmirdi. 
Onun Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
Prezident Kitabxanasına olan 
diqqət və qayğısı isə müstəsna 
dərəcədə idi. Azərbaycanda 
kitabxana işinin patriarxı kimi 
hamı tərəfindən qəbul edilən 
Abuzər Xələfov Prezident 
Kitabxanasının fəaliyyəti ilə onun 
yarandığı gündən maraqlanır, 
onun zamanın tələblərinə uyğun 
bir kitabxana kimi formalaşaraq 
inkişaf etməsi üçün öz dərin 
bilik və təcrübəsini əsirgəmirdi. 
O, 2006-cı ildə Prezident 

İlham Əliyevin Prezident 
Kitabxanasına gəlməsini, onun 
işi ilə ətraflı tanış olmasını çox 
böyük mədəni hadisə hesab 
etdiyinə görə, dəfələrlə bu 
hadisənin əhəmiyyətindən, 
Kitabxananın fəaliyyətindən, 
qarşısında duran vəzifələrdən 
mətbuat səhifələrində çıxışlar 
etmiş, kitablarında bu mövzuda 
yazmışdı. 

Abuzər Xələfov   2006-
cı il fevralın 18-də “Xalq 
qəzeti”ndə dərc edilən, “Ölkədə 
ilk fundamental elektron 
kitabxana” adlı məqaləsində 

yazırdı: ”Bu günlərdə 
yolum yenə də Prezident 
Kitabxanasına düşmüşdü. Hər 
dəfə ora gedəndə hansısa bir 
yeniliyin şahidi oluram. Artıq 
kitabxanada görülmüş işləri 
xarici mütəxəssislər də yüksək 
qiymətləndirirlər. ABŞ-dan 
gəlmiş kitabxana idarəetməsi 
və treninq üzrə mütəxəssis 
doktor Kennet Oberembtin 
kitabxananın “Xatirə kitabı”nda 
yazdığı “Prezident Kitabxanası 
mənim Azərbaycanda gördüyüm 
ən yaddaqalan kitabxanadır, 
gözəldir, yaxşı təşkil olunmuşdur 
və düzgün idarə olunur” sözləri 
məni çox sevindirdi. Mən bu 
müasir mədəniyyət ocağının – 
respublikamızda ilk fundamental 
elektron kitabxananın kollektivini 
qazandığı uğurlara görə təbrik 
edir, ona gələcək fəaliyyətində 
yeni-yeni uğurlar arzulayıram.”

Prezident Kitabxanasının 
əməkdaşları Abuzər Xələfovun 
onların gördükləri işlərə verdiyi 
yüksək dəyəri, göstərdiyi 
qayğı və diqqəti heç zaman 
unutmayacaq, onun xatirəsini 
daim hörmətlə yada salacaqdır. 
Ömrünün müdriklik çağında 
əbədiyyətə qovuşan ağsaqqal, 
ziyalı, alim, pedaqoq, əsl 
vətəndaş mövqeyinə malik 
olmuş insanın – professor 
Abuzər Xələfovun minlərlə 
tələbələrinə, yetirmələrinə, 
həmkarlarına qoşularaq Prezident 
Kitabxanasının kollektivi onun 
nurlu xatirəsini hüznlə yad edir, 
ona uca Tanrıdan rəhmət diləyir.

Mayıl ƏHMƏDOV, 
Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin İşlər  
İdarəsinin Prezident 

Kitabxanasının direktoru, 
Əməkdar mədəniyyət işçisi

 Kütləvi informasiya 
vasitələri cəmiyyətdə ictimai 
fikri, dövlətə inamı və sosial 
fəallığı formalaşdırmaqla yanaşı, 
həm də onları istiqamətləndirir. 
Bu mənada, haqlı olaraq, 
“dördüncü hakimiyyət” kimi 
dəyərləndirilən kütləvi informa-
siya vasitələri dünyada demok-
ratiya və informasiya azadlığının 
mühüm ruporu rolunu oynayır. 

