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Kitabda dövlətlər daxilind ə mövcud olan sosial və siyasi tərəflər, bu baxımdan subyektlər 
arasında münasibətlərin t ənzimlənməsi və beynəlxalq münasibətlər sferasında –dünyada siyasi 
düzənin ( siyasi nizamın) mövcud və gələcək əsasları şərh edilir. Düzən anlayışının idarəçilikl ə 
asılılığının əsasları təhlil olunur. Mövcud dünya düzəninin formalaşmasında böyük güc 
mərkəzlərinin rolu göstərilir. Bel ə qənaətə gəlinir ki, dünya düzəninin formalaşması realizm və 
idealizm prinsiplərinin qovuşmasından meydana gələn vəhdətlik m əzmunu ilə müəyyən edilir. 
Böyük dövlətlərin strategiyasında kiçik dövlətlərin özlərinin maraqlarının mövcudlu ğu amili də 
nəzərə alınır. Ümumiyyətlə, dünya siyasəti strategiyasının müəyyən edilməsi başlıca olaraq qlobal 
və regional maraqlara, daxili və beynəlxalq mənafeyə söykənir. Kitabda gələcək dünya düzəni ilə 
bağlı ehtimallar əsasında bəzi fikirl ər ir əli sürülür. Belə qənaətə gəlinir ki, mövcud dünya 
düzənində olduğu kimi, XXI-XXII əsrlər dünya düzəninin əsas istiqamətlərinin t əmin edilməsi də 
böyük dövlətlərin, böyük xalqların baza maraqlarına bağlı olacaqdır. Böyük dövlətlər realizm-
idealizm baxışları əsasında dünyada ayrı-ayrı coğrafi-siyasi nüfuz dairələri yaradacaqlar. Çox 
güman ki, bu nüfuz dairələri daha çox humanist əsaslı inteqrasiya məkanları kimi əhəmiyyət kəsb 
edəcəkdir. Gələcək dünya düzəni və siyasi mənzərə yenə də “siyasi heliosentrizm” prinsipləri il ə 
formalaşacaqdır. Lakin “insanlıq” ideologiyasının güclənməsindən irəli gələrək, dövlətlər 
arasında mübarizə zamanı siyasi konfrontasiya daha çox gizli olacaq və cəmiyyətlərdə hiss 
olunmayacaqdır və bu nöqteyi-nəzərdən də mədəni-siyasi rəngarənglik dünya siyasətinin 
mahiyyətində geniş yer alacaqdır. Bütün dünya sürətli inteqrasiya şəraitind ə inkişaf edəcəkdir ki, 
bu da dünyanın bütövlüyü prinsiplərini qoruyub saxlayacaqdır. Böyük dövlətlərin maraqlarının 
kəsişdiyi zonalarda-düzənin geosiyasi “çatlarında” müəyyən müddətlərdə böhranlar, 
münaqişələr, eləcə də müharibə risqləri ortaya çıxacaqdır. Çox güman ki, çalışılacaqdır ki, 
“çatlar” hesab edilə bilən ərazilər dostlaşmaq məkanlarına, xətlərinə, qurşaqlarına çevrilsin. 
Buna görə də XXI-XXII əsrlərdə qlobal müharibələrin baş verməsi ehtimalları minimum 
səviyyədə olacaqdır.  
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GİRİŞ: 
 

Siyasi düzənləməyə (nizamlamağa) dair ümumi nəzəri 
aspektlər 

 
Humanizm əsaslı düzənləmə. İnsan həyatı əqil və 

iradəsindən asılı olan bir tənzimləmə sahəsidir, məkanıdır. 
Maddi və mənəvi aləm tamam itmir, sadəcə olaraq bu 
varlıqların məkan dəyişiklikl əri baş verir. Buna görə də hesab 
olunur ki, enerji də itmir. İnsan maddi aləmdə mövcud olduğu 
zamanda öz enerjisini başqalarına ötürür və başqalarından da 
enerji alır. Təbiətdə daima fərdlərarası enerji mübadilələri baş 
verir. Mənəviyyat insanların özləri il ə doğulur və özləri il ə də 
maddi aləmlə birlikdə (fərdin özünəxas mənəviyyatı) bu 
dünyadan gedir. Yeni insanın gəli şi il ə yeni mənəviyyat 
daşıyıcı ünsürün də meydana gəlməsi üzə çıxır. Yeni 
mənəviyyat daşıyıcı ünsürün ortaya çıxması ilə ümumi 
mənəviyyat bazasında əvəzləmələr yerinə yetirilir. İnsan 
maddi aləmdə yaşayanda öz mənəvi varlığı ilə çıxış edir və 
qayda olaraq həmin mənəvi varlıq qaydalarımı, əxlaq norması 
kimi başqasına da ötürür. Qədim yunan alimi Sokrat 
mənəviyyatı xeyirxahlıq, ədalət, şərəf kimi anlayışlarla 
əlaqələndirirdi. Xeyirxahlığı da biliyin özündə görürürdü və 
belə hesab edirdi ki, insanlar həm də bilmədən şər əməllərə əl 
atırlar. Bilik çatışmırsa, xeyirxahlıq da yoxdur. İnsanların 
əxlaqı və düzgün ictimai davranışı, həyatı bu məfhum və 
anlayışların dəqiqliyi və aydınlığından asılıdır. Ədalət 
həqiqətdir. “Həqiqət” obyektivdir, yəni hamı üçün mövcud 
olan həqiqət mövcuddur. Sokrata görə, “ədalət” bütün 
adamlar üçün eynidir və ayrı cürə də ola bilməz. Onun 
təliminə görə, əsl müdriklik özünün bütün həcmi və məzmunu 
ilə yanaşı, tək ilahiyə nəsib olan şeydir; insan isə ona yalnız 
səy göstərə, can ata və qəlbində mahiyyətcə ilahi səciyyə 
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daşıyan bir qüvvə ilə onun ayrı-ayrı hissəciklərinə ancaq nail 
ola bilər.1  

Mənəviyyat qaydaları universal dəyər kimi şüuru 
baxımdan yeni formalaşan insanlarda daima immanent olaraq 
mövcud olur və eləcə də həmin insanlar digərləri üçün 
universal olan əxlaq qaydalarından istifadə edirlər. Yaş 
artdıqca daxili mənəviyyat da zənginləşir. Burada ictimai 
əxlaq da mühüm rol oynayır. İctimai əxlaq daxili mənəviyyata 
öz təsirini göstərir. Burada təsirlər həm mənfi, həm də müsbət 
olur. Mənfi təsirlər zamanı kamil insanlar öz daxillərindən 
gələn mənəvi varlıqları ilə bu təsirlərə qarşı müdafiə olunma 
mübarizəsini həyata keçirirlər. Əxlaq zənginliyi zəkaya 
bağlıdır. Zəka təkmilləşdikcə əxlaq da zənginləşir. Bu zaman 
insan müdrikləşir. Zəka, dərk etmək qabiliyyətinə və 
istiqamətlərinə görə, həm ümumidir, həm də fərdidir. Bu iki 
qarşılıqlı məzmun insanların sosial-bioloji varlıqlarına xidmət 
edir. Belə bir fikir var ki, mənəvi aləmi tənzim edən insan 
zəkası da dünya zəkasına aiddir. Bu, təbii hüquq 
konsepsiyasının vacib hissəsidir. Hüquqi və siyasi qanunlar 
təbiətin (kosmosun) ümumi qanununa əsaslanırlar. Qanun 
üçün əsas fərd və ya qrup tərəfindən, məsələn, nəyin qanun və 
hüquq olduğunu müəyyənləşdirən qüdrətli şəxslər (“güc -
hüquqdur”) tərəfindən yaranmır. Ümumi əhəmiyyətə malik 
olan qanunlar mövcuddur. Biz onları yalnız kəşf edə bilərik, 
amma qanunları ixtira edə bilmərik.2 Roma stoiklərinin dini 
əqidəsinə görə, bütün insanlar kosmoloji və əxlaqi bütövə 
aiddirlər. Fərd və kainat arasında harmoniya postulatı 
mövcuddur.3  

                                                 
1 Sipovski. B.D. Sokrat və onun dövrü (tarixi oçerk)- Tərcümə edəni Aslan 
Aslanov. Bakı: Elm, 1995-88 s., səh.70-71.  
2 Skirbekk Q., Gilye N. Fəlsəfə tarixi: Müasir dünyanın fəlsəfi qaynaqlarına 
bir baxış, Ali məktəbin tələbələri üçün dərs vəsaiti, Fəlsəfə elmləri doktoru 
Adil Əsədovun rus dilindən tərcüməsi, Bakı, “Zəkioğlu” nəşriyyatı, 2007., 
səh. 153-154. 
3 Yenə orada. səh. 156-157. 
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Dünya siyasi və coğrafi məkanı maraq dairələrinə ayrıla-
ayrıla, baş verən mübarizələrdən həm də bütövləşir, 
möhkəmlənir, vahidləşir. Çünki dünya elə bir mədəni-siyasi 
birlikdir ki, insanlar toplumu, xalqlar birliyi, onların birgə 
fəaliyyəti olmadan yaşaya bilməz. Dünyanın ayrı-ayrı 
məkanlarında məskunlaşan böyük və kiçik xalqlar vahid 
dünyanı öz tərəflərinə çəkə-çəkə onu sadəcə olaraq mərkəzlər 
üzrə tərkib komponentinə ayıra bilirlər. Dünya siyasi varlığını 
yalnız daxildən genişləndirə və ya da məhdudlaşdıra bilirlər. 
Dünyanı qəti şəkildə ayrı-ayrı məkanlar üzrə bölərək təcrid 
vəziyyətinə salmaq real olaraq qeyri-mümkün  bir hala 
çevrilir, bu istək ancaq xəyal kimi qalır və sadəcə olaraq 
arzuolunan predmetə çevrilir. İnkişaf yolunu tutaraq, öz 
cəmiyyətlərinin sosial-rifahını təmin etmək istəyən dövlətlər və 
xalqlar mütləq qaydada açıq münasibətlər  prinsiplərinə, 
qarışıq mədəniyyətlər  mənzərəsinə üstünlük verirlər. 
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev hələ 
1993-cü ildə təkrar olaraq hakimiyyətdə olarkən Azərbaycan 
ziyalıları ilə görüşündə bildirirdi ki, Azərbaycanda millətlərin 
çoxluğu müsbət haldır. Bu inkişafdır. Milli məhdudluq 
çərçivəsində yaşamaq olmaz. Azərbaycanın dahi şəxsiyyətləri 
də yuxarı zirvəyə qalxmaq üçün bəşəri dəyərlərdən istifadə 
etmişlər. Nizamı Gəncəvi və digər müəllifl ər bəşəri 
olmalarından irəli gələrək, geniş və dərin yaradıcılığa malik 
olmuşlar.1  

Eyni zamanda Azərbaycanın gələcək inkişafını həm də 
beynəlmiləlləşmədə görən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 
2012-ci ilin oktyabr ayının 4-5-də Bakıda keçirilən İkinci Bakı 
Beynəlxalq Humanitar Forumunun açılış mərasimində qeyd 
edirdi: “...Multikulturalizmin alternativi yoxdur. Mən bu barədə 

                                                 
1 Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasında ziyalılarla görüşdə 
çıxış. 21 sentyabr 1993-cü il. Əliyev Heydər. Ə56. Müstəqilliyimiz 
əbədidir. I CİLD.-B.: Azərnəşr, 1997, 612 səh., Buraxılışa məsul: Ramiz 
Mehdiyev, Hidayət Orucov., səh. 175. 
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keçən Forumda da fikirlərimi bildirmişəm. Bir daha tam əminliklə 
deyə bilərəm ki, multikulturalizm gələcək inkişaf üçün ən məqbul 
variantdır. Çünki multikulturalizmin alternativi özünü 
təcriddir.  XXI əsrdə qloballaşan dünyada hesab etmirəm ki, hər 
hansı bir dövlət öz gələcəyini özünütəcrid prinsipləri əsasında 
qurmağa cəhd etsin...Biz çalışmalıyıq ki, bütün dünya xalqları bir-
biri ilə əməkdaşlıq etsinlər, qarşılıqlı anlaşma güclənsin, 
qarşıdurmaya yol verilməsin... Azərbaycan əsrlər boyu ictimai-
siyasi quruluşdan asılı olmayaraq, müxtəlif dinlərin, xalqların 
vətəni olmuşdur və bu gün də belədir. Azərbaycanda bütün 
xalqların, bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayırlar, 
heç bir ayrı-seçkilik qoyulmur və qoyula da bilməz. Yəni, bu da 
müasir Azərbaycanı təcəsüm etdirən amillərdən biridir...Təbii 
coğrafi körpü olmaqla bərabər, biz humanitar sahədə də körpü 
rolunu oynamağa çalışırıq. Forumun əsas məqsədi ondan 
ibarətdir”.1 Qeyd: 2010-cu ilin yanvarında Azərbaycan və Rusiya 
prezidentlərinin təşəbbüsü ilə Bakıda keçirilmiş Humanitar 
Əməkdaşlıq üzrə Birinci Azərbaycan-Rusiya Forumunda qəbul 
olunmuş qərara əsasən, 2011-ci il oktyabrın 10-11-də “XXI əsr: 
ümidlər və çağırışlar” şüarı altında Birinci Bakı Beynəlxalq 
Humanitar Forumu təşkil olunmuşdu. Bakı Beynəlxalq 
Humanitar Forumunun əsas məqsədi humanitar və inteqrativ 
impulsların yaradılması ilə yanaşı, gələcəkdə beynəlxalq 
səviyyədə humanitar çağırışları aktuallaşdırmaqdan ibarətdir. 
Forumun vəzifəsi ideyalar, nəzəri və praktiki bilik mübadiləsi, 
konstruktiv debat və müzakirələr üçün nəzəri və tətbiqi platforma 
yaratmaqdır. Tədbirin nəticəsi beynəlxalq təşkilatlara, dünya 
ölkələrinə və ayrılıqda hər bir şəxsə ünvanlanmış tövsiyyələr və 
müraciətlərdə təcəssüm olunur.2  

                                                 
1 İkinci Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumun açılış mərasimində İlham 
Əliyevin nitqi. http://www.president.az/articles/6390/ 04 0ktyabr 2012. 
2 Prezident və xanımı İkinci Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun açılış 
mərasimində iştirak edib. http://www.bmm.az./az/xbrlr/siyast/3647-
president-v-xanm-kinci-bak-beynlxalq-humanitar-forumunun-acl-
mrasimind-itirak-edib.html  
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Vahid dünya məkanında nə mübarizə baş verirsə versin 
(rəqabət mübarizəsi və enerjinin birləşdirilməsi uğrunda 
mübarizə və s.), dərk etmək lazımdır ki, nəticəsi elə vahid 
dünyanın zənginləşməsinə xidmət edir. Onu da nəzərə almaq 
yerinə düşər ki, insan həm də qorxaq bir məxluqdur. 
Qorxduğundan da güzəştə gedəndir, dialoqa can atandır. Bu 
baxımdan insanlar öz dövlətləri vasitəsilə universal və regional 
təşkilatlar, forumlar, birliklər, komissiyalar yaradırlar. 
Beynəlxalq hüququn mühüm prinsiplərini qəbul ediblər və 
nəzarət məqsədilə əməkdaşlığı genişləndirməyə can atırlar. 
Qarşılıqlı məsuliyyət və öhdəlikl ərlə bağlı bir çox sənədlər 
qəbul ediblər və komissiyalar yaradıblar. Məsələn, XX əsrin 
ortalarından etibarən kütləvi qırğın silahlarının istehsalını 
genişləndiriblər, digər tərəfdən də bu silahlardan qorxu 
məsələsi həmin insanları bir araya gətirməkdə davam edir. 
Silahlara nəzarət məqsədilə bir çox sənədlər qəbul ediblər:  

-1899-cu il Haaqa sülh konfransında zəhərləyici 
maddələrdən hərbi məqsədlər üçün tətbiqini qadağanetməni 
nəzərdə tutan beynəlxalq bəyannamə qəbul edildi. 
Konvensiyanın 23-cü maddəsinə əsasən, düşmənin canlı 
qüvvəsini zəhərləmək üçün silah-sursatın tətbiqi qadağan 
edilirdi. Fransa, Almaniya, İtaliya, Rusiya və Yaponiya 1899-
cu il Haaqa Bəyannaməsi ilə razılaşdılar. ABŞ və Böyük 
Britaniya isə ikinci Haaqa konfransında qoşuldular və 
müqavilə öhdəlikl ərini qəbul etdilər; 

-1925-ci il Cenevrə protokolu; 
-Kimyəvi silahların düzəldilməsinin, istehsalının, torpağa 

basdırılmasının və tətbiqinin qadağan edilməsi və silahların 
məhv edilməsi haqqında Cenevrə Konvensiyası-1993; 

-Atmosferdə, kosmik məkanda və suda nüvə silahının 
sınağının keçirilməsinin qadağan olunması haqqında 
Müqavilə-1963-cü ilin avqust ayının 5-də Moskvada 
imzalanıb. Müqavilə tərəfləri (depozitarilər) SSRİ, ABŞ və 
Böyük Britaniya olub; 

-Nüvə silahının yayılmamamsı haqqında Müqavilə-BMT-
nin Silahsızlaşdırma Komitəsi tərəfindən hazırlanıb, 
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çoxtərəfli beynəlxalq aktdır. BMT Baş Assambleyası 
tərəfindən 1968-ci ilin 12 iyununda bəyənilib və imzalanmaq 
üçün 1968-ci ilin iyul ayının 1-də Moskva, Vaşinqton və 
Londonda açıq elan edilib. 1970-ci ilin mart ayının 5-dən-
depozitar dövlətlərin ratifikasiyasından sonra, qüvvəyə minib; 

-Nüvə zərərinə görə vətəndaş məsuliyyəti haqqında Vyana 
Konvensiyası-21 may 1963-cü ildə imzalanıb;  

-Nüvə materiallarının fiziki mühafizəsi Konvensiyası-26 
oktyabr 1979-cu ildə Vyanada hazırlanıb.  

-Nüvə fəlakətinin qarşısının alınması Bəyannaməsi-1981-
ci ilin dekabr ayının 9-da BMT Baş Assambleyası tərəfindən 
qəbul olunub; 

-Nüvə qəzası ilə bağlı operativ məlumatların verilməsi 
haqqında Konvensiya-1986-cı ilin 26 sentyabrında 
hazırlanıb;  

-Nüvə təhlükəsizliyi ilə bağlı Konvensiya-17 iyun 1994-cü 
ildə Vyanada hazırlanıb. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq 
Agentliyin Baş direktoru depozitar olub; 

-Hərtərəfli nüvə sınaqlarını qadağan edən Müqavilə-
BMT Baş Assambleyası tərəfindən 1996-cı ilin 10 
sentyabrında qəbul edilib və 1996-cı ilin 24 sentyabrından isə 
imzalanmaq üçün açıq elan edilib; 

-Təkmilləşdirilmi ş yanacaqdan istifadə təhlükəsizliyi 
haqqında və radioaktiv tullantılardan istifadənin 
təhlükəsizliyi haqqında birləşdirilmi ş Konvensiya -1997-ci 
ildə Vyanada qəbul olunub. Depozitari tərəf Atom Enerjisi 
üzrə Beynəlxalq Agentliyin Baş direktorudur.  

 
Eyni zamanda raket texnologiyaları ilə bağlı da xeyli 

sayda beynəlxalq sənədlər qəbul olunubdur: 
 
-Raket əleyhinə müdafiə sisteminin məhdudlaşdırılması 

haqqında Müqavilə (rus dilində PRO Müqaviləsi adlanır-
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strateji silahlara aid ilk ABŞ-SSRİ müqaviləsidir. -26 may 
1972-ci ildə imzalanıb; 

-Strateji hücum silahlarının məhdudlaşdırılması 
sahəsində bir çox tədbirlər haqqında müvəqqəti Saziş (rus 
dilində-OSV-1 razılaşması adlanır) -26 may 1972-ci ildə 
imzalanıb (bu sahədə ilk sənədə aid edilir). Birinci və ikinci 
sənədlər eyni zamanda imzalanıb; 

-Strateji hücum silahlarının məhdudlaşdırılması 
haqqında Müqavilə ( “OSV-2 Müqaviləsi)-1979-cu ilin iyun 
ayında imzalanıb;  

-Yaxın və orta mənzilli raketlərin l əğv edilməsi haqqında 
Müqavilə (“RSMD Müqaviləsi”)-8 dekabr 1987-ci ildə 
imzalanıb; 

-Strateji hücum silahlarının ixtisarı və 
məhdudlaşdırılması haqqında Müqavilə (“SNV-1 
Müqaviləsi”)-1991-ci ilin 31 iyulunda imzalanıb; 

-Strateji hücum silahlarının gələcəkdə (sonrakı dövr 
üçün) məhdudlaşdırılması haqqında Müqavilə (“SNV-2 
Müqaviləsi”)-1993-cü ildə imzalanıb; 

-Strateji hücum silahlarının ixtisarı haqqında Müqavilə 
(“SNP Müqaviləsi”)-2002-ci ildə imzalanıb; 

-Strateji hücum silahlarının məhdudlaşdırılması 
haqqında Müqavilə (“SNV-3 Müqaviləsi”, ingiliscədən, baş 
hərfl ərin birl əşməsindən START adlanır)-2010-cu ilin aprel 
ayının 8-də imzalanıb. 

Psixoloji kriteriya olan qorxu amilinə görə dünyanın 
mövcud formasını dağıtmaq və bölmək dövlətlərin 
imkanlarından xaricidr. Müasir qloballaşan texnologiya dünya 
sakinlərini tez bir anda bir məkandan digər məkana aparır. 
Bunun qarşısını almaq isə qeyri-mümkündür. Dünya sakinləri 
özlərini daha çox vahid dünyanın varlıq elementi və subyekti 
kimi qəbul edirlər və özlərini böyüdərək öz məkanlarından, öz 
ölkələrindən xaricə çıxarırlar, dünya məkanında özlərini 
tapmağa çalışırlar. Humanizm əsaslı dünya siyasətinin ən 
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başlıca məqsədi insanlara yüksək səviyyədə xidmət etməkdən 
ibarətdir. 2000-ci ilin sentyabr ayının 8-də Birləşmiş Mill ətlər 
Təşkilatının qəbul etdiyi və Baş Assambleya tərəfindən 55/2 
saylı qətnamə ilə təsdiq olunan “Minilliyin Bəyannaməsi”ndə 
insanlıq dəyərləri əsas götürülürdü. XXI əsrin fundamental 
dəyərləri içərisində azadlıq, bərabərlik, həmrəylik, dözümlülük, 
təbiətə hörmət, qlobal iqtisadi və sosial inkişafın idarəolunması 
ilə bağlı öhdəlikl ər kimi məsələlər yer almışdır. Bu sənədə 
əsasən, beynəlxalq ictimaiyyət hesab edir ki, müasir mərhələdə 
elə etməlidir ki, qloballaşdırma bütün xalqlar üçün pozitiv 
əhəmiyyət kəsb etsin. Konkret məqsədlər içərisində sülh, 
təhlükəsizlik və silahsızlaşdırma; inkişaf məsələləri və 
yoxsulluğun kökünün kəsilməsi; ətraf mühitin mühafizəsi; 
insan hüquqları, demokratiya və yaxşı idarəçilik və s. mühüm 
yer tuturdu. Ümumiyyətlə, insanlara yüksək xidmət də sosial 
bazalı siyasətin yüksək səviyyədə icrasına əsaslanır. 
Azərbaycan xalqının Milli Lideri Heydər Əliyev məhz dövlətin 
başlıca vəzifəsini vətəndaşlara yüksək səviyyədə xidmətdə 
görürdü. Bu baxımdan o, qeyd edirdi ki, biz müstəqillik 
şəraitində həyatımızın bütün sahələrini vətəndaşlarımızın 
tələbatına uyğun olaraq inkişaf etdirməli, qurub-yaratmalıyıq.1 
Həmçinin Heydər Əliyev hesab edirdi ki, demokratik 
cəmiyyətlərdə insan hüquqlarının qorunması dövlətin əsas 
vəzifələrindən biridir.2  

 Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Bakıdakı İkinici 
Beynəlxalq Humanitar Forumda siyasətdə mərkəz kimi 
insanlıq amilinə toxunmuşdur. O qeyd edirdi: “...Sosial ədalət 

                                                 
1 Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasında ziyalılarla görüşdə 
çıxış. 21 sentyabr 1993-cü il. Əliyev Heydər. Ə56. Müstəqilliyimiz 
əbədidir. I CİLD.-B.: Azərnəşr, 1997, 612 səh., Buraxılışa məsul: Ramiz 
Mehdiyev, Hidayət Orucov, səh. 149. 
2 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin andiçmə mərasimində nitq. 10 
oktyabr 1993-cü il. Əliyev Heydər. Ə56. Müstəqilliyimiz əbədidir. I CİLD.-
B.: Azərnəşr, 1997, 612 səh., Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev, Hidayət 
Orucov, səh. 205. 



 15

prinsipləri mütləq möhkəmləndirilməlidir. Dünyada gedən 
xoşagəlməz halların əsas səbəbi əslində sosial ədalətsizlikdir. 
İqtisadi islahatlar, eyni zamanda, güclü sosial islahatlarla 
tamamlanmalıdır...Əlbəttə, bizim bütün işlərimizin təməlində 
və mərkəzində insan amili dayanır. Hesab edirəm ki, bu, hər 
bir dövlət üçün ən vacib yanaşmadır. Çünki hər şey insan üçün 
edilir. Onun azadlığı, təhlükəsizliyi, sağlamlığı, işlə təmin 
edilməsi, rahat yaşaması dövlətin başlıca qayğısıdır...”1  

Mövcud elmi-texniki nailiyyətlərin təkanı ilə meydana 
gələn qlobal inteqrasiya məkanların tamamilə bir-birinə 
bağlanmasını və insanların məkanlara yalnız bir vasitə kimi 
baxmalarını üzə çıxarmışdır. Dünyada inteqrasiya prosesləri 
artdıqca humanizm də genişlənir. Humanizm əsas etibarilə 
geniş enerji mübadilələri məkanlarında daha da yüksək 
səviyyədə olur. Dar məkanlarda humanizm siyasətini 
reallaşdırmaq mümkün deyil. Enerji mübadilələrini həyata 
keçirən elementlərin-subyektlərin sayı çox olduqca ictimai-
siyasi psixologiya da sağlam olar. Çünki lazımi enerji resursları 
psixologiyanı sağlamlaşdırar. Sağlam psixologiya isə güc 
demək olar. Bu baxımdan da dövlətlərin dar məkandan geniş 
məkanlara açılması onların cəmiyyətlərinin humanistləşməsinə 
gətirib çıxarar. Ümumiyyətlə isə liberal siyasətin zəncirliyi və 
şəbəkə xarakteri alması dünyada humanist siyasət dalğalarının 
genişlənməsinə gətirib çıxarır. 

Dövlətlərin humanizm məzmunlu siyasətində, humanitar 
tədbirlərində mədəniyyət amili mühüm rol oynayır. Mədəniyyət 
hər bir xalqın adət-ənənələrinin, yaşayış tərzinin əks olunduğu 
düşüncədir. Məhz mədəniyyət insanların, xalqların ruhunu 
bağlayan tellərdən ibarətdir. Bu gün dünyada mədəniyyətlər 
xalqları sıx birləşdirən vasitələrə çevrilir. Bir xalqın mədəniyyəti 
digər xalqın mədəniyyətində özünə yer tapa bilir. Mədəniyyət 
insan ruhunu zənginləşdirir, həyatın mənəvi tərəfini əks etdirir. 

                                                 
1 İkinci Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumun açılış mərasimində İlham 
Əliyevin nitqi. http://www.president.az/articles/6390/ 04 0ktyabr 2012.  
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Xalqın mənəviyyatı onun mədəniyyətindədir. Azərbaycan yazıçısı 
Anarın fikrincə, xalqın mədəniyyət qalası yeganə qaladır ki, heç 
vaxt tikilib qurtarmır. Hər gələn nəsil onun təzə qatını hörür. Hər 
qat hörüldükcə, qalanın özülü-milli varlığın bünövrəsi bərkiyir.... 
Xalqın milli-siyasi varlığını qorumağın özül daşı-onun mənəvi 
bütövlüyünə mane olan hər nə varsa, onunla mübarizə 
duyğusudur. Mənəvi yetkinliyə çatmamış bir kütlə həyatın əsas 
məqsədlərindən daima yayınar və gözüdarlığa qapanıb qalar.1  

Hər bir dünya sakini, dövlət rəhbərləri, o cümlədən başqa 
siyasətçiləri humanizm ideyalarının genişlənməsinin tərəfində 
olurlar. Universal maraq ondan ibarət olur ki, dünyada sabitlik 
qorunsun və çiçəklənmə həyata keçirilsin. Bu istiqamətdə 
humanitar təşəbbüslər dalğaları da geniş yayılır. Bu baxımdan 
2011-ci ilin oktyabr ayında Bakıda keçirilmiş Birinci Beynəlxalq 
Humanitar Forumda iştirak etmiş Rumıniyanın keçmiş 
prezidenti Emil Konstantinesko ölkələri təhsil və mədəniyyət 
sahələrində əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çağırırdı. Onun 
fikrincə, ölkələrdə sülh və əmin-amanlıq yaratmaq, münaqişələri 
aradan qaldırmaq üçün insanlar arasında dialoq olmalıdır. O, 
“belə bir dialoq bütün regiona, dünyaya stabillik və əmin-
amanlıq gətirə bilər” fikrini bildirmi şdir. 2  İkinci Bakı 
Beynəlxalq Humanitar Forumunda iştirak edən İtaliyanın keçmiş 
xarici işlər naziri Franko Frattininin fikrincə, müasir dünyada 
humanitar təşəbbüslərin böyük əhəmiyyəti vardır. Bu məsələdə 
Azərbaycanın tutduğu mövqeni yüksək qiymətləndiririk və 
alqışlayırıq. Onun fikrincə, forumun keçirilməsi mədəniyyətlər 
və dinlərarası əlaqələri daha da genişləndirmək, daha böyük 
əlaqələr yaratmaq üçün çox ümidverici imkandır...Bu gün Aralıq 

                                                 
1 Anar. Çağdaşlaşan tarixin, tarixləşən çağdaşlığın yazarı. Özül daşı. Rahid 
Ulusel. Mədəniyyətlərin ipək yolu. Bakı. “Təhsil” 2003, 188 səh., səh. 148, 
149. 
2 Bakı. Viktoriya Dementyeva.-APA. Bakıda “XXI əsr: ümidlər və 
çağırışlar” devizi ilə Beynəlxalq Humanitar Forum keçirilir. 
http://apa/az/news/237253.  
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dənizi regionunda, Yaxın Şərqdə mövcud olan böhranlar, 
həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı dünyada çətin 
vəziyyət yaranıb. Belə bir şəraitdə bu forumun keçirilməsi çox 
mühümdür.1  
İkinci Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunda iştirak etmiş 

yaponiyalı tele- jurnalist İçiyo İşikava da hesab edirdi ki, 
Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsü ilə keçirilən forum 
dünyanın müxtəlif xalqlarının nümayəndələrinin bir yerə 
toplaşaraq dünyada təhlükəsizliyin təmin olunması və xalqlar 
arasında dialoqun inkişafı üçün müzakirələr aparmasına geniş 
imkan yaradır. Bu cür beynəlxalq tədbirin təşkili il ə 
Azərbaycan dünyada sülhə və əmin-amanlığa öz töhfəsini 
verir.2  

2012-ci ilin noyabr ayının 16-da Bakıda keçirilən Asiya 
Siyasi partiyaları Beynəlxalq Konfransının (İCAPP) 7-ci Baş 
Assambleyasında Konfransın təsisçisi və həmsədri, Filippin 
parlamentinin beş dəfə sədri olmuş Xose de Venetsiya (bu 
Konfrans 2000-ci ildə yaradılıb və Asiyanın 18 siyasi partiyası 
təmsil olunur) hesab edirdi ki, Konfrans Asiyanın siyasi 
mənzərəsinə müsbət təsirlər göstərmək imkanları əldə edir, 
qitədə dinlər, təriqətlər və ölkələr arasında mövcud olan 
qarşıdurmaların və digər qlobal problemlərin aradan 
qaldırılması üçün vasitəçilik səyləri göstərir. Çin Xalq Siyasi 
Məsləhət Konfransının vitse-prezidenti və Katibliyin üzvü Du 
Qinglin hesab edirdi ki, Asiya qitəsində sabitliyi bərpa etmək, 
hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünə, hər bir xalqın müstəqilliyin ə 
və milli-mənəvi dəyərlərinə hörmətlə yanaşmaq tərəqqini təmin 
edən əsas amillərdir. Banqladeşin keçmiş prezidenti Hüseyn 

                                                 
1 Azərbaycanın humanitar təşəbbüsləri beynəlxalq aləmdə böyük rəğbətlə 
qarşılanır.http://www.xalqqazeti.com/az/ interview/ azarbaycanin-
humanitar-teshebbusleri-beynelxalq-alemde-boyuk-reghbetle-qarshilanir. 
2 İkinci Bakı Beynəlxalq Humantiar Forumu xalqlar arasında dialoqun 
inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. 07 noyabr 2012-ci il. –
Milli.Az http://www.milli.az/news/politics/149552.html#popupInfo. 
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Məhəmməd Erşadın fikrincə, bütün siyasi partiyaların öz 
səylərini müasir dövrün ən ağırlı problemi olan münaqişə 
ocaqlarının söndürülməsinə yönəltmələri çox vacibdir.1  

Dünya xalqları ümumbəşəri mədəniyyət konsepsiyasını 
təşkil edirlər və ümumbəşəri dəyərləri əks etdirən ideallardan 
faydalanmağa çalışırlar. Ümumbəşəri mədəniyyət dünyanın 
bütövləşməsi, xalqların birləşməsi məsələsini ortaya qoyur. Belə 
hesab olunur ki, III minilliyin başlanğıcında planetar 
mədəniyyət konsepsiyasının formulası mövcuddur: milli 
mədəniyyətlərin mövcudluğu ümumbəşəri mədəniyyətin 
formalaşmasına nə tarixən, nə bu gün, nə də gələcəkdə əngəldir. 
Əksinə, ümumbəşəri mədəniyyət milli mədəniyyətlərdən 
təməllənir; qloballaşmanı milli mədəniyyətlərin itirilməsi kimi 
yozmaq və onu həmin istiqamətə yönəltmək yolverilməzdir; 
qloballaşma labüddür. Ancaq onun reallaşması milli 
mədəniyyətlərin saxlanılması və inkişaf etdirilməsi şərtilə 
mümkündür. Milli mədəniyyətlərsiz ümumbəşəri mədəniyyət 
təsəvvür edilmədiyi kimi, bu əsaslarda təşəkkül tapmayan 
ümumbəşəri mədəniyyətsiz də qloballaşma ağlasığmazdır, 
mənəvi dayaqlardan məhrum sırf maddi-iqtisadi mövcudluqdur.2 

Məkanlar üzrə mübarizələrin çoxluğu və genişiyi yalnız 
dünya adlanan vahid çərçivə içərisində forma və məzmun 
dəyişikliyidir. Belə bir fikir də bildirilir ki, dünya vahiddir. Və 
idrakdan özünə monist baxış tələb edir. Dünya rəngarəngdir. 
Və idrakdan özünə hərtərəfli baxışı gözləyir.3  

Bütün xalqların mübarizələri onların özlərini müəyyən 
məkanlarda güclü etməklə, həm də birləşdirir. Dünya vahid bir 

                                                 
1 Bakıda Asiya Siyasi Partiyaları Beynəlxalq Konfransının 7-ci Baş 
Assambleyası öz işinə başlayıb.Bakı şəhəri 16 noyabr 2012-ci il. 
http://www.aztv.az/readnews.php?lang=az&id=7741   
2 Rahid Ulusel. Mədəniyyətlərin ipək yolu. Bakı. “Təhsil” 2003, 188 səh., 
səh. 148, 149.  
3 Rahid Ulusel (Xəlilov Rahid Süleyman oğlu), U42. Mədəniyyət və 
Texnosivilizasiya. Bakı, “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” NPB, 2003, 
188 s., səh. 144.  
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ailədir, xalqlar onun üzvləridir. Ail ə üzvləri arasında müəyyən 
anlarda fikir ayrılıqları, küsmə halları olmasına baxmayaraq, 
yenə də ailə bütövdur. Böyük dövlətlər bir-biriləri il ə mədəni, 
iqtisadi, sivil əsaslarla mübarizə edirlər, lakin vahid dünyanı 
ayırmaq baxımından bölmək imkanlarına malik deyillər. Yer 
kürəsinin insanları üçün yer üzərində qəti surətdə mədəni, 
iqtisadi, siyasi sərhədlər çəkmək yalnız müvəqqəti xarakter 
kəsb edə bilər; çünki elə böyük xalqların nümayəndələrinin 
özləri də bütün dünyanı sərhədlərsiz fəth etməkdə maraqlı 
olurlar. Böyük dövlətlərin hakim dairələrinin nümayəndələri öz 
siyasi qurumlarının struktur böyüklüyündən irəli gələrək böyük 
iddialara düşürlər və fikirl əşirlər ki, dünyanı bölərək özlərinki 
edə bilərlər. Lakin səhvə yol verirlər. Bu məsələdə yalnız iradə 
ağıl üzərində zahiri üstünlüyə malik ola bilir. Böyük dövlətlər 
yalnız dünyada öz çəkilərini artıra bilərlər. Lakin başqaları-
kiçikləri, olmadan onların çəkiləri də heçdir. Çünki dünya irili-
xirdalı bir bütövdür, onun sakinləri də, ayrı-ayrı məkanları da 
bütövün tərkibidir. Tərkib komponentlərinin özləri, o cümlədən 
kiçik komponentlər yoxdursa, deməli, böyük tərkib də ya 
yoxdur, ya da müqayisə edilmək üçün obyekt və subyekt deyil. 
Dünya böyüklər və kiçiklərdən ibarət olan bir birlikdir, ona 
görə də zəngin sosial-etnik-mədəni-siyasi bir sistemdir. 
Sistemdə kiçiklər və böyüklər yoxdursa, deməli, sistemin özü 
də yoxdur. Sistemdə kiçik olmazsa, böyük komponentlər 
arasında əlaqə ola bilməz. Eləcə də böyüklər olmasa, kiçik 
komponentlər fəaliyyət göstərə bilməzlər. Fəaliyyətin və 
sistemin bazasında fərq amili dayanır. Fərq amili də 
rəngarəngliyi meydana gətirir. Bu qarşılıqlı mövcudluqdan 
yaranan vəhdət yoxdursa, inkişaf da yoxdur, nemətlər də ola 
bilməz, insanlar faydalana bilməzlər. Vəhdət yoxdursa, 
insanlar da ola bilməz. Çünki insanlar ayrı-ayrı məxluqlar 
olmasına baxmayaraq, sosial birliyə, ictimai bütövlüyə 
meyillidirlər. Birliyin yaratdığı enerjidən faydalanırlar. 
Birliksiz dünya “xəstədir”. Bu baxımdan da dünyanı ayrı-ayrı 
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maraq dairələrinə parçalamaq əbəs yerə həyata keçirilən iddialı 
bir siyasətdir. Dünya parçalanmamalı, sadəcə olaraq 
rəngarənglik əsasında bəsitlərdən mürəkkəblər yaranmalıdır. 
Mövcud dünya, indiki insan təfəkkürü yalnız barışığı, dinc 
yanaşmanı istəyir və belə şəraitlərin yaranmasını tələb edir. 
Qlobal və regional müharibələr həm də elə böyük xalqların 
özlərinin məhvi üçündür. Kiçik xalqları qəbul etməyən böyük 
xalqlar dünyada böyük (burada həm də müdrik) ola bilməzlər. 
Böyük xalqlar dünyanın böyük məsuliyyət tərəfləridirlər. Onlar 
öz yanlarında yalnız kiçik xalqları görə bilərlər. Bunlarsız 
onların böyüklüyü də yoxdur, çünki müqayisə predmeti və 
obyekti yoxdur. Böyük dövlətlər çalışmalıdırlar ki, kiçik 
dövlətlərə və xalqlara istismar obyekti kimi baxmasınlar. 
Böyük dövlətlər elə etməlidirl ər ki, öz iqtisadi 
potensiallarından istifadə etməklə zəif və kiçik dövlətlərin 
iqtisadiyyatlarını dirçəltsinlər. Böyük dövlət dedikdə, bu 
dövlətə dünya siyasəti sistemində yalnız “zorakılıq gücü” kimi 
yanaşmaq tərzi artıq tarixdə qalmalıdır. Böyük dövlət ona görə 
güc mərkəzi hesab olunmalıdır ki, bu dövlət digər kiçik 
dövlətlərə yardım etmək, onlara sosial-siyasi baxımdan kömək 
etmək iqtidarında olsun. Böyük güc mərkəzləri Avrasiyanın, 
eləcə də dünyanın sivil və humanitar mərkəzləri kimi mühüm 
rol oynamalıdırlar. Böyük dövlətlər arasında rəqabət isə əsas 
etibarilə zəif dövlətlərin inkişafına doğru yönəldilən resurslar 
üzərində həyata keçirilməlidir. Böyük dövlətlərin humanizmə, 
ümumi dəyərlərə xidmət edən təsir siyasətləri genişlənməlidir. 
Onlar öz aralarındakı rəqabətdə “hansı tərəfin daha çox 
inteqrasiya etdiyi ərazilər vardır” kimi fikir istiqamətlərini əsas 
götürməlidirl ər. Böyük dövlətlər yalnız sülh və əməkdaşlıq 
şəraitində inteqrasiya proseslərini gücləndirməkdə maraqlı 
olmalıdırlar. Onu da qəbul etmək lazımdır ki, böyük dövlət 
varsa, mütləq qaydada onun öz sərhədlərindən kənarda 
məkanlar üzrə təsir dairələri də olacaqdır. Böyük dövlətlərin 
daxili və xarici siyasətləri onunla səciyyələnir ki, bu dövlətlər 
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daima öz sərhədlərini möhkəmləndirmək və maraqlarını 
sərhədlərədən çox kənara çıxarmaq uğrunda mübarizə aparırlar. 
Böyük dövlətlər çalışmalıdırlar ki, öz aralarındakı rəqabət 
mübarizəsində həmin məkanları “soyuq və ya da qaynar 
cəbhələr xətlərin ə”  çevirməsinlər, həmin məkanlara barışdırıcı 
və isti münasibətlər məkanları kimi baxsınlar. Böyük dövlət 
ona görə böyük olmalıdır ki, öz resurslarından, elmi-texnoloji 
vasitələrindən istifadə etməklə, zəif dövlətlərin zəif 
vəziyyətlərindən, kasıbçılqlarından çıxmaları üçün onların 
tərkib komponentll ərini  zənginləşdirsinlər. Əks təqdirdə, bu 
zəif dövlətlərin “istehsal və ixrac edə biləcəkləri” mənfi 
ünsürlər böyük dövlətlər üçün problem olaraq qalacaqdır. 
Kiçik, kasıb və zəif dövlətlərin əhalisi bu dünya üçün müsbət 
mənada nələrisə təqdim edə bilməyəcək. Dünyanın böyük 
işlərindən də kənarda qalacaq. Tarix sübut edir ki, heç bir zəif 
dövlət insanları böyük işlərə sövq edə bilməmişdir. Tarix 
səhifəsinə düşməyə layiq olan bütün əlamətdar işlər yalnız 
güclü dövlət hakimiyyətinin məhsuludur. Dövlət zəif olduqda 
onun vətəndaşları nəinki böyük işlər görə bilməmiş, özləri də 
ac və miskin həyat sürmüş, ehtiyac və rəzalət girdabında əzab 
çəkmiş, yaxud əsarət və köləliyə məhkum olmuşlar.1 Dünyada 
bütövləşmək, bərabərləşmək və gücləri birləşdirmək, dünyanın 
mövcudluğunu qorumaq və ümumdünyanı inkişaf etdirmək 
məqsədilə uyğunlaşdırma prosesləri həyata keçirilməlidir. Zəif 
inkişaf etmiş dövlətlərin əhalisi də uyğunlaşdırılma 
prinsiplərinə müvafiq olaraq ümumdünya resurslarından 
istifadə etməlidir. Deyilənlərə əsasən, hesab etmək olar ki, 
yaxın, orta və uzaq müddətli gələcək zaman trayektoriyasında 
dünya siyasəti gücləndikcə, xalqlararası, dövlətlərarası 
mübarziə artdıqca, dünyanın humanist məzmunlu siyasəti da 
genişlənəcəkdir. Böyük güc mərkəzlərinin gücləri başlıca 
olaraq insanlığa xidmətə yönələcəkdir. Dünya siyasətində iradə 

                                                 
1 Qalib Əhmədov. Dövlət və rəhbər. “Sumqayıt” nəşriyyatı, Bakı -1998, 
səh.368. 



 22

daha çox ağıla tabe olacaqdır. Bu, məcburi bir prosesdir. 
Dünya sərvətləri, təbii nemətləri yalnız insanlığın inkişafına 
xidmət edəcəkdir. İnsanlığa xidmət etməyən fəaliyyət mütləq 
qaydada həmin fəaliyyət göstərənin özünə doğru yönələrək, 
ona zərbə olacaqdır. Bu baxımdan da böyük dövlətlər dərk 
edəcəklər ki, ətraf dövlətlərə satellit (“əlaltı”) və forpost statusu 
ilə yanaşmaq düzgün deyil və anti-humanist məzmunludur.  

Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, həm də hadisələrin 
gedişatı onu göstərir ki, gələcək dünya düzənində güclü və zəif 
dövlətlər yenə də mövcud olacaqlar. Güclü dövlətlər zəif 
dövlətlərə daha az əsaslarla istismar obyekti kimi baxacaqlar. 
Dünya dövlətləri arasında “böyük qarda ş-kiçik qarda ş”  
münasibətlərinin yaranması zərurətə çevriləcəkdir. Böyük və 
kiçik dövlətlərin siyasəti cəmi halda ümumdünya rifahının 
yüksəlməsinə yönələcəkdir. Gələcək dünya düzənində elmi 
tədqiqatlarda irenologiya (yunanca: ire-sülh və logos-söz) 
geniş yayılacaqdır. (İrenologiya-geosiyasi fikrin liberal dünya 
nizamı problemlərinin tədqiqi ilə məşğul olan elmi-idealist 
istiqamətdir). Bununla yanaşı, pasifizm (sülh uğrunda ictimai-
siyasi proseslər) dalğaları da geniş yayılacaqdır. İnkişaf 
etməmiş cəmiyyətlərdə sufrajistl ər  hərəkatları (qadınların 
ictimai-siyasi azadlıqları uğrunda mübarizələri)  dalğaları 
meydana gələcəkdir. XXII əsrdə dünya dövlətləri öz 
cəmiyyətlərinin idarə edilməsində çoxlu sayda çətinlikl ərdən 
azad olacaqlar. Cəmiyyətlərin özləri yüksək səviyyəyə qalxa 
biləcəkdir. Ümumdünya şüurunda informasiya texnologiyaları 
köklü dəyişiklikl ər yaradacaq və cəmiyyətlər-insanlar 
dövlətlərindən daha yüksək mövqe tutacaqlar. Cəmiyyətlər 
dövlətlərə böyük təsirlər göstərəcəklər və dövlətə əsas etibarilə 
ictimai sifari şi yerinə yetirən vasitə və subyekt kimi 
baxacaqlar. 

XXI əsrin ikinci yarısı və XXII əsr boyu böyük və kiçik 
dövlətlər arasında münasibətlərdə səmimi hallar daha çox 
büruzə verəcəkdir. Elə indidən insanlar arasında gələcəkdə 
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qarşıya çıxa biləcək təhdidlərin aradan qaldırılması və yeni 
inteqrasiya yollarının axtarılması problemləri ortaya 
çıxmaqdadır. Mövcud zamanla gələcək arasında humanizm 
əsaslı inteqrativ körpünün yaradılması bəşəriyyəti düşündürür. 
Bəzi problemlər kimi bu kmi m əsələlər müəyyən edilir : 
beynəlxalq ictimaiyyət etiraf edir ki, təbiətlə ahəngdar və 
harmonik şəkildə yaşamağa hazırlığın və bacarığın olmaması 
səbəbindən planetar miqyaslı təhdidlərlə üz-üzə dayanıbdır; 
mövcud ictimaiyyət nümayəndələri, dövlətlər və xalqlar 
gələcək münasibətlərdə qloballaşan müasir dünyada dəyərlər 
sisteminin dəyişməsinin, sosial və mədəni proseslərin 
sürətlənməsinin, həyatın bütün sahələrində stereotiplərin alt-üst 
olmasının əvvəlki tarixi dövrlərdə cəmiyyətin şüurunda 
təşəkkül tapmış sosial təsəvvürlərdə əsaslı şəkildə 
dəyişiklikl ərə yol açdığını müəyyən edirlər; bu gün 
qloballaşma prosesinin genişlənərək və dərinləşərək alimlər və 
siyasətçilər qarşısında bəşəriyyətin heç zaman üzləşmədiyi yeni 
problemlər qoyduğunu və yeni humanitar gündəliyin 
formalaşdırılmasını tələb edən çoxsaylı çağırışlar mövcuddur; 
mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun bütün 
cəhdlərinə baxmayaraq, sivilizasiyaların münaqişəsi 
təhlükəsinin kifayət qədər aktuallığı müəyyən olunur; 
multikulturalizm: nailiyyətlər və problemlər; dünyanı 
dəyişdirən müasir texnologiyalar; elmlərin konvergensiyası; 
biotexnologiyalar və etikanın problemləri; inkişafın iqtisadi 
modellərinin humanitar aspektləri; sosial jurnalistika və yüksək 
texnologiyalar; postmodernist mədəniyyətdə ənənəvi dəyərlər 
sistemləri və s.1 İkinci Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun 
Bəyannaməsinə əsasən yeni çağırışlar da təsbit edilmişdir. 
İstiqamətlər olaraq bu kimi m əsələlər müəyyən 
olunmuşdur:  multikulturalizm problemlərinin fəlsəfi və etik 
aspektlərinin bundan sonra tədqiqinin ksenofobiya, irqçilik və 

                                                 
1 Bax. 2011-ci ilin Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun Bəyannaməsi. 
http://www.bakuforum.org/az/deklaraciya/first_declaration/  
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dözümsüzlüyün qarşısını almaq üçün kütləvi informasiya 
vasitələrində lazımınca işıqlandırılmasının vacibliyinə xüsusi 
diqqət yetirilir; dünyanın müxtəlif regionlarında getdikcə artan 
qarşıdurma meyilləri il ə yanaşı, əməkdaşlığa və qarşılıqlı 
anlaşmaya zəmin yaradan hazırki proseslərin universitetlərdə, 
elmlər akademiyalarında və ayrı-ayrı fondlarda elmi fəaliyyətin 
diqqət mərkəzində dayanmalı olduğu düşünülür; elmin sürətli 
inkişafının yeni elmi paradiqmanın təşəkkülünə yol açdığını və 
onun təhsildə öz əksini tapmasının zəruri olduğu düşünülür; 
konvergent texnologiyaların gələcək üçün rolu və əhəmiyyəti 
vurğulanılır; nano-, bio-, info- və koqnitiv texnologiyaların 
inkişafına və onlardan lazımınca istifadəyə böyük diqqət 
yetirilməsi vacib sayılır; tarixdə analoqu olmayan fenomen 
kimi informasiyanın formalaşması və yayılması prosesində 
yeni texnologiyaların və sosial şəbəkələrin rolunun artması 
etiraf edilir və s.1  

Gələcəkdə dövlətlərin funksiyalarında yeni tendensiyalar 
müşahidə ediləcəkdir. Bu, daha çox sərbəst cəmiyyət 
hakimiyyətinin (sosiokratiyanın) formalaşması ilə əlaqəli 
olacaqdır. Sosiokratiyalarda cəmiyyətlər öz üzərlərində 
hakimiyyəti təmin edə biləcəklər və eləcə də dövlətlərinə 
verdikləri sifarişlərlə bağlı mühüm əhəmiyyət kəsb edə 
biləcəkdir. Dövlətlər öz cəmiyyətlərinə bağlı olacaqlar və onlar 
üçün tənzimedici bir quruma çevriləcəklər. Bu dövrdə dövlətin 
cəmiyyətlər üzərində nəzarəti daha çox cəmiyyətin dövlətlər 
üzərində nəzarəti il ə əvəz edilə biləcəkdir. İnsan amili 
sosiokratiyanın baza ideoloji amili olacaqdır. Bu baxımdan da 
gələcəkdə kiçik dövlətlərin dövlət rəhbərlərinin böyük 
dövlətlərin dövlət rəhbərlərinin maraqlarına cavab verməsi 
məsələləri tədricən arxa plana keçə biləcəkdir. Hal-hazırda 
əksər kiçik dövlətlərdə böyük dövlətlərin dəstəyi ilə hakimiyyətə 
gəlmiş qrup və şəxs öz xalqını da həmin böyük dövlətin 
maraqlarına doğru sürükləyir. Bundan da böyük xalqın 
                                                 
1 Bakı Beynəlxalq Forumun Bəyannaməsi. 2012-ci il 4-5 oktyabr. 
http://www.bakuform.org/deklaraciya  
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hakimiyyəti daha da böyüyür. Nəticədə beynəlxalq aləmdə 
münasibətlərdə böyük xalq hakmiyyəti məsələsi ortaya çıxır. 
XXII əsrdə kiçik dövlətlərin hakimiyyətləri böyük dövlətlərdən 
az miqdarda asılı ola biləcəklər. Böyük dövlətlərin 
hakimiyyətlərinin kiçik dövlətlərin hakimiyyətlərini idarə 
etmək prinsipləri tədricən zəifl əyə biləcəkdir. Gələcək liberal 
dünyada böyük dövlət rəhbərləri kiçik dövlətlərin 
rəhbərlərindən müəyyən bac-xəraclar tələb edə bilməyəcəklər, 
yaxud da şəxsi qaydada kiçik ölkə iqtisadiyyatında təsiredici 
ünsürə çevrilə bilməyəcəklər. Kiçik ölkələrin rəhbərləri il ə 
böyük dövlətlərin rəhbərləri arasındakı münasibətlərdə “kiçik 
ölkələrdə böyük ölkə rəhbərl ərinin paylara malik olması”  
prinsipləri tədricən ləğv oluna biləcəkdir. (Bu gün bir çox 
ölkələrdə oliqarx dövlət rəhbərləri  mövcuddur ki, onların da 
da başqa ölkələrdə, transmilli korporasiyalarda öz payları var. 
“Prezident-biznesmen” vəzifələri formalaşmışdır. Böyük 
ölkələrdə bu vəzifəni tutan şəxslər də hətta elə bir siyasət 
həyata keçirirlər ki, kiçik ölkələrdə böyük ölkə rəhbərlərinin 
dəstəyini qazanmış dövlət hakimiyyəti xalqın hüquqlarını 
özlərinə satmaqla məşğul olur. “T əbii hüquqların marketinqi” 
həyata keçirilir). Gələcək zamanda isə kiçik ölkələrdə dövlət 
rəhbərləri böyük ölkələr tərəfindən yox, xalqın dəstəyi il ə 
müəyyən edilə və seçilə biləcəkdir. Bu baxımdan da böyük 
dövlətdən qorxu naminə kiçik ölkələrin rəhbərlərinin öz 
hakimiyyətlərini saxlaması üçün cəmiyyət üzərində təzyiqləri 
minimuma enəcəkdir və cəmiyyətlərdə hərbi üsul idarələri, 
avtoritar rejimlər formalaşa bilməyəcəkdir. Böyük güc 
mərkəzlərində baş verəcək total demokratizasiya prosesləri 
regionlarda, kiçik dövlətlərdə də siyasi dalğalar əmələ 
gətirəcəkdir. Məsələn, Rusiyada, Hindistanda, İndoneziyada, 
Pakistanda, Latın Amerikasında1 bu gün korrupsiya rejimləri 
mövcuddur. Məsələn, Nigeriya bu baxımdan daha da ön 
yerlərdən birini tutur. Lakin güman etmək olar ki, orta 
                                                 
1 Збигнев Бжезинский. Выбор. Глобальное господство или гдобальное 
лидерство(Zbigniew Brzezinski. The Choice: Global Domination or Global 
Leadership) /Пер.с англ. –М.: Междунар. Отношения, 2004.-288 с., səh. 75. 
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müddətli gələcəkdə Rusiyada (Rusiya hakimiyyətində, məmur 
aparatlarında, hüquq-mühafizə orqanlarında şəbəkələşmiş 
korrupsiya halları mövcuddur. Rusiya Müdafiə Nazirliyində 
böyük məbləğdə korrupsiya faktlarına görə ölkənin müdafiə 
naziri Anatoli Serdyukov 2012-ci ilin noyabr ayının 6-da 
vəzifəsindən azad edildi. ABŞ politoloqu Zbiqnev Bjezinskiyə 
görə, korrupsiya halları daha çox inkişaf etməkdə olan 
ölkələrdə, xüsusilə “neft iqtisadiyyatına” malik olan ölkələrdə 
geniş şəkildə mövcud olur )1  korrupsiyanın azaldılması və 
şəffaflığın təmin edilməsi onun təsir dairəsində olan kiçik 
dövlətlərdə də böyük rezonans doğuracaqdır və şəffaf vətəndaş 
cəmiyyətlərinin formalaşması dalğaları geniş yayılacaqdır. 