 Azərbaycan ikinci dəfə 
müstəqillik qazandıqdan sonra 
ölkəmizdə senzura ləğv edil-
miş, azad söz, müstəqil fikir 
bərqərar olmuşdur. Azərbaycan 
mətbuatının yenidən bərpa 
edilmiş suverenlik şəraitində 
müstəqilliyini əldə etməsi, 
ölkəmizdə söz və mətbuat 
azadlığının həqiqi mənada təmin 
olunması isə ümummilli lider 
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 
Ulu öndərin 1993-cü ildə xalqın 
təkidli tələbi ilə hakimiyyətə 
qayıdışı mətbuatımızın inkişaf 
tarixində də yeni bir mərhələnin 
əsasını qoymuşdur. Müstəqil 
dövlətin ali rəhbəri kimi Heydər 
Əliyev Azərbaycan şəraitində 
medianın yeni tarixi rolunu və 
vəzifələrini müəyyənləşdirərək, 
onun inkişaf meyllərini dövlət 
himayəsi ilə əhatə etmişdir. 

Müstəqilliyinə nail ol-
duqdan sonra Azərbaycanın 
milli təhlükəsizliyinin əsas 
problemlərindən biri ölkənin 
vahid informasiya siyasətinin 
formalaşdırılması, milli infor-
masiya mühitinin yaradılması, 
qorunması və informasiya 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
ilə bağlı olmuşdur. 1990-cı 
illərin əvvəllərində bəzi xarici 
qüvvələrin sistemli şəkildə 
həyata keçirdikləri infor-
masiya müdaxiləsi, ideoloji 
təbliğat fəaliyyəti Azərbaycan 
ərazisində əhalinin bəzi sosial 
və milli-etnik təbəqələrində 
ciddi antimilli və antidövlət 
meyli formalaşdırmış, müstəqil 
dövlətin əsaslarına, vətəndaş 
həmrəyliyi və birliyinə təhlükə 
yaratmışdı. 

 Xarici dairələr bu-
nunla kifayətlənməyərək 
Azərbaycanın ictimai rəyinə, 
daxili və xarici siyasətinə 
təsir göstərmək məqsədilə 
çoxsaylı dini, ideoloji, infor-
masiya və təbliğat şaxələri 
yaratmış və öz məqsədləri 
üçün istifadə etmişlər. 
Belə təxribatçı hərəkətlər 
ölkədaxili sabitliyin pozulma-
sına, mərkəzi hakimiyyətin 
cəmiyyət üzərindəki nəzarətinin 
itirilməsinə və daxili anarxiya-
nın yaranmasına yönəlmişdi.

 Bütün bu proseslər ötən 
əsrin 90-cı illərinin birinci yarı-
sında Azərbaycan hakimiyyəti 
qarşısında məxsusi informasi-
ya fəaliyyəti və təhlükəsizliyi 
siyasətinin formalaşdırılması, 
milli informasiya işinin va-
hid strategiyasının hazırlan-
ması və həyata keçirilməsi 
kimi təxirəsalınmaz vəzifələr 
qoymuşdu. 1993-cü ildən 
başlayaraq Prezident Heydər 
Əliyevin rəhbərliyi altında 
özündə müstəqil dövlət maraq-
larını və beynəlxalq dəyərləri, 
ümumi təhlükəsizlik norma-
larını və milli postulatları əks 
etdirən informasiya fəaliyyəti və 
təhlükəsizliyi siyasəti də həyata 
keçirilməyə başlandı. 

 Bu səbəbdən dövlətin 
informasiya azadlığı və in-
formasiya təhlükəsizliyi 
siyasətinin əsas vəzifələri, 
istiqamətləri, prioritetləri və 
resursları müəyyən edildi, nəzəri 
və praktiki əsasları yaradıl-
dı, sonrakı dövrdə müxtəlif 
inkişaf mərhələlərindən keçərək 
təkmilləşdirildi və dövlət 
həyatının bütün sahələrndə 
tətbiq olunmağa başlandı. 
Azərbaycan hakimiyyəti bu 
istiqamətdə bir çox beynəlxalq 
təşkilatlarla və inkişaf etmiş 
demokratik ölkələrlə əməkdaşlıq 
edərək respublikada azad 
informasiya mühiti forma-
laşdırdı, ölkənin informasiya 
təhlükəsizliyinin təminatı 
mexanizmlərini bərqərar etdi.

Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin formalaşdırdığı 
söz azadlığı və informasiya 
təhlükəsizliyi ilə bağlı dövlət 
siyasətini günün tələblərinə 
uyğun olaraq davam etdirən 
Prezident İlham Əliyevin diqqət 
və qayğısı sayəsində son 17 ildə 
də jurnalistikamızın problemləri 
ardıcıl olaraq aradan qaldırılır, 

KİV demokratik cəmiyyətdə 
öz rolunu maneəsiz olaraq icra 
edir, cəmiyyətin informasiya 
təhlükəsizliyi qətiyyətlə təmin 
edilir.

 Azad jurnalistikanın 
inkişafı qeyd edilən bir sıra 
nailiyyətlərlə yanaşı, təəssüf 
ki, keçici olan çətinliklərlə, 
nöqsan və çatışmazlıqlarla da 
müşayiət olunmuşdur. Demokra-
tik şəraitdən öz maraqları üçün 
istifadə etməyə can atan bəzi 
pozucu ünsürlər söz azadlı-
ğının yaratdığı imkanlardan 
sui-istifadə edərək üzdəniraq 
nəşrlər buraxır, zərərli yayım-
ları himayə edirlər. Belələrinin 
milli dövlətçiliyə qarşı yönəlmiş 
hərəkətləri daim ictimai qınağa 
məruz qalır, media ekspertləri 

tərəfindən əxlaqa və qanunazidd 
fəaliyyət kimi qiymətləndirilir, 
lazım gələndə isə məhkəmələrdə 
cəzalandırılır. 

 Mütəxəssislər göstərirlər ki, 
informasiya məkanının günü-
gündən genişləndiyi, milli infor-
masiya mühitininin pozulduğu, 
milli dəyərlərin meyarlarının 
və sədlərinin “universallaşdığı” 

müasir dünyada beynəlxalq və 
yerli ictimai rəyin idarə olunma-
sı, siyasi proseslərin məqsədli 
yönləndirilməsi günü-gündən 
aktuallaşır. Transmilli informa-
siya siyasəti və milli sərhədləri 
asanlıqla aşan beynəlxalq 
təbliğat fəaliyyəti ayrı-ay-
rı ölkələrin imicinə, daxili 
həyartına, milli cəmiyyətlərinin 
vəziyyətinə ciddi təsir göstərir.

 Müstəqillik illərində 
Azərbaycanda milli informa-
siya siyasəti və təhlükəsizliyi 
sahəsində müəyyən qanunlar, 
konsepsiyalar, doktrinalar, xüsusi 
dövlət proqramları və s. sənədlər 
qəbul edilmiş, coxsaylı praktiki 
addımlar atılmış və zəriri olan 
işlər görülmüşdür. Azərbaycanın 
müasir informasiya təminatı və 

təhlükəsizliyi siyasəti hüquqi, 
təşkilati-texniki və iqtisadi me-
todlarla təmin olunur. 

 Azərbaycanda informa-
siya təhlükəsizliyinin təmin 
olunması azad, demokratik 
KİV-n fəaliyyətini tənzimləyən 
qanunlarla yanaşı, Milli 
Təhlükəsizlik Konsepsiyasında 
və Azərbaycan Respublikasının 

“Milli Təhlükəsizlik haqqında” 
qanununda da öz əksini tapmış-
dır. Milli Təhlükəsizlik Kon-
sepsiyasında ölkənin informa-
siya təhlükəsizliyinə təhdidlər 
ümumi və qısa formada ifadə 
olunmuşdur. Konsepsiyada 
qeyd olunur ki, Azərbaycan 
Respublikasının informasiya 
təhlükəsizliyi siyasəti dövlət, 
ictimai və fərdi informasiya eh-
tiyatlarının qorunmasına, habelə 
informasiya sahəsində milli ma-
raqların müdafiəsinə yönəlmiş 
tədbirlər kompleksinin həyata 
keçirilməsindən ibarətdir.