Hal-hazırda dövlət maraqlarının təmin edilməsində 
realizmin geniş yayılmasına baxmayaraq, insan hüquqlarının 
qorunmasına və inkişafına dair mühüm siyasət həyata 
keçirilməkdədir. Xüsusilə II Dünya müharibəsinin və “soyuq 
müharibə” dövrünün fəsadlarından əldə edilən dərsverici 
nəticələr liberal siyasətin genişlənməsini zəruri etməkdədir. 
Humanizmə dair fundamental və nəzəri ideyalar normalara 
çevrilib və əməl olunması vacib olan qaydalar kimi əhəmiyyət 
kəsb edir.  

Humanist əsaslı siyasətin forma və istiqamətləri, mənaları 
dövlətlərin daxili qanunvericiliklərində və xarci siyasət 
aktlarında, eləcə də beynəlxalq münasibətləri tənzim edən 
sənədlərdə öz əksini tapmışıdr. Bu baxımdan, ABŞ 
Konstitusiyasının girişində qeyd edilir: “Biz, Birləşmiş 
Ştatların xalqı, daha təkmil bir birlik yaratmaq, ədalət təsis 
etmək, ölkə daxilində əmin-amanlğa zəmanət vermək, ümumi 
müdafiə təmin etmək, eyni zamanda özümüz və gələcək 
nəslimiz üçün azadlıq səadəti təmin etmək naminə Amerika 
Birləşmiş Ştatları üçün bu Konstitusiyanı təntənə ilə elan edir 
və qəbul edirik.” Bu konstitusiyaya 1791-ci ildə edilmiş ilk on 
                                                 
1 Збигнев Бжезинский. Выбор. Глобальное господство или гдобальное 
лидерство(Zbigniew Brzezinski. The Choice: Global Domination or Global 
Leadership) /Пер.с англ. –М.: Междунар. Отношения, 2004.-288 с., səh. 75 
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düzəlişin (İlk on düzəliş birlikdə Hüquqlar haqqında Qanun adı 
ilə məlumdur) dördüncü hissəsində yazılır: “Xalqın 
şəxsiyyətinin, mənzilinin, kağızlarının və mülkiyyətinin 
səbəbsiz axtarılması və həbs edilməsindən mühafizə haqqında 
hüququ pozulmamalıdır və güman edilən hadisənin baş 
verməsi haqqında and və təsdiq olmasa, heç bir order 
verilməməlidir. Orderdə axtarılmalı olan yer, həbs olunmalı 
şəxs və ya əmlak dəqiq şəkildə göstərilməlidir”. 1   

1789-cu il, 26 avqust tarixli “ İnsan və vətəndaş hüquqları 
Bəyannaməsi”nin ayrı-ayrı maddələrində yazılır: “ Qanun 
yalnız ictimai təhlükə törədən əməlləri qadağan edə bilər. 
Qanunla qadağan olunmayan bütün əməllərə icazə verilir; heç 
kəs qanunda əksini tapmayan işlərin məcburi olaraq yerinə 
yetirilməsinə məcbur edilə bilməz. Heç kəsi öz baxışlarına 
görə, hətta dini baxışlarına görə də, əgər bu baxışlar ictimai 
qaydaları pozmursa, sıxmaq (təzyiq göstərmək) olmaz.”2  

BMT Nizamnaməsinin preambulasında qeyd edilir: Biz, 
birləşmiş dövlətlərin xalqları, qətiyyətlik hissi oyadaraq,  

gələcək nəsilləri, iki dəfə bizim həyatımıza sözlə ifadə edilə 
bilməyən dərəcədə kədər gətirən müharibə bəlalarından azad 
etmək, və  
əsas insan hüquqlarına, ləyaqətə və insan şəxsiyyətinə 

dəyərlərə, qadın və kişilərin bərabərliyinə və böyük və kiçik 
xalqların bərabərliyinə inamı yenidən təsdiq etmək, və  

müqavilələrdən və digər beynəlxalq hüquq mənbələrindən 
irəli gələn öhdəlikl ərə hörmət və ədalətin müşahidəsini təmin 
edən şəraiti yaratmaq, və 

                                                 
1 Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konstitusiyası. Azərbaycan dilində tərcümə 
olunmuş variantı. 
2 Декларация прав человека и гражданина. От 26 августа 1789 г. 
Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 
Германия, Италия, Европейский Союз, США, Япония, Индия: 
учеб.пособие / [сост. сб., пер., авт.введ. и вступ. ст. В.В. Маклаков].- 5-
е изд., перераб. и доп. –М.: Волтерс Клувер, 2006.-608c.-ISBN5-466-
00138-4(в пер). стр. 80-82. 
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geniş azadlıq vasitəsilə sosial tərəqqi uğrunda və həyat 
şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün birgə fəaliyyət göstərmək,  

Və bu məqsədlərl ə 
dözümlülük göstərmək və dünyada dost dostla mehriban 

qonşular kimi bir yerdə yaşamaq, və 
beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanılması 

üçün qüvvələrimizi birləşdirmək, və 
ümumi maraqlarda olduğu kimi, hərbi qüvvənin tətbiqinin 

əvvəlcədən həyata keçirilməməsini, prinsiplər qəbul edərək və 
metodlar müəyyən edərək, təmin etmək, və 

bütün xalqların sosial və iqtisadi tərəqqisini həyata 
keçirmək üçün beynəlxalq aparatdan istifadə etmək məqsədilə, 
bu məqsədlərə nail olmaq üçün öz gücümüzü birləşdirmək 
qərarına gəldik. 

Buna müvafiq olaraq, bizim bəlli hökumətlərimizin lazımi 
formada səlahiyyət verdikləri və San-Fransisko şəhərində 
toplaşmış nümayənədləri “Birl əşmiş Mill ətlər” adı altında 
təşkilat yaradacağını nəzərdə tutan hal-hazırki Birləşmiş 
Mill ətlər Təşkilatının Nizamnaməsini qəbul etməyə 
razılaşdılar.1  

Həmçinin “BMT Nizamnam əsinə müvafiq olaraq 
dövlətlər arasında əməkdaşlığa və dostluq münasibətlərin ə 
aid olan beynəlxalq hüquq prinsipl əri haqqında 
Deklarasiya” da qeyd edilir ki, hər bir dövlət özünün 
beynəlxalq münasibətlərində güc hədəsindən kənarda qalmağı 
(çəkinməyi) öhdəlik kimi götürür, yaxud da gücdən ərazi 
toxunulmazlığına qarşı və ya da istənilən bir dövlətin siyasi 
müstəqilliyin ə qarşı istifadə etməkdən çəkinir. Eyni zamanda 
BMT-nin məqsədləri il ə üst-üstə düşməyən istənilən üsulun 

                                                 
1 Устав Организации Объединенных Нации. Действующее 
международное право. В трех томах. Том первый. Составители проф. 
Ю.М. Колосов и проф. Э.С. Кривчикова. Москва. Издательство 
Московского независимого института международного права. 1996. 
səh.. 7. 
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istifadəsindən çəkinir. Güclə hədələmək və yaxud da gücün 
tətbiqi beynəlxalq hüququn və BMT Nizamnaməsinin 
pozulması kimi qəbul edilir. Güc heç zaman beynəlxalq 
məsələlərin həllində tətbiq edilə bilməz. Təcavüzkar müharibə 
beynəlxalq hüquqda öhdəlik yaradan sülhə qarşı cinayətdir. 
Hər bir dövlət hər hansısa bir təcavüzkar hərəkətdən çəkinməyi 
öhdəlik kimi götürür, hansı ki, bu təcavüz öz müqəddəratını 
təyin edən, azadlıq və müstəqilliyini müəyyən edən xalqların 
məhv edilməsinə yönəlir. Hər bir dövlət özünün digər 
dövlətlərlə olan beynəlxalq mübahisələrini sülh yolu ilə həll 
edir, ona görə ki, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə, ədalətə 
qarşı hədələr olmamalıdır.1  

“Əsas hüquqlar haqqında Avropa Birliyi Xartiyası” nın 
preambulasında qeyd edilir: “Avropa xalqları öz aralarında 
daha sıx ittifaq təsis edərək, ümumi dəyərlərə söykənən sülh 
gələcəyini təmin etmək qərarına gəldilər.  

Özünün əxlaqi və mənəvi ləyaqətini dərk edərək, İttifaq 
(Birlik) insanlıq ləyaqəti, azadlıq, bərabərlik və həmrəylik kimi 
ayrılmaz və universal dəyərlər əsasında yaradılır; İttifaq 
demokratiya və hüquqi dövlət prinsiplərinin özülündə dayanır. 
İttifaq üçün insan şəxsiyyəti elə bir özəkdir ki, hansı ki, bu 
özəkdə onun fəaliyyəti öz əksini tapır; bunun üçün İttifaq öz 
vətəndaşlığını təsis edir və azadlıq, təhlükəsizlik və ədalətlilik 
məkanının formalaşdırır. İttifaq Avropa xalqlarının mədəniyyət 
və ənənə rəngarəngliyini qoruyaraq ( rəngarəngliyə əməl 
edərək), bu ümumi dəyərlərin, həmçinin üzv dövlətlərin 
özlərinin varlığını və onların ictimai hakimiyyətlərinin milli, 
regional və yerli səviyyədə fəaliyyət göstərən mövcud 

                                                 
1 Декларация о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Нации. 24 
октября 1970 г. Действующее международное право. В трех томах. 
Том первый. Составители проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С. 
Кривчикова. Москва. Издательство Московского независимого 
института международного права. 1996. səh.. 65-69. 
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təşkilatlarının inkişafını və qorunmasını təmin edir. İttifaq 
bərabərhüquqlu və uzun müddətli inki şaf siyasətini həyata 
keçirməyə cəhd göstərir və şəxslərin azad hərəkətlərini, 
mülkiyyətləri, xidmət və kapitalları, həmçinin peşəkar 
fəaliyyətin həyata keçirilməsindəki azadlığı təmin edir....” 
Həmin sənədin birinci başlığında göstərilir ki, insan ləyaqəti 
toxunulmazdır. Buna hörmət edilməli və qorunmalıdır. Hər bir 
şəxsin yaşamaq haqqı vardır. Heç kəs ölüm hökmünə məhkum 
edilə bilməz, ya da edam edilə bilməz. Hər bir şəxs məxsusi 
olaraq fiziki və mənəvi bütövlük hüququna malikdir. Heç kəs 
qul kimi və yaxud da asılı vəziyyətdə saxlanıla bilməz. Heç kəs 
məcburi və ya da icbari əməyə cəlb edilə bilməz. İnsan ticarəti 
qadağandır. İkinci başlıqda isə yazılır ki, hər bir şəxs azad və 
təhlükəsiz yaşamaq hüququna malikdir. Hər bir kəs ona 
məxsus olan öz şəxsi və ailə həyatına hörmət olunması 
hüququna malikdir. Bundan əlavə, xartiyada azadlıq, 
bərabərlik, həmrəylik, vətəndaşlıq, hüquqların müdafiəsi kimi 
hüquqlar da öz əksini tapıb.1  

İstər dövlətlər daxilind ə, istərsə də beynəlxalq 
münasibətlərdə humanizm əsaslı siyasi düzənləmənin əsas 
istiqamətlərinin b əzilərini a şağıdakılar kimi mü əyyən 
etmək olar: 

-insanların baza hüquqlarının təmin edilməsinə 
yönəlmiş fəaliyyət; 

-insanların şəxsi azadlıqlarını, o cümlədən vicdan 
azadlıqlarını təmin edən fəaliyyət; 

-insanların fikir azadlıqlarının t əmin olunmasını 
şərtl əndir ən fəaliyyət; 

                                                 
1 Хартия Европейского союза об основных правах. Конституции 
зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, 
Европейский Союз, США, Япония, Индия: учеб.пособие / [сост. сб., 
пер., авт.введ. и вступ. ст. В.В. Маклаков].- 5-е изд., перераб. и доп. –
М.: Волтерс Клувер, 2006.-608c.-ISBN5-466-00138-4(в пер). səh., 323-
333.  
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-insanların təbii hüquqlarının (anadan gəlmə 
hüquqlarının) t əmin edilməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyət; 

-insanların sosial-rifah hallarının yaxşılaşdırılmasını 
təmin edən fəaliyyət; 

-insanlar arasında hüquq baxımından cinsi bərabərliyin 
(gender bərabərliyinin) t əmin olunmasını şərtl əndirən fəaliyyət; 

-irqi v ə dini ayrı-seçkiliyə qarşı yönəldilmi ş fəaliyyət; 
-bütün xalqların bərabər hüquqlarının t əmin 

edilməsinə yönəldilmi ş fəaliyyət; 
-beynəlxalq münasibətlər sferasında bütün dövlətlərin 

maraqlarını nəzərə alan siyasi sistemlərin qurulmasına 
istiqamətlənmiş fəaliyyət; 

-dövlətlərə və xalqlara qarşı liberal baxışlı 
münasibətlərin formala şmasını şərtl əndir ən fəaliyyət; 

-bütün dünya insanlarının ümumdünya məkanı üzrə 
maraqlarını t əmin edən fəaliyyət və s. Ümumiyyətlə isə 
fəaliyyət və tənzimləmə istiqamətlərini çox göstərmək olar. 
Bütün istiqmətlərdə ədalətli idar əetmə məzmunu olmalıdır.  

Yuxarıda qeyd olunan fəaliyyət istiqamətləri müəyyən 
edilərkən vasitənin və obyektin, eləcə də subyektin gücü və 
potensialı nəzərə alınmalıdır və qarşılıqlı əlaqələr və 
münasibətlər məsələsində bütün tərkib komponentlər ortaq 
mövqeyə gətirilməlidir. Nəticədə bütün obyektlər üzrə 
balanslaşdırılmış siyasət meydana gələ bilər. Sabitlikdən və 
dinamik və tarazlı inkişafdan sülh vəziyyətləri meydana gələ 
bilər.  

 Siyasət və insanlar. Bütün sivil insanların (geniş anlamda 
xalqların) həyatı birbaşa və dolayı yollarla, ümumi və xüsusi, 
həmçinin fərdi məxsusluqda və konkret hallarda, fərdi qaydada 
siyasətə- dövlət qurumlarının ayrı-ayrı sahələrdə mövcud olan 
fəaliyyətinə, ictimai-siyasi qurumların fəaliyyət 
xüsusiyyətlərinə, istiqamətlərinə və məzmununa bağlıdır.  

Hələ orta əsrlərin dahi Azərbaycan filosofu Nəsirəddin 
Tusi qədim yunan alimləri Platon və Aristotelin siyasətlə 
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bağlı fikirl ərindən bəhrələnərək hesab edirdi ki, ictimai əməyi 
təşkil etmək, istehsal prosesində özbaşınalıq və hərc-mərcliyə 
yol verməmək üçün müəyyən tədbirlər görməyə ehtiyac doğur 
ki, belə tədbirlər də siyasət adlanır. O, siyasətin dörd növünü 
göstərir: “ölk ə”, “q ələbə”, “k əramət” və “cəmaət” siyasəti 
“Ölk ə siyasəti” siyasətlər siyasəti adlandırılır1.  

 Çünki məlumdur ki, insanlar fərdi və kollektiv 
münasibətlərdə, əlaqələr şəraitində bioloji-sosial (həm də 
siyasi-ictimai) varlıqlar olaraq (Aristotelə görə, hətta heç bir 
köməyə ehtiyacı olmayan adamlar belə, heç bir mülahizə 
etmədən birgə yaşamağa can atırlar), qanunlarla idarə oluna-
oluna müəyyən məkanlar üzərində yerləşən ictimai qurulu ş 
forması olan dövlətlərdə və cəmiyyətlərdə yaşayırlar. Bu 
quruluş formasında mövcud olan münasibətlərdə və əlaqələrdə 
özlərinin sosial-rifah hallarını təmin edirlər. İnsanlar ali 
varlıqlar kimi öz mövcudluqlarını qorumaq istiqamətində 
daima mübarizə aparırlar. İdeallar insanların həyata 
ammallarını təşkil edir. İnsan ancaq öz miqyası, zövqü, 
düşüncəsi ilə müqayisə olunacaq bir dünyanın ayrılmaz 
parçasıdır. İnsanın dəyərləndirmə sistemi onun həyatından, 
ehtiyaclarından, vərdişlərindən, habelə dünyagörüşündən, 
əqidəsindən, idellarından asılıdır.2  

Aristotel hesab edirdi ki, kim varsa, mövcuddursa, 
dövlət də ona aiddir. Bu baxımdan da insan siyasi 
varlıqdır. O, qədim yunan şairi Homerə istinadən qeyd 
edirdi ki, əsilsiz-nəsilsiz, tayfasız, qanunsuz, yurdsuz-
yuvasız yaşıyan insanlar təcrid olunmuşlardır. Ail ə ictimai 
qurulu ş kimi dövlətin t ərkib hissəsidir. Dövlət hər bir 

                                                 
1 Nəsirəddin Tusi. Əxlaqı-Nasiri. Farscadan tərcümə edəni R.Sultanov. 
“Ki şe mehr nəşriyyatı”, 2002; səh. 36. 
2 S.X. Fəlsəfi etüdlər. İnsanla varlığın uyarlığı prinsipi. Uyarsızlıq-yoxluq. 
Azərbaycan Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər Assosiasiyası. Fəlsəfə və sosial-
siyasi elmlər. Elmi-nəzəri jurnal. 1(19), Bakı; Azərbaycan Universiteti, 
2008; ss. 157-162., səh. 158.  
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insandan üstündür. Dövlət tamdır və buna görə də dövlətlə 
onun münasibətləri tamla hissə arasında olan 
münasibətlərdir. O, özünün üçüncü kitabında qeyd edirdi 
ki, dövlət xadiminin və qanunvericinin bütün fəaliyyəti 
müstəsna olaraq dövlətə (polis) yönəlmi şdir, dövlət 
qurulu şunu (politeia) isə dövlətin müəyyən sakinləri t əşkil 
etmişlər. Vətəndaş (polites) dövlətin t ərkib hissəsidir.1  

Ortaya çıxan mövcud tarixi sosial-siyasi şərait və zərurət 
tələb edir ki, insanların təkmil həyatları üçün şəraitlərin və 
imkanların onların dövlətləri tərəfindən yaradılması məsələsini 
ortaya çıxarsın. Dövlətin ümumi və xüsusi, eləcə də bütöv və 
təkdən ibarət olan və məkan üzrə, həmçinin sosial təbəqələr 
(sosial stratifikasiyalar) üzrə yayılmış əhatəli siyasətinin 
başlıca məqsədi öz ərazisi çərçivəsində yaşayan sakinlərinin 
sosial-rifah hallarını yüksək səviyyədə təmin etməkdən, 
yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Əhalinin yüksək rifahı- sabit 
cəmiyyət, sabit cəmiyyət-güclü siyasi fəaliyyəti olan dövləti 
meydana gətirir. Bu yanaşma “Güclü dövl ət, yüksək rifah”  
formulasına uyğun gəlir.2  

 Bununla yanaşı, dövlətin funksional məqsədlərindən biri 
də vətəndaşlarının öz sərhədlərindən kənarlarda mülki və siyasi 
maraqlarını müdafiə etməkdən ibarətdir. Dövlət bu istiqamətdə 
xarici ölkələrdə diplomatik nümayəndəlikl ər- səfirlikl ər və 
konsulluqlar təşkil edir. Ayrı-ayrı ölkələrdə ictimai qurumların-
icma qruplarının, o cümlədən diaspora təşkilatlarının 
fəaliyyətini, lobbiçilik fəaliyyətini dəstəkləyir. Dövlətin ümumi 
və konkret-xüsusi fəaliyyəti müxtəlif məqamlarda və 
şəraitlərdə meydana gələn maraqların təmin edilməsinə 
əsaslanır ki, bundan da şaxəli siyasət istiqamətləri formalaşır. 

                                                 
1 Aristotel. “Siyasət. Böyük etika”. Tərcümə edəni: Fikrət Təbibi, Bakı, 
XXI-Yeni Nəşrlər Evi, 2006, 432 səh., səh. 10-11; 83 
2 Rəbiyyət Aslanova. Müasir dövlət və dövlətşünaslıq elmi (Azərbaycan 
Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümü 
işığında). Bakı, Azərnəşər 2011, 440 səh., səh.180-188. 



 34

Şaxəli siyasət istiqamətlərindən də bütövlük-vahidlik, 
sistemlilik meydana gəlir. Siyasətin mahiyyəti və faydası əsas 
etibarilə ardıcıl və vaxtaşırı qəbul edilən və zaman axarındakı 
ortaya çıxan şəraitdən irəli gələn tələblərə cavab verən hüquq 
normalarının qəbulundan, icrasından və normalara əməl 
etmə fəaliyyətinin  səviyyəsindən asılıdır. Siyasət həm dövlət 
(bütöv), həm də vətəndaşlar (hissə) arasındakı əlaqələr və 
münasibətlərdə dialektik  məzmun gerçəkliyidir. Normalar həm 
ümumi, həm də xüsusi hallarda maraqları təmin etmək üçün 
hərəkətəgətirici və stimulverici istiqamətlərə və vasitələrə 
çevrilir. Dövlət öz siyasət marağını, öz mənafeyini norma 
yaratmaq və icrasını təmin etməklə həyata keçirir. Dövlət 
norma yaratmaqla və normalara əməl etməklə həm də 
vətəndaşlarının maraqlarını təmin edir, onların maraqlarının 
zaman və şəraitlə əlaqələndirilməsinin şərtləndirir.  
İnsanlar ümumi olaraq və hamılıqla həm ümumi əsaslarla, 

həm də fərdi qaydada normal şəkildə həyata keçirilən və 
çoxları üçün məqbul hesab edilən siyasətdən faydalanırlar. 
Lakin zərər görənlər də olur. (Siyasət, proseslər Hegel 
fəlsəfəsinə müvafiq olaraq tezis, antitezis və sintezdən 
meydana gələn vəhdətdən yaranır. Bu triadanı elə maraq 
təminatı üçün həyata keçən siyasətin özü də yaradır. Eyni 
zamanda müxtəlif şəraitlərdə müsbət və mənfi elementlərin 
qarşılaşması, qarşılaşmadana meydana gələn qovuşması, 
toqquşması, kəsişməsi və bunlardan formalaşan 
müxtəliflikd ən və rəngarənglikdən də siyasət formalaşır. Bu 
proseslərdə ortaya çıxan gerçəklikl ərdən faydalananlarla 
yanaşı, zərər görənlər də olur). Məsələn, hüquq normalarının 
məhdudlaşdırıcı, çərçivələrəsalıcı xassəsi insanların müəyyən 
mənada maraqlarını və hərəkətlərini məhdudlaşdırır, 
çərçivələrə salır. Azad fəaliyyətlərini əllərindən alır. İnsanların 
azadlıqları üçün yüksək tələblərə cavab verən normaların 
qəbulu zəruridir. Azad vətəndaşlar daha çox yüksək dəyərləri, 
idealları özündə cəmləşdirən aliliy ə can atırlar. Bu aliliyi iki 
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aspektdən dəyərləndirirlər: bəzi insanlar alilik deyəndə, əsas 
etibarilə maddi aləmin yüksəkliyini, var-dövləti önə çəkirlər; 
digər qrup isə mənəvi kamilləşməni, əxlaqın saflaşdırılmasını 
alilik hesab edir və xoşbəxt həyatı onda axtarır.  

Güclü dövlət hər hansı bir sosial institut tərəfindən 
verilən əmrl ərə dözməyən azad şəxsiyyət üçün həmişə 
problemdir. AB Ş siyasətşünası və futuroloqu Frensiz 
Fukuyamanın fikirl ərin ə əsasən, güclü dövlətlərdə dövlət 
qarşısında insanın aliliyi ideyası “güclü dövlət” anlayı şı ilə 
bağlı böyük fəlsəfi mübahisələr doğurur. 1  

Eləcə də bir qrupun bu və ya da digər hərəkəti başqa 
qruplarda emosiya və qıcıqları yarada bilir, onların mənafeyinə 
zərbə vura bilir. Lakin bu zərər ümumi mənafe və həyat tsikli 
naminə nəticədə faydalılığa səbəb olur. Bir tərəfdən 
məhdudlaşdırma digər tərəfdən genişlik üçün şərait yaradır. Elə 
münasibətlər tərəflərinin, subyektlərinin, münasibət 
daşıyıcılarının çoxluğu və münasibətlər sahələrinin çoxluğu da 
insanların kompleks şəkildə maddi və mənəvi maraqlarına 
xidmət edən amillərdir, mənbələrdir və vasitələrdir. Məhz 
nəticələr müsbət və mənfinin ziddiyətindən və vəhdətindən 
meydana gəlir. Siyasətin faydalılığı da müsbət və mənfi 
hərəkətlərin vəhdətindən tezislər və antitezislərin vəhdətindən 
meydana gələn sintezlərdən formalaşır. 

Dövlət və cəmiyyət o zaman güclü olur ki, tənzim edən 
(subyekt) və tənzim olunan tərəflər (subyektlər) arasında 
maraqların əks olunduğu sahələr üzrə- obyektlər üzrə faydalı 
əməllər ortaya çıxır. Dövlət öz siyasətini universal əsaslarla, 
faydalı nəticələr verə biləcək istiqamətdə yerinə yetirərsə, 
nəticələrdən güclü dövlət və güclü cəmiyyətlər meydana gələ 
bilir. Güclü cəmiyyətlər müsbət təzahürlərin nəticələri kimi 
formalaşır. Hər iki tərəf arasında (dövlətlə-vətəndaş arasında) 

                                                 
1 Rəbiyyət Aslanova. Müasir dövlət və dövlətşünaslıq elmi (Azərbaycan 
Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümü 
işığında). Bakı, Azərnəşər 2011, 440 səh., səh.183 
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tarazlıq vəziyyətləri  formalaşır. Tarazlı cəmiyyətlər ədalətli və 
xeyirxah cəmiyyətlər hesab edilməlidir. Belə cəmiyyətlərin 
yaradılması da maddi vəziyyətin yüksəkliyindən və 
maariflənmənin yüksək dərəcəsindən, hüquqları geniş şəkildə 
dərk etmədən asılıdır. Cəmiyyət kasıb və zəif olduqda, siyasi 
və ictimai institutların fəaliyyətində boşluqlar meydana 
gəldikdə tarazlıq dövlət tərəfə, dövlətin xeyrinə olaraq pozulur 
və Frensis Fukuyamanın hesab etdiyi kimi, “güclü dövlətlər” 
formalaşır. Yaxşı tənzimləmə, ədalətin və düzgünlüyün özüdür 
ki, bu əsas da güclü dövlətin formalaşmasını meydana gətirir. 
Belə bir prinsipdən çıxış etmək olar: Yaxşı cəmiyyətləri olan 
dövlətlər güclü dövlətlərdir, güclü dövl ətləri olan 
cəmiyyətlər sosial-rifah baxımından yüksək səviyyədə 
təmin olunmuşlardır.  Hər iki tərəf arasında dinamik əsaslı 
dialektik fəaliyyət mövcud olur. Dövlətin ali məqsədi elə 
insanların xoşbəxt həyatlarını təmin etməkdən ibarətdir. 
Burada dövlət mövcudluğa və müdafiə olunmağa əsaslanan 
siyasəti həyata keçirir. Yaxşı cəmiyyəti qurmaq üçün ədalətli 
idarəetmə və vasitələrdən, predmetlərdən və əşyalardan 
nöqsanlarsız istifadə etmək labüddür. İdarəçilik və ölkəni 
dolandırmaq haqqında rəhbərlər tərəfindən həyata keçirilən 
siyasətin növləri haqqında N.Tusi yazır: birinci –fazilə 
(fəzilətli, yəni hikmətli, şücaətli, iff ətli və ədalətli) siyasət, 
buna “imamət” (imamlıq və onun şərtləri) də deyilir. Bunun 
məqsədi xalqı kamilləşdirmək, nəticəsi isə səadətə çatdırmaq 
olar; ikincisi-naqis (nöqsanlı) siyasət, buna “zorakılıq” da 
deyilir. Bunun məqsədi xalqı qul halına salmaq, nəticəsi isə 
bədbəxtlik və məzəmmət olar.1 Aristotel də dövlət idarəçiliyi 
ilə bağlı yazır ki, haçan ki, ya bir nəfər, ya bir para adam, ya da 
çoxluq ictimai mənafeyi əldə rəhbər tutaraq idarə edirsə, təbii 
ki, həmin dövlət quruluşu formaları düzgün sayılır. Lakin 
hansılar ki, ya bir nəfərin, ya bir para adamın, ya da çoxluğun 

                                                 
1 Nəsirəddin Tusi. Əxlaqı-Nasiri. Farscadan tərcümə edəni R.Sultanov. 
“Ki şe mehr nəşriyyatı”, 2002; səh.291. 
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mənafeyini nəzərdə tutursa, bu qəbul edilən deyil.1 Deməli, 
burada Aristotel yalnız hamının mənafeyini təmin etməyi 
nəzərdə tutan dövlət idarəetmə formaları və dövlət quruluşunu 
üstün tutur. Azərbaycan xalqının Umummilii Lideri Heydər 
Əliyev dövlət quruculuğu və idarəetmənın əsasları ilə bağlı 
belə qənaətə gəlir ki, dövlət təcrübəli və səriştəli rəhbərlərin 
düzgün və səmərəli f əaliyyətindən irəli gələrək, sabit şəraitdə 
dinamikcəsinə inkişaf edir. O, demokratiyanı başlıca olaraq 
insan hüquqlarının təmin olunmasına yönəlmiş dövlət 
vəzifələrində görür. Burada dövlət rəhbərlərinin demokratiyanı 
düzgün dərk etmələrinin vacibliyini önə çəkir. Bu dərketmə isə 
əslində nizamlı, ədalətli və düzgün idarəçiliyin qəbul 
olunmasıdır. Bu baxımdan, Heydər Əliyevin fikrincə, 
demokratiya xaos deyil, özbaşınalıq və qanunsuzluq deyil. 
Demokratiyanı xaos kimi qəbul edən dövlət rəhbərləri ölkəni 
ağır vəziyyətə salırlar.2  

Hal-hazırda dünyada mövcud olan demokratik (respublika) 
və konstitusiyalı monarxiyaları hamının mənafeyinə cavab 
verən dövlət quruluşları baxımından münasib hesab etmək olar. 
Ona görə ki, bu quruluşlarda azlıq və ya çoxluğun idarəsi 
hamının mənafeyinə xidmət üçündür. Məhz belə quruluşlara 
xas olan və müvafiq tələblərə cavab verən idarəetmə 
qaydalarında dövlət güclü dövlətə çevrilə bilir. Güclü dövlət də 
güclü cəmiyyət-yaxşı cəmiyyət və sabit dinamik inkişafa malik 
olan dövlətdir.  

Yuxarıda qeyd edilən şəkildə-sintezlərdə əks olunmuş 
məzmunda, birbaşa bağlılıq insanlar arasında olan rəsmi 
münasibətlərin dövlət tərəfindən birbaşa tənzimlənməsi ilə 

                                                 
1 Aristotel. “Siyasət. Böyük etika”. Tərcümə edəni: Fikrət Təbibi, Bakı, 
XXI-Yeni Nəşrlər Evi, 2006, 432 səh., səh. 97. 
2 Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasında ziyalılarla görüşdə 
çıxış. 21 sentyabr 1993-cü il. Əliyev Heydər. Ə56. Müstəqilliyimiz 
əbədidir. I CİLD.-B.: Azərnəşr, 1997, 612 səh., Buraxılışa məsul: Ramiz 
Mehdiyev, Hidayət Orucov, səh. 152. 
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əlaqədardır. Dolayı bağlılıq isə dövlət tərəfindən onlar üçün, 
insanların ailə-məişət və digər sosial münasibətləri üçün 
əlverişli  şəraitl ərin yaradılması ilə əlaqədardır. Əlverişli 
şəraitlər də istifadə olunan elementlərin kəmiyyət və keyfiyyət 
məsələsinə, eləcə də elementlərdən istifadə edən subyektlərin 
şəxsi qabiliyyət və istedadlarına bağlıdır. Bununla yanaşı, 
dövlətin müşahidələri də, pozulmuş hüquqların bərpası 
funksiyası da birbaşa və dolayı bağlılığı şərtləndirir. Siyasət 
hər an qarışıq məzmunda, rəngarəng formada tənzim edilən 
hərəkərlər bağlılığından (dialektikasından) formalaşan bir 
mənzərədir. Tənzimləmə qarşılıqlı asılılıq yaradır. Bu 
baxımdan da siyasət müxtəlif insanlar-müxtəlif t əbəqələr 
arasında bu və digər formada meydana gələn asılılıq 
sistemindən ibarət olan mücərrəd yanaşmadır, fəaliyyətdir. 
Tənzimləmə ona görə asılılıq meydana gətirir ki, burada bir 
hadisə digərini müəyyən anlarda və şəraitlərdə şərtləndirir, ona 
təkan verir, başlanğıc rolunu oynayır. Ədalətli t ənzimləmə 
varsa, güc də var. Güc varsa, ədalətli t ənzimləmə də 
meydana gələcəkdir.  

Dövlətlərdə və cəmiyyətlərdə baş verən və hüquq normaları 
ilə tənzimlənən hərəkətlər  siyasətə aid edilir. Siyasət zamanı 
hərəkətlərin istiqamətləndirilməsi və fəaliyyətin idarəolunması 
prosesləri yaşanır və hadisələr ardıcıl olaraq törədilir. Bundan 
kənarda siyasətin baza mahiyyətini dərk etmək mümkün olmaz. 
Siyasət (fəzilətli siyasət) özü müsbət aktdır, aktlar cəmi və 
prosesidir. Rəzilət (avamlıq, ağciyərlik, çılğınlıq, zülmkarlıq-
bu, N.Tusinin şərhidir)  əsaslı siyasət güclü dövləti yarada 
bilməz və zəif dövlətlər də həm öz regionları, həm də qlobal 
regionlar üçün təhlükəli olan qrupları (miqrasiya qruplarını, 
terror qruplarını) formalaşdıra bilər. Bu baxışlar yapon əsilli 
ABŞ politoloqu Frensiz Fukuyamanın yanaşmasına uyğundur, 
onun güclü və zəif dövlətləri xarakterizə etməsi fikirl əri il ə üst-
üstə düşür. Zəif dövlət dağınıq olar- iqtisadi sistemin qeyri-
mütəşəkkilliyind ən əhalisi çatışmaz, əhali öz məkanlarını tərk 
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edər. “Məkan və əhali” qarşılıqlı şərtləndirici mövcudluğu 
dövlətin əsas komponentidir. Əhali müəyyən məkanda öz 
enerjisini mübadilə edir. Hərəkətlərdən meydana gələn 
enerjidən, eləcə də hərəkətlərin özlərini formalaşdıran 
enerjidən dövlət canlı bir orqanizm kimi mövcudluğunu təmin 
edir. Dövlət strukturları arasında olan enerji ötürmələrindən 
enerji mənbəyi böyüyür və dövlət güclənir. Dövlət həm də ona 
görə çox güclü olur ki, o, lazımi anlarda resurs vasitələrindən 
tarazlı qaydada istifadə etməni bacarır və enerji mübadiləsini 
yaradan komponentlərin sayını artırır.  
İqtisadiyyatın gücü siyasi sistemi güclü edir və sosial 

bərabərliyi, ictimai qruplar arasında tarazlığı əmələ gətirir. 
Dövlət ona aid olan kriteriyaları möhkəmlədir, çatışmazlıqları 
aradan qaldırır. Bu proses sayəsində güclənir. Cəmiyyət 
varlandıqca, təsərrüfat subyektlərinin sayı artdıqca dövlət də 
güclü olur. Komponentlər güclü olduqda ümum sistem də, 
dövlət adlanan siyasi qurum da güclənir. Zəif dövlətlər həm də 
beynəlxalq sistemlərdən təcrid olunmuşlardır. İnteqrasiya 
proseslərinin yüksək səviyyəsi, şəraitə və tələbata uyğun 
olaraq, tələblərə cavab verərək inteqrasiya olunmaq ölkədaxili 
resurs çatışmazlığını aradan qaldırır.  

Miqrasiyalar da öz xarakterinə görə fərqlənə bilir: 
məsələn, əmək miqrasiyasının daxilində sosial-siyasi 
vəziyyətlərdən, şəraitdən yaşamaq yeri axtaran və buna görə 
də öz ölkəsindən məcburən köçməni zəruri edən miqrasiya 
prosesləri; öz ölkəsinin şirkətlərinə məxsus kapital ilə hərəkət 
edən şəxslərin miqrasiya prosesləri. Adətən böyük kapital daha 
çox inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf etməkdə olan ölkələrə 
doğru axır. Bunun da öz səbəbləri vardır: yeni ucuz xammal 
mənbəyi, ucuz işçi qüvvəsi, şirkətlərin geoiqtisadi maraqları və 
onun arxasında dayanan dövlətlərin geosiyasi maraqları və s. 
kapital axınını şərtləndirən amillərdir. Onu da nəzərə almaq 
lazımdır ki, transmilli korporasiyalar öz ölkələrinin siyasi 
maraqlarını məkanlardan-məkanlara, ölkələrdən-ölkələrə 
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yayır. Transmilli korporasiyaların fəaliyyəti makro 
iqtisadiyyatın tərkibidir ki, bu da artıq dövlət siyasəti 
səviyyəsindədir.  

 Zəif dövlət öz əhalisini də özündə saxlaya bilməz (məsələn, 
Ermənistan, Afrika dövlətləri, bir çox Asiya dövlətləri və s. Bu 
ölkələrin əhalisi əsasən qazanc və yaxşı həyat şəraiti axtarmaq 
məqsədilə Rusiya və inkişaf etmiş Qərb ölkələrinə, inkişaf 
etməkdə olan, iqtisadi və sosial dirçəliş dövrünü yaşayan 
ölkələrə üz tuturlar. Məsələn, Asiya ölkələrindən Azərbaycana 
işləmək və yaşamaq məqsədilə gələnlərin sayı çoxalmaqdadır). 
Sonu isə dövlətin özünün siyasi qurum kimi yoxluğuna, siyasi 
böhrana, milli və etnik böhranlara gətirib çıxara bilər. İstənilən 
dövlətin güclü olması və onun fəaliyyəti üçün mütləq şəkildə 
tərkib komponentlərinin  yerində və lazımı səviyyədə olması 
vacibdir. Zəif komponentlər və onların qarşılıqlı şərtləndirici 
fəaliyyəti zəif dövlətləri , güclü komponentlər isə güclü 
dövlətləri  yaradır. Zəif dövlətlər infantil olurlar və böyük və 
güclü dövlətlərin regional və qlobal maraqlarına zərbə vuran 
ünsürlərin ixracı ilə məşğul olurlar. Güclü dövlətlər də daima 
vətəndaş cəmiyyətlərinə xas olmağı üstün tuturlar. Hüquqi 
islahatlardan da güclü dövlətlər formalaşır. Güclü dövlətlər 
yalnız liberal siyasətin formalaşdığı cəmiyyətlərə xas olan 
dövlətlər hesab olunmalıdır.  

Siyasətin və idarəetmənin xüsusiyyətləri, o cümlədən 
məzmunu mövcud olur. Siyasətin ədalətli qaydada yerinə 
yetirilməsi bir tərəfdən lazımi resurslara söykənir, digər 
tərəfdən də şəxslərə, idarə edən qrupun şəxsi və fəaliyyət 
xüsusiyyətlərinə əsaslanır. Nizamlamanın əsası da bu 
baxımdan resurslara və onlar üzərində təsir göstərən şəxslərə 
bağlı olur. Bu nöqteyi-nəzərdən hesab etmək olar ki, fəzilətli 
siyasət öz ölkə əhalsini yaxşı dolandırmaqdan ibarət olan bir 
aktdır, aktlar toplusudur. Fəzilətli siyasət effektli idar əetməni 
meydana gətirir. Effektli idarəetmədə həm rəhbər şəxs, həm də 
idarəedən tərəf ədalətə tabe olmalıdır. Effektli idarəetmə 
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dedikdə, hökumətin vətəndaşlar üçün böyük önəm təşkil edən, 
vaxtında və yerində gündəmə gətirilmi ş problemlərin həllinə 
yönəldilmiş fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Müharibədən, yaxud 
müharibə təhlükəsindən, beynəlxalq gərginliyin artmasından, 
ciddi iqtisadi çətinlikl ərdən və sairədən irəli gələn böhranlı 
vəziyyətlər zamanı effektivlik xüsusi əhəmiyyət daşıyır.1  

Siyasətin obyekt mənbəyi elə insanların maraq və 
mənafeləridir və hərəkətlərinin özləridir. Siyasətin mənbəyi 
əslində elə insanlar və onların maraqlarıdır, maraqlarının əks 
olunduğu sahələrdir. Siyasət öz mənbəyini (hərəkətlərin 
edildiyi sahələr və obyektlər) elə məkanlardan və məkanlarda 
mövcud olan vasitələrdən, obyektlərdən götürür. Siyasətin 
obyekti də insanların maraq göstərdikləri sahələr və 
sahələrdəki istiqamətlərdir. Siyasətin mənbəyi müəyyən 
məkanda mövcud olan obyekt və subyektlərdir. Subyektlərin 
obyektlərə sistemli, ardıcıl və rasional əsaslarla təsiri elə təkmil 
və davamlı, eləcə də sistemli siyasəti meydana gətirir. 
Siyasətdə obyektlər arasında və subyektlər arasında müxtəlif 
məzmun və formada əlaqələr  və bundan da vəhdətlik meydana 
gəlir. Siyasətdə vəhdətlik (bütövlük) var, həm də tərkib 
hissələrdən ibarətdir. Siyasətin obyektləri və subyektləri, eləcə 
də sahələri ayrılır və təsnifat obyektinə çevrilir və bu da 
özlüyündə, siyasətin bütöv məzmununda tərkib olaraq ətraf  
və mərk əz anlayışlarını ortaya çıxarır. Bu da siyasətdə 
şaxələnmələri meydana gətirir. Siyasət istiqamətlərdən ibarət 
olur ki, istiqamətlər də maraqların əks olunduğu sahələri 
meydana gətirir. Maraqların əks olunduğu sahələr nə qədər çox 
olarsa siyasətin üfiqi və şaquli baxımdan tərkibi (siyasi mühit) 
bir o qədər də zəngin olar. Siyasətin zənginliyində hərəkatlar, 
axınlar, cərəyanlar və bunların məkanlarda geniş yayılması 
əsas şərtə çevrilir. İdarəçilik özü təsirlər sayəsində axınları 

                                                 
1 Robert A.Dahl. Demokratiya haqqında. Natiq Səfərov və Hikmət 
Hacızadənin tərcüməsi ilə. İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi (FAR 
CENTRE), Bakı-2005, səh.149. 
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meydana gətirir. Zənginlik idarəçiliyin, bu baxımdan da 
tənzimlənmənin mürəkkəbliyini və rəngarəngliyini zəruri edir. 
Siyasət insanların çox olduğu, məkanların bolluq t əşkil 
etdiyi və inki şafın sürətli olduğu ölkələrdə, resursların 
bolluq təşkil etdiyi m əkanlarda və resursların qarşılıqlı 
vəhdətində tərkib baxımından daha da zəngin olur. 
Resurslardan kifayət qədər faydalanan cəmiyyətlər “doymuş 
və dolğun”  olurlar, həm də saflığa meyil göstərirlər. Saflığın 
olması isə cəmiyyətin özünün inkişafına hər an lazım olur. 
İctimai münasibətlərdə saflıq və düzgünlük siyasətin yüksək 
səviyyədə və müsbət istiqamətdə icrasından meydana gəlir.  

ABŞ-ın daxili gücündən, daxili resurslarının 
zənginliyindən və təkmil sistemlərdən-ölkənin daxili 
siyasətinin gücündən irəli gələn təkmil və şəbəkələşmiş xarici 
siyasəti bütün dünyanı əhatə edir. Bu, onun baza 
potensialından asılıdır. ABŞ dünyada şəbəkələşmiş geosiyasi 
maraqlara malikdir. ABŞ-ın daxili gücü onun xarici siyasət 
gücü ilə harmoniklik təşkil edir və bu vahidlikdən güclü 
dövlət meydana gəlir.   

Resurslar bolluğunda siyasətin mürəkkəbliyi (sadəlikl ər 
çoxluğunu özündə əks etdirən) artır, çünki maraq nümayiş 
etdirən insanların sayı çoxalır, obyektlərin daxili zənginliyi və 
çeşidləri artır. Siyasətin yönəldiyi obyektin özü də siyasətin 
hədəfidir, məqsədidir. Siyasətin hədəfində mövcud olmayan və 
istənilən, arzu olunan obyektlər və vasitələr də ola bilər. 
Siyasətdə məqsədə çatmaq əsas hədəfdir. Bu da hərəkətlərlə 
müşahidə edilir ki, hərəkətlər və taktika  və strategiya ilə 
müəyyən edlir. Siyasətdə nizam, eləcə də nizamın nəticəsi 
olaraq meydana gələn siyasət maraq və məqsədlər üçün 
strategiyaları və taktikaların formalaşmasını zəruri edir.  

Siyasət, əslində insanların özləri tərəfindən yerinə yetirilən 
əlaqəli aktlar və hadisələr olaraq onların özlərinə olan 
xidmətdir. Dövlətdə və cəmiyyətdə, dövlətlər arasında olan 
əlaqələr sferasında müəyyən şəxslər və qruplar tərəfindən bu 
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xidmətlər göstərilir. Siyasəti həyata keçirən şəxslər təkmil 
hərəkətlər sayəsində, resurslardan düzgün istifadə edərək, həm 
özlərinin, həm də hamının mənafeyni nəzərə alır. Belə halda 
demokratik prinsiplər bərqərar olur və möhkəmlənir. Cəmiyyət 
saflaşır və inkişafa doğru böyük maneələr olmadan qədəm 
qoyur. Siyasət insanlar tərəfindən həyata keçirilir və onlar bu 
məqsədlə mərk əzlər (strukturlar)  yaradırlar. Siyasət elə bir 
prosesdir ki, burada vasitələr, məsələn, hüquq normaları 
istifadə edilir və mərkəzi və əhatəli (ətraf) proseslər güc 
subyektləri tərəfindən reallaşdırılır, istiqamətləndirilir, 
müəyyən edilir. Hüquq normaları siyasətin məzmununu 
müəyyən edir. Hüquq normaları vasitəsilə dövlətin və 
hakimiyyətin əxlaqı müəyyən edilə bilir. Hüquq normalarının 
özündə, tərkibində məzmun əks olunur. Hamının mənafeyinə 
zamanında cavab verən hüquq normalarının qəbulu və icrası 
dövləti və cəmiyyəti saflaşdırır. Müəyyən fikirl ərə əsasən, 
qanunlar cəmiyyəti tərbiyə etdiyi kimi, həm də onu səfərbər 
edir və ümumi milli enerjini vahid bir məcraya yönəldir. Bu, 
dövlətçilik üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən hüquqi-
mənəvi zəmindir.1  

Siyasət daima müəyyən məkanlarda (yaşayış sahələrində və 
yaşayışla əlaqəli olan, yaşayışı təmin edən sahələrdə, 
məkanlarda-məsələn, yaşayış olmayan boş bir məkanda 
sərhədlərin qorunması özü də dövlət siyasətinə aiddir) güclər 
tərəfindən istiqamətləndirilən və ətraflara doğru yayılan, 
genişlənən bir prosesə çevrilir. Siyasət bəlli olan məkanlarda 
və məkanlardan kənarlarda mərkəz-ətraf; ətraf-mərkəz 
trayektoriyaları üzrə elementlərin tənzimedici əsaslarla 
düzülşünü və şərtləndirici əlamətlərini əks etdirən bir prosesdir.  

Siyasət quruluşlu sahələr üzrə olan hərəkətdir. Hərəkətlərin 
özləri də siyasət mexanizmlərini yaradan hallardır və 
proseslərdir. Siyasət və idarəçilik, idarəçiliyin tərkibi olaraq 

                                                 
1 Qalib Əhmədov. Dövlət və rəhbər. “Sumqayıt” nəşriyyatı, Bakı -1998, 
səh.24. 
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qərarların qəbulu və icrası, proseslərin müəyyən olunaraq 
istiqamətləndirilməsi; həmçinin, siyasətdə iştirak edən tərəflər 
üzrə vəzifə, məsuliyyət, səlahiyyət və öhdəlik məsələləri 
nizamlama prinsipləri il ə müəyyən edilir. Nizamlama 
maraqların təmin edilməsi üçün müvafiq elementlərin rasional 
əsaslarla, məntiqi tələblərlə və ardıcıllıqla bir məkana 
toplanması və eyni qayda ilə bir məkandan (məkanlardan) 
müxtəlif məkanlara şaxələndirilməsidir. Nizamlama həm 
prosesdir və bundan irəli gələrək proses vəziyyətidir. 
Nizamlama (burada liberal əsaslarla, mülayim əsaslarla, 
maraqların nisbi bərabər şərtlərlə təmin edilməsi prinsipi ilə) 
məhz demokratik əsaslı dövlət və cəmiyyət qurulu şlarının  
mahiyyətini təşkil edir.  

Nizamlama sərt də olur ki, bunun da ifrat forması 
elementlər arasında bərk xassəli əlaqələri, sərt bağlılığı 
yaradır ki, nəticədə dövlətdə, cəmiyyətdə avtoritar rejimlər 
formalaşır. Bərk nizamlama sərt tələbləri üzə çıxarır. Sərt 
tələblər ola bilər ki, sürətli inkişafı yaratsın, potensialın 
istifadəsində tezliyi üzə çıxarsın, ola da bilər ki, sistemi daxilən 
parçalasın, elementlər arasında olan ardıcıl və yumşaq 
hərəkətlərin davamediciliyini korlasın.  

Nizam olmadan hüquqlar da təmin edilə bilməz və xaosun 
hökm sürdüyü bir mühitdə dövlətin və cəmiyyətin mövcudluğu 
ola bilməz. Nizam olmadan maraqlar və münasibətlər 
sferasında payların bölgüsü də ola bilməz. Məhz insanların 
sosial təminatı dövlətin nizamlama funksiyası ilə müəyyən 
edilir. 

Dövlətin iqtisadi sistemləri təşkil etməklə və iqtisadi 
proseslərə müdaxilə etməklə sosial tənzimləmə funksiyası ilə 
əlaqədar olaraq elmi ədəbiyyatlarda qeyd edilir ki, bazarın 
təbiətində insanların sosial müdafiəsi sadəcə olaraq yoxdur. 
Həmin müdafiə dövlətin qayğısı nəticəsində təmin olunmalıdır. 
Cəmiyyətin sabitliyinin saxlanılması vasitəsi kimi dövlətin 
fəaliyyətinin ən mühüm istiqaməti məhz bundan ibarətdir. 
Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi ona görə labüddür ki, o, 
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insanların sosial müdafiəsinin daşıyıcısıdır, qarantıdır. Dövlətin 
müdaxilə etmə ölçüsü, hüdudu, formaları müxtəlifdir v ə 
bilavasitə iqtisadi sistemdən asılıdır.1 

Bütün hüquqlar balanslı qaydada yalnız nizamlı, bu 
baxımdan da sabit şəkildə inkişaf edən cəmiyyətlərdə təmin 
edilə və qoruna bilər. Müqayisədə Qərbi Avropa cəmiyyətlərini 
üstün hesab etmək olar. Hüquqları təmin edən və hüquqları 
təmin olunan tərəflərin qarşılıqlı tarazlıq əlaqələri yalnız təkmil 
sistemlərdə, təkmil mexanizmlərə malik olan strukturlarda 
formalaşa bilər. Tərəflərin qarşılıqlı taraz münasibətlərinin 
özləri də məhz liberal məzmunlu sistemləri formalaşdırırlar. 
Hüquqları təmin edən və qoruyan mərkəzlər ictimai-siyasi 
sistemlərdə, o cümlədən təkmil dövlət quruluşlarında səmərəli 
fəaliyyət göstərə bilərlər. Hüquqların bərabər şəkildə 
mövcudluğunu əks etdirən cəmiyyətlərdə (bərabərliyin hiss 
olunduğu sosial mühitlərdə) ədalət hökm sürə bilər ki, bundan 
da xoşbəxtlik və firavanlıq yaranar. Təkmil sistemlərin 
formalaşması üçün mütləq şəkildə mənbələr (burada tələbat və 
ehtiyacları ödəyən material və maddi vasitələr, həmçinin, əmək 
resursları, insan potensialı, elmi-texnoloji potensial, işçi 
qüvvəsi, peşə sahiblərinin mövcudluğu və s.) olmalıdır və 
resursların rasional əsaslarla idarəolunması prosesləri 
yerinə yetirilməlidir. Müasir şəraitdə iqtisadiyyatın dövlət 
tənzimlənməsi sahəsində dövlət müxtəlif vəzifələri  yerinə 
yetirir. Vəzifələr bunlardır: iqtisadi artımı stimullaşdırmaq; 
məşğulluğu tənzimləmək; sahə və regional struktur 
irəlil əyişlərini maraqlandırmaq; ixracı dəstəkləmək; prioritet 
sahələri müəyyənləşdirmək.2  

Təkmil sosial-siyasi və ictimai sistemlərdə eləcə də 
idarəedənlərin  (qabiliyyətli, savadlı, idarəçilik təcrübəsi olan, 

                                                 
1 H.B.Allahverdiyev, K.S. Qafarov, Ə.M.Əhmədov. İqtisadiyyatın dövlət 
tənzimlənməsi. Ali məktəblər üçün dərslik. “Nasir” nəşriyyatı, Bakı-2002., 
səh. 5. 
2 Yenə orada, səh. 66.  
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idarəetmə məktəblərini keçən, ictimai-siyasi institutlarda 
formalaşan və şəxsi mənəvi keyfiyyətlərə malik olan) olması 
vacibdir. Bu şəxslərdə idarəçilik, eləcə də siyasəti müəyyən 
etmək bacarığı öz əksini tapmalıdır. Akademik Ramiz 
Mehdiyevin fikrincə, milli dövlətçilik yalnız elə bir cəmiyyətdə 
sabit və möhkəm ola bilər ki, orada icmanı milli dövlət 
quruculuğu səviyyəsinə qaldıraraq, bu icmanı millətə, onun 
nailiyyətlərini isə tarixi qələbələrə çevirməyə qadir güclü və 
istedadlı lider olsun.1 Dövlətin dövlət olması üçün cəmiyyətin 
öz başçısında təcəssüm edən kamil ağlı, hazırlığı, səriştə, 
bacarıq və hökmü olmalıdır. Əlbəttə, başçı, rəhbər mənsub 
olduğu cəmiyyətdən çıxırsa, həmin cəmiyyətdə müəyyən üstün 
keyfiyyətlər və xüsusiyyətlər olmalıdır ki, o, başçıda öz 
təcəsüsümünü tapsın. Boş yerdə və səbəbsiz heç nə olmur. 
Cəmiyyətin uğurları şəxsiyyətlərdə təzahür edir.2  Dövlət 
rəhbərinin təfəkkür tərzi, nitqi, modeli, davranış və ədaları 
kütlə üçün əyaniləşmiş dövlət obrazıdır. Dövlət adamının 
xarakteri cəmiyyətin yaddaşına və əxlaqına dövlətin ruhu kimi 
hopur.3  
İdealist filosof olan Sokrat (e.ə. 469-399-cu illərdə yaşayıb) 

demokratiyanın mövcud olmasını ağlabatan hesab etmirdi. 
Onun fikrincə, demokratiya- xalq hakimiyyətinin xalqa, yəni 
fiziki əmək nəticəsində mənəvi, əqli və fiziki cəhətdən şikəst 
insanlara verilməsi ağılsızlıqdır. Dünyanı ağıllı adamlar, 
filosoflar-mənəvi aristokratlar idarə etməlidirl ər.4  
İdarəetmədə realizmlə idealizm (baxışlar, mövqelər 

olaraq) bir-birini tamamlamalıdır və mövcud resurslar real 

                                                 
1 Ramiz Mehdiyev. XXI əsrdə milli dövlətçilik: demokratik inkişaf və 
müxalifət. “Dövlət İdarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə. №1. “Çaşıoğlu” 
nəşriyyatı, 2003. ss.17-83., səh. 18. 
2 Qalib Əhmədov. Dövlət və rəhbər. “Sumqayıt” nəşriyyatı, Bakı -1998, 
səh.23-24. 
3 Yenə orada. səh.263.  
4 Mehdiyev.R.Ə. Fəlsəfə. Dərs vəsaiti. Rusca ikinci nəşrindən tərcümə. 
Bakı, “Şərq-Qərb”, 2010, 360 səh., s. 109.  
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əsaslarla ideal formada paylanmalıdır, bölünməlidir. Bunlar 
bir-biriləri il ə vəhdət təşkil edən baxışlardır. Realizmlə 
idealizmin vəhdəti mövcud zamanda yeni liberalizmdir  ki, bu 
da cəmiyyətdə baş verən prosesləri özü ilə daşıyır və 
proseslərdən baxışlar, mövqelər olaraq meydana gəlir. Tək 
idealizm və yaxud da tək realizm mövcud ola bilməz. 
Proseslərə yanaşmalarda məhz iki ayrı-ayrı istiqamətdən 
formalaşan dualizmdən (ikili baxışlardan) bütövlük (holizm) 
yaranmalıdır. Təklik (burada həm də bəsitlik) yalnız tamlığa-
vahid və bütöv enerji mənbəyinə xidmət etməlidir və tamlığın 
tərkibini formalaşdırmalıdır. Tamlıq da tərkibi formalaşdıran 
təkliyə xidmət etməlidir. Məsələn, dövlət və onun ayrı-ayrı 
strukturlarının formalaşması əslində dövlətin vahid bir qurum 
kimi mövcudluğuna, bu da özlüyündə vahid və güclü formanın 
yaranmasına xidmət edir. İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin 
təşkil edilməsi də maraqların şaxəli qaydada təmin edilməsini 
şərtləndirir. Təklikl ər isə maraqların müxtəlifliyind ən 
formalaşır və sahələr üzrə tənzimləmə sayəsində sahələrdə olan 
maraqlar təmin edilir. Yəni, bütöv əslində öz tərkibinə xidmət 
üçündür. Bütöv ona görə tərkib baxımından təklərə ayrılır ki, 
onun bütün elementlərinin (subyektlərinin) maraqları təmin 
edilsin. Bu da rəngarənglikdən formalaşır.  

Rəhbərlik  -siyasətin tərkibidir, siyasətə istiqamət vermək 
üçündür; tənzimləmə (düzən) siyasətin tərkibidir, siyasətlə 
tənzim olunan proseslərin nizamlı düzülüşüdür. İstənilən 
prosesin istiqamətləndirilməsi və prosesin yaranması üçün 
mütləq şəkildə hərəkətə gətirən və münasib istiqamətlərə 
yönəldən vasitə-qüvvə olmalıdır. Bu qüvvə-subyekt məhz 
hərəkətlərin şaxələnməsini təmin etməlidir. Rəhbərliyin özü də 
şaxəli qaydada asılı olan rəhbərlik sisteminə əsaslanmalıdır. 
Bu qayda hadisələrin, aktların mərkəzlərdən-mərkəzlərə doğru 
trayektorik qaydada ardıcıl şəkildə törədilməsi üçün çox vacib 
olmalıdır. Aktların trayektoriyalar üzrə ardıcıllığını və 
bağlılığını yaratmaq üçün mütləq şəkildə rəhbərlik sisteminin 
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olması vacibdir. Rəhbərlik f əaliyyəti həm də sistemdə 
hadisələrin ötürücülüyünü də təmin etmək üçün çox vacibdir. 
Ümumiyyətlə, siyasi sistem və onun səmərəli f əaliyyəti 
nizamlamanı təmin edən rəhbərlikdən asılıdır və rəhbərliyin 
cəmləşdiyi əlaqəli, bu baxımdan iyerarxik mərkəzlər olmadan 
qeyri-mümkündür.  
İstər dövlətin daxilində, istərsə də beynəlxalq arenada 

siyasət həyata keçirilərkən düzən (idarəçilik)  prinsipləri ortaya 
çıxır. Düzən-pərakəndə, qeyri-mütəşəkkil formada olan 
elementlərin bir və ya da bir neçə mərkəzdə birləşməsidir və 
bundan irəli gələn sistemli vəziyyətdir. Düzən də güc amilini 
zəruri edir. Güclü tərəfin nizamlı etdiyi elementlərin sayı da 
çox olur və yığcamlıq böyüyür. Həm dövlət daxilində, həm də 
beynəlxalq əlaqələrdə sülh və sabitlik, eləcə də inkişaf o zaman 
əldə edilir ki, nizamasalma məsələsində güclü tərəfin ədalətli 
mövqeyi və qarşı tərəfə olan hərəkətləri əsas prinsip kimi 
götürülür. Təbii ki, ədalət fəzilətdir və ideallıqdır. Ədalət alidir 
və bu baxımdan da yüksəkdir. Aristotel qeyd edir: “Əlbəttə biz 
görürük ki, hamı qəlbin o xüsusiyyətini ədalət adlandırmağa 
meyillidir ki, bununla insanlar ədalətli hərəkətlərə həvəs 
göstərir, ədalətli i şlər görür və ədaləti arzulayırlar....Qanunlar 
bütövlükdə hər şeydən bəhs edir, həm də nəzərə almaq lazımdır 
ki, qanunlar ya hamını, ya ən yaxşıları, ya hakimiyyətdə 
olanları (məziyyətlərinə görə), ya da bu kimi adamları nəzərdə 
tutur, belə ki, bir, (yəni böyük) mənada o şeyi ədalətli 
adlandırırıq ki, dövlətdə qarşılıqlı münasibət üçün xoşbəxtliyi 
və bunu təşkil edən bütün şeyləri qurub, saxlayır. Deməli, 
qanun bir göstərişdir,...əgər düzgün tərtib olunubsa, yaxşıdır, 
diqqətsiz tərtib olunubsa, pisdir. Ədalət bütün məziyyətlərin 
özüdür”1  

Maraqların təmin edilməsi prosesləri və onun təzahürü, 
ortaya çıxan vəziyyətlərin gerçəkliyi isə reallıqdır. Məsələn, 

                                                 
1 Aristotel. “Nikomax etikası” (Tərcümə edəni F. Təbibi), Bakı, Qanun, 
2007, 340 səh., səh. 127-130. 
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dövlətlər daxilində və beynəlxalq sahələrdə hüquq normaları 
məzmun baxımından bu və digər səviyyədə ədaləti əks etdirir. 
BMT Nizamnaməsi və beynəlxalq hüququn on mühüm prinsipi 
baza beynəlxalq hüquq prinsiplərini əks etdirən sənəd və 
prinsiplər, müddəalar olaraq tərəflər arasında ədalətli 
münasibətlərin əsaslarını müəyyən edir. Bu, özlüyündə 
ideallıqdır, çünki nəzəri fikirdir- ortaya qoyulan ümumi 
(universal) humanist dəyərlər toplusunu nəzəri baxımdan əks 
etdirəndir. Bu qayadadır və hərəkət istiqamətlərini müəyyən 
edəndir. Qaydalar da nisbi, şərti və təqribi ədalətdir. Bəzi 
hallarda və ümumilikdə fəzilətdir. Məsələn, bir hərəkət bir 
tərəfə yüksək səviyyədə xeyir gətirir. Digər tərəfə isə bundan 
bir qədər az. Qaydalar, riyazi dillə ifadə etsək, 
yuvarlaqlaşdırılmış ədalətin mövcudluğu, qorunması üçündür. 
Ədalətə çatmaq, ədaləti əldə etmək və bundan faydalanmaq 
deməkdir. Ədalət həm də nisbidir və fəzilət olaraq müxtəlif 
anlarda və şəraitlərdə özünü təsdiq etmiş olur. Ədalət həm də 
hamının qəbul etdiyidir, universallıqdır, universal dəyərlərdən 
ibarətdir. Bu baxımdan ölkələrin konstitusiyaları da nəzəri 
əsaslarla ədalətli vəziyyətləri və halları, məqamları 
şərtləndirən, əks etdirən normalar, ümumilikdə nəzəri qaydalar 
toplusudur. İdeallıq təcrübədə o zaman yaranır ki, maraq 
uğrunda hərəkət zamanı mənəvi aləmdə, daxili mənəviyyatda 
zəngin ədalətlilik mövcud olur, yanaşmalarda yumşaqlıq 
meydana gəlir. Tələbatları ödəyən qanunların yüksək 
səviyyədə icrasının mövcud olduğu cəmiyyətlər nisbətən 
ədalətli cəmiyyətlər hesab edilə bilər. Ədalət universal 
dəyərdir, universal kriteriyadır, bu baxımdan da hamının 
istinad etdiyi yüksəkdir. Lakin ədalət reallıqda (real zamanda 
və real hərəkətlərdə-xüsusilə resursların çatışmadığı və 
düşüncələrin zəif olduğu məsələlərdə) çox yüksək ola bilməz. 
Bu zaman reallığı kölgədə qoya bilər. Ümumi məna itə bilər. 
Ədalət ideya olaraq ucada, hərəkətlər isə ondan aşağıda olur. 
Lakin ədalət hərəkətləri daha çox özünə cəlb edə bilən bir 
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mənəviyyat komponentidir. Saf insanlar (dini əxlaqa və 
əqidəyə görə halal insanlar) daha çox öz hərəkətlərini ədalətə 
bağlamağa meyil göstərirlər. Ədalətin kasadlığı (insanlar 
ədaləti həmişə çatışmayan amillər kimi görürlər) cəmiyyətlərin 
daima hərəkət vəziyyətində olmağını zəruri edir. Çünki 
insanlar ədaləti rəhbər tutaraq, ədalətə nail olmaq məqsədilə 
daima onun axtarışında olurlar. İdarəetmədə-rəhbərlikdə və ona 
tabe olmada ədalət bir orta barışdırıcı, taraz yaradıcı xətt kimi 
əsas götürülür. Tabe edən və tabe olan tərəf-hər ikisi ədalətə 
istinad edir. Bu zaman ədalətli nizamlama meydana gəlir.  

Münasibətlərin tarazlı ğı həm ideallıqdan, həm də 
reallıqdan ortaya çıxan bir vəziyyətdir.  İdellıq çox yüksək 
səviyyədə olarsa, bu anda mənfilikl ər də çox olmaya bilər ki, 
bu zaman inkişaf dayana bilər. Tarazlıq tam müsbət tərəfə 
yönələr ki, bunun da nəticəsi elə durğunluğa gətirib çıxarar və 
nəticə tamamilə mənfi olar. Fəlsəfi baxışlara əsasən, inki şaf 
əkslikl ərin v ə ziddiyyətlərin mövcud olduqları 
(mübarizədən) və vəhdət (sintezdən) təşkil etdikl əri 
şəraitl ərdə ortaya çıxır. Ziddiyətlərdən vahidin özü də 
parçalana bilir. M əsələn, dövlət vahid bir qurum kimi 
komponentlərarası ziddiyyətlərdən dağıla bilir. Burada da 
mübarizə baş verir. Burada qəbul edilən münasib 
nizamlılıq kəskin mübarizədən xaosa çevrilir. Çünki hər 
bir komponent özünün əvvəlki formala şmış “oxundan” 
kənara çıxır. Ziddiy ətlər həm əkslikl ərin v əhdətini yaradır, 
həm də vəhdətin özünü əkslikl ərə parçalayır. İnkişaf 
ədalətlə ədalətsizliyin mübarizəsindən meydana gəlir və bu 
mübarizədə tarazlıq əldə etmək üçün mübarizə ədalət tərəfə 
meyil edir. İnkişaf daima mübarizəni tələb edir ki, bu da elə 
daimi hərəkətlər, bir-birini şərtləndirən və biri digəri üçün 
başlanğıc və səbəb olan hadisələr toplusudur. Nizamlamada da 
başlıca məqsəd ədalətin reallıq və ideallıq vəhdətini yaratmaq 
və bu sintezdən də yeni mövcudluğu ortaya çıxarmaqdan 
ibarətdir. Yeni mövcudluğun, real gerçəkliyin, qavrayışla dərk 
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edilənin təkmil forması, elementlərlə və proseslərlə bol 
(zəngin) vəziyyəti elə təzahürlərdə görünən inki şafdır. İnkişaf 
zamanı çoxlu sayda elementlər və subyektlər qarşılıqlı asılılıq 
vəziyyətində olurlar. Proseslərin yüksək rasional səviyyəsi 
inkişaf proseslərinin özüdür. İnkişaf zamanı proseslər daima 
artan cədvəl göstəriciləri üzrə davam edir. Dövlət siyasəti 
cəmiyyətin ədalətlə idarə olunmasını, münasibətlərin ədalətli 
məzmununun qorunub saxlanılmasını təmin etmək üçündür, 
insanların özləri tərəfindən həyata keçirilir. Ədalət düzgün 
(taraz bölgü) bölgü və paylaşmadır ki, bunları da insanlar 
dövlət qurumları yaratmaqla əldə etməyə çalışırlar. Dövlət 
ədalətli vəziyyətlər üçün şərait yaradan tərəfdir, baş subyektdir, 
vasitədir. Qədim yunan fəlsəfəsinin idealist nümayəndələri 
olan Sokrat-Platon-Aristotel üçlüyü də dövlət siyasətini, 
dövlətlə vətəndaşlar arasında olan münasibətləri ədalətlə, 
əxlaqla (etika ilə) ilə əlqələndirirlər. Sokrat etikanı, Platon və 
Aristotel isə dövləti tədqiqat obyekti kimi götürür. Platon ideal 
dövlət nəzəriyyəsini, Aristotel isə praktik dövl ət nəzəriyyəsini 
yaradır. Müasir dövlət nəzəriyyələri öz başlanğıclarını məhz bu 
filosofların təlimlərindən götürür. Maarifçilik dövründə 
hakimiyyətin üç qolunun labüdlüyü prinsiplərinin meydana 
gəlməsi də əslində öz nəzəri başlanğıcını Aristoteldən götürür.  

Demək olmaz ki, ədalət tam məzmunu baxımdan elə 
müsbətlikl ərdir. Mənfilikl ərin üzərində qəti olaraq qələbə 
çalmış vəziyyətlərdə olan müsbətlikl ərdir. Belə qənaətə gəlmək 
olar ki, məhz mübarizə anında mənfilikl ər müsbətlikl əri ortaya 
çıxarır və “yaxşılıq” (“q əbuledilənlik”, “münasiblik”) meydana 
gəlir. Bu anda qəbuledilən məzmun ədalət olur. Yaxşı olan 
odur ki, insanlar ondan mənəvi və maddi qidalar alır. İnsanların 
maddi vəziyyətləri və ruhları doyur, zənginləşir. Ədalət həm 
gücdür, həm də mübarizədə gücsüzlərin müdafiəsi üçün əsas 
ideya xəttidir. Güclü tərəf ədalətlidir. Imkanın böyüklüyü 
ədalətin özünü meydana gətirir. Gücsüzlərin də müdafiəsi və 
onların hüquqlarının qorunması, toxunulmazlıqları bir 
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ədalətdir. Ədalət imkana, potensiala bağlıdır. Bu prinsipə görə 
hesab etmək olar ki, ədalət hər bir tərəfin öz daxilindədir. Hər 
bir şəxs üçün ədalət mövcuddur və özünəməxsusdur. Bu 
baxımdan da universallıqla yanaşı, həm də xüsusidir. Hamı 
öz hərəkətlərinin ədalətli olmasını əsaslandırır. Hamı öz 
ədalətli mövqeyini şəraitin ortaya çıxardı ğı zərur ətlə, 
tələblərl ə əlaqələndirir. Qeyd edildiyi kimi, ədalət unversal 
xassəyə və xüsusi xassələrə malikdir. Bütün zamanlarda vardır 
və konkret məqamlar üçündür. Dövlət də bütün hallarda 
ədalətli hərəkətləri təmin etmək və nəticə etibarilə ədalətli 
vəziyyətlərin ortaya çıxmasını təmin etmək üçündür.  
İnsanların, regional və qlobal miqyasda xalqların, qarşılıqlı 

sülh şəraitində xoşbəşxt yaşamaları və dünya resurslarından, o 
cümlədən təbii sərvətlərindən, həyatın maddi və mənəvi 
nemətlərindən səmərəli şəkildə istifadə etmələri, 
faydalanmaları düzən qaydalarının yaranması və tətbiqindən, 
yəni idarəçiliyin məzmunundan asılı olmuşdur. Bu qarşılıqlı 
zərurət doğuran proseslər tarixin qədim dövrlərində, orta 
əsrlərdə mövcud olmuşdur və yenə də davam etməkdədir. 
İndiki zamanda nizamlama prosesində səmərəliliyin əldə 
edilməsi üçün reallıq önündə məhdudlaşdırıcı amil olaraq 
ideallıq dayanmalıdır.  

Tədqiqata cəlb edilən mövzunun predmeti həm gələcəkdə 
böyük dövlətlərin orbitində, həm də ümumdünya məkanında 
formalaşa biləcək regional və qlobal miqyaslı dünya 
düzənidir (yeni dünya düzənidir) . Yeni qayda- geosiyasi 
baxımdan yenidən təşkilatlanmaların geniş miqyaslı 
layihəsidir. Rus müəllifl ərinin fikrincə, yeni dünya düzəni- 
mondializm və dünya hakimiyyətinin yaradılması layihəsidir.1 
Lakin belə hesab etmək olar ki, yeni dünya düzənində- gələcək 
dünya düzənində qlobal mənada anti-mondializm dövrü 

                                                 
1 Александр Дугин Д80 Основы геополитики. Геополитическое 
будущее России. Мыслить Пространством-Изд.4-е, Москва, 
«АРКТОГЕЯ-центр», 2000-928 стр., səh.906. 
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olacaqdır. Vahid dünya hakimiyyətinin yaradılması ideyası 
(mondializm) postmodernizmdə və gələcək dünya düzənində 
reallıqdan kənardır. Bu gün dünya hakimiyyətində bir tərəf və 
ya da bir qrup yox, ümumilikdə bütün dövlətlər, xüsusilə sivil 
dövlətlər iştirak edirlər. Multikulturalizm, multii ştirakçılıq, 
multifunksionalizm, multistrukturalizm mondializmin 
(vahid dünya hakimiyyətinin) yaranmasına imkan verə bilməz. 
Belə güman etmək olar ki, gələcək dünya düzənində 
poststatizm (postseytimz) daha güclü bir istiqamət kimi 
ortaya çıxa biləcəkdir. Poststeytizm-bu yanaşmaya görə 
dövlətlərin funksiyası bir qədər azalır və beynəlxalq əlaqələrdə 
və münasibətlərdə cəmiyyətlər, xalqlar, insanların özləri daha 
çox iştirak edirlər. Dövlət cəmiyyəti önə çəkir, insanların fərdi 
qaydada əlaqələrinə üstünlük verir və şərait yaradır. Dövlət 
beynəlxalq münasibətlərdə öz tənzimedici funksiyasını 
saxlayır, lakin əlaqələrdə daha çox bir vasitə rolunu oynayır. 
XXI əsrdə mondializm ideyasına şərh verən Z. Bjezinski yazır 
ki, bütün dünya ictimaiyyətinin ümumi maraqlarını dünya 
hakimiyyəti il ə qarışdırmaq olmaz. İndiki tarixi mərhələdə 
dünya hakimiyyəti ideyası praktiki olaraq öz məzmununu, 
mənasını itirmişdir. Dünya hakimiyyəti sadəcə olaraq ürəkdən 
arzu edilə bilən kimi qala bilər, ya da qorxunc amilə çevrilə 
bilər. Hələ bir neçə nəsil boyu bu, ciddi bir layihə ola bilməz. 
Digər tərəfdən isə dünya ictimaiyyətinin maraqlarının 
ümumiliyi məsələsi təkcə arzu edilən deyil, bu, artıq özünə yol 
açıbdır.1  Rusiya tədqiqatçıları və siyasətçiləri vahid dünya 
hakimiyyətinin qəti əleyhinə çıxış edirlər və belə hesab edirlər 
ki, bu, bir qayda olaraq dünya üzərində Qərbin üstünlüyünün 
təbliğidir və burada ədalətsizlik var. Rusiya ədəbiyyatında belə 
bir fikir var ki, beynəlxalq nizam qüvvələr tarazlığına yox, 

                                                 
1 Збигнев Бжезинский. Выбор. Глобальное господство или гдобальное 
лидерство(Zbigniew Brzezinski. The Choice: Global Domination or Global 
Leadership) /Пер.с англ. –М.: Междунар. Отношения, 2004.-288 с., səh. 
272- 273. 
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əhəmiyyətsiz dərəcədə azlığın maraqlarının hökmranlığına 
əsaslanıb və təbiət etibarilə özündə ədalətsizliyi, qeyri-sabitliyi 
və təhlükəni əks etdirir. Dünya nizamı qaçılmaz qaydada 
gücdən qəddarcasına istifadəyə və beynəlxalq zorakılığa gətirib 
çıxarır. Əsas məsələlərdə Qərb nəinki ayrı-ayrı ölkələrin, 
həmçinin bütün beynəlxalq ictimaiyyətin maraqları ilə 
hesablaşmayır.1  

Dünya düzəni də geosiyasi mənzərəni formalaşdırır. 
Dünyanın siyasi mühtinin öyrənilməsində geosiyasət elminə 
müraciət edilir.  

Qeyd: “Geosiyasət”  terminini ilk dəfə İsveç alimi Rudolf 
Çellen (1864-1922) elmə gətirmişdir. O, belə bir “doktrina” 
irəli sürürdü ki, dövlət coğrafi orqanizm və yaxud da məkan 
fenomeni kimi fəaliyyət göstərir. Geosiyasət dövləti əsasən 
ətrafa olan münasibətlərdə, hər şeydən əvvəl məkana olan 
münasibətlərdə öyrənir və məkanla olan münasibətlərindən 
(əlaqələrindən) meydana gələn problemin həllini məqsəd kimi 
qarşıya qoyur. Geosiyasət dövləti statikada, necə daimi 
dəyişməz quruluş (forma) kimi yox, dinamikada-necə bir canlı 
orqanizm kimi öyrənir. F.Ratçelin fikrincə, siyasi coğrafiyadan 
fərqli olaraq, geosiyasəti dövlətin vəziyyəti, forması, ölçüləri və 
yaxud da sərhədləri, iqtisadiyyatı, ticarəti, mədəniyyəti 
maraqlandırmır. Bütün bunlar daha çox siyasi coğrafiyanın 
sahəsinə aiddir, hansı ki, daha çox dövlətin statik təsviri ilə 
məhdudlaşır. Geosiyasət siyasi hadisələri onların məkan 
baxımdan qarşılıqlı əlaqələrində, torpağa (əraziyə) və mədəni 
amillərə təsirlərdə öyrənir. Rusiyalı tədqiqatçı N. A. Nartov bu 
fikirl ərdən irəli gələrək anlayışı belə formula edir: geosiyasət- 
elmdir, məkan üzərində nəzarət haqqında biliklər sistemidir. 
Geosiyasət məkana dövlətin nöqteyi-nəzərindən yanaşır. 
Geosiyasət üç elmi yanaşma bazasında meydana gəlmişdir: 

                                                 
1 Афанасьев В.В., Соколов Ю.В. А94. Политическая структура мира. 
Сборник научных статей./ В.В Афанасьев., Ю.В. Соколов.-М.; 
«Канон+»РООН «Реабилитация», 2010.-320 с., səh. 11. 
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sivilizasion, hərbi-strateji və coğrafi determinizm 
nəzəriyyələri.  Tarixi proseslərə sivilizasion yanaşmaya əsasən, 
dövlətlər yox, ayrı –ayrı xalqlar, böyük mədəni-dini icmalar-
“mədəni-tarixi tipl ər”  tarixi formalaşmada iştirak edirlər. 
Məsələn, rus müəllifi Nikolay Danilevskiyə (1822-1885) görə, 
avropalılar ruslara və slavyanlara nəinki yad, hətta düşmən 
elementləri kimi baxırlar. Sivilizasion nəzəriyyə tərəfdarları 
O.Şpenqler, P.N.Saviçki, L.Qumilyev, Arnold Toynbi və 
başqalarıdır. Onların məşhur nümayəndələrindən biri də 
Harvard Universitetinin professoru Samuel Hantinqtondur. O, 
“svilizasiyaların toqquşması” əsərində qeyd edir ki, XXI əsrdə 
münaqişələrin mənbəyi kimi iqtisadiyyat və ideologiya yox, 
məhz sivilizasiya fərqləri çıxış edəcək. Sivilizasiyaların 
toqquşması dünya siyasətinin üstünlük təşkil edən (hakim 
mövqe tutan) amili olacaqdır. Sivilizasiyalararası bölünmə 
(parçalanma) xətləri məhz gələcək cəbhələrin xətləri 
olacaqdır. Hərbi-strateji nəzəriyyə (məsələn, amerikan 
tarixçisi və nəzəriyyəçisi Alfred Mehen -1840-1914) əsasən, 
potensial düşmənə qarşı mübarizəni (müdafiə və 
kommunikasiya məsələləri) əks etdirir. “Quru (torpaq ərazisi) 
imperiyası” ilə “D əniz imperiyası” arasında olan 
toqquşmaların, münaqişələrin əsaslarını göstərir. Coğrafi-
determinizm nəzəriyyəsi isə coğrafi vasitələrin (iqlim, torpaq, 
yer, çay, dəniz və s.) tarixə və insanlara təsirlərini öyrənir. Bu 
istiqamətdə Herodot, Hippokrat, Fukidid, Aristotel, Polibiy; 
Şarl Monteskyö, Aleksandr fon Humboldt və s. kimi müəllifl ərin 
əsərləri mövcuddur.1  Fridrix Ratçell yazır: “Dövl ətə öz 
inkişafının bütün mərhələlərində bir orqanizm kimi yanaşılır, 
hansı ki, bu qurum zəruri əsaslarla öz ərazisi (torpağı) ilə 
əlaqələri saxlayır. Etnoqrafiya və tarix göstərir ki, dövlət 
məkan bazası üzərində inkişaf edir, daha çox, get-gedə məkana 

                                                 
1 Н.А.Нартов. Геополитика: Учебник для вузов/Под. ред. 
проф.В.И.Староверова.-2-е изд., перераб. И.доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 
Единство, 2002.-439с. səh. 11-15. 
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bağlanır və onunla birləşir və məkandan get-gedə daha çox 
enerji alır. Beləliklə, dövlət məkan varlığı kimi ortaya çıxır, bu 
məkanla canlanır və idarə olunur. Bu baxımdan da məkanı 
təsvir etmək, müqayisə etmək və ölçmək coğrafiyaya aid 
olmalıdır. 1  Yəni, dünya düzəninin nəticəsindən, ümumi 
görünüşdən, hiss olunan mühitdən elə geosiyasi mənzərə, 
ümumdünya siyasi mühiti formalaşır. Dünya düzəni təbii ki, 
dünya siyasətində iştirak edən və siyasəti formalaşdıran, siyasi 
mənzərəni yaradan güclər (dövlətlər) tərəfindən formalaşdırılır. 
Dünya düzəni dövlətlərin qarşılıqlı əlaqələr və 
münasibətlərinin məzmununu əks etdirməklə, onlar arasında 
rəvan şəkildə formalaşan bağlılığın da məzmununu üzə çıxarır. 
Bundan da dünya birliyi- xalqlar v ə dövlətlər birliyi  
meydana gəlir. Dünyanın hər bir subyekti (burada əsasən 
dövlətlər) ümumdünya siyasət müsətvisinin tərkib elementidir, 
kompleksidir.  

Dünya siyasətində idarəçilik və düzən həm də dövlətlər və 
xalqlar arasında ziddiyyətli v ə təzadlı münasibətləri 
formalaşdırır. Məsələn, böyük dövlətlərin təsirləri və 
hərəkətləri çox zaman kiçik dövlətlər üçün qıcıqverici olur. 
Böyük dövlətlər kiçik dövlətlərin mənafelərinə toxunan 
hərəkətlər edirlər. Onları münaqişələrə sürükləyirlər, özlərinin 
rəqabət mübarizələrində həmin kiçik dövlətlərdən vasitələr -
istifadə alətləri  kimi istifadə edirlər. Güc reallığından və 
maraq sferasının böyüklüyü və tərkib zənginliyindən irəli 
gələrək, böyük dövlətlərin kiçik dövlətlərə qarşı qeyri-
humanist siyasəti formalaşır. Məsələn, SSRİ-nin vaxtilə 
sosialist blokunda olmuş dövlətlərə qarşı hərbi siyasəti (XX 
əsrin 50-60-cı illərində Çexoslovakiyada, Macarıstanda, 
ADR-də, Polşada, Rumıniyada həyata keçirdiyi anti-
demokratiya siyasəti) buna əyani sübutdur. Bu məsələ böyük 

                                                 
1 Александр Дугин Д80 Основы геополитики. Геополитическое 
будущее России. Мыслить Пространством-Изд.4-е, Москва, 
«АРКТОГЕЯ-центр», 2000-928 стр., səh.34. 
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dövlət üçün maraqların böyük olması baxımından bəlkə də 
təbii idi, real idi, qəbuledilən idi. Yəni SSRİ-nin işğal siyasəti 
və əraziləri öz ətrafında saxlaması bir böyük dövlət kimi, 
reallıq baxımından (hansı ki, bu reallığı da tarixi hadisələr üzə 
çıxarmışdır) ona haqq qazandırırdı. (Təbii ki, beynəlxalq hüquq 
istənilən formada işğalın əleyhinədir. Onun hərəkətlərində 
siyasi realizm prinsipləri əsas götürülürdü). Kiçik dövlət üçün 
isə, real olsa da, qəbuledilən deyil, qıcıqvericidir. Məsələn, 
Çexoslovakiyada, Macarıstanda hərbi rejimə qarşı baş vermiş 
etiraz hərəkatları buna nümunədir. Eləcə də ABŞ-ın 2003-cü 
ildən başlayaraq İraqa hərbi müdaxiləsi də eyni prinsipləri 
ortaya çıxarır. Bu baxımdan reallıq həm də mənfidir -xüsusilə 
əks tərəfdə olan kiçik tərəflər üçün. Reallıq burada xalqın 
özünə dəyər verməsini, ümumilikdə isə insanlığı heçə endirir.  

Kiçik dövlətlər öz mövcudluqları və inkişafları üçün nəzəri 
prinsipl əri  əllərində daha çox rəhbər tuturlar. Tarazlığı təmin 
edən ideologiya kiçik dövlətlərin böyük dövlətlərlə olan 
münasibətlərində baza xəttidir. Bu baxımdan münaqişədən, 
ərazi işğalından əziyyət çəkən dövlətlər (məsələn, Azərbaycan, 
Gürcüstan) beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən qəbul 
olunmuş qaydalarını, ədalət prinsipini əldə rəhbər tuturlar. 
Azərbaycan idealizmin və liberal-realizmin  (yumşaq siyasət, 
humanist siyasət) dəstəklənməsi və təbliği yolu ilə işğala son 
qoymağı qarşısına məqsəd qoyubdur. Bu anda idealizm əslində 
kiçik dövlətlərin mənafeyinin müdafiəsinə əsaslanan qaydaları 
özündə əks etdirir. Beynəlxalq münasibətlər sferasında 
mübarizə daima reallıqlarla ideallıqlar arasındakı vəhdəti 
meydana gətirir və vahidlik üzə çıxır. Beynəlxalq 
münasibətlərin tənzimlənməsi də elə bundan ibarətdir. 
Tənzimləmə sayəsində dövlətlər həm öz iştiraklarını təmin 
edirlər, həm də yaratdıqları münasibətlər və əlaqələr sferasının 
üzvü tərkibinə çevrilirlər.  

Ümumiyyətlə isə beynəlxalq aləmdə maraq və güc 
müxtəlifliyind ən irəli gələrək ziddiyyət və təzaddan həm 
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rənagarənglik  formalaşır, həm də xalqlar və dövlətlər arasında 
böhranlı, münaqişəli, müharibəli vəziyyətlər meydana gəlir. 
Belə gərgin vəziyyətlər ümumi siyasət sistemində sabit 
hərəkətin qeyri-sabit və tez-tez dəyişən anlarında üzə çıxır. 
Tənzimləmə və nəzarət zəif olduqda gərginlik də yaranır. 
Gərginlik adətən ədalətin pozulmasından və bir maraq 
sahəsinin digəri il ə ziddiyyət təşkil etməsindən ortaya çıxır. 
Güc tərəfi öz maraq xəttində problem olduqda, həmin xəttin 
funksiyasını bərpa etməyə çalışır. Hər bir subyektin 
qəbuledilən qaydada maraq sərhədləri formalaşır. Bütün 
subyektlərin maraq sərhədləri mövcud olur. Bu sərhəd 
pozmaları meydana gəldikdə münaqişələr, böhranlar ortaya 
çıxır. Mübarizənin kəskin formaları meydana gəlir. Hər bir 
tərəf özünümüdafiə instinktinə malik olur və gərginlik də 
özünümüdafiə instinktindən (burada instinkt siyasi iradənin 
tərkib komponentidir) ortaya çıxır.  

Dünya düzəninin tərkibinə həm dövlətlər daxilində, həm də 
dövlətlər arasında baş verən idarəçilik v ə nizam məsələlərini 
aid etmək olar. Dünya düzəni düzənləmədən (nizamlamadan) 
meydana gələn üst vəziyyətidir və təzahürdür. Dünya 
düzəninin mərkəzi və ətraf gücləri olur. Daxili siyasətdə 
olduğu kimi, beynəlxalq siyasətdə də güclər, güc mərkəzləri 
təsnif edilir. Bu güc mərkəzləri həm qlobal, həm də regional 
məkanlarda təsnif edilirlər. Böyük güc mərkəzləri regional və 
regiondan kənar siyasətin formalaşmasında aparıcı mövqeyə 
malik olurlar. Bu güc mərkəzləri (dövlətlər və ittifaqlar) öz 
potensiallarından istifadə edərək, məkanlar üzrə siyasətin 
ağırlıq mərk əzləri  rolunu oynayırlar. Böyük güc 
mərkəzlərinin fəaliyyəti onlar tərəfindən dünyanın siyasi 
mənzərəsinin formalaşdırılmasına səbəb olur. Dünyanın əsas 
siyasi cərəyanlarını formalaşdıran elementlərin çox böyük 
hissəsi (iqtisadi potensial-sənaye, sərmayə və maliyyə 
vasitələri; hərbi və strateji mövqelər; əhali və ərazi amili; 
qurudakı və dənizdəki-okeanlardakı məkanlar; elmi institutlar, 
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təcrübə və tədqiqat laboratoriyaları; tranzit vasitələri-limanlar 
və yollar; əsas informasiya və təbliğat vasitələri-media 
vasitələri və s.) onların əllərində olduğundan, bir tərəfdən 
təkanverici, digər tərəfdən də istiqamətverci subyektlərə 
çevrilirlər. 

Gələcək dünya düzəni əslində gələcəyə doğru davam edən 
siyasət trayektoriyalarının daxili məzmununun və siyasət 
cərəyanlarının məzmununun –davamediciliyinin və hər 
məqamda ortaya çıxan vəziyyətlər zəncirinin özü deməkdir.  

Yeni dünya düzəni (ing. New World Order, lat. Novus 
ordo mundi)-hal-hazırda müxtəlif hadisələri siyasətdə 
müəyyən etmək üçün tətbiq edilir. Ümumqəbuledilmiş mənası 
yoxdur. “Yeni dünya düzəni” ifad əsi müxtəlif tarixi dövrlərdə 
gələcək dünya quruluşu haqqındakı diskussiyalarda işlədilir: I 
Dünya müharibəsindən sonra, II Dünya müharibəsindən sonra 
və xüsusilə yenidənqurma dövründə və sosialist blokunun 
dağılmasında. Bu ifadə publisistikada və konspiroloji (burada 
gizli siyasət, sui-qəsdçiliyə əsaslanan siyasət) ədəbiyyatlarda 
istifadə olunur. Neokolonial şərhlərə (müzakirələrə) uyğun 
olaraq (bu yanaşma rus mənbələrinin yanaşmasıdır) “Yeni 
dünya düzəni” Q ərbin və onun tərəfdarları olan dövlətlərin 
neokolonializm siyasətində əksini tapan dünya quruluşu 
konsepsiyasıdır. Yeni dünya düzəninin belə konsepsiyası tez-tez 
hallarda mondializm (vahid dünya hakimiyyəti) ideyası ilə 
əlaqələndirilir.    

Hal-hazırda davam edən dünya siyasəti (XXI əsrin ikinci 
onilliyinin siyasəti) dəyişkən əsaslarla (çox güman ki, 
informasiya resursları burada böyük rola malik olacaqdır) 
gələcək dünya düzənini formalaşdıracaqdır. Qlobal hadisələrin 
gedişatı (xüsusilə, Avrasiyada, “heartland”da baş verən qlobal 
siyasi proseslər axınlarının dəyişən istiqaməti, yeni güc 
mərkəzinin ortaya çıxması) onu göstərir ki, gələcək dünya 
düzəni (XXI əsrin ikinci yarısından sonra) fərqli formaya malik 
olacaqdır. Geosiyasi güc mərkəzləri arasında qüvvələr 
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tarazlığı yeni əsaslarla, vacib bir xətt olaraq inkişaf edəcəkdir. 
Qüvvələr tarazlığı geosiyasətin əsas kateqoriyalarından biri 
hesab olunur və planetar məkanda sinfi və yaxud da digər 
zəmində (milli, dini, iqtisadi, sosial, sivilizasiya fərqi, 
missionerlik və s.) qarşı-qarşıya duran, dünya siyasətində 
həlledici amilə çevrilmiş güclərin (ayrı-ayrı dövlətlərin və 
dövlət birlikl ərinin) mövcudluğunu ehtiva edir.1  Qüvvələr 
tarazlığının yeni məzmunu ondan ibarət olacaqdır ki, böyük 
dövlətlər məcburən öz aralarında və onlarla kiçik dövlətlər 
arasındakı siyasi münasibətlərdə insanlıq və insanlığa yüksək 
xidmət amilini əsas götürəcəklər. Dövlətin nəhəng gücü 
insanlığa xidmətə yönələcəkdir. Dünya siyasətində etnik və 
milli mərkəzliliyi insan mərk əzliliyi əvəz edə biləcəkdir. 
Dünyanın ayrı-ayrı məkanları güc mərkəzləri arasında 
inteqrasiya əsaslı, bu baxımdan da mülki məzmun kəsb edən, 
vətəndaş cəmiyyətləri şəbəkələrini əhatə edən təsir dairələrinə 
ayrılacaqdır. Geosiyasi mərkəzlərin, böyük güclərin 
humanitar siyasət dair ələri -məkanları meydana gələcəkdir. 
Yaxşı addımlar, sülh siyasətinə dəstək verilməsi və sülh 
siyasətinin həyata keçirilməsi uğrunda rəqabət böyük 
dövlətlərin güclərini müəyyən edən kriteriyalara çevriləcəkdir. 
Yeni qüvvələr tarazlığında böyük dövlətlər daha çox 
inteqrasiya məkanları əldə etməyə çalışacaqlar. Bütün 
problemlərin həllində “göyərçin diplomatiyası”  tətbiq edilə 
biləcəkdir. Dövlətlər arasında barışıdırıcı xətlər , vasitələr, 
obyektlər və subyektlər  onların tarazlı münasibətlərini 
meydana gətirəcəkdir. Geosiyasətin tarixi nəzəriyyələrinin 
icrasında yeni ruh formalaşacaqdır. Geosiyasət 
nəzəriyyəçilərindən olan Halford Makinderin “ Kim Şərqi 
Avropanı idarə edirsə, “Heartland”a rəhbərlik edir; kim 
“Heartland”ı idarə edirsə, “Dünya-Ada”ya rəhbərlik edir; kim 
“Dünya-Ada”nı idarə edirsə, dünyaya rəhbərlik edir” məşhur 

                                                 
1 Ə.M.Həsənov. Geosiyasət. Dərslik. Bakı, “Aypara-3” nəşriyyatı, 2010, 
604 səh., s. 292. 
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geosiyasət nəzəriyyəsi prinsipinin icrasında bir yumşaqlıq 
meydana gələcəkdir.  

Qeyd: Halford Makinder (Halford Mackinder “The 
Geographical Pivot of History”) göstərirdi ki, Dünyanın ürəyi- 
“Heartland” Volqa çayından Yantsızıya qədər, Himalaydan 
Arktikaya (Arctic Ocean) qədər (Şimali Buzlu Okeana qədər) 
olan geniş bir ərazini əhatə edir. “Ərazinin dönmə mərkəzinin 
(mərkəzi nöqtəsinin) (pivot area) bayır tərəfində, böyük daxili 
(iç) ayparada (inner crescent) Almaniya, Avstriya, Türkiyə, 
Hindistan və Çin yerləşir. Xarici ayparada (outer crescent) isə 
Britaniya, Cənubi Afrika, ABŞ, Kanada və Yaponiya yer 
almışdır. “Dünya –Ada” (“World –Island”) isə Avropa 
kontinentini, Asiya və Afrikanı əhatə edir. Bu coğrafi 
strukturdan dünya geosiyasətinin belə bir anlayışı meydana 
gəlir: “ Kim Şərqi Avropanı idarə edirsə, “Heartland”a 
rəhbərlik edir; kim “Heartland”ı idarə edirsə, “Dünya-
Ada”ya rəhbərlik edir; kim “Dünya-Ada”nı idarə edirsə, 
dünyaya rəhbərlik edir.” (“Who rules east Europe commands 
the Heartland; who rules the Heartland commands the World –
Island, who rules the World-Island commands the World”).1 

 Məsuliyyətli tərəflər və bu baxımdan güc mərkəzləri 
başlıca olaraq yeni inteqrasiya siyasəti həyata keçirəcəklər. 
Güc mərkəzləri “güc tətbiq edən aparat” yox, əsas birləşdirici 
və paylayıcı, barışıdırıcı mərkəz rolunu oynaya biləcəkdir.  

B.Britaniya geosiyasətçisi Halford Makinder (1861-1947) 
özünün “Tarixin coğrafi oxu” əsərində qeyd edir ki, planetar 
nöqteyi-nəzərdən dünyanın mərkəzində Avrasiya kontinenti 
dayanır. Onun mərkəzində də “dünyanın ürəyi” 
(“Heartland”)  durur. “Heartland” Avrasiyanın kontinental 
kütləsinin cəmləşmiş hissəsidir. Bu, bütün dünyaya nəzarət 
etmək üçün daha çox əlverişli coğrafi platsdarmdır. 
Avrasiyanın “heartland”ı qərbdən-şərqə coğrafi qurşaq üzrə 

                                                 
1 Hans J. Morgenthau, Kenneth W. Thompson. Politics among nations: the 
struggle for power and peace. Brief Edition. 1993.R.R. Donneley&Sons 
Company. ISBN 0-07-043306-2? səh. 174-175. 
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“rimland”la-“inner or marginal crescent”-l ə -“daxili aypara 
ilə”  əhatə olunur. “Rimland”ə Afrikanın şimal və şimal-şərq 
hissəsi, cənub-şərqi Asiya aid olunur. “World Island”- “Outer 
or insular crescent”-“Dünya adası”-“xarici aypara”a əsasən 
Avropa, Asiya və Afrika qitəsi aid edilir. “Tarixin coğrafi 
oxu” –“ox xətti” m ərkəzdə-“heartland”dadır. Makinder hesab 
edir ki, daha çox inkişaf etmiş sivilizasiya məhz “rimland”da-
“daxili aypara”dadır. “Xarici aypara”nın sivilizasiyası üçün 
“ticar ət” xarakterli və “demokratik formalı” siyasət 
mövcuddur.1  

Burada güc mərkəzlərinin təsir dairələri məkanları 
dəyişəcəkdir. Gələcək dünya düzəni zamanla davam edəcək 
indiki dünya düzəninin davamıdır ki, burada trayektorik 
ardıcıllıqla baş verəcək siyasi proseslər gələcək geosiyasi 
mənzərəni yaradacaqdır. Gələcək dünya düzəninin 
formalaşmasının zamanla əlaqəsi və bölgüsü isə insanlar 
tərəfindən müəyyən edilir. Şərti olaraq vaxt məsələsi, zaman 
bölgüsü, siyasət trayektoriyası üzərində zaman koordinatları 
riyazi rəqəmlərlə müəyyənləşdirilir. M əsələn, yaxın, orta və 
uzaq müddətli  dünya düzəni, yəni bu zaman ardıcılıqlarında və 
intervallarında olan dünya düzəni şərti hesablamadan və eyni 
zamanda mütləq bölmədən ortaya çıxır və bu müddət ərzində 
meydana gələn görünüş (təzahür-mahiyyət və formadan ibarət 
olan gerçəklik, mövcudluq və onun xassələri) həmin müddətin 
siyasi xarakteristikasını şərtləndirir.  

Məlumdur ki, siyasət mərkəzlərinin, xüsusilə güclü 
mərkəzlərin güclərinin qlobal məkanlar üzrə dəyişmələri 
gələcək geosiyasi mənzərəni yaradacaqdır. Çünki siyasət 
dəyişkəndir, dəyişkənliyi şərtləndirəndir, maraq və onun tərkibi 
olan ehtiyac və tələbatlar da dəyişkəndir: artan və azalandır, 
yeni tərkibi özünə qəbul edəndir. Subyektlər bir tərəfdən 

                                                 
1 Александр Дугин Д80 Основы геополитики. Геополитическое 
будущее России. Мыслить Пространством-Изд.4-е, Москва, 
«АРКТОГЕЯ-центр», 2000-928 стр., səh.43-46.   
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itirirl ər, digər tərəfdən də böyük qazanclar əldə edirlər, 
vasitələrə sahib olurlar. Maraq dəyişkənliyi üzərində olan 
siyasət də dəyişkəndir. Siyasətin dəyişməsi də ortaya çıxan 
maneedici və ya da sürətləndirici amillərdən asılıdır.  