“Milli təhlükəsizlik haq-
qında” Qanunda ölkəmizin 

informasiya sahəsində əsas milli 
maraqları aşağıdakı sahələr üzrə 
təsnif olunur: məlumatların 
qanuni yolla əldə edilməsi, 
ötürülməsi, hazırlanması və 
yayılması kimi vətəndaşların 
konstitusiya hüquqlarının 
təmin edilməsi; informasiya 
ehtiyatlarının qorunması və 
inkişaf etdirilməsi; informasiya 

məkanının formalaşdırılması 
və onun qorunmasının təmin 
edilməsi; dünya rabitə və infor-
masiya sisteminə daxil olma.

 Azərbaycanın informasiya 
təhlükəsizliyi siyasətinə toxunan 
Prezident İlham Əliyev vurğu-
lamışdır ki, hazırda bizə qarşı 
dünyada sistemli informasiya 
müharibəsi aparan qüvvələr 
mövcuddur. Elə ölkələr var 
ki, orada nəinki hər həftə, hər 
gün Azərbaycanla bağlı böhtan 
xarakterli yazılar dərc edirlər. 
Təbii ki, bu, əlaqələndirilmiş 
bir antiazərbaycan siyasətidir. 
Bu işdə ilk növbədə, erməni 
lobbisinin fəallığını qeyd etmək 

lazımdır. Onlar mütəmadi olaraq 
Azərbaycanın milli-mədəni 
dəyərlərini, real inkişafını və 
həqiqətlərini inkar edərək, onu 
geridə qalmış, antidemokratik, 
antixristian ölkə kimi dünyaya 
təqdim etməyə çalışır. 

 Azərbaycan əleyhinə dünya-
da informasiya mübarizəsi apa-
ran digər qüvvələr də mövcud-
dur ki, bunlar da əsasən erməni 
lobbisinin təsiri altında olan, on-
ların pulu ilə maliyyələşən bəzi 
xarici ölkələrin qeyri-hökumət 
təşkilatları, tanınmış mədəniyyət 
və ictimai-siyasi xadimləri və s. 
qüvvələrdən ibarətdir. Onların 
çoxu açıq şəkildə, bir qismi 
isə gizli formada erməniləri 
dəstəkləyir, qondarma “Dağ-
lıq Qarabağ respublikası”nın 
yaşaması və tandılmasına səy 
göstərir, dünyada antiazərbaycan 
təbliğatı aparır. Dünyada 
antiazərbaycan təbliğatını qida-
landıran başqa bir mənbə son 
illərdə bəzi ölkələrdə vüsət almış 
islamofobiya meyilləri hesab 
oluna bilər. Bu işdə də informasi-
ya təxribatlarından istifadə edilir. 
Mötəbər, dünya səviyyəli mətbu 
orqanlarında bu istiqamətdə çir-
kin yalanlar dərc edilir. Sonra bu 
yalanları təsir altında olan digər 
mətbu orqanlar yayır. Beləliklə, 
olmayan hadisələr, proseslər haq-
qında yalan rəy formalaşdırmağa 
çalışırlar.

 Ölkə başçısının dəfələrlə 
söylədiyi kimi, indi dünyada 
elə qüvvələr vardır ki, onlar 
bölgədə vəziyyəti qarışdırmaq, 
Azərbaycanı öz qonşuları ilə 
üz-üzə qoymaq istəyirlər. Mü-
asir informasiya təhlükəsizliyi 
sahəsində ölkənin milli ma-
raqlarından irəli gələn bir çox 
vəzifələrə toxunan Azərbaycan 
Prezidenti, bütün ölkə 
rəsmilərini və vətəndaşlarını, 
dünya azərbaycanlılarını 
belə mərkəzlərlə və xüsusilə, 
ölkəmizə qarşı informasiya 
təxribatının baş təşkilatçısı 
olan erməni lobbisi ilə adekvat 
mübarizəyə daim hazır olmağa 
səsləmişdir. 

 Göründüyü kimi, 
Azərbaycanın informasiya 
təhlükəsizliyi siyasətinin əsas 
vəzifələrindən biri həm özü-
nün, həm də tərəfdaş region 
dövlətlərinin, transmilli infor-
masiya vasitələrinin imkanla-
rından maksimum bəhrələnərək, 
beynəlxalq ictimaiyyətə çıxış 
kanalları və təsir mexanizmləri 
yaratmaqdan ibarətdir. 