Siyasi proqnozlar şəxslər tərəfindən hadisələrin gedişatı 
və onların müxtəlif anlarda, məqamlarda nəticələrinin düzgün 
hesablanmasına və nəticələri görə bilmək istedadına və 
qabiliyyətinə əsaslanır. Proqnozlaşdırmanın əsasında həm də 
təcrübə əsasında əldə edilmiş nəzəri formulalar  dayanır. 
Məsələn, belə bir məntiqi fikir bildir ək: istənilən gücün nüvəsi, 
mərkəzi enerjiverici və enerji qəbuledici hissəsi dağılmasa, 
həmin güc yenə də fəaliyyət göstərəcək və ətrafını enerji 
hesabına genişləndirməyə başlayacaq. Konkret dövlətlərlə 
bağlı desək, qeyd edə bilərik ki, dövlətlər-güclü-nəhəng 
dövlətlər, varsa, onların nüvə mərkəzləri fəaliyyət göstərirsə, 
deməli, bu dövlətlər öz təsir dairələrini, məkanlarını 
böyüdəcəklər və daima mübarizə şəraitində olacaqlar və 
bundan irəli gələrək rəqabətə girəcəklər. Onların rəqabət 
mübarizələrinin məzmunu (radikal və ya da liberal əsaslı 
olması) artıq şəraitdən və təsir predmetindən asılıdır. Bu bir 
formuladır, m əntiqi qaydadır, sübut olunmuş aksiomadır.-
dövlət gücünə görə hərəkətdədir. Onun gücü daxili və xarici 
fəaliyyətindən formalaşır. Gücünü formalaşdıran elementlər-
komponentlər var. Proqnozlar müəyyən trayektoriya üzrə baş 
verən və ardıcıl olaraq həyata keçən, bir-birini şərtləndirən, 
biri digəri üçün başlanığıc rolunu oynayan, biri digərinin 
daxilindən büruzə verən, gerçəklik olaraq ortaya çıxan 
hadisələrin üzə çıxmasını əvvəlcədən müşahidələrlə, məntiqi 
prinsiplərlə əsaslandıran təfəkkür aktlarıdır. 
Prqonozlaşdırmada empirizm də mühüm prinsip kimi qəbul 
edilir. Bütün sahələrdə proqnozlaşdırma zamanı müəyyən 
faktlar toplanır, hadisələrin baş verə biləcək nəticələri 
hesablanır. Proqnozlar vermək, hadisələrin gələcək gedişatını 
dəyərləndirmək və nəticələr çıxarmaq ümumiyyətlə müəllif-
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tədqiatçı üçün görə bilmək məharəti və duya bilmək 
qabiliyyətidir ki, bu qabiliyyət də dərin analitik təfəkkürün 
məhsuludur. Proqnozlar müşahidələrə, eksperimentlərə və 
gəlinmiş qənaətlərə əsaslanır. Proqnozlaşdırma hadisələr üzrə 
çoxlu sayda baza məlumatlar əsasında faktları toplamaq və 
hadisələrin gedişini bu baza istiqamətlərə, baza prinsiplərə 
uyğun şəkildə dəyərləndirməkdir. Hadisələrin ardıcıl olaraq baş 
verməsi zamanı baza etibarilə təkrarlanan nəticələrin zaman 
ardıcıllığı və zaman intervalı ilə üzə çıxması proqnozların 
düzgün verilməsinə əsas verir. Proqnozlar verilərkən baza 
prinsiplər və baza hadisələrin dəyişkən xassələri əsas götürülür. 
Məsələn, təbii fəlakətlər və dərin iqtisadi böhranlardan, eləcə 
də iqtisadi sistemin fəaliyyətinin zəifləməsindən böyük dövlətin 
tərkibini formalaşdıran iqtisadiyyat (əsas struktur 
kompoenentlərindən biri) zəifləyə bilir. Bu da dövlətin həm 
daxildən, həm də xaricdən siyasi fəaliyyətini zəiflədə bilir. 
Baza elementlərin sistemdə digər elementlərlə qarşılıqlı 
əlaqələrinin mahiyyəti, forması mühüm prinsiplərə çevrilir. 
Məsələn, güclü dövlətin ətrafda-sərhədlərindən kənarda, gücü 
yayılır. Bu, təbii prosesdir və tarix boyu təkrarlanıb və sübuta 
yetirilib. Güc gücün artmasını tələb edib. Bir tərəfdən inkişaf 
etmək, böyümək istəkləri, digər tərəfdən də mövcud olanı 
qorumaq instinktləri (iradəsi) gücün məkanlar üzrə böyüməsini 
şərtləndirib. Böyümək siyasəti istiqamətində güclü dövlətlər 
kiçik dövlətləri özlərindən asılı ediblər. Həmçinin müəyyən 
miqyasda, kəmiyyətdə bir-biril ərini “udmaq” siyasətini 
reallaşdırıblar. Kiçik dövlətlər də böyük dövlətlərlə əlaqələr 
qurmaqda maraqlı olublar. Müdafiə olunmaq və böyük 
dövlətlərin potensialından istifadə etmək, böyük dövlətlərə 
sığınmaq tarixi ənənəyə çevrilib. Müharibələrdə, böhran və 
münaqişələrdə, eləcə də sabit şəraitlərdə müdafiə və inkişaf 
üçün gücün birləşdirilməsi naminə ittifaqlar yaratmaq da 
ənənəyə çevrilib və siyasətin məntiqini təşkil edib. Böyük 
dövlətlərin özləri arasında məkanlar və məkanlarda yaşayan 
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xalqlar üzərində üstünlüyə sahib olmaq üçün rəqabətə girmək 
də siyasətin tarixi ənənəsidir. Eyni zamanda müharibələrə 
qoşulmamaq, bitərəf qalmaq da tarixi siyasətin baza 
prinsipidir. Bunlar və bu kimi digər vəziyyətlər və proseslər 
baza proseslərdir. Baza proseslərin formalaşmasında, kəmiyyət 
göstəricilərinin dəyişməsində ortaya çıxan gerçəklikl ər də 
mahiyyətcə dəyişkən ola bilər. Dünya düzəninin 
proqnozlaşdırılmasında bu prinsipləri əsas götürmək lazımdır. 
Həmin prinsiplərə müvafiq olaraq hadisələr zəncirliyi meydana 
gəlir. Proqnozlaşdırma zamanı hadisələrə, ümumi tərkibə 
“nüvə” və ətraf elementlərin qarşılıqlı vəhdətinin əsasları 
prinsipindən yanaşmaq məqsədəuyğundur. Sadalanan fikirlərin, 
müddəaların özləri elə formulalar və əsas prinsiplərdir ki, bu 
formulalar  da beynəlxalq arenada cərəyan edən hadisələrin 
proqnozlaşdırılmasını əsaslandırır.  

Proqnozlaşdırma ümumi-universal və konkret-xüsusi 
sahələr üzrə aparılır. Siyasi hadisələrə, proseslərə ümumi və 
xüsusi təhlili yanaşmalar mövcud olur. Uğurlu 
proqnozlaşdırma dolğun faktlar toplusundan asılıdır. Faktları 
toplamaq və hadisələr arasında zəncirvari və şərtləndirici 
əlaqələri müəyyən etmək bacarığı elə proqnozlaşdırmadır. 
Prqonozlaşdırma zamanı dövlətlərin xarici siyasətlərinin, 
beynəlxalq münasibətlərinin xassələri də nəzərə alınmalıdır. 
Onların xarici siyasətlərinin istiqamətləri müşahidələrlə 
izlənilməlidir.  

Siyasət dəyişən xüsusiyyətlərə malik olduğundan, 
proqnozlar da əvvəlcə nəzərdə tutulan zamanda olduğu kimi 
gözlənilən nəticələri verməyə bilər. Maraq uğrunda siyasət, 
fəaliyyət istiqaməti dəyişərsə, gözlənilən nəticələr də dəyişə 
bilər. Gözlənilə bilən hadisələrin vaxtında törədilməməsi də 
nəticələrin dəyişməsinə səbəb ola bilər. Proqnozların düzgün 
olmamasına nəzərdə tutulan hadisələrin vaxtında 
törədilməməsi və hərəkətsizlik də səbəb ola bilər.  
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Proqnozlar təfəkkürdə həm konkret və qətiliyə, həm də 
ehtimallara söykənərək verilə bilir. Bir məsələni xüsusi olaraq 
qeyd etmək lazımdır ki, qətilik  (dəqiq proqnozlaşdırma) əsasən 
daha çox baza siyasətin formulalarında müşahidə edilir. Məsələn, 
güclü dövlətin maraqları tapdalanırsa, həmin anda güclü dövlət 
müdafiə olunmaq üçün özünün böyük potensialından (iqtisadi, 
siyasi-diplomatik, hərbi və s.) istifadə edir. 

Proqnozlaşdırma müəyyən xətt üzrə aparılan təhlilin 
nəticələridir ki, bu nəticələr də müəyyən hərəkət 
trayektoriyasında müvafiq zamanda ortaya çıxan hadisələrlə 
bağlı gerçəklikl ərin, forma və mahiyyətin təzahürünü beyində 
(təfəkkürdə) əks etdirməkdir.  

Hadisələrin gedişatı zamanı müşahidə aparılarkən hissi 
etmə, duyma (daxili hissiyyat) da tədqiqatçılar tərəfindən 
proqnozların verilməsi üçün zəmin ola bilər. Proqnozların 
düzgün verilməsi təbii ki, məntiqi təfəkkürün gücünə bağlıdır. 
Burada müxtəlf və əlaqəli sahələr üzrə faktlar toplanılır və 
hadisələrin əlaqəli, ümumi və xüsusi hallarda ortaya çıxması 
şərh edilir. Proqnozların düzgün şərh edilməsi, eləcə də düzgün 
qənaətlərə gəlmək başlıca olaraq müşahidələr aparmaq 
qabiliyyətindən və hadisələr arasında səbəb və nəticə, başlanğıc 
və son olan, bu baxımdan da bir-birini şərtləndirən hadisələr 
ardıcıllığında düzgün nəticələri görmək məharətindən və 
istedaddan asılıdır. Siyasi proqnozlaşdırma, əsas etibarilə, tarix 
boyunca baş verən hadisələrdən düzgün nəticələr çıxarmaq 
istedadı və məharətindən də asılıdır. Tarixi hadisələrin 
şərtləndirici funksiyasının öz formulaları vardır. Məsələn, 
tarixən işğal olunmuş ərazilərdə işğalçı tərəfə qarşı etiraz 
hərəkatları, o cümlədən, inqilablar, üsyanlar baş qaldırıb, terror 
hadisələri, sui-qəsdlər törədilib. Digər bir misal olaraq, hesab 
etmək olar ki, demokratik-liberal əsaslarla əlaqələrin qurulması 
iki dövlət arasında sıx əməkdaşlığı yaradıb. Bunlar və bu kimi 
digər faktlar, nəticələr proqnozlaşdırmada modullar  olaraq 
tətbiq olunur və modullar olaraq formalaşır. Tarixi proseslər 
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zamanı siyasi nəticələrin formulaları mövcuddur ki, bu 
formulalar da proqnozlaşdırma üçün baza məntiqi prinsip 
rolunu oynayır. Ümumiyyətlə, proqnozlaşdırma qabiliyyəti 
proseslərin formulalarını yaxşı bilmək, dərindən dərk edə 
bilmək məharətidir.  

Mövzunun birinci f əsilində dövlət daxilində siyasət 
həyata keçirilərkən siyasətin nizam və idarəçilikl ə əlaqəli 
məzmununa toxunulur. Düzəni meydana gətirən tərəflərin 
mövcudluğu şərtləri əsas götürülür. 

İkinci f əslində beynəlxalq münasibətlər, o cümlədən bu 
münasibətlərdən meydana gələn dünya düzəni və geosiyasətin 
əsasları təhlil edilir. Anlayışların qarşılıqlı məzmunu göstərilir. 
Beynəlxalq aləmdə həyata keçirilən xarici siyasət zamanı 
beynəlxalq düzənin formalaşmasının əsasları şərh olunur.  

Üçüncü fəsildə mövcud dünya düzənində böyük xalqların 
mənsub olduqları dövlətlərin qlobal və regional məkanlar üzrə 
geosiyasi maraqlarının ümumi əsasları qeyd edilir.  

Dördüncü fəsil isə gələcək dünya düzəninin (XXI və XXII 
əsrlər üçün dünya düzəni) tərkibinin ümumi xarakteristikasının, 
maraqların nəzəri əsaslarının ümumi konturlarının şərhinə həsr 
olunur  

Predmetdəki-mövzudakı fikirlər, yanaşma, təhlil daha çox 
realizmə (real gücün əsaslandırılması baxışına) əsaslanır və 
siyasi düzən məsələsində güclü tərəfin maraqları və həmin 
tərəfin hərəkət qabiliyyətinin güclü olması və potensialının 
böyük olması amili əsas götürülür.  

Mövzuda ölkələr və dünyalar arasında münasibətlərin 
strateji əsaslarını şərh edərkən, bəzən daxili siyasət və 
beynəlxalq münasibətlərə dair tarixi faktlara da rast gəlinir. Bu 
da təhlil proseslərində təbii olaraq tələb olunan bir haldır, belə 
ki, siyasət, strategiya tarixi hadisələrlə bağlıdır. Siyasət elə 
hadisələri törədir və hadisələr ardıcıllığı da strategiyanı 
formalaşdırır. Strategiyanın tərkibində olan taktiki addımların 
özü də məhz siyasət demək olur. Tarixi hadisələr zəncirindən, 
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ardıcıllığından çıxarılan nəticələr hesabına gələcəkdə strateji 
hədəflərin bu və ya digər səviyyədə istiqamətlərini müəyyən 
etmək, duymaq olur. Proqnozlaşdırmaq siyasi hadisələrin tarixi 
nəticələrindən də sıx şəkildə asılı olur. Tarixi hadisələrin baza 
nəticələrinin ardıcıllığı növbəti siyasəti və onun baza 
istiqamətlərini müəyyən etməyə əsas verir. Məsələn, tarixən 
böyük dövlətlərin imperiya siyasəti və imperiyanın siyasətinin 
formalaşmasının əsasları bir riyazi düstura, formulaya çevrilib. 
Bu həqiqətdir ki, böyük dövlətlər tarixən işğalçılıq siyasəti 
həyata keçiriblər və öz aralarında rəqabət siyasətini müəyyən 
ediblər. Bu gün də bu siyasət davam etməkdədir və sadəcə 
olaraq əksər hallarda iqtisadi ekspansiyalar və bu cür siyasət 
metodunun tərkibi olaraq iqtisadi təsirlər və təzyiqlər 
mövcuddur. Əksər hallarda idealizmdən-liberalizmdən istifadə 
edilir və bu ideyalara söykənərək real siyasət həyata keçirilir. 
Siyasət özü müxtəlif məkanlarda zaman ardıcıllığı boyunca 
tarixi yaradır, tarixin nəticələri də növbəti-gələcək trayektoriya 
üzrə törədiləcək siyasi aktların əsaslarını və nəzəri 
mülahizələrini formalaşdırır. Bu baxımdan da gələcək 
strategiyanın müəyyən edilməsi, hadisələr gedişatının gələcək 
zamanlar üçün proqnozlaşdırılması tarixin və siyasətin 
formulalarının qarşılıqlı əsaslarla şərtləndirici asılılığından 
meydana gəlir. Bu formulalar vəhdətinə daima, iqtisadi və 
sosial-mənəvi inkişafa, mədəni, elmi və humanitar baxışlara 
müvafiq olaraq, yeni-yeni baxışlar əlavə edilir. Yeni humanizm 
baxışları-idealizm, nəticədə özündə ədaləti əks etdirən yeni 
realizmi formalaşdırır. Yeni realizm və idealizm də gələcək 
siyasətdə yeni məzmunlu (həm bərk, həm də yumşaq) 
strategiyanın formalaşmasına təsir göstərir. 

Gələcək strategiya müəyyən edilərkən həmçinin gələcək 
zamanda maraqların möhkəmlənməsinə xidmət edən siyasi 
nüfuz amilindən, prinsiplərindən də istifadə edilir. Məsələn, 
tarixən ingilis və rus xalqlarının, ispanların, türklərin, 
fransızların, almanların dünya nizamında avtoritar nüfuzları 



 69

olubdur. Bu nüfuzlar hələ də qalmaqdadır. Zaman keçsə də 
həmin xalqların dünyanın idarəolunmasında bu və ya digər 
səviyyədə siyasi nüfuzları mövcuddur. Bu xalqlar öz 
nüfuzlarından siyasi maraqlarının təmin edilməsində ideoloji 
amillər olaraq istifadə edirlər.  

Dünya dövlətləri daha çox orta əsrlərdən, intibah 
dövründən etibarən vahid mərkəzlərdən (buraya imperiya 
mərkəzlərini, ittifaq mərkəzlərini aid etmək olar) idarəçiliyə 
məruz qalıblar. İmperiyalar dünyanın idarəerdilməsi 
mərkəzlərinə çevriliblər. Məsələn, Britaniya imperiyası, Fransa 
kolonial imperiyası, eləcə də Napoleon Bonapart dövründə 
yaradılan Fransa imperiyası-Avropada, Osmanlı imperiyası, 
Rus imperiyası (Avro-Asiya məkanlarında), Avstriya –
Macarıstan imperiyası bu siyasətdə fəal rol oynayıblar. XX 
əsrin birinci və ikinci yarısında da imperiyalar dünyanın vahid 
mərk əzlərdən idarəolunması strategiyasını müəyyən ediblər 
və bu siyasət onların mənafeyinə xidmət edibdir. Məsələn, 
alman faşistlərinin imperiyası, yaponların imperiyası və s. bu 
dövlətlərin və xalqların maraqlarının genişlənməsini təmin 
edibdir. İmperiya siyasətini həyata keçirmək xalqların və 
onların dövlətlərinin doktrinalarına çevrilibdir. Böyük 
dövlətlərin tarixi imperiya siyasətləri elmi və kütləvi şüurlarda 
imperializm anlayışını formalaşdırıbdır. Almaniyalı nəzəriyyəçi 
Hans Morqentau imperializmin formalaşmasının bu kimi 
tiplərini və metodlarını göstərir: tplər olaraq- dünya 
imperiyası (World Empire) –tarixən formalaşmış imperiyalar 
olan Böyük İsgəndərin imperiyası, VII-VIII əsrlərdə ərəblərin 
imperiyası, I Napolenun və Hitelrin imperiyaları; continental 
imperiya (Continental Empire) -bu, coğrafi amillə müəyyən 
olunan imperiya tipidir. Avropa kontinentində dominant 
mövqelər əldə etmək üçün Luis (Louis) XIV, III Napoleon, II 
Vilyam kontinental imperiyaların yaradılması siyasətini həyata 
keçiriblər. İtaliya yarımadasında və Balkanlarda aparılan 
müharibələrdə də kontinental imperiyaların yaradılması 
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siyasəti həyata keçirilirdi. Mussolininin Aralıq dənizində və 
Adriatik dənizində həyata keçirdiyi siyasət məhz kontinental 
imperiyanın formalaşmasına xidmət edirdi. Müəllif qeyd edir 
ki, ABŞ-ın Şimali Amerika kontinentində geniş idarəçiliyinə 
söykənən və Kanada və Meksikaya qarşı həyata keçirdiyi 
siyasət imperializm xarakteri kəsb etmirdi); lokal üstünlüyə 
(yerli hakimliyə) əsaslanan imperiya (Local Preponderance)-
XVIII-XIX əsrlərdə belə imperiyaların prototipləri kimi 
monarxiya siyasəti əsasında formalaşan imperiyaları 
gösrtərmək olar. XVIII əsrdə Böyük Frederik, Louis XV, 
Mariya Tereza, Böyük Pyotr, II Katerina bu tipli xarici siyasət 
həyata keçirirdilər. XIX əsrdə Bismark da oxşar siyasəti 
reallaşdırırdı). Metodlar olaraq- hərbi imperializm (məsələn, 
Napolen Bonapartın Fransanı Avropa və dünya hegemonuna 
çevrimək siyasəti); iqtisadi imperializm (gücün, təsirin, 
nüfuzun qazanılması üçün rasional metoddur, məsələn, “dollar 
diplomatiyası”nı da buna nümunə göstərmək olar. Alman, 
italiyan və yapon imperializmi də iqtisadi səbəblərdən 
meydana gəlmişdi. Eyni zamanda iqtisadi amillər Britaniya və 
Fransız imperiyalarının da tarixində mühüm rol oynayıbdır. 
XVIII əsrin başlanğıcından etibarən Britaniya imperiyasının 
Portuqaliyada təsirlərinin formalaşmasında da iqtisadi amillər 
önəmli yer tuturdu. Bu imperializmin kökündə kapitalizm və 
ticarət ekspansiyası dayanırdı. Britaniya imperiyasının Ərəb 
dünyasında “neft diplomatiyası” da məhz buna aiddir); 
mədəni imperializm (Sovet İttifaqı ilə Çin arasında dünyada 
kommunizm hərəkatının yayılması uğrunda həyata keçən 
yarışma və dominantlıq siyasəti mədəni imperializmə 
nümunədir).1  

Ümumiyyətlə, dünya düzəni tarix boyunca maraqlar 
üzərində dövlətlərin fərdi və ya da kollektiv qaydada 

                                                 
1 Hans J. Morgenthau, Kenneth W. Thompson. Politics among nations: the 
struggle for power and peace. Brief Edition. 1993.R.R. Donneley&Sons 
Company. ISBN 0-07-043306-2, səh., 67-73.  
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hərəkətlərindən formalaşıb. Dünya düzəni XVIII, XIX, XX 
əsrlərdə mövcud olub və hal-hazırda da mövcuddur. Bir dünya 
düzənindən digərinə keçid baş verib və bu zaman başlıca 
olaraq forma və məzmun dəyişib. Lakin gerçəklik ondan ibarət 
olub ki, dünya düzənini formalaşdıran dövlətlər (imperiyalar) 
güclərinə görə, ərazilərinə görə dəyişə bilib. Düzən məsələsi 
isə qalıb. Məsələn, XX əsrin ikinci yarısında ABŞ-İngiltərə və 
SSSRİ (bu dövlətlər Almaniyaya və Yaponiyaya qarşı koalisiya 
yaratmışdılar) dünya düzəninin aparıcı qüvvələri olublar. 
Sonradan SSRİ ilə ABŞ-İngiltərə arasında Avropa məsələsinə, 
kommunizm ideologiyasına və ümumiyyətlə dünyanın 
bölünməsinə görə münasibətlər soyuq olub. Məsələn, “soyuq 
müharibə” dövründə ancaq Amerika “Azad Avropa” radiosu 
vasitəsilə bəyan etmişdi ki, Moskvadan nəzarət olunan Mərkəzi 
Avropa tabeçiliyini qəti olaraq qəbul etmir. Məhz Amerika 
prezident Karterin dövründə insan hüquqlarının müdafiəsinə 
qalxmış və beləlikl ə, Sovet İttifaqını ideoloji olaraq müdafiə 
olunmaq vəziyyətində saxlamışdı.1  

ABŞ-la SSRİ arasında diplomatik münasibətlər XX əsrin 
20-30-cu illərində soyuq olub. Diplomatik münasibətlər kəsilib. 
(Rusiya ilə ABŞ arasında ilk diplomatik münasibətlər isə 1809-
cu ilin noyabrında qurulub). İkinci Dünya müharibəsindən 
sonra və çoxları üçün gözlənilməz olan “soyuq müharibə” 
dövrünün qədəm qoyması ilə amerikalıların çoxları bu dövlətin 
atom bombası sahəsindəki monopoliyasına arxayın idi. ABŞ-ın 
strateji aviasiya komandanlığı (son həddə 1950-ci illərin 
ortalarına qədər) Sovet hökumətinə birtərəfli qaydada həlledici 
zərbə vurmaq iqtidarında idi. Bu komandanlıq ölkənin müdafiə 
pərdəsi funksiyasını öz üzərinə götürmüşdü. ABŞ Almaniya və 
Yaponiyanın da müdafiəsini təmin edirdi. 1950-ci illərin 
sonlarından etibarən, 1962-ci ilin Kuba raket böhranından 

                                                 
1 Збигнев Бжезинский. Выбор. Глобальное господство или гдобальное 
лидерство(Zbigniew Brzezinski. The Choice: Global Domination or Global 
Leadership) /Пер.с англ. –М.: Междунар. Отношения, 2004.-288 с., səh. 279. 



 72

sonra ABŞ-da “raket sənayesindən geri qalma” kimi 
narahatlıqlar dalğası yayıldı. Raket hücumlarından müdafiə 
məqəsdilə kosmik layihələrin icrasına başlanıldı. Həmin andan 
etibarən SSRİ ilə nüvə sahəsində danışıqlar həyata keçirildi, 
1970-80-ci illərdə müdafiə və strateji hücum sahəsində bir çox 
razılaşmalar (rus. dil. “PRO”, “OSV”, “SNV” razılaşmaları) 
əldə olundu. Bu müqavilələr onu göstərdi ki, Amerikanın 
təhlükəsizliyi artıq amerikanlıların əlində deyil, həddən artıq 
təhlükəli olan düşmənlə (SSRİ ilə-qeyd bizimkidir) bağlanmış 
müqavilələrdədir. 1980-ci illərdə Reyqan administrasiyasının 
ABŞ ərazisinin SSRİ-nin ballistik raketlərindən müdafiəsini 
nəzərdə tutan kosmik layihə olan “strateji müdafiə təşəbbüsü” 
layihəsi əhalinin çox hissəsinin dəstəyini qazanmamışdı.1 1946-
1991-ci illəri əhatə edən “soyuq müharibə” dövründə daimi 
geosiyasi dualizm özünün maksimal tənasübünə çatmışdı. ABŞ-
la talassokratiya (dəniz hakimiyyəti), SSRİ ilə isə tellurokratiya 
(quru hakimiyyəti) meydana gəlmişdi.2  

 Qeyd: geosiyasətin əsas qanunları fundamental dualizmi 
təsdiq etməkdən ibarətdir. Hansı ki, bu dualizm planetlərin 
coğrafi əsaslarla quruluşunun təzahüründə və sivilizasiyanın 
tarixi tipologiyasında təzahür edir. Bu dualizm 
“tellurokratiya” (quru hakimiyyəti-quru yolları üzərində 
hakimiyyət ) və “talassokratiya”nın (dəniz hakimiyyəti-dəniz 
yolları üzərində hakimiyyət) qarşı-qarşıya qoyulmasından irəli 
gəlir. Belə qarşı-qarşıya qoyulmanın xüsusiyyətləri Karfagen 
və Afina kimi ticarət sivilizasiyaları ilə Roma və Sparta kimi 
hərbi-avtoritar sivilizasiyanın qarşı-qarşıya qoyulmasından 
(“demokratiya” və “ideokratiya” terminlərinin qarşı-qarşıya 

                                                 
1 Збигнев Бжезинский. Выбор. Глобальное господство или гдобальное 
лидерство(Zbigniew Brzezinski. The Choice: Global Domination or Global 
Leadership) /Пер.с англ. –М.: Междунар. Отношения, 2004.-288 с., səh. 21-22.  
2 Александр Дугин Д80 Основы геополитики. Геополитическое 
будущее России. Мыслить Пространством-Изд.4-е, Москва, 
«АРКТОГЕЯ-центр», 2000-928 стр., səh. 18. 
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qoyulmasından) meydana gəlib. Sivilizasiya anlamında 
tellurokratiyaya oturaq həyat, konservatizm, böyük əhali 
birlikl əri olan tayfalar, xalqlar, dövlətlər və imperiyaların tabe 
olduqları ciddi hüquqi normativlər xarakterikdir. Dənizin 
möhkəmliyi isə ondan ibarətdir ki, bu sivilizasiyada etika, 
sosial ənənələrin davamlılığı, möhkəmliyi əsas yer tutur. Quru 
hakimiyyətində oturaq xalqlara həm də individualizm və 
sahibkarlıq ruhu yaddır. Belə sivilizasiyaya kollektivçilik və 
iyerarxiya xasdır.1  

Məşhur ABŞ politoloqu olan və keçmişdə nüfuzlu dövlət 
xadimi olmuş Henri Kissincerin fikrincə, hal-hazırda ABŞ 
beynəlxalq maliyyə sistemində dominant mövqeyə malikdir, 
sərmayə kapitalının nəhəng mənbəyidir, sərmayədarlar üçün 
daha çox cəlbedici pənahgahdır, həmçinin xarici ixracatçılar 
üçün ən nəhəng bazardır. Bütün dünyada amerika pop-
mədəniyyəti xoşagələn standartlar təqdim edir, baxmayaraq ki, 
bu pop-mədəniyyət vaxtaşırı bu və ya da digər ölkələrdə 
yararsızlıq kimi qəbul edilir.2  

Dövlətlər son əsrlərdə (1648-ci ildən bəri- “suverenitetlik” 
prinsipi tətbiq ediləndən bu yana) heç zaman tam müstəqil ola 
bilməyiblər, daxilə müdaxilələrdən azad ola bilməyiblər və bir 
geosiyasi düzən forması digərini əvəz edib. Geosiyasi düzən 
müəyyən səviyyədə dövlətlərin daxili işlərinə qarışmanı zəruri 
edibdir. Bu da ondan irəli gəlib ki, dövlət maraqlarına aid olan 
sahələr, vasitələr, obyektlər uyğunlaşdırılıb, eyniləşdirilib, 
paralelləşdirilib. Eləcə də qarşılaşmadan toqquşmalar, 
kəsişmələr və ziddiyətlər, həmçinin tarazlıqlar formalaşıb.  

Henri Kissincer yazır: “1648-ci ildə imzalanan Vestfal sülh 
müqaviləsi dini zəmində baş verən Otuzillik müharibəyə son 

                                                 
1 Александр Дугин Д80 Основы геополитики. Геополитическое 
будущее России. Мыслить Пространством-Изд.4-е, Москва, 
«АРКТОГЕЯ-центр», 2000-928 стр., səh. 15-16. 
2 Киссинджер Генри. Нужна ли Америке внешняя политика.?/ Пер. С 
англ. Под.ред. В.Л.Иноземцева.-М.:Ладомир, 2002.-352 с., səh. 2. 
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qoydu. Müqəddəs Roma İmperiyasının hakimiyyəti zəiflədi. 
İmperator mərkəzi Vyana olan Müqəddəs Roma İmperiyasının 
(Habsburq imperiyasının imperatoru) Mərkəzi Avropada 
katolik kilsəsinin hakimiyyətini bərqərar etmək üçün müharibə 
aparırdı. Fransanı idarə edən Burbonlar, baxmayaraq ki, 
katolik kilsəsinə mənsub idilər, Avstriyanın üstün olmaq 
cəhdlərinə qarşı Şimali Avropanın protestant knyazları ilə 
birləşdilər. Müharibə dini zəmində baş verdi və sərhədlər 
məsələsi arxa plana keçdi. Ordu qalib gəldikcə, məcburən 
bütün ölkənin əhalisi dini etiqadını dəyişirdi. Otuzillik 
müharibə gedişində Mərkəzi Avropanın təqribən 30 faiz əhalisi 
qırğına məruz qaldı. Vestfal sülh müqaviləsi qanlı qırğına son 
qoydu. Bütün tərəflər belə bir prinsiplə razılaşdılar ki, dini 
təbəəni- dövləti idarə edən müəyyən edir-cujus regio, ejus 
religio. Heç bir tərəf bu prosesə müdaxilə edə bilməz. Bununla 
da dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipi meydana 
gəlmiş oldu”.1  

Dövlətlərin ümumdünya marağı daima onları birləşdirə 
bilibdir. Bu birləşmədən də nəzarət meydana gəlibidr. 
Ümumdünya marağı həm də böyük dövlətlərin gücünü ortaya 
qoyubdur. Dövlətlər nəzarətdən kənarda qalmayıblar. Yeni 
qaydalar (yumşaq və bərk) müəyyən olunsa da, məzmun 
etibarilə nəticə-hədəf, məqsəd eyni şəkildə qalıbdır. Dövlətləri 
vahid mərkəzlərdə birləşdirmək üçün daima ideyalar irəli 
sürülüb, təklifl ər verilib. Həmin ideyalar və təklifl ər 
münasibətlər və əlaqələr üçün normativ əhəmiyyət kəsb edib və 
qaydaları yaradıb. Məsələn, Alman idealist filosofu İmmanuel 
Kant beynəlxalq münasibətlərin sülh yolu ilə tənzimlənməsi 
üçün norma və qaydalar kəsb edən ideyalar irəli sürüb. Birinci 
Dünya müharibəsindən sonra sülhü qoruyub saxlamaq 
məqsədilə vahid təşkilat olan Millətlər Liqası yaradılıb.  

                                                 
1 Киссинджер Генри. Нужна ли Америке внешняя политика.?/ Пер. С 
англ. Под.ред. В.Л.Иноземцева.-М.:Ладомир, 2002.-352 с. səh. 263-264.  
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Beynəlxalq münasibətlərin düzənlənməsi və bu məsələdə 
böyük dövlətlərin təsir və iştirak gücünün nümayişi məqsədilə 
müxtəlif metodlardan istifadə edilir. Böyük dövlətlər daima 
arasıkəsilməyən siyasət həyata keçirirlər. Bunlardan ən əsası 
iqtisadi vasitələrdir, beynəlxalq maliyyə təşkilatlarında olan 
güclərdir. Bundan irəli gələrək siyasi vasitələrdir. Məsələn, 
ABŞ-ın Atlantik regionunda gücünü nümayiş etdirən əsas 
qurum NATO-dur. Böyük dövlətlər öz güclərini göstərmək, 
nümayiş etdirmək üçün müxtəlif iqtisadi-siyasi metodlarla 
yanaşı, hərbi metod olaraq hərbi paradlardan və hərbi 
təliml ərdən istifadə edirlər. Böyük dövlətlər bir tərəfdən 
müdafiə olunmaq istəyindən, digər tərəfdən də müharibələrə və 
döyüşlərə hər an hazır olmaq mövqeyindən paradlar (paradlar-
hərbi nizam-intizamı və silahların gücünü göstərir)  təşkil 
edirlər və təlimlər keçirirlər. Ən böyük paradları güc 
mərkəzlərindən Rusiya, Çin, İran kimi dövlətlər təşkil edirlər. 
Paradlar və təlimlər ətraf cəmiyyətlər və dövlətlər üzərində 
(məsələn, Rusiyanın 2012-ci ildə Qafqazda keçirilən hərbi 
təlimi) ictimai-siyasi təsir metodlarından biridir. Hərbi 
təlimlərin keçirilməsində başlıca məqsəd hərbçilərin döyüş 
hazırlığını yoxlamaqdan və döyüş taktikasını 
təkmilləşdirməkdən ibarətdir. Eyni zamanda silahların 
paleqonlarda istifadəsini yoxlamaq da başlıca məqsəddir. 
Bununla yanaşı, gücün nümayiş etdirilməsi də başlıca 
məqsəddir. Həm də bu metodlarla dövlətlər öz müdafiə 
qabiliyyətlərini və lazımı anlarda hücuma hazır olmaqlarını 
nümayiş etdirmiş olurlar. Yeni silahların istifadəsini də 
paradlarda nümayiş etdirmək başlıca məqsəd hesab edilməlidir. 

Dövlətlər öz mövcudluqlarını təmin etmək məqsədilə 
müdafiə (təhlükəsizliyin təmin edilməsi) və inki şaf siyasəti  
həyata keçirirlər. Nizamlamanın, sistemə cəlb etmənin başlıca 
məqsədi də elə mövcudluğu təmin etməkdən, bununla bərabər 
inkişaf etməkdən ibarətdir. Həm müdafiə, həm də inkişaf 
siyasəti bir-birini tamamlayır. Beynəlxalq münasibətlərə 
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qoşulmaqda da başlıca məqsəd məhz müdafiə və inki şaf 
amilləri il ə bağlı olur. Dövlətin daxildə müdafiə və inkişaf 
siyasətini məhz dövlət rəhbəri və dövlətin hakimiyyəti, 
qanunvercilik, məhkəmə və icra hakimiyyəti müəyyən edir. Bu 
funksiyalar konstitusiyalarda və digər qanunvericilik 
aktlarında, o cümlədən konsepsiyalarda, doktrinalarda öz əksini 
tapır. Dövlət təhlükəsizlik siyasətini müəyyən edir və onun 
icrasını ayrı-ayrı səlahiyyətli qurumlar (mərkəzi-nazirliklər, 
komitələr, şirkətlər və yerli icra hakimiyyəti qurumları) 
reallaşdırır. Məsələn, dövlət daxilində müdafiə siyasətini,–
başqa ölkələrin təcavüzündən və işğalından qorunmaq 
siyasətinin icrasını, -müdafiə nazirlikləri və müdafiə qurumları 
təmin edir. Dövlət sərhədlərinin müdafiəsi-mühafizəsi 
(terrorçulardan, cinayətkarlardan, qaçaqmalçılardan və s.) 
məqsədilə ilə də siyasəti müəyyən edilir və icra olunur. 
Dövlətlər daxillərində ictimai asayişi və siyasi sabitliyi 
qorumaq məqsədilə də silahlı qüvvələr, hərbi birləşmələr, 
xüsusi xidmət və hüquq mühafizə qurumları yaradırlar. 
Dövlətin müdafiəsinin təşkili, müdafiə siyasətinin tərkibi 
olaraq dövlət sərhədlərinin qurumlarının fəaliyyətinin təşkili, 
daxili sabitliyin qorunması, terrorçulardan, diversiya 
quruplarından (təxribatçılardan) qorunma siyasəti və sabitliyi, 
ictimai asayişi pozan digər mənfi və pozucu ünsürlərdən 
qorumaq ümumilikdə dövlətin təhülkəsizlik siyasətinə aid 
edilir. Dövlət öz təhlükəsizlik siyasətini iki mühüm baza 
istiqamətində yerinə yetirir:  birincisi, daxildən qorunma 
(daxili təzyiqlərdən, daxili pozucu hadisələrdən və 
proseslərdən), ikincisi isə xaricdən qorunma. Bu iki xətti 
birləşdirmək məqsədilə koordinasiya siyasəti həyata keçirilir 
və daxili siyasət xarici siyasətlə uyğunlaşdırılır. Bununla da 
dövlətin ümumi fəaliyyətində bütövlük yaradılır. Beynəlxalq 
münasibətlərdə dövlətin müdafiə (dövlət beynəlxalq hüquq 
sənədlərinə qoşulmaqla, iki tərəfli qaydada və çoxtərərli 
formatda strateji əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq müqaviləsi 
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imzalamaqla müdafiə siyasətini yerinə yetirir) və inki şaf 
(dövlət beynəlxalq maliyyə və investisiya siyasətinə 
qoşulmaqla, iqtisadi inteqrasiya yolu ilə beynəlxalq səviyyədə 
təsirlərini gücləndirir. Transmilli korporasiyalar dövlətin digər 
dövlətdə olan maraqlarını gücləndirən əsas subyektlər hesab 
edilməlidir)  siyasətini də dövlət rəhbəri və hakimiyyətin qolları 
icra edirlər. Dövlət rəhbəri beynəlxalq danışıqlar həyata keçirir, 
dövlət adından sənədləri imzalayır və xarici siyasətin 
istiqamətlərini müəyyən edir. İkitərəfli v ə çoxtərəfli sənədlər 
qanunvericilik qurumunda müzakirə olunaraq təsdiq edilir 
(ratifikasiya olunur). Bununla da cəmiyyətin də (birbaşa və 
vasitəli yollarla-seçdikləri nümayəndələr vasitəsilə) xarici 
siyasətdə iştirakı yerinə yetirilir. Dövlət öz xarici siyasətini 
cəmiyyəti və vətəndaşları ilə birlikdə-onların xeyrinə olaraq, 
həyata keçirir. Dövlət öz xarici siyasətində, xüsusilə strateji 
məsələlərdə parlamentin müzakirəsini həyata keçirir. Bununla 
yanaşı, ictimai rəylər də nəzərə alınır və cəmiyyətin münasibəti 
öyrənilir. Məsələn, dövlət öz ərazisi ilə bağlı məsələlərdə 
referendumun təşkili məsələsini həm qanunvericilik 
qurumunda (cəmiyyətin nümayəndələrinin toplusunda-
cəmiyyətin dolayı yolla rəyinin öyrənilməsi), həm də geniş 
şəkildə-birbaşa cəmiyyətdə, müzakirələrə çıxarır. Dövlət 
ictimaiyyətin (cəmiyyətin aparıcı şəxslərinin və ümumilikdə 
vətəndaşlarının) rəyini öyrənir. Bu, təklif xarakteri kəsb edir. 
Dövlət öz xarici siyasətini və bundan irəli gələrək beynəlxalq 
münasibətlərini dövlət-cəmiyyət koordinasiyasında 
(vahidliyind ə) həyata keçirir. Xarici siyasətin  icrası xarici 
siyasət qurumları vasitəsilə reallaşdırılır. Xarici siyasət 
qurumu,-nazirlik, idarə, dövlət katibliyi və s.,- xarici siyasətin 
icrasını dövlətin daxili qurumları vasitəsilə əlaqəli şəkildə 
təmin edir. Xarici siyasət qurumu dövlətin ayrı-ayrı 
təşkilatlarının xarici siyasətlərini koordinasiya edir və xarici 
siyasətin həyata keçirilməsində bütövlük yaradır. Dövlətin 
beynəlxalq münasibətlərdə iştirakı zamanı təhlükəsizlik 
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siyasətini həm müvafiq xarici işlər qurumu (məsələn, 
nazirliklər, komitələr, idarələr), həm də təhlkəsizlik siyasətini 
birbaşa icra edən qurumlar (müdafiə və daxili işlər nazirlikləri, 
komitələri, idarələri və xüsusi xidmət qurumları-nazirlikləri, 
komitələri, idarələri və s.) həyata keçirirlər. Bu istiqamətdə 
müvafiq təşkilatlar arasında koordinasiya siyasəti həyata 
keçirilir. Dövlətlərin müvafiq qurumları arasında əməkdaşlıq 
yaranır, sənədlər imzalanır. Bu, həm də dövlətin xarici siyasət 
aktı olduğundan xarici siyasəti həyata keçirən, birbaşa 
əlaqələndirən qurumun (xarici işlər nazirlik və ya da idarəsinin) 
fəaliyyətinin tərkib hissəsi olmalıdır. Dövlət özünün xarici 
siyasətini nizamlamaqla özünü beynəlxalq münasibətlərin 
aktiv üzvünə çevirir. Beynəlxalq münasibətlərin i ştirakçısı 
olmaq isə dövlətin daxili siyasətini onun xarici f əaliyyəti il ə 
bağlayır və dövlət vətəndaşını həm də ümumdünya 
sakininə çevirir. M əsələn, dövlətin öz vətəndaşlarına, 
xalqına qarşı total zorakılıq fəaliyyəti beynəlxalq ictimai 
problemə çevrilir. Dövl ət beynəlxalq münasibətlərin üzvü 
olmaqla öz vətəndaşlarının dünya maraqlarını da təmin 
etməyə borclu olur. Dövlət beynəlxalq münasibətlərə 
qoşulduqda beynəlxalq sistemin komponentinə çevrilir v ə 
beynəlxalq dəyərl ərdən istifadə haqqı qazanır. Dövlət, bu 
baxımdan, həm fərdi məzmuna malik olur, həm də 
beynəlxalq öhdəlikl əri v ə funksiyanı, beynəlxalq 
komponentləri özündə daşıyan universal subyektə çevrilir. 
Dövlət beynəlxalq sistem çərçivəsində sistemi daxildən 
böyüdən (şaquli və üfüqi istiqamətdə) komponentə çevrilir. 
Beynəlxalq münasibətlər sisteminin həm məkanı böyüyür, 
geosiyasi məkanın əhatə dairəsi genişlənir, həm də 
beynəlxalq münasibətlərdə obyektlərin v ə subyektlərin 
sayının artması hesabına sahələrin da sayı çoxalır. Bununla 
da nəzarət sferası genişlənir, məsuliyyət böyüyür və s. 
Ümumilikd ə hərəkətdə olan bütün vasitələrin h əcmi 
genişlənir. M əsələn, keçmiş SSRİ-nin dağılması ilə dünya 
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miqyasında müstəqil dövlətlərin sayının çoxalması 
beynəılxalq münasibətlərin h əm genişlənməsinə və 
rəngarəngləşməsinə gətirib çıxartdı, h əm də beynəlxalq 
nəzarəti və öhdəliyi (məsələn, ABŞ-ın zəif iqtisadiyyata malik 
olan ölkələrə olan diqqətini artırdı) genişləndirdi. 
Beynəlxalq üzvlərin sayının çoxluğu bütün beynəlxalq 
hərəkətlər və məsuliyyətlərin sayının artmasına gətirib 
çıxartdı.  

Dövlət öz mövcudluğunu təmin etmək üçün inkişaf 
siyasətini də reallaşdırır. İnkişaf zaman ardıcıllığında ortaya 
çıxan elementlərin və hadisələrin qarşılıqlı asılılığından 
meydana gələn təzahürlə müəyyən edilir. Dövlətin və 
cəmiyyətin inkişafı olmadan dövlətin müdafiə siyasətini təşkil 
etmək mümkün deyil. Dövlət bütün sahələrdə müdafiəni həyata 
keçirir və müdafiənin miqyası inkişaf tempinə müvafiq olaraq 
artır. Müdafiə ilə inkişaf xəttinin paralelliyi və şərtləndirici 
asılılığı əslində hər iki məzmuna xidmət edir. Hər iki istiqamət 
də dövlətin nizamlama funksiyasına aid olur. Müdafiə siyasəti 
olmasa da inkişafa, sabit və təhlükəsiz cəmiyyətlərə nail olmaq 
qeyri-mümkündür. Dövlətin inkişaf siyasəti (strategiyası) da 
dövlət rəhbəri və hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilir. 
Dövlət burada cəmiyyətə də geniş yer verir və azad sahibkarlıq, 
liberal iqtisadiyyat inkişafın əsaslarını yaradır. Dövlət azad 
hərəkətlər üçün şərait yaradır, çünki azad hərəkətlərdə geniş 
enerji mübadilələri həyata keçirilir. Dövlət azad sahibkarlıq 
fəaliyyətinə və bazar münasibətlərinə şərait yaradır və ümumi 
və xüsusi tənzimləmə funksiyasını yerinə yetirir. Dövlətin 
daxili inkişafı onun beynəlxalq münasibətlərdəki hərəkətlərinin 
məzmununa da sıx bağlı olur. Xarici siyasəti il ə müəyyən 
edilən inkişaf, eləcə də bu istiqamətdə beynəlxalq 
münasibətlərdə iştirakının yüksələn xətt üzrə inkişaf tempi və 
elementlərin yüksək cədvəl göstəriciləri dövlətin ümumi 
inkişafına kömək edir. Dövlətdaxili siyasət xarici siyasətlə 
əlaqələndirilir və bununla da inkişafa nail olunur. Dövlət öz 
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müdafiə qurumları (təhlükəsizliyi təmin edən qurumlar) 
vasitəsilə özünün inkişafını qoruyur, mühafizə edir və 
tənzimedici, bu baxımdan istiqamətverici və koordinasiyaedici 
funksiyasını yerinə yetirir. Dövlət müdafiə və inkişaf 
strategiyasının qarşılılqlı asılılıq şərtlərindən-vəhdətindən 
özünün mövcudluğunu təmin etmiş olur. 

Dövlətlər beynəlxalq münasibətlərdə tənzimləmə tərəfi 
olmaq məqsədilə və bundan irəli gələrək müdafiə olunmaq 
və inki şaf etmək naminə təşkilatlar  da yaradırlar (güclü 
dövlətlər) və mövcud təşkilatlara qoşulurlar (güclü və zəif 
dövlətlər). Burada böyük dövlətin  (təşkilatı yaradan) əsas 
məqsədi odur ki, özünü mərkəz etsin və ətraf kiçik dövlətləri 
öz dairəsində saxlasın və ətraf dövlətlərin daxili siyasətinə təsir 
göstərə bilsin. Məlumdur ki, dövlətlərin daxili siyasət 
qurumları xarici siyasət fəaliyyəti nəticəsində əlaqələrə malik 
olurlar və öz fəaliyyətlərini tənzim edirlər. Burada xüsusi (fərdi 
halda) xidmət yaranır, eləcə də universal xidmətin tərkibi təşkil 
edilir. Fikirin aydın izahı odur ki, istənilən dövlət nazirliyi 
xarici siyasət fəaliyyəti həyata keçirir, digər dövlətlərin 
müvafiq qurumları ilə əməkdaşlıq edir. Buradan bağlar əmələ 
gəlir. Qurum digər qurumla əlaqələrlə bağlanır, eləcə də 
qurumun fəaliyyəti dövlətin ümumi funksiyasının tərkibi olur. 
Təşkilat yarandıqda müvafiq qurum öz telini təşkilatın digər 
üzvləri- mərkəzi gücün müvafiq qurumları ilə bağlayır. 
Buradan da mərkəzlə asılılıq meydana gəlir. Böyük dövlət 
çalışır ki, təşkilatlar (ittifaqlar, birliklər) yaratmaqla 
münasibətlər istiqamətini tənzimləsin və münasibət tellərini 
mərkəzi elementlə-mərkəzi güclə bağlasın. Buradan da ətraf 
dövlətlər üzərində təsir imkanları qazansın. Dünya düzəninin 
yaranmasında məhz təşkilatların rolu əvəzsizdir və belə 
qurumlar böyük dövlətlərə güc mərkəzi kimi formalaşmaq 
üçün statuslar verir, imic yaradır, avtoritetlik qazandırır. 

Kiçik dövl ətlər  təşkilatlara (ittifaqlara, birliklərə, 
forumlara, qruplara) ona görə daxil olurlar ki, öz 
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mövcudluqlarını təmin etsinlər və təşkilatlarda xarici siyasət 
istiqamətlərini ixtisaslaşdırsınlar, sahələr üzrə inkişaf 
etdirsinlər və digər dövlətlərlə bağlansınlar. Zəif dövlətlər 
beynəlxalq yardımların qəbulunda və kreditlərin alınmasında 
çox maraqlı olular. Eyni zamanda inkişaf etmiş dövlətlərin və 
inkişafa yolunda olan ölkələrin sərmayələrini cəlb etməkdə 
maraq nümayiş etdirirlər. Eləcə də iqtisadiyyatın 
diversifikasiyası məqsədilə də xarici ölkələrin sərmayələrini 
ölkələrinə gətirməkdə maraqlı olurlar. Zəif və kiçik dövlətlər 
çalışırlar ki, beynəlxalq münasibətlərdə ixtisaslaşma, ayrı-ayrı 
sahələr üzrə istiqamətlər yaratmaqla iştirak bütövlüklərini 
təmin etsinlər. Eyni zamanda, böyük dövlətlərin-təşkilatlarda 
mərkəzi qüvvə olan subyektlərin, imkanlarından istifadə edərək 
güclənsinlər və müdafiə olunsunlar. Ayrı-ayrı istiqamətlərin 
inkişafı elə bütövlükdə beynəlxalq iştirakın güclənməsi demək 
olur. Təşkilatlar maraqları vahid mərkəzlərə cəmləşdirir və 
hərəkətləri və gücləri də bu istiqamətdə səfərbər edə bilir.  

Dünya düzənin formalaşmasında və “siyasi heliosentrizm”in 
yaranmasında təşkilatlanma prosesləri xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, güman əsasında belə 
qənaətə gəlmək olar ki, gələcək dünya düzənində bütün 
təşkilatların fəaliyyətləri əsasən inkişaf konsepsiyalarına, 
proqramlarına uyğun olaraq fəaliyyət göstərməkdən ibarət ola 
biləcəkdir. Təşkilatlar regional və universal əsaslarla inkişaf 
dalğalarının yaranmasına və inteqrasiyanın güclənməsinə xidmət 
edəcəklər. XXII əsrin təşkilatlarının fəaliyyət istiqamətləri 
başlıca olaraq elementlərin, əsasən iqtisadi resursların güclü 
məkanlardan zəif məkanlara doğru hərəkətini təmin edə 
biləcəkdir. İqtisadi resurslara aid edilir: bütün təbii resurslar, 
insanlar və insanlar tərəfindən istehsal olunan resurslar,-
hansılar ki, məhsul istehsalında və xidmətdə istifadə olunur. 
Bütün bunlar böyük obyektləri əhatə edir: sənayı (fabrik) və 
kənd təsərrüfatı istehsalı sahələri, sənaye və kənd təsərrüfatı 
məhsularının istehsalında istifadə olunan çoxlu sayda 
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avadanlıqlar, alətlər (instrumentlər), maşınlar; müxtəlif 
nəqliyyat və rabitə vasitələri; əməyin saysız növü, nəhayət, ən 
vacibi olanı-torpaq və faydalı qazıntılar. Buradan da resurların 
təsnifatı meydana gəlir: material resurslar-torpaq, xammal 
materialı və kapital; 2) insan resurları-əmək və sahibkarlıq 
qabiliyyəti.1  

Ancaq indiki zamanda dövlətlər təşkilatlanmadan həm də 
əziyyət çəkirlər və böyük dövlətlərin rəqabətində güc düşən 
tərəfə, sipərə, “hasar”a çevrilirlər. Təşkilatlar böyük güc 
mərkəzlərinin sərhəd təhlükəsizliyi rolunu da yerinə yetirirlər. 
Bu baxımdan da təşkilatların funksiyaları çox sahələrdə böyük 
məsuliyyəti meydana gətirir.  

Dövlət həm müdafiə, həm də inkişaf strategiyalarını həyata 
keçirərkən, proseslərdə nizamlama və tənzimləmə meydana 
gəlir. Elementlər, subyektlər, ünsürlər arasında sistemli 
münasibətlər formalaşır, əlaqələr qurulur.  

 XXI əsrin ikinci yarısı XXII v ə sonrakı əsrlərdə qlobal 
müharibələrin-dünya müharib ələrinin q əti olaraq baş 
verməsini gözləmək düzgün deyil. Dünyanın təbii qüvvələr 
hesabına məhv olması yanaşmasını da bir qədər düzgün hesab 
etmək olmaz. (Qeyd: alimlər hesab edirlər ki, Günəş sistemi 
özünün fəaliyyətinin orta dövründədir. “ Bizim Qalaktika”da-
“Süd Yolu Qalaktikası”nda mövcud olan Günəş sisteminin 
yaranması tarixi təqribən beş milyard il hesab edilir. Günəşin 
sönməsi üçün də ehtimal olunur ki, hələ beş milyard və 
ondan da çox il tələb olunur. Digər tərəfdən də, Yer kürəsinin 
təhlükəsizliyi böyük dövlətlərin kosmik-raket 
texnologiyalarının diqqət mərkəzindədir. Yer Kürəsi üçün 
müəyyən kiçik ölçülü səma cisimlərinin t əhlükəsinin qarşısını 
almaq dövlətlərin kosmik layihələrində öz əksini tapır. Bunun 
üçün informasiya və yeni texnologiya amilindən istifadə 

                                                 
1 Макконелл К.Р., Брю С.А. Экономика: Принципы, проблема и 
политика. В 2 т.: Пер.с англ. Т I-Баку, издательство « Азербайджан», 
1992-399 с.: табл., граф. Səh. 37.  
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edilir. Yer kürəsinə yaxınlaşan kometalar, asteroidlər və 
meteoritlər nəzarət altına alınır). Yaşayacağımız həmin 
dövrün malik olacağı total mədəni-maarifçilik şüuru buna 
imkan verməyəcəkdir. Gələcək dünya mürəkkəblikdən sadəliyə 
doğru məzmunla inkişaf etməkdədir. Ola bilər ki, ayrı-ayrı 
regionlarda risqli vəziyyətlər ortaya çıxsın. Böyük dövlətlər üz-
üzə gəlsinlər. Maraqlar çarpazlaşsın. Belə risqli vəziyyətlər 
əsasən dünyalar arasında - xalqmərkəzli dövlətlərin sərhəd-
lərində mövcud olan “çatlar”da  (dünyanın siyasi coğrafiya-
sının “siyasi zəlzələ qurşaqları”nda) meydana gələ bilər. Lakin 
təhlükəli vəziyyətlərdən ortaya çıxan gərginliklərin, 
problemlərin, böhranların aradan qaldırılması üçün baza olaraq 
hər an sülh vasitələrindən geniş istifadə ediləcəkdir. Bu 
baxımdan da dünyada qlobal miqyasda sülh qorunacaqdır. 
Qlobal sülhü qorumaq siyasətini reallaşdırmaq həm qorxudan 
irəli gələcəkdir, həm də birgə şəkildə inkişaf etmək 
istəklərindən formalaşacaqdır. Tədricən azalan təbii ehtiyatlar 
da dünyada yalnız dinc şəraitdə problemlərin həlli məsələsini 
ortaya qoyacaqdır. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, 
dövlətlərin psixologiyasına əsasən, belə qənaətə gəlmək olar 
ki, böyük dövlətlər kiçik dövl ətlərə nisbətən özlərind ən, 
özlərini itirm əkdən daha çox qorxurlar. Bu, bir növ çox 
varlı adamların sərvətlərind ən məhrum olunmaq 
qorxusuna bənzəyir. Böyüklük çox zaman yaxşı mənada 
müdrikliyi ortaya çıxarır. Müdriklik d ə ehtiyatlı yaşamanı 
və davranmanı, rasionallığı, bu baxımdan da sadə 
davranışları əsas götürür. Böyüklük (beynəlxalq 
münasibətlərdə müdrik liderlik, rəhbərlik-gələcəkdə ABŞ, 
Rusiya, Çin, Latın Amerikasının aparıcı mərkəzləri müdrik 
rəhbərliyi daha çox öz üzərlərinə götürə biləcəklər) ətrafa 
doğru genişlənmə xarakteridirs ə, həm də özünəqapan-
madır, öz dəyərl ərini müdafi ə xüsusiyyətidir. Ona görə də 
böyük dövlətlər öz siyasətlərin ə və ətrafla olan 
münasibətlərin ə həssaslıqla yanaşırlar. Daxild ən və 
xaricdən gələn hətta xırda təhlükələrə qarşı böyük 
reaksiyalar verirl ər. Dövlətlərin özünümüdafiə instinkti 
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mövcud olur ki, bu da onların bütöv və zəngin varlıq kimi 
mövcudluqlarından irəli gəlir. İnkişaf edən dövlət daha da 
güclü şəkild ə özünü müdafiə etməyə çalışır, ona görə ki, 
daima müsbət dəyərl əri q əbul edir, ortaya çıxarır və buna 
görə də yeniliyi itirm ək onun üçün çox ağır ola bilər. Bu 
baxımdan da inkişaf etməkdə olan və inki şaf etmiş 
dövlətlər-cəmiyyətləri yüksək düşünən dövlətlər- adətən 
müharibələrdən, təxribatlardan çəkinmək siyasətinə 
üstünlük verirl ər. M əsələn, yüksək inki şaf etmiş 
cəmiyyətlərə xas olan Avropanın İsveçrə, İsveç, Finlandiya, 
Norveç, Danimarka və s. kimi ölkələrin ə müharibələr 
aparmaq və bu yolla nələrisə əldə etmək siyasəti 
absurddur, bu baxımdan da həmin istiqamətlərə yönələ 
biləcək fəaliyyət səmərəsizdir, qeyri-realdır v ə qeyri-
obyektivlikdir. Əksinə, böyük itkil ər deməkdir. Sabit 
vəziyyətlərdə inki şaf etmək istəkləri h əmin dövlətlərin 
xarakterl ərin ə aid olur. Müharib ələr aparmaq, 
müharibələrə qoşulmaq isə bir t ərəfdən böyük dövlətlərin 
geosiyasi maraqlarına söykənir, digər t ərəfdən müəyyən 
dövlətlərin siyasi hakimiyyətinin ədalətsiz mövqeyinə 
əsaslanır, başqa tərəfdən də kasıbçılıqdan irəli gəlir.  
Bununla yanaşı, hesab etmək olar ki, informasiya 
texnologiyalarının yeni-yeni nəsil nümunələri il ə inkişafı Yer 
kürəsinin insanları arasında ünsiyyəti, əlaqələri, münasibətləri 
daha da asanlaşdıracaqdır. Yer kürəsində sosial şəbəkələr 
hesabına virtual birlik yaranacaqdır. Gediş-gəlişlə 
sadələşdiriləcəkdir. Bəzən də bir çox məkanlarda sərhədlər 
məsələsi şərti xarakter  kəsb edəcəkdir. Bu prosesin bir çox 
tərəfləri indi də meydana gəlməkdədir. Bütün xalqların 
cəmiyyətləri arasındakı münasibətlərdə insanlıq amili əsas 
götürüləcəkdir. Qlobal mənada dinlər də buna xidmət 
edəcəkdir. Dövlət maraqları yenə də qorunacaqdır və bütün 
siyasət dövlət və vətəndaş maraqlarının təmin edilməsinə 
yönələcəkdir. İnkişafa uyğun olaraq və inkişaf zərurətlərindən 
irəli gələrək, inkişafın ortaya qoyduğu tələblərdən meydana 
çıxaraq, dövlətlərin və xalqların maraqlarının yuxarıya və 
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ətraflara  doğru genişlənməsi prosesləri daha da 
sürətlənəcəkdir. Məhz bu inkişafdan və maraqlar uğrunda 
mübarizədən dünyanın qlobal sülhü qorunacaqdır. Dövlət 
maraqlarının qorunması və maraqların inkişaf etdirilməsi 
rəqabəti siyasətini başlıca olaraq böyük dövlətlərin və kiçik 
dövlətlərin hakimiyyətləri həyata keçirəcəklər. Bu rəqabət 
siyasəti cəmiyyətlərdə kütləvi olaraq hiss olunmayacaqdır. 
Radikal siyasət cəmiyyətlərin yalnız xüsusi təbəqələrini 
maraqlandıracaqdır. Mövcud inkişaf tempi və dinamikası artıq 
orta təbəqəyə malik olan insanların yaxınlaşdırılmasını zəruri 
etməkdədir. Qlobal siyasət isə gələcəkdə yalnız müəyyən qrupu 
maraqlandıracaqdır. Bu məzmun və təzahür də indidən hiss 
olunmaqdadır. Sakinləri, əhalini isə daha çox maddi-sosial və 
mənəvi tələblər düşündürəcəkdir. Bu baxımdan da rəqabət 
siyasəti cəmiyyətlərdə bir o qədər hiss olunmayacaqdır. 
Bundan irəli gələrək, xalqlar qarı şacaqdır, cəmiyyətlər 
insanlıq ideologiyası üzərind ə ümumiləşəcəkdir  və bu proses 
gələcəkdə sürətlə həyata keçiriləcəkdir. Böyük dövlətlərin 
siyasətləri də formalaşmış dairələr üzrə həyata keçəcəkdir. 
XXII əsrdə- ikinci yarısında, çox ehtimal ki, köklü dünya siyasi 
dəyişiklikl əri baş verməyəcəkdir. Dünya özünün rahat və 
stabil həyatını yaşayacaqdır. XXI əsrin sonları-XXII əsrin 
başlanğıcında böyük xalqların hakimiyyətləri artıq məkanları 
əhatə etmək baxımından fundamental qaydada öz siyasətlərinin 
formalaşması proseslərini həyata keçirəcəklər. Rus- slavyan-
türk dünyaları birliyi, ingilis-ərəb dünyası, Çin və Hindistan, 
Latın Amerikası dünyası və digər mərkəzlər başlıca olaraq 
dünyaların siyasi və iqtisadi maraq məkanları üzr ə 
bölünməsi prinsiplərini tətbiq edəcəklər və XXII əsrdə baza 
bölgü başa çatacaqdır. Bu bölgüdən sonra ayrı-ayrı məkanlar 
birləşmələri cəmindən, qarşılıqlı mübarizə fonunda baş verən 
bütövləşmədən, rəngarənglikdən ümumdünya qlobal sülhü 
yaranacaqdır. Yer üzərində baş verən zəlzələlər kimi, bəzən 
kiçik-kiçik “siyasi zəlzələlər” olacaqdır. Bəzi hallarda isə 
“dağıdıcı zəlzələlər” də müşahidə ediləcəkdir. Lakin bu hallar 
qlobal sülhə köklü zərbələr vura bilməyəcəkdir.  
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Onu nəzərə almaq lazımdır ki, dünya ayrı-ayrı məkanlar 
üzrə (xalqmərkəzli əsaslarla, böyük dövlətlər maraqlarına) 
bölündükdən sonra bu proses baza etibarilə başa çata-çata 
qəbuledilənlik, razılıq ortaya çıxacaqdır. Yəni böyük dövlətlər 
bir-birilərini kəskin rəqabətdən, mübarizələrdən başa 
düşəcəklər. Mübarizələrdən və dərk etməkdən bir növ hərəsi 
“öz yerinə oturacaqdır”. Daxili mübarizənin enerjisi dövlətləri 
öz məkanlarında və əhatə dairələrində saxlaya biləcəkdir. 
Bundan sonra qlobal sülh sabit əsaslarla, baza trayektoriyalarla 
qorunub saxlanılacaqdır və qlobal sülh trayektoriyası 
qalınlaşacaqdır. Mübarizə özü ilə birlikd ə həm də qlobal 
sülh trayektoriyasını formalaşdıracaqdır.  

 
XXI əsrin ikinci yarısı və XXII əsrdə və sonradan da 

qlobal sülhün qorunub saxlanılmasını şərtləndirən aşağıdakı 
səbəbləri göstərmək olar: 

 
-kütləvi qırğın silahlarının mövcudluğu və ondan qorxma 

amilləri. XX əsrin 70-80-ci illərində raketlərlə və nüvə silahları 
ilə bağlı paritetin əldə olunmasını buna misal da çəkmək olar. 
Eyni zamanda silahsızlaşdırılma siyasətini də bunun tərkib 
hissəsi hesab etmək olar. Birləşmiş Mill ətlər Təşkilatının 
Beynəlxalq Atom Enerjisi Komissiyasın tərəfindən silahların 
məhdudlaşdırılması və onlara nəzarətlə bağlı danışıqlar, 
müzakirələr həyata keçirilmişdir. Müzakirələrin əsas obyekti 
ingilis dilində SALT Agreements ( Strategic Arms Limitation 
Treaty-Strateji Silahlarin Məhdudlaşdırılması Sazişi) və 
START (Strategic Arms Reduction Talks-Strateji Silahların 
İxtisarı üzrə Danışıqlar) adlanırdı və ABŞ-la SSRİ arasında 
həyata keçirilirdi. (Qeyd: mövzunun əvvəlində bəzi sənədlər 
göstərilibdir) . XX əsrdə adi və nüvə silahları arasında mövcud 
olan fərqləndirici xüsusiyyətlər siyasi və hərbi baxımdan 
silahlara nəzarətə və silahsızlaşdırılmaya dair əvvəlcədən 
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tədbirlərin görülməsini zəruri edirdi.1 XX əsr boyu silahlara 
nəzarət üzrə müəyyən coğrafi regionlarda dövlətlər arasında 
aşağıdakı sənədlər də qəbul edilib. İngiliscə adları belədir: 
The Antarctic Treaty of 1961, the Outer Space Treaty of 1967, 
the Latin American Nuclear Free Zone Treaty of 1967, the 
Nonproliferation Treaty of 1970, the Seabed Treaty of 1971, 
and the Convention on the Prohibition of the Development, 
Production, and Stockpiling of Bacteriological (Biological) 
and Toxic Weapens of 1972.2  

 2010-cu ilin aprelində Rusiya və ABŞ təkrar olaraq bu 
məsələyə diqqətlərini yönəltdilər; 

-cəmiyyətlərin bazasını təşkil edən orta və kiçik təbəqələrdə 
ümumdünya yaxınlığının (cəmiyyətlərarası və xalqlararası 
yaxınlıq) genişlənməsi. Böyük siyasətin cəmiyyətin orta 
təbəqəsinin maraqlarından bir qədər kənarlaşması. Müəyyən 
qrupun siyasi oyunlarının cəmiyyətlər tərəfindən geniş dərk 
edilməsi və gizli siyasətin cəmiyyətlər tərəfindən ifşası ; 

-böyük güc mərkəzləri tərəfindən dünyanın təsir məkanları 
üzrə bölüşdürülməsi (burada baza olaraq bölüşdürülmə) 
proseslərinin əsas etibarilə başa çatması. Böyük xalqmərkəzli 
dünyalar olduqdan sonra rəqabət də güclənə bilər, lakin ümum 
inkişaf rəqabəti ortaya çıxa bilər. Burada hər bir mərkəz öz 
məkanında və qarşıq ümumdünya məkanında rəqabətə qoşula 
bilər; 

-iqtisadi inkişafın baza olaraq radikal şüurların 
yumşalmasına şərait yaratması, yeni texnologiyalar və resurslar 
hesabına maddi ehtiyacların ödənilməsi üçün imkanların 
artması; 

                                                 
1 Hans J. Morgenthau, Kenneth W. Thompson. Politics among nations: the 
struggle for power and peace. Brief Edition. 1993.R.R. Donneley&Sons 
Company. ISBN 0-07-043306-2, səh. 279. 
2 Yenə orada, səh. 281.   
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-təbliğatın genişləndirilməsi, insan hüquqlarının, insanlıq 
dəyərlərinin geniş təbliğ olunması və total qaydada şüurlara 
oturdulması və s. 

XXII əsrdə dünyanın nüfuz dairələrinə ayırılması 
proseslərinin baza etibarilə başa çatması ilə münasibətlərdə 
liberal-realizm  daha da geniş formada öz əksini tapacaqdır. 
Liberal-realizm dalğaları bir-birilərini əvəzləyəcəkdir. Bu 
dalğalar demək olar ki, yeni-yeni yumşaq yanaşmaları ortaya 
çıxaracaqdır. Ancaq liberal-realizm dalğalarının mənfi 
xüsusiyyətləri ondan ibarət olacaqdır ki, insanların bir çox 
hallarda mübarizə əzmləri sına biləcəkdir. Bir çox hallarda 
məsuliyyətsizliklər, etinasızlıqlar ortaya çıxacaqdır. 
Yanaşmalarda boşluqlar daha çox olacaqdır. Əksər hallarda 
ümumi maraqlar fərdi maraqlar üzərində qələbə qazanacaqdır. 
Bir-birini əvəz edən dünya liberal-realizm dalğalarından, sosial 
birləşmələrdən, belə demək mümkünsə, “yeni dünya 
kommunizmi”  meydana gələcəkdir.   

Bir məsələni də vurğulamaq lazımdır ki, qarşılıqlı 
rəqabətdən, kəskin mübarizədən, bunlardan üzə çıxan qorxudan, 
həm də cəmiyyətlərdə liberalizmi yaymaq istəklərindən irəli 
gələrək, böyük dövlətlər humanizm siyasətinə üstünlük verirlər. 
Məsələn, adi bir faktı qeyd edək ki, konfrontasiyaların mövcud 
olduğu illərdən biri olan 1985-ci il dünyada xeyriyyəçilik 
fəaliyyətinin genişlənməsi ilə xarakterizə edilən bir il olmuşdur. 
Bu zaman xeyriyyə konsertləri bütün dünyanı əhatə edirdi və 
humanitar siyasət güclənirdi.  

Böyük dövlətlər humanizm mahiyyətli siyasəti həm də ona 
görə həyata keçirirlər və gələcəkdə də davam etdirəcəklər ki, 
kiçik dövlətlərə qarşı olan sərt tədbirlər  nəticə etibarilə həm də 
böyük dövlətlərin özlərinə qarşı çevrilir. Kiçik və zəif dövlətin 
əhalisi, müəyyən qrupları böyük dövlətlər üçün köklü 
problemlərə gətirib çıxarır. Zəif dövlətlər “geoterror”  
tranzitlərinə-terrorun trafik m əkanına –terror karvanına 
çevrilirlər.     
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I FƏSİL: 
 

İdarəetmə və siyasi düzən 
 
 

Siyasət və nizam (düzən) 
  

Siyasət başlıca olaraq dövlətə aid olan məsələdir ki, onun 
icrasını dövlət hakimiyyəti həyata keçirir. (Qeyd: icra dedikdə, 
burada həm rəhbərlik, həm də tabeçilik fəaliyyəti nəzərdə 
tutulmalıdır. Rəhbər şəxs –dövlət rəhbəri, qərarlar qəbul 
etməklə və həmin qərarları icra üçün istiqamətləndirməklə, 
proseslərə istiqamət verməklə əslində öz vəzifəsini yerinə 
yetirmiş, icra etmiş olur. Tabe olan tərəf də öz fəaliyyəti il ə 
icra işlərini yerinə yetirir. Qanunvericilik və məhkəmə 
hakimiyyətində də icra vardır. Ümumiyyətlə, icra dedikdə, hər 
bir şəxsin öz vəzifəsini yerinə yetirməsi-vəzifə funksiyasının 
əsaslarını yerinə yetirməsi, başa düşülməlidir. İcra funksiyası 
dövlətin bilavasitə məqsədlərinin həyata keçirilməsi üçün onun 
göstərdiyi mürəkkəb, rəngarənglik və fasiləsiz fəaliyyəti ehtiva 
edir.1 Normaların yaradılması və ona əməl edilməsi elə icra, 
nəyisə həyata keçirmə, yəni prosesləri bir vəziyyətdən digərinə 
döndərmək, elementlərin yerlərini dəyişdirmək deməkdir. 
Rəhbər və tabeçiliyində olan şəxslər icra tərəfləridir. Bütün 
hüquq normalarının yaradılması və normalara əməl edilməsi, 
proseslərin istiqamətləndirilməsi və proseslərdə iştirak icra 
fəaliyyətidir).  Elə dövlət hakimiyyətinin fəaliyyəti, zəncirvari 
qaydada aktlar həyata keçirməsi, hadisələr törətməsi 
vəziyyətləri və prosesləri siyasətdir. Siyasətin yerinə 
yetirilməsində təşkilatçılıq (təşkiletmə), icraçılıq, qərarların 
qəbul edilməsi və hüquqların müdafiəsi kimi akt (fəaliyyət) 
istiqamətləri mövcuddur. Dövlətdə və cəmiyyətdə şəxslərin 

                                                 
1 Əliyev Ş. Prezidentlik institutu. Dərs vəsaiti. Bakı.-Bakı Universiteti 
nəşriyyatı, 1994. səh.3.  
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fəaliyyəti və şəxslərin cəmləşdiyi ictimai-siyasi qrupların 
fəaliyyəti siyasətə aid edilir. Dövlət insanların təbii hüquq 
normalarını əks etdirən və təsbitini nəzərdə tutan qaydaları 
qanuna çevirir. Qanun (qanunvericilik aktları) isə odur ki, elə 
bir qaydadır ki, ona mütləq əməl olunmalıdır. İnsanların 
hüquqlarını əks etdirən qanun əslində insanlar üçün ixtira 
olunmur və təbii hüquqlardan irəli gələrək həmin qanunlar kəşf 
edilir. İndiki zamanın inkişaf tempinə uyğun olaraq insanlar da 
öz təbii hüquq sferalarını genişləndirirlər və bunu məcburi 
qaydalara-qanunlara çevirirlər. İnsanlar üçün meydana gələn və 
onların hüquqlarını əks etdirən qanunlar insanları idarə edən 
təbiət qanunları ilə birləşir və elə təbiət qanunlarının (insanları 
idarə edən və onların iradəsindən asılı olmayan təbiətə olan 
bağlılıqları əks etdirən qanunlar) tərkibinə çevrilirlər. İnsanlar 
həm təbiətdən enerji alırlar, həm də onların hüquqlarını aşkara 
çıxaran qanunlardan faydalanırlar. 
Əgər bütün elmlərin və sənətlərin son məqsədi yaxşı 

şeydirsə, onda, ən zəruri şey bütün elmlərdən və sənətlərdən 
yuxarıda duran siyasətin başlıca məqsədidir. Dövlətdə olan 
yaxşı şey ədalətdir, yəni o şeydir ki, ümumun mənafeyinə 
xidmət edir. Ümumun (hamının) təsəvvürünə görə ədalət bir 
bərabərlikidir. Burada da əxlaq var. Əgər ədalətlilik 
bərabərlikdirsə, onda proporsianal surətdə bərabərlik də 
ədalətli olacaq. İctimai həyat ədalət üstündə bərqərardır.1  

Siyasət sayəsində dövlətin daxilində və beynəlxalq 
əlaqələrində fəaliyyətin istiqamətləri nəzəri baxımdan müəyyən 
edilir. Məsələn, fəaliyyətin nəzəri əsaslarını əks etdirən 
sənədlərin-qərarların, konsepsiya və doktrinaların, 
proqramların və digər bu kimi aktların qəbul edilməsi ilə 
siyasət fəaliyyətinin istiqamətləri  də müəyyən edilir. Eləcə də 
siyasi proseslər istiqamətləndirilir, sonradan isə bu proseslərin 
ənənəyə və ictimai vərdişə çevrilməsi üçün qaydalar-hüquq 

                                                 
1 Aristotel. “Siyasət. Böyük etika”. Tərcümə edəni: Fikrət Təbibi, Bakı, 
XXI-Yeni Nəşrlər Evi, 2006, 432 səh.; səh. 109, 346-347. 
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normaları yaradılır. Proseslərin t əkrarlanması səmərə vermək 
baxımından böyük əhəmiyyətə malik olur. İnsanların həyat 
tsikliliyi onu tələb edir ki, bu tsikliliyi təmin edən vahid 
normalar yaradılsın. Bu vahid normalar da elə insanların daxili 
tələbatlarına, daxili istəklərinə cavab verir. Təkrarlanmaq-
tələbatların təkrar qaydada yerinə yetirilməsini təmin etmək 
üçün mütləq şəkildə hüquq normaları (nizamlamaq üçün 
istinadlar, vasitələr) yaradılır ki, tənzimlənmə prosesləri ardıcıl 
olaraq müvafiq trayektoriyalar üzrə həyata keçirilsin. Siyasi-
hüquqi mənada vətəndaşlar, coğrafi məkan və mənəvi-sosial 
amillər baxımından, eləcə də ailə-məişət, maddi və mənəvi-
bioloji anlamda isə əhali özünün daxilən-münasibətlər 
sferasında, tənzimlənməsini və bununla da idarəolunmasını, 
eləcə də xarici mühitlə (sərhədlərdən kənarda) əlaqələrini təmin 
etmək baxımından tənzimləmə funksiyası yerinə yetirən 
dövlət qurumunu  təşkil edirlər. (Qeyd: sakinlərin 
vətəndaşlara çevrilməsini də elə sakinlərin, əhalinin özü 
yaratdığı dövlət hüquq normaları il ə müəyyən edir. Dövlət 
hüquq normaları il ə (qanunvericilik aktları ilə) sakinlərin 
vətəndaşlıq hüquqlarını t əsdiqləyir v ə onların təbii 
hüquqlarının yaranması faktını və vəziyyətini q əbul edir. 
Təbii hüquqların v ə inki şafa müvafiq olaraq meydana 
gələn əlavə hüquqların təmin edilməsi üçün fərdl əri 
vətəndaşlara çevirir. Əlavə hüquqlar yaşın artması ilə də 
qazanıla bilir. Yaşın artması ilə təbii hüquqların əhatə dairəsi 
genişlənir və daxili məzmunu böyüyür. Uşaqlıq-qocalıq yaş 
dövrü trayektoriyasında insanlar müxtəlif hüquqlar 
qazanırlar. Eləcə də təbii hüquqları bu yaş dövrü 
trayektoriyasında ardıcıl şəkildə üzə çıxır. İnsanların təbii 
hüquqlarının genişlənən sferası onların əqli və fiziki 
qabiliyyətlərinə, yaşa görə bioloji və sosial tələbatlarına bağlı 
olur. Dövlət öz sakinlərin ə müəyyən hüquqlara malik olan 
vətəndaş statusu verir. Status da şəxsin-vətəndaşın hüquqi 
və ictimai-siyasi vəziyyətini əks etdirir. V ətəndaş statusu 
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dövlətin qəbul etdiyi bütün qanunlardan faydalanmaq 
imkanları əldə edir. Vətəndaşlıq amili həmçinin insanları 
ailə-məişət münasibətlərind ə də müstəqil t ərəfə çevirir. 
Vətəndaş olmaqla insanlar cəmiyyətdə və dövlətdə ictimai 
və siyasi fəaliyyət götərmək , məsələn, seçkilərdə iştirak 
etmək-seçib-seçilmək, hüquqları əldə edirlər. Vətəndaşlıq 
statusu həm də fərdi cəmiyyətdə şəxsə və şəxsiyyətə çevirir). 
Qədim yunanıstanda dövlət quruluşunun formalarını şərh edən, 
nəzəri struktur yaradan Aristotelə görə, məhkəmədə və xalq 
məclislərində iştirak edən adamlar vətəndaşlar idilər. Onun 
fikrincə, kimin ki, qanun layihələrini müzakirə edən orqanla, 
yaxud məhkəmə orqanı ilə əlaqəsi var, biz təsdiq edirik ki, o, 
həmin dövlətin vətəndaşıdır. Biz elə vətəndaşların məcmusunu 
dövlət adlandırırıq ki, ümumiyyətlə desək, müstəqil 
yaşamaqdan ötrü imkanlı olsun. Filosof dövlətin yaranması 
zərurətinə toxunaraq göstərir ki, bu, insanların siyasi məxluqlar 
olmasından və buna görə də birgə yaşamaq məcburiyyətindən 
və istəklərindən irəli gəlir. Adamlar dövlət münasibətinə bənd 
olmaqla həyatın özü naminə birləşirlər. Əzab-əziyyətlərə 
baxmayaraq həyat özü də çox gözəldir. O, həmçinin vurğulayır 
ki, dövlət yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də xoşbəxt yaşamaq 
naminə qurulur. Elə cəmiyyət də bundan asılıdır.1  

Dövlət bəşər sivilizasiyasının öz dayanıqlı inkişafını təmin 
etmək üçün yaratıdğı ən dəyərli siyasi-mənəvi institutdur. İnsan 
varlığı da, istənilən hadisə və ya dəyərlər sistemi də yalnız 
dövlətçilik kontekstində həqiqi mənasını kəsb edir.2  

Dövlət qurumunu təmsil etmək üçün nümayəndələr seçirlər 
ki, bunlar da kütləni, toplumu idarə edən tərəfə (siyasi elitaya) 
çevrilir. Siyasi elita- dövlətdə hakimiyyəti hegemonluq 

                                                 
1 Aristotel. “Siyasət. Böyük etika”. Tərcümə edəni: Fikrət Təbibi, Bakı, 
XXI-Yeni Nəşrlər Evi, 2006, 432 səh.; səh. 83-86; 95, 101.  
2 Rəbiyyət Aslanova. Müasir dövlət və dövlətşünaslıq elmi (Azərbaycan 
Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümü 
işığında). Bakı, Azərnəşər 2011, 440 səh.; səh. 18.  
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əsasında həyata keçirənlərdən, siyasi sistem daxilində əsas 
qərarları qəbul edənlərdən, sərəncam verənlərdən və bürokratik 
aparat vasitəsilə onların icrasına nəzarət edənlərdən ibarətdir.1  

Nümayənədələrin seçilməsi də fərqli formalarda həyata 
keçirilə bilir. Məsələn, Azərbaycanda dövlət rəhbərini seçmək 
prosesləri xalqın birbaşa səsverməsi ilə həyata keçirilir. ABŞ-da 
isə dövlət rəhbərini dövlət postuna olan namizədin səsləri 
müəyyən edir. Xalq isə dövlət rəhbəri postuna namizədin 
nümayəndələrini seçir. Hakim siyasi elitaya (elita-seçilənlərdən, 
fərqlənənlərdən ibarət olan qurupa deyilir) səlahiyyət verirlər 
ki, hakim elita da bu səlahiyyətdən istifadə edərək, digər tərəfi, 
yəni vətəndaşları (əhalini) idarə edir, onlarla dövlət və digər 
ictimai-siyasi qurumlar arasında olan əlaqələri tənzimləyir. 
Dövlət hakimiyyəti barışdırıcılıq funksiyası ilə yanaşı, 
idarəetmə funksiyasını da həyata keçirir. Bu funksiya dövlət 
işlərini bütövlükdə tənzimləmək yolu ilə yerinə yetirilir. Bundan 
ötrü xüsusi orqanlar yaradılır və cəmiyyətin inkişafını 
tənzimləməli olan normalar formalaşdırılır. Elitalar idarəetmə 
funksiyalarını yerinə yetirərkən vasitə kimi siyasi iradəsi, 
əsasən, daimi dövlət işi ilə məşğul olan peşəkar şəxslərdən 
ibarət bürokratik aparatdan istifadə edir. Bürokratik aparat 
olmadan elitanın siyasi iradəsi, sadəcə, istək olaraq qalır. Elita 
dövlət fəaliyyətinin əsas məqsədlərini və magistral xətlərini 
müəyyən edir, bürokratik aparat isə onları gerçəkləşdirir. Elita 
ilə bürokratik aparat arasında məqsəd birliyi olmadıqda aparat 
istənilən ümumi planın həyata keçirilməsində əngəl törədə 
bilər.2  

Cəmiyyət, toplum elitaya nəzarət məqsədilə, onun 
siyasətinin düzgün və ardıcıl, qənaətedici səviyyədə 
tənzimləmək üçün əks-elita, yəni siyasi müxalifət qrupu 
                                                 
1 L.S.Sanisteban. “Siyasət elminin əsasları” (ixtisarla). Bakı, “Azərbaycan” 
nəşriyyatı-1994. Tərcümə edəni Həmid Baratlı. 63 səh., s. 18. 
2 Yenə orada, səh. 16. 
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yaradır. Elitada və əks-elitada başlıca olaraq müəyyən ictimai-
siyasi maraq güdən insanlar toplaşırlar və fəaliyyət göstərirlər. 
Elitalar və əks-elitalar özlüyündə eyni məqsəd daşıyan 
insanları toparlayır. Bununla yanaşı, hakim elitaya kütləvi və 
hərtərəfli (hərtərəfli nəzarət dedikdə, burada hakimiyyətin 
bütün fəaliyyətinə total qaydada nəzarət etmək nəzərdə tutulur) 
nəzarət üçün ictimai qruplar  da təşkil edirlər. İctimai qruplar 
dövlət siyasətinin, hakim elitanın siyasətinin cəmiyyətin 
maraqlarına uyğunlaşdırılmasını təmin etmək məqəsdilə 
müşahidə və ümumnəzarət funksiyasını daşıyırlar. Cəmiyyətin 
dövlətə, dövlətin cəmiyyətə nəzarəti və nəzarətin şərti 
bərabərliyi siyasi və ictimai balanslaşdırmanı yaradır və 
sabitliyə, inkişafa nail olunur. İnkişaf maraqlı tərəflər arasında 
mövcud olan bərabər şərtli əmək bölgüsü əsasında meydana 
gələn təzahürdür. Hakim elita cəmiyyətdən gələn sifarişlər 
(tələbatlara söykənən tələblər) əsasında öz fəaliyyətini 
müəyyən edir, bununla yanaşı, müvafiq şərait yaradır ki, 
insanlar (vətəndaşlar, sakinlər) öz yaşayışlarını yüksək 
səviyyədə təmin etsinlər. Elita cəmiyyətin tələbləri il ə yanaşı, 
yeni tələblərin üzə çıxarılması üçün əlavə nəzəri-praktik 
fəaliyyət həyata keçirir. Buradan da dövlətin cəmiyyətdə çox 
geniş funksiyası (idarəedici, tənzimedici funksiyası) meydana 
gəlir. Dövlətin tənzimedici funksiyasının genişliyi bir tərəfdən 
ölkənin böyüklüyünə və gücünə əsaslanır, digər tərəfdən də 
zaman ardıcıllığında ortaya çıxan inkişafla bağlı olur. Bu iki 
istiqamət dövlətin tənzimedici funksiyasını sistemdə şaquli və 
üfüqi istiqamətdə böyüdür. Bu baxımdan da böyük və inkişaf 
etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlətlərin tənzimetmə 
funksiyaları rəngarəng, mürəkkəb və zəngin olur. Tənzimetmə 
funksiyasının böyüməsi həm də dövlətin beynəlxalq 
münasibətlərdə iştirak gücündən də asılıdır. Böyük dövlətlərin 
daxili və xarici siyasət fəaliyyətləri daha da qlobal əhəmiyyət 
kəsb edir. Siyasət ümumi mənada həm daxildən tənzimlənən, 
həm də xarici elementlər axınları ilə vəhdət təşkil edən bir 
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kompleks xarakteri kəsb edir. Dövlət mahiyyətcə siyasi institut 
olmaqla yanaşı, həm də mənəvi-mədəni birlikdir. İnkişafın 
müəyyən mərhələsində yaranan dövlətin tədqiqində siyasi-
iqtisadi amillərlə yanaşı, coğrafi, geosiyasi, mənəvi-ideoloji 
aspektlərin də nəzərə alınması vacibdir.1  

Dövlətin daxili və xarici siyasəti və onların vəhdəti əsas 
etibarilə ümumi idarəetməni meydana gətirir. Siyasət 
insanlara xas olduğundan, idarəetmənin elə özü olur. İdarəetmə 
ilə elementlər müəyyən axınlar üzrə toplaşırlar və bir axından 
da müxtəlif axınlara parçalanırlar. Burada siyasi proseslərin 
mahiyyətində və onun dərk edilməsində deduktiv və induktiv 
vəziyyətlər ortaya çıxır. Siyasət bu baxımdan insanların 
iradələrinə tabe olan və buna görə də münasibətlərdə tarazlığı, 
ziddiyəti ortaya çıxaran proseslərdir. Siyasət məkan üzərində 
cərəyanlar birləşməsinin mücərrəd görünüşü olaraq mühiti  
formalaşdırır.  

Bütün idarəetmə formalarında mütləq şəkildə azlıq təşkil 
edən qrup çoxluq üzərində idarəetmə səlahiyyəti qazanır. 
Demokratik prinsiplərə müvafiq olaraq idarəedən tərəf azlıq 
təşkil edərək, çoxluq tərəfindən seçilir. Siyasət üçün mütləq 
şəkildə tərəflərin (idarəedən və idarəolunan) mövcudluğu vacib 
amilə çevrilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, hətta qədim 
zamanlarda da tayfaların idarəolunması üçün tayfa başçıları 
seçilib. Dövlətlər yarandıqdan sonra da idarəetmə şuraları 
meydana gəlib. (Məsələn, Qədim Romada Ağsaqqallar Şurası-
Senat mövcud olub). İndiki dövlətlər də idarəetmə məsələsində 
öz mənşələrinə bağlıdırlar. Burada milli mentalitet əhəmiyyət 
kəsb edir və təsiredici ünsürə çevrilir. Cəmiyyətin 
xüsusiyyətləri onun siyasi idarəetməsində də öz əksini tapa 
bilir. Bu baxımdan Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri 
Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, Azərbaycan dövləti demokratik 

                                                 
1 Rəbiyyət Aslanova. Müasir dövlət və dövlətşünaslıq elmi (Azərbaycan 
Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümü 
işığında). Bakı, Azərnəşər 2011, 440 səh., s. 23. 
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prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərməlidir, öz tarixi 
ənənələrindən, milli ənənələrdən bəhrələnərək, dünya 
demokratiyasından, ümumbəşəri dəyərlərdən səmərəli istifadə 
edərək demokratik dövlət quruculuğu yolu ilə getməlidir. 1 
Heydər Əliyev həmçinin vurğulayırdı ki, müstəqil dövlət 
olmaq üçün xalqın gərək mentalitet səviyyəsi olsun. Xalqın 
mentalitetini qaldırmaq isə bir-iki günün işi deyil. Bir çox 
nəsillərin işidir, bununla məşğul olmaq lazımdır.2  

Bu gün dünya dövlətlərinin daxildən idarəolunmasında həm 
universal dünyəvi dəyərlər, həm də milli-etnopsixoloji dəyərlər 
öz əksini tapır. Bu baxımdan da idarəçilik zəngin məzmunu 
özündə əks etdirir. İdarəetmə dövlətin siyasətinin baza 
prinsipidir. Bu prinsip məhz dövlətlər yaranandan hal-hazıra 
qədər də davam etməkdədir. Bu prinsip də öz mahiyyəti 
baxımından insanların təbiətinə bağlıdır. İnsanlar mütləq şəkildə 
idarəedən (güclülər) və idarəolunanlar (gücsüzlər) tərəflərinə 
ayrılmalıdırlar. Burada güclü və gücsüz məsələsi seçim amili ilə 
bağlıdır ki, daha bacarıqlılar önə çıxrlar və hakim tərəfə 
çevrilirlər. Bu, maraqların idarəolunması ilə bağlı təbii prosesə 
çevrilir və idarəetmə mərk əzi güc üzərində formalaşır. 
Məsələn, güclü hakim təbəqə güclü siyasi sistemin dayağı hesab 
edilə bilər. Liderliyin səviyyəsi nizamlamanın səviyyəsinin 
yüksəlməsinə də kömək edir. Liderin şəxsi keyfiyyətləri (müdrik 
olması), həyat və iş təcrübəsinin zənginliyi siyasət sisteminin 
təkmilləşməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hələ qədim 
fəlsəfi baxışlara görə də dövlətlərə (burada həm də ideal 
dövlətlərə) filosoflar tərəfindən rəhbərlik edilməlidir. Platona 

                                                 
1 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin andiçmə mərasimində nitq. 10 
oktyabr 1993-cü il. Əliyev Heydər. Ə56. Müstəqilliyimiz əbədidir. I CİLD.-
B.: Azərnəşr, 1997, 612 səh., Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev, Hidayət 
Orucov, səh. 204.  
2 Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasında ziyalılarla görüşdə 
çıxış. 21 sentyabr 1993-cü il. Əliyev Heydər. Ə56. Müstəqilliyimiz 
əbədidir. I CİLD.-B.: Azərnəşr, 1997, 612 səh., Buraxılışa məsul: Ramiz 
Mehdiyev, Hidayət Orucov, səh.158. 
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görə, hökmdarlar sinifdir, onlar filosoflardır, funksiyası 
hakimiyyətdir, fəzilət müdriklikdir. Dövlət özü bir dəyər 
olduğundan, bu dəyərin qorunub saxlanılması üçün insani 
keyfiyyətlərə malik olan şəxslərin rəhbərlik etməsi vacib amilə 
çevrilir. Məhz müdrik şəxslər sistemin dəyərlər üzərində 
fəaliyyətini təmin edə bilir. Müdrik rəhbərlik və effektiv 
idarəetmə (resurslardan səmərəli istifadə etməklə potensialın 
artırılması) cəmiyyətin yüksəklərə qalxmasına şərait yaradır. 
Müdrik şəxslər cəmiyyətlə dövlət arasında balanslı mühiti 
yarada bilirlər. Çünki balanslılıq-ədalət məhz onların təbiətində 
olur. Balanslılıq yüksək qayğı və diqqət sayəsində meydana 
gəlir. Dövlət cəmiyyət üçün mühüm bir dəyərdir.  Dövlətlə 
fərd arasında münasibətlərə gəldikdə, hesab etmək olar ki, istər 
fərd özünü dövlətdə tapmış olsun, istərsə də dövlət fərdin 
fəaliyyətində özünü əks etdirsin, -hər iki halda dövlət nəticə 
etibarilə fərdə (şəxsə) xidmət etməlidir. Dövlət fərdin 
maraqlarını təmin edən ictimai-siyasi qurum kimi bir vasitədir. 
İnsanlar özlərinin həyatlarını dövlətlərinə və cəmiyyətlərinə 
bağladıqda (dərketmədə və praktik əməldə) firavan yaşaya 
bilərlər. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, hamıya bəllidir ki, 
indiki dövrdə hər kəsin həyatı dövlətə, cəmiyyətə bağlıdır.- 
Afrika, Asiya, Amerika cəngəllikl ərində ibtidai icma halında 
yaşayan tayfalardan başqa. Bu tayfalar öz həyatlarını təbiətə 
bağlılıq şəraitində keçirirlər. Onlar üçün tayfa başçılarının 
qərarları vacib olur və ənənəvi həyat yaşayırlar. Müasir 
dövlətlərdə insanların dünyaya gəlmələrindən (doğum 
şəhadətnamələrinin alınmasından) həyatlarının sonlarına qədər 
(ölüm şəhadətnamələrinin verilməsi) onların həyatları hüquqi 
tənzimlənməyə məruz qalır. Onların təbii hüquqları özləri ilə 
birlikdə gəlir və sona qədər onlardan ayrılmaz olur. Dövlət hər 
yaş dövründə tənzimləmə həyata keçirir. İnsanların həyatı elə 
birbaşa dövlətlərilə (dövlətçilikl əri il ə) bağlı olur. Belə ki, 
müasir dövlətlərdə dünyaya gələn şəxslər elə sistemli 
cəmiyyətlərə düşürlər və normaların əhatəsinə daxil olurlar. 
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Onlar özlərindən asılı olmayaraq idarəedilən tərəflərə çevrilirlər. 
Sonra isə, müəyyən yaş dövrlərində tələblərə müvafiq olaraq 
idarəedən tərəflərə çevrilə bilirlər. Dövlətçilik insanın həyatına 
nə qədər çox nüfuz edirsə, insanın dövlətlə münasibətləri bir o 
qədər mənəvi xüsusiyyətlər kəsb etməyə qadir olur. Bu, hər bir 
fərdin mənəvi simasında, dünyagörüşündə əks olunur. 
Dövlətçiliklə bağlılıq ilk növbədə insanın dövlətçiliyi öz 
həyatının ayrılmaz hissəsi bilməsi, dövlətlə əlaqəsinin təbii 
olduğunu qəbul etməsi, bu əlaqəni öz fikirlərində, meyillərində 
və fəaliyyətində nəzərə alması deməkdir. Dövlətçiliklə bağlılıq 
bilik, dünyaduyumu kimi çıxış edə, tam dərk edilməyə və real 
dövlətçiliyə uyğun olmaya bilər. Lakin inkişaf keyfiyyətindən və 
səviyyəsindən asılı olmayaraq o, həmişə mövcuddur1. Dövlət 
hakimiyyəti müvafiq sahələr üzrə siyasətin icra istiqamətlərini 
müəyyənləşdirir. Siyasətin icra istiqamətləri də öz növbəsində 
cəmiyyətin ayrı-ayrı üzvlərinin və təbəqələrinin maraqlarının 
təmin edilməsinin əsasları ilə müəyyən edilir. İcra prosesləri 
cəmiyyət üzvlərinin (fiziki və hüquqi şəxslərin) tələblərinin 
ödənilməsinə istiqamətlənir. Dövlət hakimiyyəti başlıca olaraq 
cəmiyyətin sifarişlərinə müvafiq qaydada (qeyd: cəmiyyətin 
sifarişləri də indiki və gələcək zamanda reallığı, yəni siyasi 
baxımdan icra mümkünlüyünü özündə əks etdirməlidir)  və 
ortaya çıxan zərurətlə bağlı şəkildə öz siyasətini müəyyən edir 
və icrasını təmin edir. İcra zamanı, fəaliyyət əsasında həm baza 
istiqamətlər üzrə siyasət həyata keçirilir, həm də inkişaf hesabına 
yeni-yeni istiqamətlərin meydana gəlməsi təmin edilir. Siyasət 
bu baxımdan maraqlı tərəflərin sifarişləri və ona cavablar üzrə 
aktlardan ibarətdir.  

Dövlət daxilində sürətli inki şaf, qruplar arasında sülh və 
sabitlik baza olaraq dövlətlə vətəndaşlar arasındakı loyal 
münasibətlərdən və dövlətin liberal məzmunlu siyasətindən 

                                                 
1 Rəbiyyət Aslanova. Müasir dövlət və dövlətşünaslıq elmi (Azərbaycan 
Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümü 
işığında). Bakı, Azərnəşər 2011, 440 səh., s. 39. 
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asılı olur. Cəmiyyət daxilində azadlıq və sərbəstlik olanda 
subyektlərin imkanlarının da istifadəsi və səfərbərliyi üçün 
yaxşı və əlverişli şərait yaranır. Bəzən elə olur ki, təzyiqlər 
hesabına da inkişafa nail olunur, ortaya çıxan yeni elementlər 
inkişafı üzə çıxarır. Təzyiqləri rəhbər şəxs və bürokratik aparat 
həyata keçirir. İnsanlar təzyiqlər hesabına məcburən və qorxu 
altında istismar olunmaqla, bütün imkanlarını səfərbər edirlər 
ki, bu da nəticədə bərk məzmunlu iqtisadi və siyasi sistemləri 
formalaşdırırlar. Böyük ingilis mütəfəkkiri Tomas Hobbsun 
(1588-1679) qənaətinə görə, dövlət hakimiyyəti mülki 
qanunları qəbul etməklə, fərdləri məcbur edir ki, həmin təbii 
qanunlara və sülhə əməl etsinlər. Bu mənada təbii qanunlar 
zəkaya, mülki qanunlar isə gücə arxalanır. Görkəmli italyan 
siyasi xadimi, yazıçısı, tarixçisi, hərb nəzəriyyəçisi Nikkolo 
Makiavelli hökmdarın əməlləri və şəxsiyyəti haqqında yazırdı 
və eyni zamanda göstərirdi ki, hökmdarı sevmək lazımdır, 
yoxsa ondan qorxmaq; amma məhəbbətin qorxu ilə bir yerdə 
olması müşgül məsələdir, bir halda ki, seçmək lazımdır, 
üstünlüyü qorxuya vermək lazımdır.1  Maddi resurslardan, 
maddi vasitələrdən təzyiqlər metodu ilə istifadə inkişafı 
şərtləndirir. Avtoritar-totalitar rejimlərin hökm sürdüyü 
cəmiyyətlərdə inkişaf tempini buna misal çəkmək olar. XX 
əsrin 30-40-cı illərində və II Dünya müharibəsindən sonra 
SSRİ-nin inki şafını buna nümunə göstərmək olar. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, Stalinin təbiətin yenidən qurulması 
planının nəticəsi olaraq müharibədən sonra, 1950-ci illərdə 
SSRİ sənayesi və iqtisadiyyatı ABŞ-dan sonra dünyada ikinci 
yerə çıxmışdı. Artıq 1960-cı illərdə kömür, dəmir filizi, koks 
və sement istehsalına, teplovoz istehsalına, pilomateriallar 
istehsalına, parça istehsalı, qənd, qənd tozu, heyvan yağları 
və s. istehsalına görə dünyada birinci yerdə olmuşdur. 
Ümumilikdə bütün sənaye məhsulları istehsalına görə, 

                                                 
1 N.Makiavelli. Hökmdar. Tərcümə edəni Fikrət Təbibi (Xəlilov). XXI Yeni 
Nəşrlər Evi, Bakı.2007, 132 səh., s. 82.  
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elektroenergetika məhsullarının isethsalına, neft və qazın 
istehsalnaı, dəmir və çuqun istehsalına, kimyəvi məhsullar 
istehsalı hesabına və s. görə dünyada ikinci yeri tutmuşdur1.  

Stalin SSRİ-ni aqrar statuslu ölkədən böyük sənaye 
ölkəsinə çevirdi. Kasıb cəmiyyətlər üzərində siyasi təzyiqlərlə 
elmi-texniki potensialın və bol sərvətlərin vəhdəti, kompleks 
əlaqələr inki şafı meydana gətirə bilir. Burada demokratik 
inkişafdan fərqli əsaslar ondan ibarət olur ki, insanlıq 
dəyərləri nəzərə alınmır. İslahatçılıq əvəzinə sərt tədbirlər 
həyata keçirilir. Bu dəyərlər də kompleks xarakter kəsb edir 
və insanların xoşbəxt həyatının əsaslarını təşkil edir. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, SSRİ sənayesində həbsdə olanların, 
əsgərlərin və tələbələrin ucuz işçi qüvvələrindən istifadə 
edilirdi və onlar istismar olunurdular.  

Ümumiyyətlə isə totalitarizm və diktatura daha çox 
dağıdıcı effekt verir. Məsələn, faşist diktaturasının məhvini 
bunas misal çəkmək olar. Eləcə də Qədim Afinanın Perikl 
əsrinə-“Elladanın çiçəklənməsi” dövrünə b.e.ə. 431-ci ildə 
Afina il ə Sparta arasında məhvedici əyalət müharibəsi ilə son 
qoymuş “Otuzların” müstəbidliyini buna nümunə göstərmək 
olar. Eləcə də qeyd etmək olar ki, SSRİ dağıldıqdan sonra, 
avtoritar rejimdən yaxa qurtaran bütün respublikalar öz-
özünə inkişaf yollarını tapdılar, 15-20 il ərzində çətin inki şaf 
yolu-iqtisadiyyatda və cəmiyyətdə sosializm və kommunizm 
ideologiyası üzərində qurulan inzibati planlaşdırmadan-
sərmayə əsaslı istehsalat və sərbəst bazar münasibətlərinə 
keçid yolu, keçdilər və yeni-yeni iqtisadi, siyasi, mədəni və 
ictimai nailiyyətlər əldə etməyə başladılar.  