 Bu gün demokratik medi-
anın hərtərəfli inkişafı naminə 
dövlətin yüksək diqqət və qayğı 
ilə əhatə olunan, cəmiyyətin 
böyük ümidlər bəslədiyi 
Azərbaycan mediası da müasir 
informasiya cəmiyyəti quru-
culuğunda, sosial ədalət və 
şəffaflığın təmin edilməsində, 
milli həmrəyliyin və tolerant-
lığın möhkəmləndirilməsində, 
demokratik özünüdərkin, 
siyasi mədəniyyətin inkişafında, 
milli-mənəvi və ümumbəşəri 
dəyərlərin qorunub-saxlan-
masında və təbliğində, bütün 
bunlrala yanaşı, dövlətin infor-
masiya təhlükəsizliyi siyasətinin 
ardıcıl gerçəkləşdirilməsində 
ona ayrılmış rolu qətiyyət və 
məsuliyyətlə yerinə yetirməlidir.

 Bu yazını Prezident  İlham 
Əliyevin bu münasibətlə 
söylədiyi və jurnalistlər üçün 
xüsusi “yol xəritəsinə çevrilmiş” 
sözləri ilə bitiririk: “Jurnalistlərin 
vətənpərvərliyi çox böyük 
əhəmiyyətə malik olan bir 
məsələdir. Dövlətçilik prinsipləri 
üstünlük təşkil etməlidir. İlk 
növbədə, dövlət maraqları 
müdafiə edilməlidir. Dövlətə 
zərər vura biləcək hər hansı bir 
addıma yol verilməməlidir. Eyni 
zamanda, cəmiyyətdə mövcud 
olan problemlər ölkə daxilində 
həllini tapmalıdır. Azərbaycanın 
reallıqları dünya birliyinin 
diqqətinə çatdırılmalıdır, istər ic-
timai sahədə, milli, dini dözümlü-
lük sahəsində, istərsə də iqtisadi 
və xarici siyasət sahəsində”.

Tahir AYDINOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın tarixində elə şəxsiyyətlər olmuşdur ki, 
onların həyat və fəaliyyəti, qoyub getdikləri irs heç 
vaxt unudulmur, insanların xatirəsində hifz edilir, 

zaman keçdikcə xalqın yaddaşında, şüurunda daha par-
laq şəkildə təzahür edir. Belə şəxsiyyətlərdən biri yaxın 
günlərdə dünyasını dəyişmiş görkəmli kitabxanaşünas 
alim və pedaqoq, tarix elmləri doktoru, Bakı Dövlət Univer-
sitetinin məsləhətçi professoru, BMT yanında Beynəlxalq 
İnformasiyalaşdırma Akademiyasının akademiki, Əməkdar 
elm xadimi və Əməkdar mədəniyyət işçisi, “Şöhrət” və 
“Şərəf” ordenli, Azərbaycan Kitabxanaçılar Cəmiyyətinin 
təsisçisi, Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin fəхri 
təqаüdçüsü olmuş Abuzər Alı oğlu Xələfovdur.
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Azərbaycan kitabxanaşünaslığının
patriarxı

Söz azadlığı və cəmiyyətin 
informasiya təhlükəsizliyi

Media nəzəriyyəçiləri və politoloqlar göstərirlər ki, sivil cəmiyyətlərdə 
demokratiyanın əsas göstəricilərindən sayılan söz və məlumat azadlığı 
prinsipi dövlətlərin, xalqların hərtərəfli inkişafında, siyasi mədəniyyətin 
formalaşmasında və ümumi tərəqqinin təmin edilməsində önəmli rol 
oynayır. Bununla yanaşı, ümumi dövlət təhlükəsizliyinin önəmli tərkib 
hissəsi kimi cəmiyyətin informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi də 
zəruri tələbata çevrilmişdir. Söz azadlığı və informasiya təhlükəsizliyi artıq 
çağdaş dünyanın demokratiya səhnəsində ayrılmaz tandem təşkil edir. 