Liberal siyasət də iqtisadi inkişafa bağlı olur. Belə ki, 
liberallıq həyata ideal baxışların və reallığın əsaslarını 
müəyyən etdiyindən, qeyd etmək olar ki, tərəflər arasında 
liberal vəziyyətlər də əsasən iqtisadi maraqların yüksək 

                                                 
1 Народное хозяйство СССР в 1960 году.-Госстатиздат ЦСУ СССР, 
1961.  
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səviyyəsi ilə əlaqəli olur. Yalnız maraqları yüksək səviyyədə 
təmin edilmiş cəmiyyətlər müqayisədə nisbətən ideal 
cəmiyyətlər hesab edilə bilir. Liberal cəmiyyətlərdə idarəetmə 
rejimləri də yumşaq olur və hakimiyyətlə vətəndaşlar arasında 
qarşılıqlı qəbuledilənlik v ə kompromislik  (razılıq) 
vəziyyətləri yaranır. İdarəetmə yumşaq olanda dövlət daxilində 
düzən (nizam, qayda) məsələləri də təkmil olur. Onu da qeyd 
etmək olar ki, liberal cəmiyyətlər daxilən özünümüdafiə 
qabiliyyətinə malik olur. Çünki dəyərlər yüksək olduğundan 
insanlar həmin dəyərlərin qorunub saxlanmasına çalışırlar və 
bunun uğrunda vahid mübarizə təşkil edirlər. Məsələn, inkişaf 
etmiş cəmiyyətlərdə hüquqlar pozulduqda, dəyərlərin itirilm əsi 
təhlükəsi ilə üzləşən insanlar kütləvi etiraz asksiyaları həyata 
keçirirlər və hakim tərəfə (hakimiyyətə) qarşı çıxırlar, müxtəlif 
üsullarla (mitinqlər, tətill ər, etiraz yürüşləri, aclıq aksiyaları və 
s. təşkil etməklə) təzyiq göstərirlər. Dəyərlər üçün müvafiq 
olan, tələb edilən komplekslərin tərkibi müəyyən 
komponentlərdən formalaşır. İnsanlar daima yüksəkliyə, aliyə, 
müsbət dəyərlərin çoxluq təşkil etdiyi məkanlara doğru can 
atırlar. Onlar həyatlarında nələrisə itirmək təhlükəsi ilə 
üzləşirlər. Bu baxımda da dövlət və cəmiyyət insanlar üçün 
dəyər mənbələri və vasitələri hesab edilməlidir. Liberallıq 
demokratiyanın tərkibini formalaşdıran rejim və vəziyyət 
olduğundan ideallığa söykənir. Çünki demokratiya anlayışının 
özü də ideal məzmunludur və tərkibi ideal fikirlər cəmindən 
dolğunlaşır. Demokratik cəmiyyətlərdə düzən, idarəetmə 
qaydaları da maraqlara xidmət edir.  

Qeyd: demokratiyanın –burada insanların hüquqları ilə 
bağlı olan məsələlərin- mütləq əsaslı son və yüksək həddi 
yoxdur. Bu, inkişafa, bu baxımdan da sosial-rifahın təmin 
edilməsi səviyyəsinə bağlıdır. Eyni zamanda məkanlar və 
cəmiyyətlər arasındakı elementlərin vəziyyətinin müqayisəsi 
ilə əlaqəlidir. İnkişaf olduqca, yeni elementlər əlaqələrini və 
birliyini əks etdirən vəziyyətlər ortaya çıxdıqca, zaman da 
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qabaqda olur və nisbətən məqbul hesab edilə bilən 
vəziyyətlər, şəraitlər meydana gəlir. Bu baxımdan da 
demokratiya son həddi olmayan, sadəcə olaraq daxilən 
insanlar arasında məhdudlaşa bilən proseslər cəmindən 
ibarət olan bir mənzərədir və mühitdir. Demokratiyada hər 
kəsin hüquq və vəzifə sərhəddi var. Dövlət məhz bir tərəfdən 
sərhədlərin genişlənməsinə xidmət edir, şərait yaradır, digər 
tərəfdən sərhədlər arasında pozuculuğun qarşısını alır. 
Başqa tərəfdən də sərhədlərin özündə zənginləşməni 
meydana gətirir. Dövlətin bu funksiyaları tənzimləmə 
funksiyasıdır. Demokratik mühit daima öz-özünü islah 
etməyə qadirdir və həmişə müsbət elementləri özündə əks 
etdirir. Bunun üçün isə qəti sonluq yoxdur. Hər ortaya çıxan 
və məqbul olan yenilik, elementlər demokratiyaya, təbii 
hüquqlara xidmət edir. Burada mənfilikl ər də üzə çıxır. 
Müsbət kriteriyalar çox olduqda inkişaf meydana gəlir. 
İnkişafa müvafiq olaraq meydana gələn əlavə hüquqlar 
zaman keçdikcə təbii hüquqlara çevrilir və baza mahiyyət 
kəsb edir. Bu baxımdan həm təbii, həm də əlavə hüquqların 
maksimal sərhədləri olmur. Demokratiya məzmun etibarilə 
genişlənən, zənginləşən bir məfhumdur. Demokratiyada hər 
kəsin hüququ nisbi mütləq və təqribi bərabərlik əsasları ilə 
böyüyür. Siyasət elə həyata keçirilir ki, buna müvafiq olaraq, 
ardıcıl və əlaqəli şəkildə, ya da birdəfəlik olaraq hüquqlar 
təmin edilir. Cəmiyyət üzrə ümumi böyümə gedir ki, 
sərhədlər-tərəflərin hüquq sərhədləri, birtərəfli olaraq 
pozulmasın. Bundan da balanslaşdırma meydana gəlir. 
Balanslı mühit olmadan demokratiya quruluşu və cəmiyyətlər 
daxilində azadlıq rejimləri ola bilməz. Tiraniya meydana 
gələr. O ki, qaldı formaya, bəli, demokratiya müəyyən ölçü-
lərə və sərhədlərə tabedir. Bu baxımdan demokratiya özündə 
nisbi başlanğıc və sonluqları birləşdirən, müsbət və mənfinin 
mübarizəsindən və ziddiyyətlərdən meydana gələn müsbət də-
yərlər toplusunun çoxluq təşkil etdiyi vahid bir kompleksdir, 
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mövcudluqdur. Özündə konkret addımları birləşdirən 
mücərrəd varlıq səhnəsidir, ictimai-siyasi quruluşdur. 

Mövcud olan liberal rejim onu tələb edir ki, yeni-yeni 
dəyərlərin ortaya çıxması üçün şəraitlər yaradılsın. Dövlət 
daxilində düzən, yəni idarəetmə qaydaları dövlətin cəmiyyət 
üzərind ə, eləcə də cəmiyyətin dövlət üzərind ə nəzarətini əks 
etdirir və bu vəhdətdən meydana gələn prosesual və nəticə 
vəziyyətinin özü olaraq ortaya çıxır.  

Qeyd: nizamlama-düzən məsələsi xalqının maraqlarını 
özündə əks etdirən, xalqının maraqlarını çərçivələr, 
sərhədlər daxilind ə birl əşdir ərək bütövə çevirən dövlət 
maraqlarından ir əli gəlir. Burada h əm dövlət daxilind ə, 
həm də beynəlxalq münasibətlər sferasında siyasət, 
idarəçilik v ə bunlardan ir əli gələn tənzimləmə dövlət 
maraqlarından formalaşır. Dövlət maraqları da təsnif 
oluna bilir ki, bu da dövlət siyasətinin sahələrə və 
obyektlərə olan münasibətlərinin k əmiyyətindən ir əli gəlir. 
Dövlətin həm daxili maraqları, həm də beynəlxalq 
münasibətlər üzr ə maraqları böyüyür və ayrı-ayrı sahələr 
üzrə spesifik xarakter kəsb edir. Dövlət daxildə 
iqtisadiyyat, ictimaiyyət, sosial sahələr və digər bütün 
sahələr üzr ə maraqlarını formalaşdırır. Beynəlxalq 
münasibətlərdə də dövlətin maraqları başlıca olaraq onun 
iştirak etdiyi bütün sahələrdə formalaşır. Dövlət öz 
maraqlarını həm məkanlar üzr ə formalaşdırır, h əm də 
mövcud obyektlər üzr ə müəyyən edir. Beynəlxalq 
münasibətlərdə məkanlar üzr ə, dövlətin, gücündən ir əli 
gələrək, qlobal və regional miqyaslı maraqları formalaşır. 
Obyektlərə və sahələrə münasibətdə isə dövlətin iqtisadi, 
siyasi, mədəni, humanitar, təhlükəsizlik sahələrind ə və dini 
məsələlərdə də maraqları meydana gəlir. Dövl ət düzən 
siyasətini icra edərk ən özünün bu iki istiqamətli maraq 
sahələri arasında əlaqələri meydana gətirir. Ba ğlılıq 
yaradır. Obyekt üzrə müəyyən etdiyi marağı məkan üzrə 
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marağında vasitə kimi istifad ə edir. Dövlətin məkan üzrə 
müəyyən olunan marağında dövlətin dövlətçilik, dini, 
regionçuluq və etnik maraqları önə çıxır. Bu kimi 
maraqların t əmin edilməsində isə vasitələr olaraq iqtisadi, 
siyasi, mədəni və s. maraqlar çıxış edir.  

Düzən bu baxımdan proseslərin insanlara təsirindən hiss 
olunan bir mövcudluq kimi büruzə verir. Dövlət cəmiyyətin 
nəbzi ilə döyünən şəraiti araşdırır, prosesləri tənzimləmək üçün 
subyektlər (norma hazırlayan və icra edən tərəflər) və 
normalar yaradır. Düzən özü qayda-qanunlarla tənzimlənmənin 
tərzidir. Bunun da əsasında düzənin məzmunu ortaya çıxır. 
Siyasətdə təbii ki, tərəflər olur. Məsələn, hakimiyyət bir tərəf, 
cəmiyyət isə digər tərəfdir. Bu iki tərəf bir-biril ə sıx şəkildə 
bağlıdır və biri-digərinə, nəticəsi isə insanlara xidmət edir. 
Hər iki tərəfin fəaliyyətində başlıca məqsəd insanların sosial-
rifah halını yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Cəmiyyət dövləti 
özünün müdafiəçisi hesab edir və ona enerji və elementlər 
verməklə, güc elementləri təqdim etməklə özünü müdafiə edən 
vahidlik formalaşdırır. Düzən dedikdə, hesab etmək olar ki, 
siyasətin icrası zamanı mövcud olan vəziyyət başa 
düşülməlidir. Bununla yanaşı, siyasəti hazırlayan, müəyyən 
edən və icrasını təmin edən güc mərkəzlərinin qarşılıqlı 
münasibətlər və əlaqələr tərzi başa düşülməlidir. Dövlətlər 
daxilində düzən elə qayda-qanunlarla yaradılan şərait və 
vəziyyətlər deməkdir. Düzən nəticə və görünüşdür.  

Qeyd: yüksək düzənləmə, faydalı nizam yüksək və universal 
əxlaqa bağlıdır. Əxlaq dəyərdir və hamının istədiyidir. Çox 
zaman əlçatmazdır, buna görə də mənəvi baxımdan idealdır. 
Əxlaq prinsipləri maraqların təmin edilməsi və müdafiə 
taktikasından da irəli gələn hərəkətlərə görə pozula bilər. 
Burada söhbət əsasən universal, yəni hamının qəbul etdiyi 
əxlaqdan gedir. Hər kəs öz hərəkətinə görə özünü əxlaqlı hesab 
edə bilər. Məsələn, hər kəs öz düşdüyü vəziyyət və şəraitdən 
irəli gələrək özünə haqq qazandıra bilər. Bu, normal haldır və 
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təbii prosesdir. Burada əxlaqın məxsusi xarakteri ortaya çıxır. 
Əxalq hamının və hər kəsin daxilindədir. Əxlaqın yüksəkliyi və 
hərəkətlərdə tətbiqi isə özünü ali səviyədə (digərləri il ə 
müqayisədə) dərketmədə göstərə bilər. Bu qabiliyyət və 
keyfiyyət də müdrik insanlara, fenomen hesab edilən dövlət 
rəhbərlərinə xas olur. Dövlət isə ədalətlə, hamının qəbul etdiyi 
ədalət normaları ilə idarə olunmalıdır. Bu da yaxşı və 
humanist məzmunlu düzənləmədir, qaydaya salmadır. Dövlət 
siyasəti məsələsində düzəndən, sistemdən kənarda, 
qaydayasalmadan qıraqda yüksək əxlaqı və ədaləti axtarmaq 
mümkün deyil. Xaos, özbaşınalıq total ədalətliliyi v ə universal 
əxlaqın mövcudluğunu təmin edə bilməz. Buradan da belə bir 
məntiqi prinsip ortaya çıxır: -insan daima idarəolunmalı, 
sosial, bioloji və şüuru fərqlər olduğundan, ümuminin 
marağını əsas götürən vahid normalar yaradılmalıdır. 
Normaların icrasında həm mütləqiyyət amili özünü tapmalıdır, 
həm də daxilində humanizmi əks etdirməlidir. Buna görə də 
normanın bu və ya da digər səviyyədə icrası zamana və şəraitə 
bağlı olmalıdır ki, humanizm siyasəti icra edilə bilsin. Fikrin 
bir qədər aydın izahı:-dövlət rəhbəri müəyyən əlamətdar 
günlərdə əfv fərmanı imzalayır, qanunvericilik orqanında 
amnistiya haqqında qanun layihələri qəbul edilir və həmin 
layihə dövlət rəhbərinin təsdiqi ilə dövlət qanunu statusu alır. 
Bu sənədələrdə vaxtilə cinayət törətmiş şəxslərin bağışlanması, 
cəza müddətlərinin azaldılması və vaxtından əvvəl azadlığa 
buraxılmasının əsasları öz əksini tapır. Müvafiq şəxslər 
vaxtından əvvəl azadlığa buraxılırlar. Burada humanizm 
siyasəti, bağışlama siyasəti icra edilir. Cinayətkarın vaxtında 
törətdiyi cinayətin “yaraları” sa ğalmış olur, yaddaşlarda 
köhnəlir və cinayətkar öz cəzasının müəyyən hissəsini çəkir. 
Vaxtından əvvəl azad olunma yaraların qısmən sağalması ilə 
həyata keçirilir. Burada əvvəlki normaların (cinayətlə bağlı 
tətbiq edilən maddə) tətbiqinin dayandırılması yeni normalarla 
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müəyyən edilir. Deməli, zaman, şərait yetişməlidir ki, 
normanın tətbiqi də dayandırılsın.  

Dövlət daxilind ə düzən başlıca olaraq həm siyasi 
əhəmiyyət kəsb edən subyektlər arasında, həm siyasi 
subyektlərlə vətəndaşlar arasında, həm də ictimai qurumların 
özləri arasındakı münasibətləri və əlaqələri əks etdirən, 
şərtləndirən amildir. Dövlət makro (qlobal) və mikro  (fərdi və 
konkret, həm də kiçik sahələr üzrə) mühitdə düzənləmə siyasəti 
həyata keçirir. Dövlətin nizamlama funksiyasının bilvasitə və 
bilavasitə məzmunu və strukturu meydana gəlir. Makrosistem 
daxilində mikronun tənzimlənməsi universallığı, partikulyarlığı 
(xüsusiliyi), fərdiliyi, özəlliyi ortaya çıxarır. Dövlət daima istər 
makro, istərsə də mikro aləmdə, mühitdə özünün birləşdirici, 
əlaqələndirici, uzlaşdırcı, uyğunlaşdırıcı funksiyasını yerinə 
yetirir.  

Dövlət hakimiyyəti həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının da 
işini tənzimləyir, yəni siyasətini istiqamətləndirir, müəyyən 
edir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının, siyasi partiya və 
birlikl ərinin, eləcə də həmkarlar təşkilatlarının fəaliyyəti üçün 
hüquqi nizamlama siyasətini həyata keçirir və qanunvericilik 
aktları qəbul edir. Bu məsələdə dövlət həm müdaxilə edə bilir, 
həm də müşahidəçi funksiyasını yerinə yetirir. Qeyri-hökumət 
təşkilatları da siyasət səhnəsində tərəf kimi çıxş edir və 
cəmiyyətin və ictimaiyyətin mənafeyini qoruyur. Bütün bu 
addımlar demokratiyanın baza prinsiplərinə xidmət edir. 
Dövlət hakimiyyəti (dövlət rəhbəri də daxil olmaqla) öz 
fəaliyyətini istiqamətləndirir və nəticədə cəmiyyətdə və 
dövlətdə rəsmi münasibətlər tənzimlənir. Siyasət, bu 
baxımdan, dövlətlər daxilində və beynəlxalq aləmdə subyektlər 
arasında, müxtəlif t ərəflər arasında münasibətlərin rəsmi 
qaydada tənzimlənməsi aktıdır, f əaliyyətidir.  Dövlət öz 
sərhədləri daxilində (buna öz baza məkanı da demək olar) 
funksiya yerinə yetirirsə, bu, daxili siyasətdir ki, siyasət də 
tənzimləmə funksiyasının elə özüdür. Tənzimləmə dövlətin çox 
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geniş funksiyasıdır (bütün fəaliyyətinin məzmunudur) ki, bu 
funksiya vasitəsilə (iki istiqamətdə: daxili və xarici 
istiqamətdə) dövlət öz vətəndaşlarının daxili və xarici 
maraqlarını təmin edir. Vətəndaşların ölkə daxilində və ölkə 
xaricində olan maraqlarına məkan, etnik, milli, mədəniyyət, o 
cümlədən dünya üzrə (həm də dünya sakini olduğuna görə) 
maraqları aid olunur. Təbii ki, bütün insanların öz 
məkanlarında-dövlətlərində, cəmiyyətlərində həm maddi-sosial 
maraqları mövcud olur, həm də bu maraqların tərkibi ictimai-
siyasi xarakter kəsb edir. Dövlət daxili və xarici fəaliyyətini 
tənzimləyir, bununla yanaşı, iki istiqamət arasında 
koordinasiyaedci, uyğunlaşdırıcı, uzlaşdırıcı və birl əşdirici 
fəaliyyət göstərir. Bu da dövlətin tənzimləmə funksiyasıdır. 
Tənzimləməyə təşkiletmə (məsələn, dövlət hakimiyyətinin 
ayrı-ayrı qolları üzrə işinin təşkili, sahə və obyektlərinin 
müəyyən edilməsi, nəzəri və praktik baxımından fəaliyyətin 
müəyyən edilməsi, maraqların təmin edilməsi üçün ayrı-ayrı 
sahələr üzrə əmək münasibətləri üçün şəraitin yaradılması, 
obyektlərin və subyektlərin təşkili və istənilən subyektin və 
obyektin hazırlanma prosesləri), hazırlama (məsələn, 
normativ-hüquqi aktların hazırlanması, maliyyə vəsaitlərinin 
toplanması, o cümlədən xəzinələrin, fondların təşkil edilməsi və 
s.) və icraertmə (normaların, o cümlədən qanunvericilik 
aktlarının-konstitusiya, referendum, qanun, fərman və digər 
qanunqüvvəli aktların icrası və icrası mexanizmlərinin təşkil 
edilməsi və s.), sahələr üzr ə yönləndirm ə (məsələn, ayrı-ayrı 
sahələr, xarakterik əsaslar üzrə işin təşkili və s.), koordinasiya 
etmə (ayrı-ayrı sahələr arasında uyğunluğun, harmoniya və 
disharmoniyanın, ziddiyyətlərin müəyyən edilməsi, uzlaşdırıcı 
əlaqələrin təşkili və s.), həmçinin hesabatların alınması, 
resursların istiqamətləndirilm əsi, hərəkətə gətirilm əsi, 
hüquqların müdafi əsi, qorunması yollarının müəyyən 
edilməsi və s. aktlar aid edilməlidir. Siyasətə (tənzimləməyə) 
həm də müşahidə, nəzarətetmə funksiyası da aid edilir. Təbii 
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ki, strukturlara və obyektlərə münasibətdə tənzimləmə də 
dərəcələnir.  Bu da piramidal qurulu şla və hər bir subyektin 
burada mövqeyi ilə əlaqəlidir. İyerarxik asılılıqla əlaqədar 
olaraq bildirmək olar ki, tabeçilik münasibətlər də dərəcələnir. 
Bu baxımdan aşağılardan yuxarılara doğru birbaşa və dolayı 
(pilləli)  tabeçilik, birbaşa və ümumi (pilləli) nəzarət, daxildən 
və kənardan (qurumlararası) nəzarət, ümumi (yuxarı qurumun 
ümumi nəzarəti) və xüsusi (birbaşa tabeçilik əsasında olan 
nəzarət, eyni zamanda xüsusi əhəmiyyətli məsələlər üzrə 
nəzarət) nəzarət və s. kimi proseslər həyata keçirilir. Bütün bu 
proseslər nizamı yaradır və elə nizam qaydaları ilə həyata 
keçirilir. Düzən (nizam) dedikdə, aidiyyatı proseslərin 
sistemə cəlb edilməsi və müəyyən mexanizmlərl ə 
tənzimlənməsi prosesləri kimi d ə başa düşülməlidir.  Düzən 
işlək sistemin və mexanizmin özüdür. Bu baxımdan da 
sistemin məhsulu kimi də qəbul edilməlidir. Daxili siyasət 
düzəni müxtəlif funksiya yerinə yetirən və sahələr üzrə 
qruplaşan strukturların fəaliyyətləri arasında hüquqi asılılığı da 
yaradır. Tənzimləmə özü də elə elementlərin xaos 
vəziyyətindən müəyyən məkanlar və istiqamətlər üzrə 
qruplaşması, cəmləşməsi, eləcə də cəm halda olan elementlərin 
ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə sistemli qaydada ayrılması 
prosesidir. Məsələn, qurumlar arasında fəaliyyət bölgüsünü, 
əməyin paylaşdırılmasını buna nümunə göstərmək olar.  

Proseslərin nizamlanması zamanı hər bir struktur vahidi 
özünün funksiyasını əldə edir, formalaşdırır. Bu baxımdan 
nizam formalaşmış proseslərdən və proseslərin cəmindən 
ibarət olan müəyyən sistemin mövcudluğu da deməkdir. 
Münasibətlərin tənzimlənməsi zamanı ədalət prinsipi tətbiq 
edilirsə, tərəflərin maraqları təmin edilirsə, nizam yaranır və 
münasibətlər tarazlaşdırılır. Tarazlı münasibətlər sabitliyin və 
dinamik inkişafın əsaslarını müəyyən edir.  

Ümumiyyətlə, hesab etmək olar ki, maraq təminatı uğrunda 
dövlət hakimiyyətinin universal və xüsusi fəaliyyəti, eyni 
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zamanda tək və cəm halda-bütöv xarakter kəsb edən fəaliyyəti 
onun tənzimləmə funksiyasına aid edilməlidir. Tənzimləmə 
həm sahələr üzrə (ətrafa doğru) fəaliyyətdir, həm də daxili 
məzmun baxımından məhdudlaşdırıcı və genişləndirici 
mahiyyət kəsb edən aktdir. 

Dövlət özü vahid və bütöv bir anlayışdır. Eyni zamanda 
təklər cəmindən ibarət olan universal və xüsusi qurumdur. 
Dövlətin belə xassəsi və məzmunu bu dövləti həm ümumi, həm 
də xüsusi məsələlərdə tənzimedici tərəfə çevirir. Dövlət daxilən 
öz strukturlarının işini tənzimedən qurumdur. Eyni zamanda 
beynəlxalq əlaqələrdə də öz strukturlarının fəaliyyətini təşkil 
edir və tənzimləyir. Dövlət öz qurumlarına səlahiyyət verir. 
Siyasət məhz tənzimləmə aktıdır ki, bu da özündə həm təbii 
daxili prosesləri  (burada immanent olaraq-daxilən meydana 
gələn), həm də kənar qüvvələrin  təsiri ilə baş verən prosesləri 
birləşdirir. Siyasət özü tənzimləmədir ki, bunun da nəticəsində, 
müxtəlif məqamlar üzrə proseslərin gedişatında düzən (nizam) 
meydana gəlir. Dövlət hakimiyyəti başlıca olaraq hüquqlarla 
bağlı olan münasibətləri tənzimləyir, digər münasibətlər üçün 
(məsələn, adət-ənənə və məişət münasibətləri)  isə şərait yaradır 
və bu münasibətlərə ilk növbədə müdaxilə etmir. Sadəcə olaraq 
rituallar zamanı, adətlərinin yerinə yetirilməsi proseslərində 
hüquq pozuntularının qarşısını almaq üçün müşahidəçi və bu 
baxımdan da qoruyucu funksiyasını yerinə yetirir. Adət-ənənə 
ritualları və ailə-məişət münasibətləri, dostluq və tanışlıq, 
qohumluq münasibətləri cəmiyyətin daxilində baş verən təbii 
proseslər  hesab olunur və kənardan (üçüncü tərəfin vasitəsilə) 
müdaxilə ilə əsaslanan tənzimləmə düzgün qəbul edilmir. Bu 
münasibətlərdə tənzimləmə isə tərəflərin adət və məişət 
normalarına əməl etmələri ilə yerinə yetirilir. Bu normalar da 
cəmiyyətin özündə formalaşır və təbii olaraq üzə çıxır. İnsanlar 
həmin normalara əsasən əlaqələr qururlar. Adət-ənənə və məişət 
normaları rəsmi-hüquqi normalara nisbətən azad normalar hesab 
edilir. Elə cəmiyyətlər vardır ki, adət-ənənələrə tam şəkildə 
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riayət edilməyə də bilir. Belə cəmiyyətlər başlıca olaraq ənənəvi 
cəmiyyətlərdən liberal cəmiyyətlərə keçidi istəyən və addımlar 
atan cəmiyyətlərdir. Bu cəmiyyətlərdə plüralizmə meyil 
güclənir. Dövlət vətəndaşların və xaricilərin hüquqlarının, -hansı 
ki, normalarla bu hüquqlar təmin edilir və qorunur,-əks 
olunduğu hallarda özünün rəsmi tənzimləmə funksiyasını yerinə 
yetirir, tənzimləmə səlahiyyətlərini tətbiq edir. (Qeyd: 
cəmiyyətlərdə adi qaydada hərəkətləri əsaslandıran ailə-məişət, 
adət-ənənə münasibətləri üçün baza normativ aktlar qəbul 
edilmir. Dövlət adi həyatı tam sərbəst buraxır və insanların öz 
öhdəsinə verir. O vaxta kimi sərbəst buraxır ki, hüquq 
sərhədlərində “münaqişə, böhran və digər gərginliklər” ortaya 
çıxmış olsun. Bu münasibətlər o zaman hüquqi müstəviyə keçir 
ki, burada artıq hüquqlar pozulmuş olsun. Eləcə də bu 
münasibətlərin təmin edilməsi üçün şərait yaradılsın. Həmçinin 
əmlakla bağlı təminat məsələləri üzə çıxsın. Məsələn, ailədə 
münaqişələr zamanı və ya da digər hallarda hüquqlar 
pozulduqda, dövlət orqanlarına (hüquq-mühafizə qurumlarına) 
müraciət hallarında münasibətlər hüquqi əsas alır. Yəni 
pozulmuş hüquqların bərpası üçün normativ-hüquqi aktlar 
tətbiq edilir. Əmlak mübahisələri il ə bağlı vərəsəlik normaları 
və digər normalar tətbiq edilir. Dövlət yalnız ailə-məişət 
münasibətlərində və adət-ənənə münasibətlərində müşahidəçi-
kənardan nəzarətçi, qismində çıxış edir və onun funksiyası isə 
şəraitin yaradılmasından və pozulmuş hüquqların bərpasından 
ibarət olur. Məsələn, dövlət hakimiyyəti insanlara ailə qurmaq 
üçün şərait yaradır, ailə hüquqlarını qoruyur, iş yerləri il ə təmin 
edir, nikahı rəsmiləşdirir, uşaqların hüquqlarını təmin edir, 
məsələn, onların təhsil almaq və müalicə hüquqlarını təmin edir, 
mənzil şəraiti üçün normalar qəbul edir və s. O ki, qaldı adi 
məişət qaydalarına, bu qaydalar tərəflərin, yəni insanların 
özləri arasında yaranır. Adət-ənələr isə cəmiyyətin və xalqın 
tarixi inkişaf xüsusiyyətlərinə, etnik və milli xarakterinə aid olur 
ki, bu da cəmiyyətin daxilində öz-özünə tənzimlənən 
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proseslərdən ibarət olur. Ailə-məişət münasibətləri və adət-
ənənə qaydalarının həyata keçirilməsi daha çox insanların 
xarakterləri il ə bağlı olur və tam sərbəst mahiyyət kəsb edir. 
Burada məhdudlaşdırıcı vəziyyətlər isə münasibətlərdə və 
əlaqələrdə olarkən tərəflərin özləri arasında təbii halda 
meydana gəlir. Adət-ənənə və məişət qaydaları istinad rolunu 
oynayır. Nəzərə almaq lazımdır ki, hüquq norması adətən 
məhdudlaşdırıcı məzmuna malik olur və hüquq təminetmə 
mahiyyəti də məhz bundan meydana gəlir. Tərəflər arasında 
hüquqi münasibətlərdə daha çox nizam anlayışı meydana gəlir 
və hadisələr ardıcıllığı nizama tabe olur. Elə nizam (düzən) özü 
də idarəçiliyi yaradır. İdarəçilik hansısa bir formada müxtəlif 
vasitələrin eyni və yaxud da müxtəlif istiqamətli trayektoriyalar 
üzrə sıra ilə düzülüşünü əks etdirən məfhumdur. İdarəçilik 
zamanı eyni və ya da müxtəlif forma və məzmunlu, bir-birinin 
hərəkətlərini və dəyişmələrini, çevrilmələrini şərtləndirən 
elementlər sıralara düzülürlər və quruluş təşkil edirlər, üsul və 
qaydalar meydana gəlir. İdarəçilikdə hadisələr təsnif olunur, 
növlərə bölünür və trayektoriyalara ayrılır).  

Dövlətin xarici siyasəti də ilk növbədə dövlətə və onu 
təmsil edən hakimiyyətə aiddir. Dövlət hakimiyyəti beynəlxalq 
münasibətlərdə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti üçün 
şərait yaradır. Bu cür münasibətlər daha çox cəmiyyətlər 
arasında olan münasibətlərin meydana gəlməsi üçün təşkil 
edilir və bir qədər sərbəstliyi özündə əks etdirir. Beynəlxalq 
münasibətlər həm dövlətlərarası, həm də qeyri-hökumətlərarası 
əsaslara malik olur.  

 
 

İdarəçilik v ə düzən 
 

Düzən (nizam) anlayışı idarəçilikdə və ümumən siyasətdə 
münasibətlərin və hərəkətlərin vəziyyətlərini əks etdirən 
tərzlər, hallar, vəziyyətlər kimi qəbul ediməlidir. (Qeyd: nizam 
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sözü intizam, eyni zamanda qayda, üsul, tərz; yol, təriq;  
bununla yanaşı, sıra, ardıcıllıq; rejim, idarə üsulu, quruluş; 
tərtib, düzülüş, düzüm; adət, dəb və s.mənasında işlədilən 
sözlərlə yaxın mənalar bildirir. Rus dilində tərcüməsi 
«порядок» deməkdir. İngilis dilində isə “order” sözü kimi 
işlədilir və çox geniş mənada istifadə edilir. Məsələn, social 
order-cəmiyyət quruluşu (ictimai quruluş); parade order-parad 
düzülüşü və s.). Siyasət varsa, fəaliyyət həyata keçirsə, mütləq 
şəkildə nizamlama (tənzimləmə) da vardır. Dövlət quruluşu da 
nizam və idarəçiliyi müəyyən etmək üçün təşkil edilir. 
Müxtəlif dövlət quruluşları cəmiyyətin nizamlanmasının 
müxtəlif yollarını əks etdirir.  

Dövlət siyasəti özü baza mahiyyəti etibarilə müxtəlif 
məkanlarda əlaqəli şəkildə mövcud olan elementləri 
nizamlama prosesindən ibarətdir. Dövlət əsas etibarilə daha 
çox siyasi əhəmiyyət kəsb edən, siyasi və ictimai nəticələr 
doğuran fəaliyyətlə məşğul olur. Dövlət siyasəti anlayışında 
daha çox yuxarı səviyyəli və böyük təsirlər törədən fəaliyyət 
nəzərdə tutulur. Təbii ki, aşağılarda da baş verən fəaliyyət 
dövlət siyasətinin tərkibidir. Lakin dövlət öz gücünü makro 
səviyyədə daha qabarıq nümayiş etdirir və bu məsələdə əsasən 
istiqamətləndirici funksiya daşıyır. Dövlətin makro səviyyəli 
siyasəti onun cəmiyyət üzərində böyük nüfuzunu əks etdirir. 
Dövlət qeyri-nizam formasında olan elementləri də nizam 
(quruluş, düzülüş) formasına gətirmək funksiyasına malikdir. 
Nizamın içində və mahiyyətində siyasəti axtarmaq daha 
məqsədəuyğundur. Belə bir prinsip və ümumiləşdirmədən çıxış 
etmək olar: nizam varsa, qaydalar da var; qaydalar varsa, bir-
birindən fərqlənən tərəflər də var; tərəflər varsa, asılılıq və 
tabeçilik də var; tabeçilik varsa, müxtəlif sahələr üzrə 
idarəçilik də var; idarəçilik varsa, mexanizm və sistem də var; 
bunlar varsa, quruluş da var; bütün bunlar varsa, mənfi və 
müsbətliklər, fərqlilik və müxtəliflik də var; müxtəliflik varsa, 
güc fərqi də var; güc fərqi varsa, fərqli varlıq və mövcudluq da 
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var; güc fərqi varsa, tabeçilik də var; bütün bunlar varsa, 
düzülüş qaydaları da var; düzülüş də varsa, iyerarxiya var və 
s. Ehtiyac və tələbatdan irəli gələn zərurət varsa, hərəkət də 
var; hərəkət varsa, istiqamət də var; hərəkət varsa, balanslılıq 
və disbalanslılıq da var; bunlar varsa, inkişaf da var; inkişaf 
varsa, sosial tərəqqi də var- xoşbəştlik və firavanlıq da var. 
Həm də trayektorik formaya malik olan bu fəlsəfi kateqorial 
asılılıq, bundan irəli gələn bütövlük və təklik, universallıq və 
xüsusilik məhz idarəçiliyi meydana gətirir. İdarəçilik, demək 
olar ki, bütün sahələri əhatə edən və daxili məzmun etibarilə 
aşağıdan-yuxarı və ya da əksinə, eninə və mərkəzə və ya da 
əksinə olan prosesləri özündə əks etdirən müxtəlif elementlərin 
hərəkətlər mənzərəsidir. İdarəçilik  təbii ki, ağlın və məntiqin 
istiqaməti il ə iradələrə bağlı olan hərəkətlər vəziyyətidir. Orta 
əsrlərin Azərbaycan və Şərq dünyasının böyük filosoflarından 
olan Nəsirədddin Tusi ölkə (şəhər) idarəetmə qaydaları 
haqqında qeyd edirdi ki, ölkə siyasəti camaatı elə 
dolandırmağa deyərlər ki, bundan onların fəziləti artsın; buna 
füzəla siyasəti də deyərlər. O, Arsitotelə istinadən siyasəti dörd 
qismə ayırırdı: ölkə siyasəti, qələbə siyasəti, peşə və sənətlər 
üzrə siyasət, camaat siyasəti. Camaat siyasəti ilahi namus 
(ədalətli vicdan) əsasında tərtib edilmiş müxtəlif qayda-qanuna 
deyirlər ki, bununla camaatı idarə edirlər. Ölkə siyasəti bütün 
yerdə qalan siyasətləri əhali arasında yayar və hər təbəqəni 
özünə müvafiq siyasətlə idarə edər, beləliklə, onların daxili 
qabiliyətlərini zahiri işə çevrilməsinə nəzarət yetirər. Deməli, 
bu- siyasətlər siyasətidir. Sonra filosof rəhbər şəxslərin 
mərifətləri, istedad və qabiliyyətləri barədə yazır: “Qeyd etmək 
lazımdır ki, siyasət bəzən qərari i şlərə, ölkə, şəhəri idarəetmə 
kimi məsələlərə aid olur. Dərrakə, fəzilət və mərifətdə xüsusi 
istedadı olmayan bir adam bu iki iş növünün heç birinə 
başlamamalıdır, çünki şəraiti öyrənmədən, onun tələbatını 
bilmədən bunlardan birini o birisindən qabağa salmaq dava-
dalaş və ixtilafa səbəb olar. Deməli, nə tələb etdiyini 
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müəyyənləşdirmək üçün elə bir şəxsiyyətə ehtiyac var ki, o ülvi 
bir ilhama malik olmaqda başqalarından fərqlənsin, qalanlar 
onu təqlid etsin..... Əqli hökmlərə gəldikdə, burada da elə bir 
adam lazımdır ki, o da Allah vergisində başqalarından üstün 
olsun, qalanlarını öz dalısınca apara bilib təkmilləşdirə bilsin. 
Qədimdə bunlara “hakim mütləq” deyərdilər, onun hökmlərini 
isə “hakimlik sənəti” adlandırardılar; mühəddislər bunlara 
“imam”, i şlərinə isə “imamlıq” deyirdilər; Əflatun onları 
dünya tədbir tökənləri, dünya müdrikləri adlandırmışdır. 
Aristatalis isə onlara ictimai xadim, onun və onun kimilərin 
xidmətinə möhtac olan adam adı vermişdir.” 1  
İdarəçilik nizama tabe şəkildə elementlərin yerdəyişmə 

vəziyyətidir. Məhz idarəetmə proseslərində sistem yaradılır və 
mexanizm qaydaları müəyyən edilir. Elementlər müxtəlif 
trayektoriyalara cəlb edilərək yerdəyişmələrə məruz qalırlar. 
İnsanlar resurs olaraq özləri tərəfindən idarə olunurlar. İnsan 
resurslarının idarəedilməsi ilə bağlı qeyd edilir: “ İnsan 
resursları sosial-iqtisadi kateqoriya olub, cəmiyyətin (ölkənin) 
malik olduğu fiziki və intellektual imkanlarının məcmusunu 
təşkil edir. Onun tərkibində ən mühüm və aparıcı yeri fiziki və 
zehni cəhətdən inkişaf etmiş əmək qabiliyyəti yaşında olan 
əmək qabiliyyətli əhali tutur. Bu isə o deməkdir ki, konkret 
sosial-iqtisadi tarixi inkişaf mərhələsində, hansı ölkədə ictimai 
istehsal prosesinin əsasını və subyektini təşkil edən əhalinin 
fiziki və zehni cəhətdən inkişaf etmiş hissəsi çoxdursa, həmin 
ölkə daha çox məhsuldar insan resurslarına malikdir. İnsanlar 
və onların istedadı ölkənin ən qiymətli resursudur. Buna görə 
də hər bir ölkədə və regionda həmin resursların idarə edilməsi 
və onlardan səmərəli istifadə olunması strateji vəzifəyə 
çevrilmişdir.....İnsanlar sosial idarəetmənin ən mürəkkəb 
obyektidir....... İnsan potensialının idarə edilməsinin mahiyyəti 
ondan ibarətdir ki, insanlar rəqabət obyekti olaraq, məqsədə 

                                                 
1 Nəsirəddin Tusi. Əxlaqı-Nasiri. Farscadan tərcümə edəni R.Sultanov. 
“Ki şe mehr nəşriyyatı”, 2002; səh. 244-245. 
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çatmaq üçün başqa resurslarla yanaşı, səmərəli 
yerləşdirilməli, inkişaf etdirilməli və motivləşdirilməlidir... 
İnsan resurslarının idarə edilməsi iqtisadi və təşkilati 
nəzəriyyələrdən çıxan iki qrşılıqlı yanaşmaya əsaslanır.1 
Nizam, - özündə şərait və zərurətdən irəli gələrək, həmçinin 
zaman anlayışı ilə və riyazi ölçmələrə bağlı olan hərəkətlərdir, 
proseslər cəmidir. Nizam güclü tərəfin qüvvə tətbiqinə və 
qüvvə kəmiyyətinə, keyfiyyətinə bağlı olan bir vəziyyət və 
prosesdir. Nizamlama eyni zamanda bir təkmilləşdirmə prosesi 
olaraq hər şeyin məqbul əsaslarla öz yerinə gətirilməsi və 
məqbul əsaslarla istifadəsi məsələsidir. Nizamlama 
(düzənləmə), “dünya nizamı” baxışı nöqteyi-nəzərindən 
xaosdan kosmosa keçiddir. Eyni zamanda elementlərin etik və 
estetik əlaqələrini və şərtlərini yaratma prosesidir. (Qeyd: 
burada etik məsələ ilə nizamın bağlı olması fikrin ə 
gəldikd ə, onu başa düşmək olar ki, məhz nizamlama 
prosesində, prosesin tərkibind ə və onun təzahüründə-
nəticələrind ə siyasi-sosial əxlaq və davranış qaydaları 
formalaşır. Nizamlama- yüksək idrak prosesinin təcrübədə, 
hər hansısa bir obyektə təsirində, tətbiqdən ir əli gələrək, 
etik davranışla həyata keçirilir. Sosial və siyasi prosesləri 
nizamasalma zamanı fərdin ( şəxsin) şəxsi keyfiyyətləri 
(burada xarakteri) onun praktik əməlləri il ə vəhdət təşkil 
edir. Vəhdət əmələgətirm ə prosesində xarakter və əməl 
arasında şərtl əndirici uy ğunluq olduqda nizamasalmanın 
yüksək səviyyəsi, yüksək dərəcəsi ortaya çıxır. Bu 
baxımdan nizamlama özü də bir əxlaq qaydalarını yaradır. 
Məsələn, dövlət məmurunun vəzifə təlimatı üzr ə siyasətin 
icrası zamanı etik davranışı məhz siyasi proseslərin inzibati 
qaydada tənzimlənməsini ortaya çıxarır. Etik davranı ş 
özündə ədalətli qaydaları və nizamlamanı meydana gətirir. 
Dövlət məmurunun, vəzifəli-səlahiyyətli şəxsin 
                                                 
1 Muradov Ş.M. İnsan potensialı: əsas meyllər, reallıqlar, problemlər.-Bakı: 
Elm, 2004.660 səh., səh. 472-473.  
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hərəkətlərinin ədalətli v ə ya da qeyri-ədalətli, qeyri-düzgün 
məzmunu da etika ilə (ədalətlə), düzgünlüklə müəyyən 
edilir. Bu, siyasət psixologiyası və fəlsəfəsində şəxsin- 
siyasəti icra edənin, fərdi v ə həyat, eləcə də əmək 
münasibətlərind ə olan davranışının nəzəri baxımdan etik 
məzmununu müəyyənetməni ortaya çıxarır. Dövlət 
məmuru öz üzərin ə düşən vəzifəni layiqincə və yüksək 
ədalət prinsipi il ə yerinə yetirirs ə, həm əxlaqını əks etdirir, 
həm də fəaliyyətinin səviyyəsini –siyasəti icra etməsinin 
səviyyəsini (burada yaxşı və ya da pis formada fəaliyyət başa 
düşülməlidir)  göstərir. Əxlaqlı və ədalətli, bilikli, savadlı, 
istedadlı və qabiliyyətli məmur (bu şəxsə yetişmiş şəxs də 
demək olar) və siyasətçi öz hərəkətləri il ə siyasi əxlaqın 
əsaslarını formalaşdırır. T əbii ki, real şərait, imkan v ə 
gerçəklikl ər də nəzərə alınmalıdır. Burada siyasi əxlaqı 
həyat əxlaqından ayrı təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. 
Ədalətli şəxs istər i ş yerində, cəmiyyətdə, istərsə də ailə 
həyatında ədalətli v ə əxlaqlı olmalıdır. Bu, onun həyatının 
bütövlüyüdür, r əngarəngliyi və kamilliyidir. Dövl ət 
məmurunun, siyasətçinin münasibətlərind ə əks tərəfə qarşı 
(cəmiyyətə-vətəndaşlara, sakinlərə qarşı) emosianallıq 
göstərilm əməli, onların əməllərind ə və davranışlarında 
reallıq və humanizm prinsipləri birl əşmiş şəkild ə öz əksini 
tapmalıdır. Təbii ki, yüksək əxlaq məsələsi ideallıqdır. Bu 
səviyyə hər bir insanın t əbiətində tapılmır. Əxalq 
anadangəlmə bir nemətdir, eyni zamanda ictimai tərbiy ə ilə 
zənginləşir. Lakin siyasətin icrasında, vəzifənin yerinə 
yetirilm əsində təfəkkürd ə, baxışlarda idealizm və realizm 
çulğaşmalıdır; ona görə ki, nizamalama tələbi bundan 
ibarətdir. Vahid qaydalar bu iki istiqam əti bir-birin ə 
birl əşdirir. Nizamlama h əm də estetika ilə bağlı olur. 
Məsələn, ədalətli qaydada nizamasalma özü elə 
xoşagələndir, ona görə ki, bundan əks tərəf, məsələn, 
vətəndaş zövq alır. Ədalətli h ərəkət nizamasalan şəxs üçün 
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də zövqverici olur, onun işi r əvan şəkild ə həyata keçir. 
Siyasət r əvan şəkild ə nizamlanırsa prosesdə estetika 
yaranır. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, estetika xaos 
deyil, məhz nizamdır, kosmosdur, nizamlı aləmdir, 
harmoniyadır və s.. Yaxşı görünüş yalnız estetik zövq verə 
bilər. Siyasi proseslərin r əvanlığı və qaneediciliyi özündə 
mücərr əd estetikanı əks etdirir. Ümumiyy ətlə, sabit 
şəraitd ə cərəyan edən və inki şafı şərtl əndir ən proseslərin 
özləri elə xoşagələndir. Bu proseslərdən zövq almaq olur. 
Nizamlama da insanlara estetik zövq bağışlayır və bu, xoşa 
gəlmək, qane olmaq, ədalət olmaqla bərabər, həm də 
gözəllikdir).  Nizamlama həmçinin fərqli elementlərin eyni və 
ya müxtəlif trayektoriyalar üzrə sistemli düzülüşünü əks 
etdirən, təmin edən prosesdir. Nizamlama zamanı bu prosesdə 
iştirak edən subyektlər arasında təbii bir bağlılıq yaranır. 
Məsələn, dövlət qurumları öz işlərini əlaqəli şəkildə həyata 
keçirirlər və bundan da dövlət siyasətinin vahidliyi (bütövlüyü) 
ortaya çıxır. Bütövlükdən də enerji bolluğu yaranır. Sistem 
mütləq qaydada enerji mənbəyi rolunu oynayır. Onu da nəzərə 
almaq lazımdır ki, təbii bağlılıq vəhdəti və mexanizmə malik 
olan kompleksi, sistemi meydana gətirir. Nizamlama zamanı 
fərqli elementlər vahid trayektoriya üzrə düzüldükdə sistemlilik 
yaranır və tənzimlənmə meydana gəlir. Məsələn, sosial 
elementlər birliyindən vahid sosial sistem və struktur ortaya 
çıxır. Tənzimləmə özü elə idarəetmədir, yəni resursların 
müəyyən trayektorik xətlərə və mərkəzlərə düzülüşünü 
şərtləndirən vəziyyətdir. Tənzimləmə zamanı tənzimedici 
mərkəzlər yaranır ki, bu da proseslərin nizamlanmasını təmin 
edir. İdarəetmə daima proseslərə mərkəzdən ətraflara və əksinə, 
ətraflardan mərkəzlərə doğru tənzimləyən bir vasitəyə çevrilir. 
Nizamlama zamanı seçim meydana gəlir və elementlərin 
təsnifatı formalaşır. Hər hansı bir iqtisadiyyat və istehsalat 
strukturunda məhsul istehsalı və ticarəti əsasən fərqli element 
birləşmələrindən ortaya çıxır. Elementlərin fərqliliyindən, 
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istiqamətlərin fərqliliyindən təbii ki, onları vahid sistemdə 
birləşdirmək üçün nizamlama prinsipləri meydana gəlir. 
Nizamlama olmadan maraqlar da əhatəli şəkildə təmin edilə 
bilmir və cəmiyyətlərdə xaos meydana gəlir. Nizamlama 
məkan baxımından lokal və qlobal, makro və mikro səviyyədə 
həyata keçirilir. Bu da subyektlərin maraqlarından irəli gəlir. 
Nizamlama proses olaraq struktur baxımından trəkiblərə 
ayrılır. Buradan da proseslərin tərkib etibarilə təsnifatı ortaya 
çıxır. Proseslərin təsnifatından strukturlar yaranır və hər bir 
struktur üzrə mexanizm müəyyən edilir. Nizamlama güclü 
tərəfi üzə çıxardığından, təsnifat məsələsi güclü ilə zəif 
arasında əlaqələrin xassələrini müəyyənləşdirir. Güclü tərəf 
mütləq şəkildə birinciliyə, önə çıxmağa diqqət göstərir ki, bu 
da piramidal əsaslı münasibətləri və əlaqələri meydana gətirir. 
Nizamlama zamanı əlaqələr, tellər məhz idarə edən və tabe 
olan tərəfin mövcudluğunu üzə çıxarır. Nizamlama 
proseslərində maraqlar zəncirvari qaydada təmin edilir. 
Nizamlama proseslərində sistemli inkişafa nail olunur və 
inkişaf prosesləri baza xətt üzərində davam edir. Nizamlama 
proseslərinin təkmil forması sistemin daxili gücünü artırır. 
Məsələn, dövlət o zaman güclü olur ki, burada-sistem 
daxilində- nizamlama prosesləri sürətlə və qaneedici 
vəziyyətdə davam edir. Sərbəst şəkildə hüquqların təmin 
edilməsi və maraqların ödənilməsinə əsaslanan proseslər 
sistemi daxildən güclü edir. Sabit hərəkət mühitini ortaya 
çıxarır. Sabit hərəkət mühiti də öz növbəsində sistemin 
daxildən təbii şəkildə müdafiəsini meydana gətirir. Nizamlama 
prosesləri eləcə də impulslardan, ona edilən çevik 
reaksiyalardan və cavablardan formalaşır. İdarəçilik 
ziddiyyətlərdən və bu ziddiyyətlərin tənzimlənməsi 
zərurətindən irəli gəlir. Məhz nizam məsələsi bir-birindən 
piramidal əsaslarla (buna “şam ağacı”  forması da demək olar. 
Cəmiyyətin və dövlətin daxilində baş verən siyasi proseslərin 
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“ şam ağacı” trayektoriyasına dair, həmçinin baxmaq olar1) 
asılı olan tərəflərin mövcudluğunu və fəaliyyətini üzə çıxarır. 
İdarəçilik dövlət daxilində sahələri meydana gətirir və iştirakın 
hüquqi əsaslarını formalaşdırır. Dövlət idarəçiliyində 
səlahiyyətli qurumlar və şəxslər olur ki, bu subyektlər də 
idarəçilik üçün idarə edən və tabe olan tərəfləri  üzə çıxarır. 
Tabeçilik məsələləri daha çox funksiyanın böyük və 
kiçikliyindən yaranır ki, funksiya da vəzifə və öhdəlikl ərin 
miqyasını meydana gətirir.  
İdarəçilik nəticə və fayda baxımından keyfiyyət 

göstəricilərinə görə dərəcələnir. Ən yaxşı idarəçilik (ədaləti 
özündə əks etdirən idarəçilik) aidiyyatı sahələr üzrə maraqların 
yüksək səviyyədə təmin edilməsini yerinə yetirən rəhbərlik 
fəaliyyətidir. Burada az və ya da çox resurs amili bir o qədər də 
önəm kəsb etmir. Əsas məsələ pay bölgüsündə düzgün 
prinsiplərin tətbiqidir. İdarəçiliyin keyfiyyət baxımından 
yüksək səviyyəsi maraqların yüksək səviyyədə təmin 
edilməsindən asılı olur ki, bu da özlüyündə balanslı 
vəziyyətlərin  meydana gəlməsini şərtləndirir. Tərəflər arasında 
sabitlik və sülh yaranır. İdarəçilik zamanı vahid sistemin 
yaradılması, məsələn, dövlət daxilində maraqların qruplaşması 
prosesləri də yaşanır. Təbii ki, idarəetmə zamanı qruplaşan 
tərəflər arasında yaranan bağlılıq düzəni (nizamı) əmələ gətirir.  

Dövlətlər daxilində nizam (qayda) məsələsinə dair 
aşağıdakı ümumiləşdirilmi ş fikirl əri bildirm ək olar: 

-nizam (nizamlama) əlaqəli proseslər zamanı güc 
tərəflərinin müəyyən edilməsi vasitəsidir və vəziyyətidir; 

-nizam (nizamlama) idarəetmənin özüdür və idarəetmə 
zamanı istiqamətləri və sahələri qruplaşdırma vasitəsidir; 

-nizam (nizamlama) səlahiyyət və vəzifə kəmiyyətlərini və 
sahələrini müəyyən edən vasitə və prosesdir; 

                                                 
1 Nəsibov E.M. “Siyasətin tərkib hissələrinin hərəkət xüsusiyyətləri”, Bakı-
“Elm və Təhsil”-2010. 116 s. 
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-nizam (nizamlama) dövlət daxilində və cəmiyyətdə siyasi 
və inzibati, eləcə də ictimai idarəetmə zamanı maraqların təmin 
edilməsini müəyyən edən proses və vəziyyətdir; 

-nizam (nizamlama) tərəflərin gücünü və idarəetmə 
sistemində və yarımstrukturunda səlahiyyət dairəsini 
müəyyənetmə vasitəsidir və prosesidir; 

-nizam (nizamlama) sistemin bütövlüyünü şərtləndirən 
proseslərin daxili təkmil vəziyyəti və prosesidir; 

-nizam (nizamlama) idarəetmənin daxilində olan və sahələr 
üzrə idarəçilik xüsusiyyətlərinə bağlı olan anlayışdır; 

-nizam (nizamlama) aidiyyatı strukturlar arasında əlaqələri 
yaratma və bütövlüyü ortaya çıxarmaq vəziyyətidir və s.  

Dövlətin nizamlama fəaliyyəti zamanı hakimiyyətin 
statusu və nüfuzu formalaşır. Hakimiyyət nizamlama 
funksiyası ilə özünü sübut etdirmiş və təsdiq etmiş olur. Özünü 
səlahiyyətli tərəfə çevirir və güc subyektinə, mərk əzinə 
döndərir. Məhz siyasi nizamlama prosesləri zamanı dövlət 
daxilində bir-birilə əlaqəli olan və biri-digərini şərtləndirən və 
siyasi əhəmiyyət kəsb edən proseslər yaşanır. (Qeyd: siyasi 
proseslər dedikdə, daha çox dövlətçilikl ə və hüquqi cəmiyyətlə 
bağlı olan proseslər nəzərdə tutula bilər. Proseslərin siyasi 
məzmunu onun inzibati məzmunundan daha çox ciddi və 
qlobal xarakterə malik olur. Siyasi proseslərə birbaşa dövlət 
rəhbəri və hakimiyyət rəhbərləri tərəfindən həyata keçirilən 
proseslər-dövlət əhəmiyyətli qərarların qəbulu, sənədlərin 
qəbulu prosesləri, eləcə də konstitusiya aktları, 
referendumlar, qanunlar, fərmanlar, beynəlxalq sənədlərə 
qoşulmalar və s.-kimi aktlar, proseslər aid edilməlidir. Lakin 
bunu inzibati proseslərdən tamamilə fərqləndirmək düzgün 
deyil. Belə ki, inzibati proseslər məhz siyasət qurumlarının 
daxilində baş verən proseslərdir və iyerarxik forma və 
məzmunu əks etdirir. Eyni zamanda dövlət qurumu olmayan 
hüquqi şəxslərin –məsələn, orta və kiçik biznes qurumlarının, 
fəaliyyəti də müəyyən qədər inzibati idarəçilik prinsipi il ə 
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təmin edilir. Yerli idarəetmə qurumlarının-icra qurumlarının, 
bələdiyyələrin, nazirlikl ərin, komitələrin və dövlət 
şirkətlərinin (yerli və mərkəzi) fəaliyyəti də inzibati fəaliyyət 
hesab edilməlidir. İdarəetmə aparatları daxilində olan 
idarəçilik də inzibati idarəetməyə aid edilir. Siyasi idarəetmə 
qlobal əhəmiyyət kəsb edir, inzibati idarəetmədə isə daha çox 
iyerarxik mərhələlər mövcuddur ki, bunun da son (ən yuxarı) 
qərarı və qərarın icrası isə siyasi idarəetmədir. Siyasi 
idarəetmə proseslərin ardıcıl olaraq yerinə yertirilməsinin 
tərkibi baxımından inzibati idarəetmələrə bölünür). Dövlət 
rəhbəri və dövlət hakimiyyəti əsasən baş nizamedici tərəflər 
hesab edilir. Piramidal strukturun başında dövlət rəhbəri, ondan 
aşağıda isə hakimiyyətin qollarına rəhbərlik edən şəxslər 
dayanırlar və proseslər ətrafdan yuxarıya və əksinə olaraq,- 
yuxarıdan ətraflara doğru, baş verir. Bütün trayektorik və 
şərtləndirici proseslər özündə nizamlamanı əks etdirir. 

Nizamlama proseslərinə çevirmələr-forma və məzmun 
dəyişmələri; yerdəyişmələr-məkan dəyişmələri kimi proseslər 
də daxil edilir.  
İstər dövlət daxilində, istərsə də beynəlxalq siyasətdə 

nizamlama prinsipləri zamanı mütləq şəkildə mərkəzi məkanda 
güclülük və bundan irəli gələn böyüklülük (daxilən zəngin olan 
kəmiyyət böyüklüyü, nüfuzlu tərəf) prinsipi əsas götürülməlidir. 
Böyüklülüklə yanaşı, sistemin möhkəmliyi və bütövlüyü 
məsələsi də xüsusi əhəmiyyət kəsb etməlidir. Böyüklüyün 
müəyyən edilməsi idrakın müqayisə metodlarına əsaslanır və 
təcrübədəki seçmələr, müşahidələr nəticəsində müəyyən olunur. 
Buradan da belə qənaətə gəlmək olur ki, böyüklüyü (nüvəni, 
mərkəzi) müəyyən etmək üçün ondan kəmiyyət və miqyasda 
mövcud olan vəziyyət və vasitələr qismində kiçiklik (kiçik 
subyektlər və kkiçik vasitələr) də lazımdır. Düzən məsələsi və 
idarəçilik bu iki fərqin vəhdətindən meydana gəlir. Düzən 
məsələsində daha çox böyük tərəfin kçik tərəf üzərində təsirləri 
məsələsi əsas götürülür və buradan da tərəflər təsnif edilir. 
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Məsələn, dövlətin və onun bütün strukturları cəmiyyətin əhatə 
olunduğu bütün sahələrdə hüquqi nizamlama həyata keçirirlər. 
Burada istər-istəməz, təbii olaraq dövlətin və onun 
strukturlarının təsiri məsələsi ortaya çıxır. Nəticədə istər dövlət 
daxilində, istərsə də dövlətlər xaricində (beynəlxalq 
münasibətlərdə) düzən anlayışı meydana gəlir. Düzən özündə 
məsuliyyət və öhdəlikl ərin bölgüsü, vəzifə bölgüsü məsələsini 
və tabeçilik münasibətlərini ortaya çıxarır.  

 
 

Siyasət qurumları arasındakı əlaqələr və nizam (düzən) 
 

Cəmiyyətdə üzvlər, subyektlər-tərəflər fərdi və ya kollektiv 
şəkildə müxtəlif maraqlara sahib olurlar. Burada kollektiv 
maraqların ödənilməsi uğrunda həyata keçirilən fəaliyyət 
əslində fərdi maraqların (fərdin ayrıca maraqlarının) təmin 
edilməsinə əsaslanır. Belə ki, hər bir fərd öz marağını təmin 
etmək üçün başqaları ilə birləşmək məcburiyyətində qalır. 
Buradan da fərd sosiallaşır və ümumi cəmiyyət sistemində 
aparıcı elementə, tərkib komponentə çevrilir. Fərdin 
cəmiyyətdə iştirakı onun şəxsiyyət kimi formalaşmasına gətirib 
çıxarır ki, bunun da nəticəsi fərdin sosiallaşmasına səbəb olur.  

(Qeyd: şəxsiyyətin (şəxsin) öz tərkib kriteriyaları mövcud 
olur. Fərdin şəxsiyyətə (şəxsə) çevrilməsi üçün müəyyən 
tələblərin olması əsas götürülür. Məsələn, fərdin şəxsiyyətə 
çevrilməsi üçün ilk növbədə əqli və fiziki qabiliyy ətinin olması 
və bunun üçün müəyyən yaş dövrünə gəlib çıxması zəruri 
tələbdir. Bu yaş dövründə də fərd əmək qabiliyyətli hesab edilir 
və sosiallaşma proseslərind ə geniş iştiraka cəlb edilir. Mü əyyən 
yaş dövründə cəmiyyətdə şəxslərdən əxlaq dəyərl ərini 
qazanması tələb edilir. Bu yaş dövrlərind ən başlayaraq fərdl ər 
cəmiyyətin formalaşmasına cəlb edilirl ər. Cəlb edilmə həm də 
yaş dövrünün ehtiyacından və tələblərind ən irəli gəlir. Şəxsin 
hərəkətləri cəmiyyətin formalaşmasında sosial-siyasi məna 
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kəsb etməyə başlayır. Şəxs vətəndaş olur və siyasi-hüquqi 
imkanlar əldə edir. İnsanlar (sakinlər) öz dövlətlərind ə və 
cəmiyyətlərind ə fərd olaraq həm sosial, həm hüquqi, həm də 
siyasi subyekt kimi rol oynamağa başlayırlar. F ərd şəxsiyyətə 
çevrildikd ə cəmiyyətdə siyasi və hüquqi status qazanır və 
mühüm funksiya kəsb edən tərəfə-ünsürə çevrilir. Fərd şəxs 
(şəxsiyyət) statusu qazandıqda cəmiyyətdə müəyyən 
proseslərin formala şmasında iştirak edir, çünki söz sahibi olur 
və öz hərəkətləri il ə proseslərə təsir göstərə bilir). Cəmiyyət 
fərdin məsuliyyət və öhdəlik məsələsini ortaya qoyur. Fərd 
cəmiyyətin üzvünə çevrildikdə bir tərəfdən tənzimləmə obyektinə 
çevrilir, digər tərəfdən də tənzimləmə subyekti kimi rol oynamağa 
başlayır. Obyekt rolunu oynaması o deməkdir ki, hüquq normaları 
və qaydaları onun həyatının və fəaliyyətinin tənzimlənməsinə 
yönəlir, subyekt kimi rol oynadıqda isə müəyyən qurumlarda 
fəaliyyət göstərməklə müvafiq tənzimləmə aktı həyata keçirir. 
Cəmiyyət özü ictimai və siyasi maraqlar (sosial-siyasi maraqlar), 
ailə-məişət maraqları, bioloji maraqlar (bioloji maraqlar dedikdə, 
insanların bir sosial canlı varlıqlar kimi mövcudluqlarını 
şərtləndirən tələbatlar- maraqlar başa düşülməlidir. İnsanlar öz 
həyatlarını bio aləmlə, yəni canlılar aləmi ilə, müəyyən ərazini 
əhatə edən fauna və flora mühiti ilə bağlamaq məcburiyyətində 
qalırlar. Ev təsərrüfatı-həyətyanı təsərrüfat və çöl təsərrüfatı 
insanların tələbatlarını ödəyən əsas mənbələr rolunda çıxış edirlər. 
Bu kriteriyalar insanların təmiz havaya, ərzağa, ümumilikdə isə 
ekoloji mühitə bağlılığı ilə əlaqəlidir ) ilə zəngin olan və şərti olaraq 
bölgüyə malik olan və rəngarəngliyi əks etdirən sahələr cəmindən 
ibarətdir. Ailə-məişət maraqları insanların gündəlik həyat tərzinin, 
fəaliyyətinin və ümumilikdə yaşam tərzinin çox hissəsini özündə 
cəmləşdirir. Bu sosial maraqlar baza maraqlarıdır və ictimai və 
siyasi maraqlar da, əslində qlobal əhəmiyyət kəsb etmələrinə 
baxmayaraq, bu maraqların təmin edilməsinə xidmət edir. Sosial-
siyasi maraqlar proseslərlə birlikdə böyüyür və özü ilə birlikdə 
maddi və digər maraqları da genişləndirir. Məsələn, dövlətin 
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iqtisadi və siyasi inkişafı cəmiyyətin inkişafını şərtləndirir, cəmiyyət 
və dövlət inkişaf etdikcə maddi tələbat və təminat da böyüyür. 
Bunlarla yanaşı, insanların təbii hüquqlarının diapazonu da 
böyüyür. İnsanların təbii hüquqlarının sferası və məzmun tərkibi 
ictimai-siyasi proseslərlə birbaşa bağlıdır. Sosial, ailə-məişət və 
bioloji maraqlar hər bir şəxsi (fərdi) düşündürür və insanlar mənəvi 
(həyatın mənəvi hissəsi) maraqları üçün də bioloji və sosial-siyasi 
maraqlar nümayiş etdirirlər. Maraqlar iyerarxiyasında, maraqlar 
birliyi quruluşunda ailə-məişət və bioloji maraqlardan “bir qədər 
yuxarıda”  ictimai-sosial maraqlar dayanır və bu maraqları 
nümayiş etdirərkən, əsas etibarilə insanların bir qrupu ortaya çıxır 
və proseslərin nəticəsi olaraq fəal tərəf formalaşır. Bu qrup ümumi 
olaraq öz marağını genişləndirir, ailə-məişət münasibətlərindən də 
kənara çıxarır. Həmin insanları (insan qrupunu) cəmiyyətdə baş 
verən proseslər düşündürür. İctimai maraqların “ondan yuxarıya” 
doğru genişlənən sferası isə siyasi maraqları üzə çıxarır. İctimai-
siyasi şəxslərə çevrilmək üçün insanlardan təsiredici keyfiyyətlərin, 
istiqamətverici xüsusiyyətlərin olması tələb olunur. Siyasi maraqlar 
dərketmədə və reallıqda artıq dövlət anlayışını, dövlətin fəaliyyəti 
prinsipini ortaya gətirir və dövlət sərhədlərini də aşır. Bu sahələr 
arasında hüquqi münasibətləri tənzimləmək üçün dövlət tərəfindən 
(onun rəhbəri və hakimiyyəti tərəfindən) pilləli əhəmiyyət kəsb 
edən iyerarxik siyasət həyata keçirilir. Yuxarı mərhələdə, yuxarı 
etapda (piramidanın baş hissəsində) siyasət məzmun və nəticə 
etibarilə qlobal mənaya malik olur və bu mərhələnin siyasəti qlobal 
və mərkəzi siyasəti müəyyən edir. Qlobal siyasət şaxələnir və 
getdikcə strukturların sayını çoxaldır  və daha çox strukturları 
əhatə edir. Baş mərhələ (piramidanın yuxarı hissəsi, yuxarı 
koordinatı) o zaman daha çox güclü olur ki, ətraf subyektlər və 
onlar arasındakı əlaqələr də təkmil formada olsun və onların 
fəaliyyəti reallığın tələblərinə yüksək səviyyədə cavab versin. 
Məlumdur ki, siyasət ətraflara doğru genişlənə-genişlənə əhatələnir. 
Bu zaman aşağı strukturlarda siyasətin qloballığı (burada 
mürəkkəblik və tərkib zənginliyi baxımından) azalır, lokal və 
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xüsusi və hətta tək xarakter daşıyır. Məsələn, siyasi idarəetmə 
aşağılarda inzibati idarəçiliyə keçir və dairəsini, obyektlərin sayını 
azaldır. Məsələn, bələdiyyələrin fəaliyyətini və səlahiyyət 
dairələrini buna əyani nümunə göstərmək olar. Bu baxımdan da 
piramidal struktur ona görə təşkil edilir ki, siyasət qloballıqdan 
lokallığa (böyüklükdən kiçikliy ə) və yaxud da əksinə istiqamətdə 
şaxələnə və ya da darala bilsin. Bu proseslərə əslində, 
trayektoriyalarda nizamlama demək olur ki, bu da əlavə 
elementlərin meydana gəlməsini ortaya çıxarır. Şaxələndikcə,- 
fəaliyyətin miqyası və kəmiyyəti baxımından,- qloballıq azalır, 
bölgü prinsipi ümumi məsuliyyəti paylaşdırır, daraldıqca isə 
fəaliyyətin miqyası böyüyür. Bu fikri bir qədər aydın şəkildə izah 
etsək, hesab edərik ki, yuxarı vəzifəli şəxsin məsuliyyəti böyük 
olur, yuxarıdan işlər aşağıya doğru paylanır. Paylanma prosesi 
zamanı bir nəfərin gördüyü işin kəmiyyəti azalır. Ona görə ki, 
məsuliyyət və öhdəlik, ümumilikdə isə funksiya paylanır. Bir 
məsələni isə qeyd etmək olar ki, siyasətin qlobal əhəmiyyəti əslində 
siyasətin lokal məzmununa (obyekt və məkan kimi götürsək-fərdi, 
yerli) xidmət edir və piramidal struktur da fərdi maraqların yüksək 
səviyyədə təmin edilməsi üçün təşkil edilir. Bu da alternativ fikiri, 
yəni “dövl ət və onun siyasəti hamı üçündür, hamının mənafeyi 
bir nəfərin, bir n əfərin mənafeyi isə hamı üçündür”- əlaqəli 
düşüncə prinsipini üzə çıxarır. İnsanlar ona görə dövlətlərini və 
cəmiyyətlərini əlaqəli şəkildə təşkil edirlər ki, özlərinin əlaqəli 
fəaliyyətlərini və əlaqəli maraqlarını təmin etsinlər. Enerji 
mübadilələri və enerji birləşmələri ortaya çıxsın. Əlaqələr ona görə 
təşkil edilir ki, insanlar sosial varlıqlar olduğundan müxtəlif 
sahələrdə ünsiyyət və əlaqə yaradan olurlar. Dövlət və ümumilikdə 
cəmiyyətin əlaqəli quruluşunda aşağıda –ailə məişət 
münasibətləri sahələri , ondan yuxarıda ictimai maraqla bağlı 
olan münasibətlər sahələri , ondan da yuxarıda siyasi maraq 
(dövlətin özünün mövcudluğuna dair maraqları) münasibətləri 
sahələri  dayanır. Bu quruluşların qarşılıqlı vəhdəti mövcuddur ki, 
bunun da mahiyyətində insanlara yüksək səviyyəli xidmət amili 
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dayanır. İnsanlar dövlətlərini ona görə təşkil edirlər ki, dövlətin 
bütün quruluşları onların rəngarəng həyatlarının formalaşmasını 
təmin edə bilsin. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, baş (yuxarı) və 
orta maraq sahələrinin əsas mənbəyi aşağı sahələrdir. Həmçinin 
aşağılar da yuxarılar olmadan öz işlərini həyata keçirə bilməzlər. 
Bütün münasibətlərdə qarşılıqlı öhdəlik və vəzifə funksiyası 
məsələləri ortaya çıxır. “Dövl ətin və hakimiyyətin mənbəyi 
xalqdır” prinsipi də buradan formalaşır. “Dövl ət və cəmiyyət 
insanlar üçündür”  prinsipi dövlət siyasətinin baza mahiyyətini və 
əsas məğzini təşkil edir. Buraya hakimiyyətin birbaşa icra 
fəaliyyəti və hakimiyyətin şərait yaratdığı və müşahidələr və 
nəzarətedici normaların tətbiqi yolu ilə tənzimlədiyi ictimai 
fəaliyyəti aid edilməlidir. Dövlət hakimiyyəti öz fəaliyyətini birbaşa 
təmin edir, həmçinin dolayı yollarla da fəaliyyət təmin edilir. Bura 
ictimai qurumlar üzərində nəzarət funksiyasını aid etmək olar.  

Müxtəlif kəmiyyətli, müxtəlif tərkibli maraqlar təbii olaraq 
ayrı-ayrı sahələri meydana gətirir. Sahələrin yaradılması 
prosesləri də həm daxildən, həm də forma və say baxımından, 
kəmiyyət etibarilə böyüyür, sayları və çeşidləri məkanlar üzrə 
genişlənir. Maraq uğrunda sistemli mübarizədə ortaya çıxan yeni 
elementlər yeni istiqamətlərin formalaşmasını zəruri edir. Fərdi 
maraqlar həm ayrı-ayrı sahələrdə meydana gəlir, həm də 
sahələrin birləşməsini üzə çıxarır. Bir sahədə həm fərdi, həm 
kollektiv maraqlar meydana gəlir. Ayrı-ayrı sahələrdə də 
kollektiv maraqlar formalaşır. Fərdi maraqların cəmi kollektiv 
maraqları üzə çıxarır. İstər fərdi, istərsə də kollektiv (ümumi) 
maraqlar təbii olaraq sahələrdə fərdi maraqların təmin 
edilməsinə yönəlir. Fərdl ər ona görə birl əşirl ər ki, özlərinin 
fərdi maraqlarını yüks ək səviyyədə təmin edə bilsinlər. 
Kollektiv şəkildə əldə etdikləri böyük paylara malik olsunlar və 
böyük mövcudluq, böyük vahid pay bölgüsü əsasında əşyaları 
hissələrə parçalaya bilsinlər. Fərdlərin kollektiv qrup yaratması 
və əmək münasibətlərində və əlaqələrində kollektivçilik 
proseslərinin özü elə tənzimləmə demək olur. Burada proseslər 
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qaydalarla tənzimlənir. Kollektiv maraqlar bir tərəfdən fərdin 
maraqlarını təmin etmək funksiyasını yerinə yetirir, digər 
tərəfdən də cəmiyyətin inkişafı üçün kollektiv və bütöv 
potensialı, güc və qüvvəni yaradır. Bu baxımdan da insanlar 
sosial varlıq olaraq, daima münasibətlərdə, ünsiyyət və 
əlaqələrdə olurlar. Münasibətlər zamanı qarşılıqlı enerji 
mübadilələri həyata keçirilir. Bu enerji mübadilələri əmək 
bölgüsü zamanı da baş verir. Həmçinin ünsiyyət zamanı- 
mühazirələrin dinlənilməsi, tibbi məsləhətlər zamanı, istintaq-
təhqiqat gedişində, qərarların müzakirəsində, hesabatların 
verilməsində və s. enerji mübadilələri (müsbət və mənfi enerji 
paylaşmaları) həyata keçirilir. Münasibətlərin rəsmi tərəfləri isə 
hüquq normaları vasitəsilə təmin edilir. İnsanlar ona görə hüquq 
normaları yaradırlar ki, özləri arasında olan münasibətləri və 
əlaqələri tənzimləsinlər, qaydaya salsınlar. Bununla yanaşı, 
insanlar arasında hüquq normaları münasibətlərin və hərəkətlərin 
hədlərini və sferasını, perimetrini də müəyyən edir. İnsanlar 
özlərinin xoşbəxt həyatlarını təmin etmək üçün dövlətlər və 
cəmiyyətlər təşkil edirlər və bunlar daxilində ayrı-ayrı strukturlar 
yaradırlar. Strukturlar arasında əlaqələr həyata keçirilir. 
Cəmiyyət öz məzmununu həm də dövlətin strukturlarında tapır. 
Məsələn, şəxslər məhkəmə və qanunverici qurumlarda, ictimai 
təşkilatlarda-məsələn, həmkarlar təşkilatlarında, bələdiyyə 
məclislərində, şuralarda, ali və orta məktəblərdə, ittifaqlarda və 
s. birliklərdə iştirak etməklə cəmiyyətlərin qurulmasını təşkil 
etmiş olurlar. İnsanlar strukturlarda fəaliyyət göstərməklə həm 
təcrübə əsasında istedad və qabiliyyətlərini üzə çıxarırlar, həm 
də tənzimedici tərəfə çevrilirlər. Buradan da şəxslərin ictimai-
siyasi statusları meydana gəlmiş olur. Çünki şəxslər təsir 
predmetinə və tərəfinə çevrilirlər.  
İnsanların maraqlarının müxtəlif sahələr üzrə 

tənzimlənməsini təmin etmək məqsədilə cəmiyyətin və 
dövlətin ayrı-ayrı strukturları öz aralarında əlaqəli f əaliyyət 
həyata keçirirlər. Burada piramidal trayektoriya əsasında vəzifə 
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bölgüsü və maraq paylaşması prosesləri baş verir. Əlaqəli 
fəaliyyət strukturları bir-birinə bağlayır və onların arasında 
şaxəli trayektoriyalar meydana gəlir. Strukturlar həm eyni 
trayektoriyalar (istehsalat strukturları şəbəkələri, xidmət 
strukturları şəbəkələri və s. kimi ixtisaslaşmış sahələr üzrə 
strukturların təşkili),  həm də paralel trayektoriyalar üzrə 
(iqtisadiyyatın ayrı-ayrı qolları üzrə strukturların təşkili, dövlət 
hakimiyyətinin ayrı-ayrı qolları üzrə paralel trayektoriyalarda 
strukturların təşkili)  təşkil edilir. Siyasi strukturların piramidal 
əsası onlar arasında əlaqəli və tabeli fəaliyyəti təşkil edir. 
Bununla da “güclül ərin seçim” i prosesi baş verir. Güclü 
subyektlərin nisbətən zəif subyektlər üzərində 
hakimiyyətindən, bu baxımdan da nəzarətindən məzmun 
tərkibi baxımından və forma etibarilə siyasi düzən meydana 
gəlir. Subyektlər əllərində olan resursların azlığından və 
səlahiyyətlərinin azlığından zəif ola bilirl ər. Lakin onu da 
nəzərə almaq lazımdır ki, hüquq norması baxımından yuxarı 
təşkilata nisbətən az səlahiyyəti olan, lakin kifayət qədər 
resurslara malik olan qurumlar da, məsələn, banklar da, 
dövlətin yuxarı təşkilatı üçün kiçik bir qurum funksiyasını 
yerinə yetirir. Güclülərin formalaşması da öz növbəsində 
vəzifə və səlahiyyətlərin gücləri və miqyası ilə müəyyən edilir. 
Maraqların pay bölgüsü, eləcə də hakim elitanın-qrupun 
mövcudluğu bu qrupu daha səlahiyyətli edir və piramidanın baş 
hissəsinə qaldırır. Piramidanın baş hissəsi onun aşağıları 
tərəfindən formalaşdırılır. Yəni bütövlükdə müəyyən məkanda 
və müvafiq sərhədlər daxilində cəmiyyət olmasa, maraqları əks 
etdirən təbəqə olmasa, piramidanın baş hissəsi də (yəni dövlət 
və hakimiyyət rəhbərləri)  də ola bilməz. Bu baş hissə daha çox 
siyasəti müəyyən edən, icra istiqamətlərini müəyyən edən 
subyektə çevrilir. Şaxələnmə prinsipi həm də bu baş subyekti 
daha böyük bir quruma çevirir. Böyük qurumun qəbul etdiyi 
qərar da siyasi və bu baxımdan da əhatəli forma və əhəmiyyət 
kəsb edir və onun icrası üçün inzibati idar əçilik  həyata 
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keçirilir. Piramidanın yuxarısında dayananlar digər strukturlar 
üçün həm universal nəzarəti və müşahidəni, lazımi anlarda isə 
xüsusi nəzarəti və müşahidəni yerinə yetirirlər. Bu da həmin 
strukturların (subyektlərin və rəhbərlərinin) səlahiyyətini və 
statusunu böyüdür və zəngin imicini formalaşdırır. Piramidal 
struktur əsas etibarilə strukturlar arasında zəruri əlaqəni və bu 
baxımdan da tənzimləmə funksiyasını yerinə yetirir. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, sahələr arasında əlaqələrin mövcudluğu 
müvafiq normalarla təmin edilir, eyni zamanda zərurət ortaya 
çıxdıqda bu zərurəti tənzim etmək üçün normalar yaradılır. 
Strukturlar arasında mövcud olan bağlılıq bir tərəfdən ictimai 
və siyasi həyatı vahidləşdirir, kompleksləşdirir, digər tərəfdən 
də strukturların təsnifatını meydana gətirir. Struktur özü sistem 
və mexanizmə malik olan bir qurum kimi başa düşüldüyündən, 
canlı strukturlar (fəaliyyətdə olan strukturlar) başlıca olaraq 
müvafiq qaydalarla fəaliyyət göstərirlər. Strukturlar bir 
tərəfdən, bir vahid  olaraq tənzim edilirlər, digər tərəfdən də 
strukturların özləri də müvafiq sahələri tənzimləyirlər. Bütün 
bu proseslərdə idarəçilik prinsipl əri  formalaşır və 
strukturlararası proseslər idarəetmə şərtlərini meydana gətirir. 
İdarəetmə şərtləri də güc nümayiş etdirən, nüvə rolunu 
oynayan qurumları, subyektləri ortaya çıxarır. Təbii şəkildə 
nizam yaranır və hərəkətlər sistemə tabe edilir. İdarəçilik- elə 
müvafiq elementlərin sıra qaydası ilə düzülüş əsasında nizam 
prinsiplərinə müvafiq olaraq hərəkətdə olmasıdır. Mərkəzə 
doğru cəmləşən və mərkəzdən kənarlara yayılan proseslər təsir 
elementlərini üzə çıxarır və güc amilini gerçəkləşdirir. 
Srtrukturlar arasında əlaqələrdə tənzimləmə məsələləri təbii 
şəkildə hadisələri yönəldən, vəzifə səlahiyyətlərini 
müəyyənləşdirən əsas güc strukturlarını (güc subyektlərini)  
meydana gətirir. 

Siyasət qurumları arasındakı əlaqələrin nizamlı şəkildə 
tənzimlənməsinin vacibliyi, zəruriliyi il ə bağlı olaraq aşağıdakı 
ümumiləşdirilmiş fikirl əri bildirmək olar:  
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-maraq müxtəlifliyi v ə sahələrin müxtəlif forma və 
məzmuna malik olması. Bunun uçün onlar arasında real əsaslı, 
təkmil əlaqələrin mövcudluğu zərurəti;  

-siyasət qurumları arasında vahidliyin, bütövlüyün təşkil 
edilməsi zərurəti; 

-siyasət qurumlarının fərqli fəaliyyətləri və bu fəaliyyəti 
insanların həyatı və xoşbəxtlikl əri üçün vacib struktura 
çevirmək zərurəti. Qurumlar fərqli fəaliyyət göstərirlər və 
fərqli maraqları təmin edirlər. İnsanlar isə fərqli maraq 
nümayiş etdirən canlı varlıqlar olduğundan, bu maraqları 
vahidə çevirmək üçün mütləq şəkildə ayrı-ayrı maraq 
sahələrini birləşdirmək və trayektoriyalar şəbəkələrini 
yaratmaq vacibdir. Bu zaman enerji birliyi və böyük güc 
yaranır ki, bundan da hamı istifadə edə bilir; 

-siyasət qurumları arasında nizamlama yolu ilə balanslı 
mühitin yaradılması zərurəti. Belə vəziyyətlərdə həm 
rəngarənglik meydana gəlir, həm də hamı tərəfindən 
faydalanma prinsipləri formalaşır və s.  

Tənzimləmə bir tərəfdən elementlər arasında əlaqələrin 
vəhdətini yaradırsa, digər tərəfdən də güclü elementlərin 
mövcudluğu faktlarını üzə çıxarır. Gücün ətrafında cəmləşmə 
prinsipləri də güclü elementi daha da gücləndirir və onun 
təsirlərini həm daxilən (tərkib baxımından böyütmə), həm də 
məkanlar üzrə artırır, ətraflara doğru böyüdür.  

 
Münasibətlərin t ənzimləməsinin əsasları (nizamlı 
münasibətlər)  

 
Uzun müddətli tarixin məhsulu olan və indiki formanı almış 

cəmiyyətlərdə münasibətlər zəncirvari xarakter kəsb edir. Zənciri 
isə müəyyən həlqələr bir-birinə bağlı vəziyyətlərdə saxlayır. 
Münasibətlər rəsmi baxımdan həm də ixtisaslaşmaya məruz 
qalıbdır. Məsələn, iqtisadi münasibətlər, əmək münasibətləri, 
siyasi münasibətlər, peşə ilə bağlı münasibətlər, sosial 
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münasibətlər və s. kimi istiqamətlər əsas ixtisaslaşmış sahələrdir. 
Bu da tarixən baş vermiş zəncirvari və şərtləndirici inkişaf 
prosesləri ilə əlaqəlidir. Cəmiyyətlərdə olan münasibətlər bağlılığı 
və fərqliliyi baxımından sistem xarakteri kəsb edir və müvafiq 
məkanlarda bir-birindən irəli gələn, şərtləndirici əsaslarla ortaya 
çıxan qaydalar mövcuddur və münasibətlərin formalaşması üçün 
mexanizmlər  tətbiq edilir. İnsanların sayı artdıqca münasibət 
subyektlərinin (şəxslərin və şəxslər qruplarının) da sayı artır. 
Cəmiyyətin stratifikasiyalarının genişlənməsi prosesləri baş verir. 
Sayın artması da öz növbəsində maraqları həm tərkib, həm də 
sfera baxımından genişləndirir. Münasibətlərin yaranması tarixinə 
nəzər saldıqda görərik ki, münasibətlərdə daima güclü tərəflər  
ortaya çıxıb və onlar digərlərini idarə etmək üçün müxtəlif 
yollarla özlərinə haqq qazandırıblar. Güclü tərəfin özü də hərəkət 
fəaliyyətində, şəxslərin qabiliyyətində və istedadında seçim olaraq 
ortaya çıxıb. Güclü tərəf cəmiyyətdə özünə mövqe qazanıb. Bu 
mövqe məsələsi yenə də mövcuddur və güclü tərəfin statusunu və 
yerini müəyyən edir. Bu yerdə, postda güclü subyektin biri 
digərini əvəzləyir. Məsələn, dövlət hakimiyyətinin  özü güclü 
tərəf və vəzifələr qrupu olaraq birdəfəlik qaydada tarixin 
(dövlətlərin təşəkkül tapdıqları tarixdə-bu tarix b.e.ə. IV-III 
minillikll ər hesab edilir) hansısa bir mərhələsində yaranıb. Tunc 
dövründə ticarətin meydana gəlməsi dövlətlərin inkişafında böyük 
rol oynayıb. Bu yer (hakim olmaq yeri) tarixin trayektorik 
gedişində (davamında) daima güclü tərəflərə qismət olur. Güclü 
şəxslər hakimiyyəti leqal (demokratik quruluşlarda siyasi 
sistemlərə seçkilərin keçirilməsi yolu ilə, ənənəvi quruluşlarda isə 
ənənələr yolu ilə) və ya da qeyri-leqal üsullarla (hakimiyyətin 
çevriliş və sui-qəsdlər törədilməsi yolu ilə ələ keçirilməsi) ələ 
keçirirlər. Hakmiyyət trayektoriyasında bir qrup şəxsi digər güclü 
qrup əvəz edir və bu, bir qayda olaraq ənənəyə və vərdişə 
çevrilibdir.  

Hakimiyyət uğrunda daima tərəflər arasında mübarizə 
gedib. Hakimiyyət uğrunda qədim dövrün mübarizələrində 
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insanların inanclarından da istifadə ediblər. Hakimiyyətin 
onlara allahlar tərəfindən hədiyyə olunması prinsiplərini də 
ortaya atıblar. Dövlət rəhbərləri (məsələn, Yaxın Şərqin qədim 
dövlətlərinin rəhbərləri)  özlərini Allahın elçisi, evladı 
adlandırıblar. Onlar özlərini hətta yerdəki allah da 
adlandırırdılar. (Məsələn, Misirdə). Öz simalarında allahı 
insanlara təqdim edirdilər.  

Güclü tərəflər gücsüzlər üzərində hakimiyyətə 
yiyələnməklə gücsüzlərin əməyindən də istifadə ediblər. 
Gücsüzlərin əməyinin məhsulunun bölüşdürülməsi üçün 
hakimiyyət qrupu yaranıb. Hakimiyy ət həm də istismardan 
ortaya çıxan bir forma olubdur. Hakimiyyətdə təmsil 
olunanlar gücsüzlərin əməyinin mühafizəsi və yaşayış 
məskənlərinin qorunması üçün hərbi quruplar yaradıblar və 
hərbi vasitələrin, həm də şəxsi heyyətin, saxlanılması 
məqsədilə gücsüzlərdən vergilər tələb ediblər. Bu yolla onlar 
münasibətləri t ənzim edən, bu baxımdan da idarə edən tərəfə 
çevriliblər. Hakimiyyətlər ta qədimdən insanlar arasında 
münasibətləri tənzimləmək üçün qayda-qanunlar yaradıblar. 
Qədim Misirdə, Ön Asiyada, İkiçayarası ölkələrdə, 
Yunanıstanda, Romada və digər ölkələrdə qanunlar qəbul 
ediblər, islahatlar həyata keçiriblər. Bütün bunlarda məqsəd 
cəmiyyətləri formalaşdırmaq və əks tərəf kimi öz əllərində 
saxlamaq olub. Hakimiyy ət, əks tərəfin mövcud olduğu 
anda, eləcə də öz iradəsinin tətbiqind ə sübut kimi ortaya 
çıxan qrup olub. Hakmiyyətin olması və fəaliyyəti üçün 
mütləq təsir edilən tərəf (bu tərəf obyekt və ya da subyekt 
adlandırıla bilər) olmalıdır. Dövlət rəhbərləri tənzimləmə 
siyasəti həyata keçirməklə, hakimiyyətlərini əllərində saxlamaq 
və hakim nüfuzlarını cəmiyyət üzərlərində saxlamaq məqsədini 
güdüblər. Hakimiyyət cəmiyyətə mənbə və obyekt kimi 
baxıbdır və insanlardan faydalanmağa çalışıbdır. Dövlət 
rəhbərləri həm də öz firavan həyatlarının mənbəyini öz 
hakimiyyətləri yolu ilə cəmiyyətlərə göstərdikləri təsirlərdən 
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əld etdikləri vasitələrdə axtarıblar və tapıblar. Mühafizəkar və 
adət-ənənələrə bağlı olan cəmiyyətlərdə və dövlətlərdə 
hakimiyyətin cəmiyyət üzərində nəzarəti, siyasəti radikallığa 
əsaslanıb. Radikallıq sərt qaydada qüvvə tətbiqi ilə (edamların 
həyata keçirilməsi, bədən üzvünün kəsilməsi, məhkəməsiz 
həbsxanalara atılma, mülklərin müsadirəsi, can vergilərinin və 
digər vergilərin qoyulması və s.) ortaya çıxıb. Dövlətlər 
cəmiyyətlərinə qarşı silahdan geniş istifadə ediblər, öz 
növbəsində dövlətlər arasında tez-tez müharibələr törədilib. 
Dövlət rəhbəri (burada hakim şəxs) özünün nüfuzunu müxtəlif 
tənzimləmə metodlarından istifadə etməklə müəyyən müddətə 
qoruya bilib. Dövlət rəhbərinin və idarəetmə aparatının 
avtoritetliyi dövlətin keyfiyyət məsələsini meydana gətirib. 
Yalnız nizamlı idarəetmə zamanı dövlət səmərəli və bütöv 
şəkildə fəaliyyət göstərə bilər.  

Müasir və post müasir dövlət idarəetmə rejimlərində köklü 
dəyişiklikl ər həyata keçib. Bir və ya bir neçə şəxsin yox, 
çoxluğun müəyyən etdiyi və hamının mənafeyinə cavab verən 
və hamının əməl etdiyi normaların yaradılması ümumi prinsipə 
çevrilib. Bu prinsiplər demokratiya rejiminin əsası olaraq 
hakim tərəfin əks tərəf üzərində yumşaq rejimlərini meydana 
gətirir. Eyni zamanda sakinlərin tərəfi il ə hakim tərəf arasında 
kompromisli (razılığın əks olunduğu variantlar) variantları 
ortaya çıxarır. Müasir və postmüasir tələblər cəmiyyətlərin 
özündə təbəqlər arasında, eləcə də cəmiyyətlə dövlət arasındakı 
münasibətlərin tarazlı əsaslarla inkişafını meydana gətirir. 
Vahid normalar insan huquqları üzrə humanist prinsiplərlə 
siyasətin yayılmasını, əhatələnməsini təmin edir. 
Tənzimlənmədə sadələşdirm ə, asanlaşdırma prinsipləri tətbiq 
edilir və bürokratik aparat hüquqları təmin edən vasitəyə 
çevrilir. Təbii ki, bu proseslərin yuxarı səviyyəsi (müqayisədə) 
yüksək maariflənmiş və inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə ortaya 
çıxmış olur. Yüksək tənzimləmə tərəflərdə yüksək dərketməyə 
və maddi maraqların təmin edilməsinə əsaslanır. 
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Münasibətlərin əhatəli tənzimlənməsi və proseslərin müəyyən 
anlarda və şəraitlərdə radikal və liberal əsaslarla 
istiqamətləndirilməsi vəhdəti mövcud siyasi nizamın bazasını 
təşkil edir. Tənzimləmə proseslərində qarşılıqlı güzəştlər ortaya 
çıxdıqda və əsaslı mübarizə şəraitində proseslər həyata 
keçirildikdə yüksək nizamlama meydana gələ bilər.  

Hal-hazırda liberalizm  və yeni liberalizm baxışları, 
idealizm və realizm cərəyanları da insanların maraqlarının 
humanist və realist tərəflərini qeyd edirlər. Bu maraqların 
tənzimlənməsi prosesləri yenə də davam etməkdədir. 
Maraqlardan irəli gələrək münasibətlər tənzimlənməyə məruz 
qalır. Münasibətlər tənzimləndikcə də subyektlər və onların 
fəaliyyəti sistemə cəlb edilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
sistemlilik hətta ailə-məişət münasibətlərində və digər gündəlik 
münasibətlərdə də mövcud olur. Münasibətlərin ritmik və 
dövrü xassəsi elə münasibətlərin sistemliliyini meydana gətirir. 
Münasibətlərin qaydaları elə mexanizmləri formalaşdırır. 
Təkrarlanan qaydalar, əməl yolları, gündəlik vərdişlər elə 
mexanizmləri yaradır. Bütün münasibətlər sferalarında məhz 
tənzimləyici tərəflər mövcud olur.1  

 
Münasibətlərin tənzimlənməsi zərurətlərini n əzəri 

baxımdan aşağıdakı əsaslarla ümumiləşdirmək olar: 
 
-maraqların çoxluğundan irəli gələrək münasibətlərin 

sahələrinin çoxluğu amili;  
-münasibət daşıyıcı elementlərin, subyektlərin çoxluğu və 

daima artan prosesinin olması; 
-münasibət sahələrinin çoxluğu və çoxluq arasında 

əlaqələrin yaradılması; 

                                                 
1 Münasibətlərin sistemli əsaslarla tənzimlənməsinə dair bir qədər əhatəli 
oxumaq üçün, bax- E.M.Nəsibov. Münasibətlərin balanslaşdırılması 
(dövlətdaxili siyasətdə və beynəlxalq aləmdə). Dinamik inkişaf; sabitlik; 
sülh (dünya sülhü). I CİLD. Bakı: “Elm və Təhsil”, 2012, 550 səh.) 
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-münasibət sahələrində “pay bölgüsü” prinsiplərinə 
müvafiq olaraq hər bir münasibət daşıyıcısının marağının təmin 
edilməsi zərurəti; 

-münasibət daşıyıcıları arasında nisbi tarazlıq vəziyyətinin 
yaradılması zərurəti; 

-münasibət daşıyıcıları arasında maraqların kəskin 
toqquşmlarına yol verməmək baxımından; 

-münasibətlərin tənzimlənməsi yolu ilə resurslardan 
səmərəli istifadə edilməsi zərurəti; 

-münasibət sahələri arasında əlaqəli vəziyyətlərin 
yaradılması və razı qalmaq prinsipinin tətbiqi yolu ilə 
hərəkətlərin (davranışın) yumşaldılması və sabitlik və sülhün 
əldə edilməsi zərurəti; 

-münasibətlərin tənzimlənməsi yolu ilə münasibət daşıyıcı 
elementlərin yüksək səviyyədə xidmətinin təşkil edilməsi 
zərurəti; 

-münasibətlərin tənzimlənməsi yolu ilə əlaqələrin iyerarxik 
qaydada asılılığının müəyyən edilməsi zərurəti; 

-münasibətlərin tənzimlənməsi yolu ilə hərəkətlər 
trayektoriyasında (münasibətlər trayektoriyasında) asılılığın, 
bağlılığın yaradılması zərurəti; 

-münasibətlərin tənzimlənməsi yolu ilə dövlət adlanan 
coğrafi-siyasi məkanda və həmin məkandan kənarda 
bütövlüyün (vahid münasibətlər sahələrinin) yaradılması 
zərurəti; 

-münasibət sahələri arasında elementlərin rəvan 
keçiciliyinin təmin edilməsi zərurəti və s. Ümumiyyətlə, saysız 
qaydada əsas göstərmək olar.  

Nizamlı münasibətlər məhz inkişafın əsaslarını yaradır və 
inkişafa təkan verir və istiqamətləndirir. Burada vahidlik 
prinsipi ümumi enerjinin formalaşmasını ortaya çıxarır. 
Nizamlı münasibətlər cəmi və münasibətlərin mühit 
çərçivəsində yuxarıya və ətraflara doğru genişlənməsi məhz 
cəmiyyətin inkişafını zəruri edir və şərtləndirir. İnkişaf yalnız 
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münasibətlər bağlılığından yarana bilir ki, bu bağlılıq sayəsində 
də enerji yaranır. Enerji sahələri kompleksi təbii şəkildə 
vasitələrə (obyektlərə) təsir imkanlarını genişləndirir. Nəticədə 
inkişaf üzə çıxır.1 

Elə proseslərin özlərinin və prosesi yaradan subyektlərin 
cəmləşməsi, toplaşması və cəmləşən elementlər arasında 
müvafiq qaydaların yaradılması məhz nizamlama demək olur 
ki, bu da demokratik cəmiyyətlərə xas olan əsas xüsusiyyətə 
çevrilir.  

 
 
Siyasət qurumlarının t əsnifatının əsasları və nizamlama 
zərur əti 
 
Təsnifat tərkib etibarilə forma və məzmun (zahiri və daxili 

mahiyyəti) baxımından seçimi özündə əks etdirən prosesdir. 
Təsnifat (seçim) həyatın bütün sahələrində baş verir və hətta 
proseslərin özləri də kəmiyyət etibarilə və sahələr üzrə fərq 
baxımından təsnif olunurlar. Proseslərin dərəcələnmələri, eləcə 
də sahələr üzrə ayrılmalarının özləri də təsnif olunma 
deməkdir. Təsnifat ona görə həyata keçirilir ki, ayrı-ayrı 
sahələr üzrə vəzifə və səlahiyyətlərə malik olan subyektlər, 
mənbə və obyektlər müəyyən edilə bilsin. Təsnifat həm də 
müəyyən trayektoriyalar üzrə pay bölgüsü prinsiplərinə əsasən 
maraqların paylaşdırılmasını təmin etmək məqsədilə həyata 
keçirlir. Təsnifatda elementlər və proseslər qruplaşdırılır. 
Təsnifat nəticəsində strukturlaşma prosesləri həyata keçirlir. 
Sahələr ixtisaslaşdırılır. Proseslər sayəsində elementlərin 
təsnifatı prosesləri reallaşdırılır. Bundan da proseslərin özləri 
seçimə məruz qalır. Seçim nəticəsində sahələr meydana gəlir. 

                                                 
1 Dövlətin və cəmiyyətin siyasi inkişafı ilə bağlı olaraq əlavə fikirl ər üçün, 
bax,- Nəsibov E.M. Siyasət (nəzəriyyələr, mövqelər, baxışlar, təhlill ər, 
ideyalar, təklifl ər, proqnozlar) elmi və elmi-publisistik məqalələr toplusu. II 
CİLD, Bakı, “Elm və təhsil”, 2010, 600 s. 
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Sahələr üzərində maraqlar formalaşır. Seçim həm müxtəlifliyi, 
həm də rəngarəngliyi meydana gətirir. Eləcə də məkan 
üzərində elementlərin fərq amili baxımından fərqli məkanları 
formalaşdırır. Seçim sayəsində hər bir vəzifənin funksiyası, 
bundan irəli gələrək vəzifə təlimatları müəyyən edilir. Seçim 
əsasən insanların istək və iradələrinə müvafiq olaraq həyata 
keçirilir. Təbii olaraq da, insanların gözləmədiyi hallarda və 
şəraitlərdə və gerçəklikl ər, reallıqlar ortaya çıxa bilir. Seçim 
həyatın gedişatında fərqli prosesə çevrilir. Fərqli proseslər də 
fərqli maraq nümayiş etdirən subyektin, elementin fərqli iştirak 
xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Seçim sayəsində güclü və zəif 
tərəflər müəyyən edilir və iki tərəf arasında baş verən əlaqələr 
və bağlılıq da öz növbəsində pill əli tabeçiliyi  meydana gətirir. 
Seçim fərqləri, rəngarəngliyi formalaşdırmaqla onlar arasında 
vəhdəti və kompleksi meydana gətirir. Məhz seçim 
proseslərinin özləri də nizamlama prosesidir və nizamlama 
sayəsində fərqli xüsusiyyətləri özündə əks etdirən tərəflər 
meydana gəlir. Tərəflərin məsuliyyət məsələləri və öhdəlikl əri 
də eləcə də seçim sayəsində formalaşır. Onlar arasında 
münasibətlərin və əlaqələrin tərzindən, kəmiyyət və 
keyfiyyətindən də idarə edən və idarə olunan tərəflər 
formalaşır. Nizamlama da seçilənləri və fərqli keyfiyyətlərə 
malik olanları ortaya çıxarır.  
Əvvəlcə qeyd edildiyi kimi, cəmiyyətin üzvləri olan 

insanlar, ölkə anlayışında və beynəlxalq səviyyədə xalqlar 
(xalqları beynəlxalq ictimaiyyətin, beynəlxalq cəmiyyətlər 
birliyinin tərkib elementi, element birləşməsi adlandırmaq 
olar) özünəməxsus qaydada maraq nümayiş etdirirlər. 
Maraqların müxtəlif məkanlarda və məqamlarda fərdi və 
kollektiv şəkildə təmin edilməsi əsas məqsədə çevrilir. 
Subyektlər öz maraqlarını təmin etmək üçün vasitələrə, 
əşyalara təsirlər edirlər. Təsirlər edərkən onları forma və 
məzmun dəyişmələrinə, eləcə də kəmiyyət dəyişmələrinə 
məruz qoyurlar, öz iradə və istəklərinə tabe edirlər. İnsanlar öz 
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maraqları üçün əşyaları özlərinin maraqlarına müvafiq forma 
və məzmuna salırlar. Təsir fərqlərindən də proses fərqləri 
aşkara çıxır. Bu addımla, hərəkətlərlə elementləri təsirə və 
qarşılıqlı əlaqələr vəziyyətlərinə məruz qoyurlar. Həmin 
elementləri müvafiq məkanlara cəlb etmiş olurlar və məkanlar 
arasında fərqli fəaliyyət xüsusiyyətləri də təsnifatı 
formalaşıdırır və piramidal struktura tabe olan siyasi sistemin 
tərkib elementlərinə, element birləşmələri olan yarım 
strukturlara və strukturlara çevrilirlər. (Qeyd: yarımstruktur 
dedikdə, əslində, bu anlayışın əks olunduğu varlığa da bütöv 
şəklində baxmaq lazımdır. Əslində, struktur elə bütöv bir 
sistemdir, fəaliyyət nəticələri vardır. Bu, elə bir sistemdir ki, 
fəaliyyətində digər strukturla sıx əlaqə mövcuddur və onsuz 
böyük struktur ola bilməz. Bu baxımdan da yarımstruktur 
dedikdə, struktur birləşmələrindən ibarət olan böyük bir 
strukturun tərkib hissəsi kimi qəbul etmək lazımdır. 
Yarımstruktur böyük strukturların ümumi fəaliyyətində 
müəyyən bir yetkin-bütöv fəaliyyəti həyata keçirir. 
Yarımstrukturun fəaliyyətində sistemli nəticələr əldə edilir. 
Qeyd olunduğu kimi, yarımstruktur da bütöv olur və böyük 
strukturun ümumi fəaliyyətinin müəyyən bir lokal və regional 
funksiyasını yerinə yetirir. Məsələn, hər hansısa bir nazirlik 
və komitənin idarəsi, nisbətən müstəqil fəaliyyət göstərən 
qurumu olur. Lakin bu idarənin fəaliyyəti ümumi nazirlik 
fəaliyyətinin tərkib hissəsidir. Eləcə də regional idarəetmə 
qurumları da tam fəaliyyətin tərkibində olan yerli tamdır 
(bütövdür). Bu baxımdan da yarımstrukturu əslində bütöv və 
böyük olan struktur tərkibində axtarmaq 
məqsədəmüvafiqdir). Cəmiyyətdə insanların ümumi maraqları 
(bütün insanlar bioloji varlıqlar olaraq ümumi maraq 
göstərirl ər. Burada universal məzmun kəsb edən ehtiyac və 
tələbat var. Bu tələbat hər kəsi vahid maraq mərkəzində 
birləşdirir)  və hər bir şəxsin fərdi marağı mövcud olur. (Qeyd: 
əslində universal maraq fərdi maraqların zənginləşməsinə 
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xidmət edir). Maraq müxtəlifliyind ə bir tərəfdən bioloji fərq 
amili əsas rol oynayır, digər tərəfdən də əmək sahələri (peşə 
maraqları) əhəmiyyət kəsb edir. Əmək sahələrinin müxtəlifliyi 
və fərqliliyi, həmçinin vəhdəti insanların ümumi maraqlarının, 
onun daxilində də fərdi maraqlarının təmin edilməsinə yönəlir. 
Əmək sahələri üzrə maraqlar insanların bioloji və sosial, 
ictimai və siyasi maraqlarını böyüdən vasitəyə və sahəyə 
çevrilir. Məsələn, yüksək dövlət postu tutan şəxsin marağına 
həm də siyasi maraq aid ola bilir. Bu onun fəaliyyəti il ə, əmək 
peşəsi ilə bağlıdır. Dövlət rəhbəri öz fəaliyyətinin məzmunu 
baxımından siyasi maraq nümayiş etdirən tərəfə çevrilir. Əmək 
peşəsi bu baxımdan insanları sosial varlığa çevirən əsas 
vasitələrdən biri hesab edilməlidir. Cəmiyyətdə öz düşüncə 
potensialına görə fərqlənən-seçilən və bu qabiliyyətinə görə 
cəmiyyətə təsir göstərən və bununla da şəxsiyyətə çevrilən 
fərdin, məsələn, tanınmış elm və ictimaiyyət xadiminin, 
incəsənəti təmsil edən şəxsin və s. ictimai məsuliyyəti və 
öhdəliyi onun ictimai mövqeyinə görə daha böyük olur və 
geniş məna kəsb edir. (Qeyd: insanların özlərini sosial varlıq 
kimi təsdiq etmələrinə həmçinin onların ailə-məişət 
münasibətləri də təsir göstərir. Təhsil və elm müəssisələri, 
ümumilikdə insanların toplaşdığı və ictimai məqsəd kəsb edən 
toplumların, birliklərin hamısı insanları sosial varlığa, həm də 
fərdləri şəxslərə və şəxsiyyətlərə çevirən vasitələrdir, 
mərkəzlərdir).  Maraq müxtəlifliyi c əmiyyətdə və beynəlxalq 
aləmdə təbii olaraq qruplaşmanı, ixtisaslaşmanı və sahələrə 
bölünməni zəruri edir. Bununla yanaşı, qeyd etmək olar ki, bir 
və ya bir neçə sahənin əlaqəli olaraq inkişafı məqsədilə mütləq 
şəkildə başqa, təkanverici sahələrin də təşkil edilməsi zərurətə 
çevrilir. Baza mərkəzlərdən köməkçi, alt mərkəzlərdən üst 
mərkəzlər ortaya çıxır. Bunlar müxtəlif v ə eyni zaman və 
şəraitlərdə bir-birilərinə xidmət edir. Sahələr çoxluğu və 
vəhdəti bir tərəfdən ziddiyyət və fərqlilik əsasında inkişafı və 
rəqabəti meydana gətirir, digər tərəfdən də sabitlik və ictimai-
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siyasi təhlükəsizliyi zəruri edir. Məsələn, belə hesab etmək olar 
ki, cəmiyyətlər müxtəlif t əbəqələrdən ibarətdir. Bütün 
təbəqlərdə mübarizələr həyata keçirilir. Mübarizələr inkişafı 
üzə çıxarır, inkişaf nəticəsində maddi və mənəvi tələblər 
ödənilir və cəmiyyətdə sabitlik meydana gəlir. Mübarizə edən 
tərəflər arasında kompromislik meydana gəlir və gücün 
birləşdirilməsi prosesləri yaşanır.  

Bununla bərabər, cəmiyyətdə ayrı-ayrı təbəqənin (məsələn, 
uşaq, yeniyetmə və gənclərin maraqları, orta yaşlı, ahıl və 
qoca yaşlı insanların maraqları; eləcə də qadınların və 
kişilərin maraqları) də maraqları siyasətin ayrı-ayrı 
istiqamətlər üzrə həyata keçirilməsi zərurətini üzə çıxarır. 
Siyasət qurumları öz fəaliyyət funksiyalarına və fəaliyyət 
məzmununa görə təsnif edilirlər. Təsnif olunma isə onların 
həm də güclərinə görə aparılır. Məsələn, dövlətin elm və təhsil, 
idman, səhiyyə və mədəniyyət, sosial sahələr, hərbi və dövlət 
müdafiəsi, ictimai və siyasi təhlükəsizlik, iqtisadiyyat-istehsal, 
istehlak və ticarət və s. sahələri; beynəlxalq iqtisadi, humanitar 
və elmi əlaqələr üzrə siyasəti həyata keçirən sahələri vardır. Bu 
sahələr həm baza, həm də üst qat (burada həm də köməkçi) 
rolunu oynayırlar. (Qeyd: köməkçi sahələr və köməkçi 
qurumların fəaliyyəti baza sahələrin nüfuzunu ortaya çıxarır 
və onun təsir imkanlarını böyüdür. Məsələn, böyük bir 
transmilli korporasiyanın işçilərinin sayı çoxalarsa, maliyyə 
yardımı göstərdiyi layihələr çox olarsa, özünün həyata 
keçirdiyi ictimai və sosial layihələrin miqyası böyük olarsa, 
bu anda həmin transmilli korporasiyanın təsir məkanları da 
böyük olar və onların cəmiyyətlərə və siyasi hakimiyyətlərə 
təsir imkanları da artar). Baza sahələr əslində üst sahələrin 
təmin edilməsinə əsaslanır. Hər bir sahə, əslində digər sahə 
üçün şərtl əndirici, t əkanverici rolu oynayır. Məsələn, sosial 
sahələr üst sahələr olduğu üçün, bu sahələrin təmin edilməsi 
məqsədilə mütləq şəkildə istehsalat baza sahələri 
yaradılmalıdır. Elementlərin və proseslərin təsnif olunmasından 
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seçmə amili ortaya çıxır və funksiya yerinə yetirmək 
baxımından güclü tərəf, mərk əz rolunu oynayan sahə və 
obyekt, eləcə də subyekt meydana gəlir. Səlahiyyət sahələri, bu 
baxımdan sfera və daxili zənginliyi başlıca olaraq subyektlərin 
mərkəzi və ətraf, əsas və köməkçi məzmununu müəyyən edir. 
Subyektlərin qarşılıqlı əlaqəsi isə nizam qaydalarını ortaya 
çıxarır və problemlərin mövcudluğu nizam məsələsini zəruri 
edir. Sahələrin təsnif olunması əslində nizam əsasında 
mexanizm qaydalarının mövcudluğunu ortaya çıxarır. Nizam 
özü isə maraqların nisbi və şərti əsaslarla bərabər bölünməsini 
təmin edir. Sahələrin təsnif olunması maraq zənginliyini təmin 
edir. Sahələrin sayı çox olduqda maraq elementlərinin və 
obyektlərinin sayı da çox olur. Çünki elementlərə təsir amili və 
istiqamətləri çoxalır. Təsirin çoxalmasından da qüvvələr artır 
və elementlərin birləşməsi, parçalanması prosesləri güclənir. 
Münasib trayektoriyalar üzrə baş verən bu proseslər sayəsində 
də ardıcıl və dinamik inkişafa nail olunur. Sahələrin təsnif 
olunması təbii şəkildə inkişafı üzə çıxarır. Təbii proseslərin 
tənzim olunması isə elementlər arasında ardıcıl inkişafı zəruri 
edir. İnkişaf bu baxımdan, yalnız eyni yox, müxtəlif məzmun 
və formaya malik olan subyektlərin qarşılıqlı vəhdətindən 
meydana gələn mənzərəyə çevrilir. (Qeyd: təqribi və şərti 
olaraq eyni gücə malik olan elementlər birl əşməklə yanaşı, 
həm də, bunlardan hər biri öz ətrafına elementlər cəlb edə 
bilir. Ümumiyyətlə, rəqabət daha çox bir-birindən az 
fərqlənən, oxşar və ya da eyni olan subyektlər arasında baş 
verir. Böyük dövlətlər arasında baş verən rəqabət 
mübarizəsini buna nümunə göstərmək olar). Sahələrin təsnif 
olunması fərqli səlahiyyət (sahələr üzrə böyükdən kiçiyə 
doğru) və öhdəliyi (sahələr üzrə geniş və məhdud öhdəliyi)  
ortaya çıxarır.  

Sahələr öz funksiyaları baxımından təsnif olunurlar. 
Sahələr arasında əlaqəlilik nizamlama zərurətini üzərə çıxarır. 
Nizamlama zərurəti də nizamlama qaydalarını yaradır və güc 
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tərəfi  anlayışını meydana gətirir. Güc tərəfi səlahiyyəti 
müəyyən edir və ətrafına elementlər cəlb etməklə daha da 
güclənir. Eyni zamanda güc tərəfləri ətraf elementlər üçün 
qaydalar müəyyən edirlər və qaydalarla həmin ətraf elementləri 
özlərinə tərəf çəkirlər, öz orbitlərində saxlayırlar. Nizamlama, 
yəni şərait və məkana görə, tələbatların miqyasına əsasən 
sıralara düzmə, təbii şəkildə elementlər arasında bağlılığı və 
bundan irəli gələrək vəhdəti təşkil edir. 

  
Siyasət qurumlarının təsnif olunmasının və 

nizamlanmanın aşağıdakı zəruri əsaslarını ümumiləşdirilmi ş 
şəkildə qeyd etmək olar: 

 
-dövlətin daxili v ə xarici siyasətinin ayrı-ayrı 

istiqamətlərinin nizamlanması məqsədilə müəyyən funksiya 
yerinə yetirən və əsaslı gücə malik olan səlahiyyətli 
qurumların formala şması zərur əti. Bu anda vəzifə və 
səlahiyyət baxımından təsnifetmə meydana gəlir; 

-dövlətin daxili v ə xarici siyasət istiqamətləri arasında 
uzlaşmanı təmin etmək və vəhdət yaratmaq zərur əti. Dövlət 
öz daxili siyasətini xarici siyasəti il ə tamamladıqda dövlətin 
müdafiəsi güclənir və potensialı artır, sahələrarası inteqrasiya 
və əhali miqrasiyası, emiqrasiyası hesabına inkişaf tempi 
sürətlənir; 

-cəmiyyətin ayrı-ayrı t əbəqələrinin f əaliyyətini 
normalarla nizamlamaq zərur əti. Fərqlər nizamlamanın fərdi 
və ümumi xüsusiyyətlərini aşkarlayır; 

-cəmiyyətin f ərqli maraq nümayi ş etdirən şəxslərinin 
maraqlarını ödəmək və maraqlar arasında təkmil əlaqələri 
yaratmaq zərur əti; 

-dövlətin siyasət həyata keçirdiyi sahələr arasında 
iyerarxik əlaqələri yaratmaq zərur əti. Hesabatların verilməsi 
və qərarların qəbul edilməsində tərəflər müəyyən edilir; 
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-cəmiyyətin ayrı-ayrı sahələrini h ərəkətə gətir ən gücün 
formalaşdırılması və bu güclər arasında nizamlama 
proseslərini yaratmaq zərur əti. Güc mərkəzlərinin bir-
birindən asılılığı həm qarşılıqlı məsuliyyəti meydana gətirir, 
həm də qarşılıqlı öhdəliyi üzə çıxarır; 

-cəmiyyətin daxilind ə rəngarəngliyi t əmin etmək və 
ziddiyyətlərdən, müxtəliflikl ərdən cəmiyyəti və dövləti 
inki şaf etdirmək zərur əti. Dövlət tərəflərin qarşılıqlı 
fəaliyyəti, mübarizələri sayəsində bütöv varlıq kimi qalır və 
güclənir. Dövlət hüquqi tənzimləmə sahələrini 
genişləndirməklə özünü inkişaf etdirmiş olur; 

-insanların maraqlarının əks olunduğu sahələr-ail ə-
məişət sahələri, ictimai-sosial sahələr, əmək fəaliyyəti və 
təhsil-tədris sahələri, siyasət sahələri arasında nizamlı 
prosesləri t ənzimləmək zərur əti; 

-cəmiyyətdə müəyyən təsirlərə malik ola biləcək fiziki 
və hüquqi şəxsləri formala şdırmaq zərur əti.  Dövlət insan 
potensialını formalaşdırmalı və ondan səmərəli qaydada 
istifadə etməlidir; 

-cəmiyyətdə baş verən prosesləri sahələrə ayırmaq və 
imkanları f ərqli qaydada formalaşdırmaq və fərqli 
imkanlardan və potensialdan (resurslardan) seçmə üsulu ilə 
dəyərl ənmək zərur əti  və s.  

 
Siyasət mərk əzlərinin formala şması və siyasətin güc 
mərk əzləri (siyasi nizamı təmin edən qurumlar) 
 
Əvvəlki başlıqlarda bu məsələlərə toxunuldu və bir qədər 

də geniş şəkildə izah etmək məqsədəuyğun olar.  
Siyasət mərkəzlərinin formalaşması və güc mərkəzlərinin 

yaradılması maraqların vəhdəti (bütövlüyü, universallığı və 
hətta burada fərdiliyini birg ə qaydada təmin etmək) 
zərurətindən və bunun üçün maraq nümayiş etdirən tərəflərin 
iştirak və fəaliyyət, ümumiyyətlə, əmək münasibətləri və digər 
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sosial əlaqələr vəhdətindən ortaya çıxır. Siyasət mərkəzlərinin 
formalaşması bir tərəfdən dövlətin və cəmiyyətin əlaqəli 
şəkildə inki şafına, digər tərəfdən isə dövlətin 
özünümüdafiəsinə əsaslanır. Özünümüdafiə elə inkişafı zəruri 
edir və sistemli nizamlamanı ortaya çıxarır. Özünümüdafiə 
zərurəti həm də obyektlərə, vasitələrə real əsaslarla, rasional 
qaydada təsir imkanlarını meydana gətirir. Özünümüdafiə 
siyasəti maraqların təmin edilməsinə istiqamətlənir. Məsələn, 
dövlətlər proteksionizm siyasəti həyata keçirməklə yerli 
istehsalın inkişafını qarşılarına məqsəd kimi qoyurlar. 
Özünümüdafiə siyasəti eləcə də gələcək nəzəri strategiyaların  
müəyyən edilməsi üçün təşkil edilir. Ayrı-ayrı sahələr üzrə 
siyasət mərkəzlərinin formalaşması prosesləri bir tərəfdən 
həmin sahələrin tənzimlənməsi məqsədilə həyata keçirilirsə, 
digər tərəfdən də ümumi siyasət sisteminin əlaqəli struktur 
vahidini yaradır və ümumsiyasət müstəvisinin tərkibi olur. 
Siyasət müstəvisinin tərkib müstəviləri cəmi də ümumsiyasət 
sisteminin rəngarəng fəaliyyət tərkibini təşkil edir. Piramidal 
strukturun tərkib hissələrini və strukturlarını buna nümunə 
göstərmək olar.  

Hesab etmək olar ki, istənilən sistemin, xüsusilə insanlar 
arasında əlaqələr və münasibətləri əks etdirən ictimai-siyasi 
sistemlərin mərk əzi aparıcı qüvvələri (mərk əzi subyektləri-
baş subyektləri) mövcud olur. Məhz bu qüvvələr  ətraf 
elementləri öz tərəflərinə çəkirlər və sistemlilik və bütövlük 
yaradırlar. Mərkəzi qüvvələr öz ətraflarında şaxəli qaydada 
mərkəzlər şəbəkəsini formalaşdırırlar. Nizamlama prinsipləri 
üçün mütləq şəkildə mərk əzi qüvvələrin olması (burada 
ətraflara paylayıcı və mərkəzə cəlbedici qüvvələr) zəruri amilə 
çevrilir. Mərkəzi qüvvə subyekti məhz ətraf elementləri öz 
tərəflərinə çəkməklə həm onlardan ibarət güclü sistem təşkil 
edirlər, onlardan faydalanırlar, öz güclərini onların güc 
birliyində də görürülər, həm də həmin elementlərə dəstək 
olmaqla, onları gücləndirirlər. Bu baxımdan mərkəzi 
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hakimiyyətin yerli hakimiyyət qüvvələri il ə qarşılıqlı asılılılıq 
fəaliyyətlərini (tabe edən-tabe olan tərəf, istiqamət verən-
istiqamətlənən tərəf və s. formasında) buna nümunə göstərmək 
olar. Mərkəzi hakimiyyət yerli hakimiyyətə səlahiyyət verir ki, 
müvafiq imkanlardan istifadə edə bilsin və öz səalhiyyət 
dairələrində elementlərə-ünsürlərə, subyektlərə təsir göstərə 
bilsin. Yerli hakimiyyətin fəaliyyətinin mövcudluğu mərkəzin 
yerlərdə zəncirvari və şəbəkəli hakimiyyətini, nüfuzunu və 
təsirlərini yaradır. Sistem bütövlüyü və vahidliyi də öz 
növbəsində vahid enerji mənbəyi rolunu oynayır. Mərkəzi 
subyektlər baza fəaliyyət subyektləri hesab edilirlər və ətraf 
subyektləri öz tərəflərinə çəkirlər. Bununla da istər məkan 
baxımından, istərsə də daxili məzmun etibarilə mərkəz və 
periferiya subyektləri, alt və üst subyektlər (pilləkənin aşağı və 
yuxarı pillələri)  formalaşır. Formalaşma prosesləri şaxəli 
trayektoriyalar üzrə baş verir və trayektoriyalar arasında 
uyğunluq və uyğunsuzluq prinsiplərinə müvafiq olaraq keçidlər 
meydana gəlir. Formalaşma zamanı həm nizamlama 
(nizamasalmanı təqribi bərabərlik əsasında münasibətlərin və 
hərəkətlərin müəyyən məqamlarda və şəraitlərdə riyazi 
ölçmələrə tabe olması, tabe etdirilməsi prosesləri kimi də 
anlamaq olar) həyata keçirilir, həm də strukturların özləri də 
nizamlama (nizamasalma) funksiyasına malik olurlar. 
Beləlikl ə, hesab etmək olar ki, siyasət sistemləri h əm daxilən 
tənzimlənmə nəticəsində formalaşdırılan, həm də müəyyən 
sahələri t ənzim edən subyektlərdən təşkil edilmi ş bir 
kompleksdir ki, burada da daima müəyyən trayektoriyalar 
üzrə hərəkətlər formala şır.  

Mərkəzlərin yaradılması zərurəti əsas etibarilə zəncirvari 
qaydada təsir mərkəzlərini və şəbəkələrini formalaşdırmaq 
ehtiyaclarından meydana gəlir. Təsir şəbəkələri mərkəzləri də 
öz növbəsində məkanları əhatə etməklə zəncirvari prinsiplərlə, 
iyerarxik əsaslarla təsir mühiti və zonasını yaradırlar. Bununla 
da geniş bir məkanda piramidal trayektoriya üzrə baza və 
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köməkçi mərkəzlər meydana gəlir. Baza mərkəzlər öz 
piramida xəttində siyasət müəyyənedici funksiya yerinə 
yetirirlər, köməkçi mərkəzlər isə həmin siyasətin icrası ilə 
məşğul olurlar. Proseslər də buna uyğun olaraq həyata keçirilir. 
Baza və köməkçi proseslər mövcud olur. Baza proseslər 
şaxələndikcə öz böyük tərkibini azaldır, kəmiyyətini isə ayrı-
ayrı trayektoriyalar hesabına çoxaldır. Parçalanmalardan 
formalaşan cəm isə böyüyür. Bu, əsasən strukturlar arasında 
funksiya bölgüsü mənasını verir.  

Piramidal struktur siyasətin müəyyən edilməsi və icrası ilə 
xarakterizə edilən hərəkətlər cəmindən ibarətdir. Burada 
hərəkətlər şərtləndirici əhəmiyyət kəsb edir. Bir hərəkət digəri 
üçün həm şərtləndirici rolu oynayır, həm də başlanğıca çevrilir. 
Bir addım atıldıqda digəri də atılmalı olur və yeni məzmun 
ortaya çıxır. Buradan da nizam qaydalarının tətbiqi prosesləri 
təbii olaraq formalaşır. Buradan da belə bir prinsip üzə çıxır ki, 
siyasətin sistem mahiyyət kəsb edən bütün tərəfləri 
nizamlama ilə həyata keçirilir.  Nizamsız siyasət xaotik 
vəziyyətdir ki, bu da destruksiya nəticələrini verir. Dinamik 
inkişaf, sülh, sabitlik əsas etibarilə nizamlama ilə bağlıdır ki, 
nizamlama proseslərində də elementlər müəyyən 
qanunuyğunluqlarla hərəkət vəziyyətinə gətirilirl ər. Nəticəsi isə 
səmərəli və faydaverci olur.1  

Mərkəzlərarası əlaqələr və bağlılıq dövlət siyasətinin  
şəbəkəli sahələrini meydana gətirir. Mərkəzlərarası əlaqələr və 
bağlılıq dövlət siyasətinin vahidliyini v ə bütöv məzmununu 
formalaşdırır. Dövlət məhz öz əraziləri çərçivəsində və 
ərazilərindən kənardan struktur əhəmiyyət kəsb edən siyasətlə 
özünü bütöv halda təsdiq etmiş olur. Dövlət siyasətinin (həm 
daxildə, həm də xaricdə) başdan yanlara doğru paylanması 

                                                 
1 Siyasət mərkəzlərinin formalaşması və piramidal strukturların 
yaradılmasının nəzəri əsaslarına dair həmçinin baxmaq olar.- Nəsibov E.M. 
“Siyasətin tərkib hissələrinin hərəkət xüsusiyyətləri”, Bakı-“Elm və Təhsil”-
2010. 116 s. 
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nəticəsində dövlətin həm ümumi, həm də xüsusi tənzimləmə 
funksiyası formalaşır. Burada həm universallıq, həm də 
partikulyarlıq meydana gəlir. Dövlətin ümumi tənzimləmə 
funksiyasına normaların yaradılması və icrası ilə meydana 
gələn tələb və icradan, ümumi və xüsusi nəzarətdən, ümumi və 
xüsusi müşahidədən və s. kimi ibarət olan aktları aid etmək 
olar. Dövlətin konstitusiyası əsas universal tənzimləmə 
vasitəsidir. Qanunlar da (məsələn, seçki məcəlləsi, cinayət 
məcəlləsi, torpaq məcəlləsi və s.) aidiyyatı sahələr üzrə 
universal əhəmiyyət kəsb edir. Lakin burada həm də xüsusilik 
var. Bu qanunlar xüsusi hallara tətbiq edilir və özündə 
konkretliliyi əks etdirir. Dövlət hakimiyyəti ümumi və xüsusi 
hallarda həm konkret müşahidə (konkret hallar üzrə), həm də 
ümumi müşahidə həyata keçirir, qanunvericilik aktlarının 
icrasının vəziyyətini yoxlayır. Bu, dövlətin nəzarət 
funksiyasıdır. Dövlət bu tənzimləmə funksiyasını özünün ayrı-
ayrı sahələr və mərkəzlər üzrə təşkil etdiyi idarəetmə 
aparatları vasitəsilə yerinə yetirir. Hesab etmək olar ki, 
dövlətin ayrı-ayrı idarəetmə aparatları şəbəkəsi ümumi 
aspektdə universaldır, ayrı-ayrı tənzimləmə məsələlərində isə 
xüsusidir, konkretdir, fərdidir. Bu da onların üzərlərinə düşən 
funksiyalarla bağlıdır. Dövlətin idarəetmə aparatlarının ayrı-
ayrı istiqamətlər üzrə təşkil edilməsi hakmiyyətin 
bölüşdürülməsi prinsipindən ortaya çıxır.  

Tədqiqatçı Şahin Əliyev yazır: “Hakimiyyətin 
bölüşdürülməsi konsepsiyası dövlət hakimiyyəti quruluşunun 
əsası kimi çox mühüm yer tutur və dünya ölkələrinin 
əksəriyyətində dövlət hakimiyyətinin təşkilinin prinsiplərini 
müəyyən edir. Hələ keçmiş dövrlərin mütəfəkkirləri (Aristotel, 
Paduyalı Mərsili, C. Lokk və b.) deyirdilər ki, dövlətin 
fəaliyyəti yekcins deyildir və bir neçə fəaliyyət növünü-
qanunvericilik fəaliyyətini, qanunların icrasını, ədalət 
mühakiməsini özündə birləşdirir. Dövlətin müxtəlif orqanları 
onun fəaliyyətinin bu və ya digər növünün yerinə yetirilməsi 
üzrə ixtisaslaşır. Bu ideyalara əsaslanaraq XVIII əsrin fransız 
filosofu və tarixçisi Ş.Monteskye “hakimiyyətin 
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bölüşdürülməsi” nəzəriyyəsini yaratmış və bu da klassik 
nəzəriyyə kimi qəbul edilmişdir. Onun fikrincə, düzgün 
qurulmuş dövlətdə vahid hakimiyyət ola bilməz, əksinə bir-
birindən asılı olmayan üç hakimiyyət-qanunverici hakimiyyət, 
icra hakimiyyəti və məhkəmə hakimiyyəti olmalıdır. Bu 
hakimiyyət növlərinin bir orqanın və ya şəxsin əlində hər hansı 
bir şəkildə birləşdirilməsi mütləq mənafeyin unudulmasına, 
sui-istifadə təzahürlərinə aparıb çıxarır və şəxsiyyətin siyasi 
azadlığı ilə bir araya sığmır. Qanunverici və icra 
hakimiyyətinin bir əldə birləşməsi qanunun aliliyini pozur.”1  

Dövlətin siyasət mərkəzlərinin mahiyyəti əsasən idarəetmə 
zamanı üzə çıxır ki, bu idarəetmə də elə məhz sistemli 
tənzimləmədir və mərkəzin sistemli fəaliyyətidir. Qeyd edildiyi 
kimi, dövlət məkanlar və obyektlər üzrə öz siyasətini siyasəti 
yaradan və siyasəti icra edən mərkəzlərin köməyi il ə həyata 
keçirir. Bu mərkəzlər (mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti və yerli 
idarəetmə orqanları, məhkəmə orqanları və qanunverici 
orqanlar) başlıca olaraq öz aralarında əlaqələr yaratmaqla və 
yeni əlaqələr məzmununu ortaya çıxarmaqla dövləti təmsil 
edərək, dövlətin yerli və ixtisaslaşmış siyasətini təmin edirlər. 
Siyasətin müəyyən edilməsi (normativ aktlardan ibarət olan 
sənədlərin hazırlanması, qəbulu və təsdiqi) və icrası elə 
dövlətin əsas iki baza funksiyasıdır. Bu funksiyaların özləri də 
şəbəkə xarakterinə malik olur və iki baza funksiyası arasında 
həm də keçiciliyi yaradır və asılılıq formalaşır. Məsələn, dövlət 
bir tərəfdən ayrı-ayrı sahələr üzrə (məsələn, idxal-ixrac 
əməliyyatlarından tutulan dövlət rüsumları-gömrük vergisi- 
ilə əlaqədar olaraq qəbul edilən qanunlar; xidməti və 
diplomatik pasportlar haqqında qanunvericilik aktları), digər 
tərəfdən də ümumi məsələlər üzrə (məsələn, əhalidən yığılan 
ümumi gəlir vergisi haqqında qanunlar; ümumvətandaş 
pasportlarının verilməsi haqqında qanunvericilik aktları, hər 
kəsə müəyyən yaş dövründən etibarən şəxsiyyət vəsiqəsinin 

                                                 
1 Əliyev Ş. Prezidentlik institutu. Dərs vəsaiti. Bakı.-Bakı Universiteti 
nəşriyyatı, 1994., səh. 3. 
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verilməsi ilə bağlı qəbul olunan qanunvericlik aktları və s.) 
qanunlar (qanunvericilik aktları) qəbul edir. Bu qanunlar 
(qanunvericilik aktları) arasında uyğunluq təmin edilir və 
keçicilik, bağlılıq və şərtləndiricilik formalaşdırılır. Burada 
dövlət baş siyasət mərkəzi olmaqla həm ayrı-ayrı sahələr üzrə 
tənzimləmə funksiyasını yerinə yetirir, həm də ayrı-ayrı sahələr 
arasında uyğunluq üçün tənzimedici funksiyanı icra edir. 
Burada dövlətin ümumi və koordinasiyaedici funksiyasından 
ümumi dövlət siyasəti  formalaşır. Ümumiyyətlə, universallıq 
və fərdilik, konkretlik və xüsusilik məsələsinə daha çox 
qloballıq və lokallıq nöqteyi-nəzərdən yanaşmaq lazımdır və 
ayırd etmək məqsədəmüvafiqdir.  

Mərk əzlərin mövcudluğu səlahiyyət bölgüsünü və 
səlahiyyətli şəxslər arasında əlaqəlilik prinsipini ortaya 
çıxarır. Səlahiyyətlərin bölgüsü prinsipi də maraq nümayiş 
etdirən tərəflər arasında tənzimləyici, tənzimləmənin tərkibi 
olaraq lazımi anlarda məhdudlaşdırıcı və bu baxımdan da öz 
yerinə qoyucu funksiyanı yerinə yetirir.  

Siyasətin nizamlanması prosesləri və pozitivlik daima 
cəmiyyətdə inkişafı yaradır. Hər bir mərkəzin səlahiyyəti və 
vəzifə məzmunu və vəzifə öhdəliyi həmin mərkəzdə maraq 
nümayiş etdirən şəxslərdən formalaşır. Maraq nümayiş etdirən 
şəxslər arasında baş verən rəqabət mübarizəsi də öz növbəsində 
mərkəz tərəfindən inkişafa doğru istiqamətlənmiş siyasətin 
mövcudluğunu zəruri edir. Siyasət mərkəzləri şəxslərdən 
formalaşdığından burada idarəedən və geniş vəzifəyə və 
səlahiyyətlərə malik olan şəxslər də meydana çıxır. Bu şəxslər 
(məsələn, dövlət və hakimiyyət rəhbərləri, mühüm post 
tutanlar) siyasətin müəyyən edilməsində və qərarların qəbul 
edilməsində aparıcı funksiya daşıyırlar.  

 
Mövzunun birinci f əslində gələnimiş qənaətləri 

aşağıdakı bəzi müddəalarla əsaslandırmaq olar:  
 
-siyasət özü tənzimləmədir (tənzimedən və tənzimlənən 

aktlar cəmidir) ki, bu da elə idarəetmədir; 
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-siyasətdə iştirak edən tərəflər arasında nizam prinsipi 
cəmiyyətin inki şafına xidmət edir; 

-siyasət mərk əzlərinin t əsnifatı maraq müxtəlifliyind ən 
və nizamlama zərur ətindən ortaya çıxır; 

-siyasət -siyasəti istiqamətləndir ən və müəyyən edən, bu 
baxımdan da formalaşdıran mərk əzlər t ərəfindən yerinə 
yetiril ən aktdır; 

-rasional və sistemli idarəetmə elə düzənləmə deməkdir 
ki, bunun da nəticəsində elementlər və hadisələr müəyyən 
trayektoriya üzr ə qaydalarla düzülürlər; 

-siyasət mərk əzləri arasında əlaqələrin yaradılması 
inki şafın və bütövlüyün, maraqların tarazlı qaydada 
ödənilməsinin əsaslarıdır; 

-siyasət tənzimlənmə prosesi olaraq gücə tabedir, gücün 
fəaliyyətidir v ə güc elementi tərəfindən fəaliyyətin 
istiqamətləndirilm əsi və güclər arasında fəaliyyət bölgüsü 
elə idarəetmədir v ə nizamlamadır; 

-proseslər nizamlı olur v ə tənzimləmə tərəfləri d ə öz 
fəaliyyətlərini nizam əsasında qururlar və s.  

 
Qeyd edildiyi kimi, dövlətin fəaliyyəti həm öz sərhədləri 

daxilində əks olunur, həm də sərhədlərindən kənarda mövcud 
olur. Sərhədlərindən kənardakı fəaliyyəti həm beynəlxalq 
münasibətlər düzənini, həm də dünya düzənini  meydana 
gətirir. Dövlətlər öz sərhədlərindən kənarda xarici siyasət 
fəaliyyətlərini uzlaşdırdıqda, əlaqələndirdikdə, koordinasiya 
etdikdə beynəlxalq düzən, dövlətlər öz daxili məzmunları 
baxımından, bütövlükdə (daxili siyasətləri il ə birlikdə) əlaqələr 
və münasibətlər sahələrinə daxil olduqda isə dünya düzəni 
formalaşır. Dünya düzəni və beynəlxalq düzən dövlətlərin güc 
tərəfi  olaraq iştiraklarından meydana gəlir. Dünya düzəni və 
beynəlxalq düzən güclər vasitəsilə nizamlama əsasında 
formalaşır, formalaşma proseslərindən də nizam qaydaları 
meydana gəlir.  
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II FƏSİL: 
 

Dünya düzəni və geosiyasət-dünyanın  
idarəolunması qaydaları 

 
 
Xarici siyasət, beynəlxalq münasibətlər, geosiyasət və 
dünya düzəni anlayışları və anlayışların 
məzmunlarının qarşılıqlı vəhdəti 

 
Dünya düzəni və geosiyasət anlayışları dövlətlərin öz 

mövcudluqlarını təmin etmək və inkişaf etdirmək məqsədilə 
reallaşdırdıqları daxili və xarici siyasət fəaliyyətindən, o 
cümlədən xarici siyasət nəticəsində yaranan (xarici siyasətin 
özündən ortaya çıxan) beynəlxalq münasibətlərindən meydana 
gələn anlayışlardır. Dünya düzəni və geosiyasət beynəlxalq 
münasibətlərdə iştirak edən dövlətlərin öz maraqları uğrunda 
hərəkət fəaliyyətlərinin məkanını əks etdirən məzmundur. Həm də 
formadır. Dünya düzəni və geosiyasət dövlətlər arasındakı 
əlaqələrdə və münasibətlərdə daha çox güclülərin zəiflər üzərində 
idarəçilik (zəif, bu baxımdan kiçik və orta gücə malik olan, 
dövlətlərin güclü dövlətlər tərəfindən bu və ya digər formada 
idarəedilməsi qaydaları) prinsiplərinə əsaslanır. Geosiyasət 
coğrafi məkanlarda resursların qarşılıqlı təsirləri il ə yerinə 
yetirilən siyasətdirsə, dünya düzəni həmin geosiyasət daxilində 
idarəetmə prinsipidir. Eləcə də geosiyasəti özündə əks etdirən 
bütöv və əhatəli anlayışdır. Hər iki anlayış beynəlxalq 
münasibətlərdə müdafiə ehtiyacını və tələbatları ödəmək 
istiqamətində mövcud olan dövlət maraqları ilə bağlıdır. Daxili 
siyasətdə olduğu kimi xarici siyasətdə də dövlət öz maraqları üzrə 
hərəkət edir. Dövlətin maraqlarından onun məqsəd və mənafeyi 
formalaşır. Eləcə də dövlətin məqsədi və mənafeyi onda maraq 
əmələ gətirir. Bu istiqamətlər arasında mövcud olan qarşılıqlı 
şərtləndirici əlaqələr xarici siyasətin ümumi və konkret 
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istiqamətlərini, məqsədlərini müəyyən edir. Dövlətin bir tərəfdən 
beynəlxalq əlaqələr sferasında iştirakı, digər tərəfdən də ümumi 
mənafeyini təmin etmək istəkləri xarici siyasətin ümumi və konkret 
əsaslarını formalaşdırır. Dövlət beynəlxalq münasibətlər 
sferasında ümumi formada iştirak etməklə, həm də konkret 
məsələlər üzrə də maraq və məqsədə malik olur. Məsələn, 
dövlətlərin rəsmi olaraq tanınması onların ümumi maraqlarıdır. 
Bu həm də xüsusi maraq kimi qəbul olunmalıdır. İki dövlət 
arasında iqtisadi sahədə, diplomatik və digər sahələrdə (ayrı-ayrı 
sahələr üzrə) əlaqələrin qurulması isə ümumi olmaqla, həm də 
konkret addımlardır.  

Qeyd: dövlətlər beynəlxalq münasibətlərə ona görə 
qoşulurlar ki, bir tərəfdən öz daxili ehtiyaclarını ödəsinlər; 
qarşılıqlı əlaqələrdən əldə olunan resurslar hesabına inkişaf 
etsinlər; beynəlxalq birliyin aktiv üzvləri olsunlar və problemlərin 
həllindən kənarda qalmasınlar; ümumdünya siyasətindən 
faydalansınlar; digər tərəfdən, iştirak hesabına müdafiə 
olunsunlar; beynəlxalq birliyin dəstəyini qazansınlar; humanitar 
yardımlardan istifadə etsinlər; beynəlxalq ictimaiyyətin üzvləri 
olmaqla kömək və müdafiə hüquqları əldə etsinlər; güc mərkəzi 
kimi böyük təsiredici rola malik olsunlar və ya güc mərkəzinin 
geosiyasət sistemində-maraq dairəsi şəbəkəsində iştirak edərək 
müəyyən güc və təsirlərə malik olan elementlərə çevrilsinlər və s. 
Bununla yanaşı, beynəlxalq aləmdə iştirak dövlətin vəzifə və 
funksiyalarını böyüdür; məkanlar üzrə iştirakını genişləndirir; 
maraq trayektoriyalarını genişləndirir; qarşılıqlı nəzarət və təsir 
imkanlarını yaradır; beynəlxalq aləmdə demokratiyanın geniş 
yayılmasını təmin edir; beynəlxalq demokratiya prinsiplərinin 
formalaşmasını zəruri edir-bu o deməkdir ki, dünya siyasəti 
müstəvisində iştirak hər bir dövlətin və xalqın təbii hüququdur və 
s. Beynəlxalq münasibətlər dövlətləri bir-birin ə hərtərəfli şəkildə 
bağlayır və onlar arasındakı əlaqələrdə “sərhədlənmə”-h ər bir 
hərəkətin həddi var, “məhdudlaşma”-hərəkətlərin son hədlərinin 
şərti olaraq müəyyən edilməsi və s. prinsiplərini ortaya çıxarır. 
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Beynəlxalq münasibətlərdə iştirak dövlətlərin həm də 
məsuliyyətlərini böyüdür, öhdəliklərini artırır ki, bu da özlüyündə 
təkmil və müvafiq qaydalara malik olan beynəlxalq və dünya 
əlaqələri sistemlərini yaradır. Vəzifə və öhdəliklərin ortaya 
çıxması bir tərəfdən dövlətlərin geniş(ətraflı) iştirak etmək 
hüquqlarını yaradır, digər tərəfdən də onları məhdudlaşdırır və 
ziddiyyətləri ortaya çıxarır. Dövlətlər çox zaman öz maraqlarının 
genişlənməsi naminə qaydaları pozurlar və kənara çıxırlar. Bu da 
nəticədə birbaşa və ya da dolayı təsirlərdən törəyən münaqişələri, 
böhranları, mübahisələri, eləcə də müharibələri meydana gətirir. 
Dövlətlər həm də ona görə beynəlxalq əlaqələrə qoşulurlar ki, 
beynəlxalq səviyyədə birliklər və ittifaqlar yaratmaqla vəhdət 
təşkil etsinlər; beynəlxalq cəmiyyət-dünya cəmiyyəti qursunlar. 
Bütün xalqlar və insanlar arasında birlik yaradaraq onları 
ümumdünya cəmiyyətində, ümumdünya ailəsində birləşdirsinlər. 
İnsanlıq-bəşərilik amilini əsas götürməklə, mərkəzi ideoloji amil 
hesab etməklə, münasibətlərdə tarazlıq yarada bilsinlər və 
ümumdünya sabitliyini təmin edə bilsinlər. Ümumdünya sabitliyi 
üçün də birlikdə inkişaf edə bilsinlər və dəyərlərdən birgə 
yararlansınlar.  

Dövlətin ümumi iştirakı onun beynəlxalq münasibətlər 
sferasında mövcudluğunun ümumi sübutudur, şərtləndirici 
kateqoriyasıdır.  

Qeyd: dövlət istər çoxtərəfli, istərsə də ikitərəfli qaydada, öz 
istək və imkanlarından irəli gələrək, istənilən sahədə beynəlxalq 
münasibətlərə qoşula bilər. Ən əsası nəticə etibarilə, 
gerçəklikl ərin ortaya çıxması zamanı ədalətin pozulmamasıdır. 
Hələ 26 avqust 1789-cu il tarixli “İnsan və vətəndaş hüquqları 
Bəyannaməsi”nin dördüncü maddəsində yazılırdı ki, azadlıq 
ondan ibarətdir ki, başqasına zərər verməyən bütün hərəkətləri 
etmək olar: beləlikl ə, hər bir şəxsin təbii hüquqlarının yerinə 
yetirilməsinin yalnız o sərhədləri mövcuddur ki, hansılar ki, bu 
sərhədlər cəmiyyətin digər üzvlərinin də həmin hüquqlardan 
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istifadə etmələrini təmin edə bilir. Bu sərhədlər yalnız qanunla 
müəyyən edilə bilər.1  

Dövlətləri d ə beynəlxalq münasibətlərdə müəyyən 
sərhədləri olan məkanlarda sərbəst hərəkət edən subyektlər 
kimi q əbul etmək lazımdır. Dövlətlərin h ərəkət 
azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasında sərhədlər 
prinsipl ərinin t ətbiq edilməsi də məhz bu yanaşmadan irəli 
gəlməlidir. H ərəkətlərin sferasını isə beynəlxalq hüquq 
müəyyən edir. Münasibətlər, əlaqələr t ərəflərə əlavə 
hüquqlar və əlavə imkanlar verə bilər ki, bu da özlüyündə 
tərəflərin daxili imkanlarının artmasına g ətirib çıxarar. 
Dövlətin məhz beynəlxalq münasibətlər sferasında 
iştirakının ba şlıca məqsədi də ehtiyacları ödəməkdən və 
inki şaf etmək marağından ibarətdir. Ümumiyy ətlə, 
beynəlxalq münasibətlər sahəsi daxilən çox genişdir v ə 
elementlərin, onların (məsələn, subyektlərin) h ərəkət 
istiqamətlərinin əlavə edilməsi baxımından kifayət qədər 
boş məkandır. Yəni normal əlaqələr üçün yerlər məhdud 
deyil. Bu baxımdan iki dövlət arasında, hər bir dövl ətin 
imkanlarına müvafiq olaraq, istənilən sahədə beynəlxalq 
münasibət yarana bilər. Lakin o münasibətlər qadağan 
edilir ki, iki dövl ətin imzaladığı sənəd nəticə etibaril ə, 
birbaşa və ya da dolayı yolla üçüncü tərəfin və beynəlxalq 
ictimaiyyətin mənafeyinə zidd olur. Məsələn, imzalanan 
sənəd üçüncü tərəf dövlətin daxili sahələr və beynəlxalq 
münasibətlər üzr ə normal fəaliyyətinə zidd olduqda və 
sənədin icrası həyata keçirildikd ə etirazlar ortaya çıxır, 
bundan da irəli gələrək mübahisələr, münaqişələr, 

                                                 
1 Декларация прав человека и гражданина. От 26 августа 1789 г. 
Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 
Германия, Италия, Европейский Союз, США, Япония, Индия: 
учеб.пособие / [сост. сб., пер., авт.введ. и вступ. ст. В.В. Маклаков].- 5-
е изд., перераб. и доп. –М.: Волтерс Клувер, 2006.-608c.-ISBN5-466-
00138-4(в пер). стр. 80-82. 
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müharibələr meydana gəlir. Dig ər t ərəfdən də qeyd etmək 
olar ki, dövlətlər yalnız beynəlxalq hüququn əsas norma və 
prinsipl ərinin imkan verdiyi m əsələlər üzr ə (yəni ədalətli 
şəkild ə- nəticə etibaril ə sülhün mövcudluğunu təmin edən 
istiqamətlər üzr ə) beynəlxalq münasibətlərə qoşula bilərl ər. 
Məsələn, dövlətlər beynəlxalq səviyyədə terrorla v ə digər 
transmilli-kütl əvi və mütəşəkkil cinay ətkarlıqla birg ə 
mübarizənın həyata keçirilməsində, kütləvi qırğın 
silahlarının istehsalının məhdudlaşdırılması və qadağan 
edilməsi, tətbiq edilməsinin qadağan edilməsi və s. bu kimi 
bəşəri əhəmiyyət kəsb edən qlobal məsələlərdə əməkdaşlığa 
dair sənədlər imzalaya və icrasını həyata keçirə bilərl ər. 
Dövlətlər beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul olunmuş 
əsas prinsipləri il ə qadağan edilən və bu qadağaları 
öhdəlikl ə öz üzərl ərin ə götürdükl əri sahələr üzr ə də 
beynəlxalq münasibətlərə girə bilməzlər, sənədləri q əbul 
edə bilməzlər və icrasını həyata keçirə bilməzlər. M əsələn, 
nüvə silahlarının və hissələrinin istehsalı və ticarəti il ə bağlı 
qarşılıqlı yardım və əməkdaşlıq haqqında sənəd imzalaya 
bilməzlər; əgər, bu dövlətlər beynəlxalq şərtl əri q əbul 
ediblərsə,-yəni əvvəlcə qəbul edilən beynəlxalq sənədə 
qoşulublarsa. Başqa tərəfdən də, dövlətlər öz daxillərind ə 
vətəndaşlarının mənafelərinin ziddin ə olaraq, onların 
hüquqlarını pozan sənədlər imzalaya və icrasını yerinə 
yetirə bilməzlər. İki və ya da çoxlu sayda dövlət insanlığa, 
bəşəriyy ətə qarşı təhlükə ola bilən istənilən sənədi 
hazırlaya, qəbul edə və icarsını təmin edə bilməz. Belə 
halda dövlətlərin, eləcə də vəzifəli-səlahiyyətli v ə aidiyytaı 
şəxslərin beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq ictimaiyy ət 
qarşısında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi ortaya çıxa 
bilər. Sadalanan müvafiq hallar beynəlxalq hüquqa ziddir 
və dövlətlərin m əsuliyyətini əmələ gətirir. Bunun əksinə 
olaraq isə, dövlətlər öz aralarında üçüncü tərəfin 
işğalından, təcavüzündən birgə qorunmaq və gücləri 
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birl əşdirm ək məqsədilə sənədlər imzalaya bilərl ər. 
Beynəlxalq təşkilatları-birlikl əri, qrupları, komissiyaları 
yarada bilərl ər. Beynəlxalq konfransları-forumları t əşkil 
edə bilərl ər. M əsələn, iki dövlət arasında hərbi-
təhlükəsizlik sahəsində birgə müdafiə olunmaq üçün 
strateji sənəd imzalana bilər. Eləcə də beynəlxalq səviyyədə 
humanitar forumlar t əşkil edil ə bilər. Ümumiyyətlə, 
beynəlxalq münasibətlərdə tərəfləri qane edən və 
ümumilikd ə heç bir tərəfin (dövlət və ya da ittifaq) 
mənafeyinə zidd olmayan hərəkətlərin, sənədlərin sayı nə 
qədər çox olarsa, münasibətlər sferası bir o qədər zəngin 
olar və inki şaf üçün müvafiq elementlərin sayı da çox olar. 
Müasir beynəlxalq münasibətlər baza ədalət normaları 
üzərind ə qurulan və daima genişlənən bir sferadır. 
Beynəlxalq hüquq fəaliyyəti bir t ərəfdən mövcud olan 
sənədlərin icra edilm əsi ilə zəngindir. Digər t ərəfdən də 
daima yeni sənədlərin q əbulu hesabına genişlənir. Mövcud 
olan və icrasına əməl olunan sənədlər beynəlxalq hüququn 
genişlənməsi üçün model, formula rolunu oynayır. Bundan 
da digər sənədlər ortaya çıxır. Beynəlxalq hüququn 
genişlənməsi prosesləri hal-hazırda daxili məzmun etibarilə 
davam etməkdədir. Əvvəlcə qəbul edilmiş və əməl olunma 
vərdi şlərini yaradan sənədlər yeni qəbul edilən sənədlər 
üçün nümunələr, baza prototiplər rolunu oynayır. 
Beynəlxalq hüquq baza prinsiplərə müvafiq olaraq şəbəkəli 
əsaslarla böyümək xassələrin ə malik olur.  

Dövlət ümumi iştirakını həm də ayrı-ayrı sahələrdə həyata 
keçirdiyi siyasətlə əlaqələndirir. Bu da dövlətin konkret 
maraqlarını formalaşdırır. Məsələn, dövlətin konvensiyalara 
qoşulması (bununla dövlət beynəlxalq münasibətlərdə 
çoxtərəfli-çoxlu sayda dövlətlərlə birlikdə iştirak edir) və 
ikitərəfli qaydada hər hansısa bir sahədə sənədlər qəbul etməsi 
ümumi və konkret maraqların təmin edilməsi istəyindən irəli 
gəlir.  
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Geosiyasət düşüncələrdə, təsəvvürlərdə eninə (ətarflara 
yayılma), dünya düzəni (burada həm də beynəlxalq 
münasibətlər düzəni) isə vahid bir forma daxilində aşağıdan 
yuxarıya, eləcə də əks istiqamətə doğru hərəkətlərdə başa 
düşülə bilən bir anlayışdır. Geosiyasət iki və ya çoxlu sayda 
dövlət arasında daxili məzmun etibarilə, həmçinin forma 
baxımından idarəçiliyi meydana gətirir. İdarəçilik də 
geosiyasəti yaradır. İdarəçilik sahəsində dövlətin canlı qurum 
kimi bütün orqanları hərəkətdə olur. (Burada idarəçilik 
dedikdə, tərəflər arasında qarşılıqlı təsir və təzyiqlərdən ortaya 
çıxan üst və alt vəziyyətlər, həmçinin bir çox məsələlərdə böyük 
dövlətlərdən asılı qalmaq halları kimi də başa düşülməlidir. 
Digər tərəfdən də dövlətlər beynəlxalq əlaqələri 
formalaşdırmaq və razılıqları həyata keçirmək üçün qaydalar 
yaradırlar və qaydalara əməl etməklə özləri-özlərini idarə 
edirlər). İdarəçilik sistemli qaydada tənzimləyici proses olaraq 
özü ilə geosiyasi maraqları formalaşdıran elementləri daşıyır. 
Məsələn, xarici sərmayələr təsir vasitələri baxımından tərəflər 
arasında elə bir dövlətin digər dövlət üzərində müəyyən qədər 
idarəçiliyini yaradır. Bununla yanaşı, nəzrə almaq lazımdır ki, 
iqtisadi, siyasi maraqları qorumaq üçün bir dövlətin digər 
dövlətdəki hərbi bazaları da idarəçilik və geosiyasət 
elementləridir. Burada həm geosiyasət, həm də idarəetmə 
daxili bütövlük, vahidlik yaradaraq dünya düzənini meydana 
gətirir. Dünya düzəni dünyanın ayrı-ayrı regionları üzrə 
(burada məkan, geosiyasət) vahid kompleksi təşkil edən bir 
bütövə və onun tərkibi olan yarımbütövə çevrilir. Bütöv və 
yarımbütövlər də sistemlər olaraq idarəçilikl ə formalaşır.  

Dünya düzəni və geosiyasət formalaşır: maraq təminatı 
üçün xarici siyasət fəaliyyətindən-beynəlxalq münasibətlərdən- 
coğrafi regionlar üzrə beynəlxalq münasibətlər yaratmaq üçün 
müəyyən hərəkətlərdən. Xarici siyasət həm dövləti digər 
dövlətdən qorumaq üçün həyata keçirilir, həm də dövlətin 
daxili ehtiyaclarını ödəmək məqsədilə reallaşdırılır. Bu iki 
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səbəb və istiqamət də əslində bir-birindən doğur və biri digərini 
şərtləndirir. Bu iki istiqamətdən də beynəlxalq münasibətlər  
yaranır. Dövlətlər beynəlxalq münasibətlərin aktorlarına 
çevrilmək üçün əvvəlcə özlərini digər dövlətlər tərəfindən 
rəsmi olaraq tanıtmağa çalışırlar. (Qeyd: müəyyən sərhədlər 
çərçivəsində təşəkkül tapmış dövlətlər beynəlxalq 
münasibətlərdə iştirak etmək üçün özlərini digər dövlətlər 
tərəfindən müstəqil subyekt olaraq rəsmi qaydada tanıtmaqda 
maraqlı olurlar. Tanıtmaqla həm təsir tərəfinə, həm də təsir 
olunan tərəfə çevrilirlər. Tanıtmaqla bu və ya digər səviyyədə 
həm idarəedən, həm də idarəolunan tərəfə çevrilirlər. 
İdarəedənlər üçün obyekt və subyekt rolunu oynayırlar. Dövlət 
beynəlxalq münasibətlərə qoşulanda, beynəlxalq qaydalara 
əməl etməklə özünü idarəolunan tərəfə çevririr, beləliklə, öz 
üzərində əlavə qüvvəni hiss edir. Dövlətlər tanınma yolu ilə 
beynəlxalq münasibətlərdə iştirak etmək hüququ qazanırlar və 
maraq nümayiş etdirən tərəf kimi hüquq əldə edirlər. Hər bir 
dövlət dinc şəraitdə beynəlxalq aləmdə öz marağını təmin 
etmək hüququ əldə edir. Tanınma dövlətin öz sərhədlərindən 
kənarda olan marağını təmin etmək üçün olur. Tanınma 
nəticəsində dövlət beynəlxalq hüququn subyekti olaraq hüquq 
normalarından istifadə etmək haqqı qazanır. Bu da dövlətə bir 
tərəfdən fayda gətirir, digər tərəfdən də məhdudlaşdırıcılıq 
yaradır. Beynəlxalq münasibətlərdə iştirak dövləti ümumdünya 
vahid idarəetmə mühitinə salır). Beynəlxalq münasibətlərdə 
iştirak dövlətin mənafeyi və məqsədinə bağlı olur. Yuxarıda 
qeyd edilənləri nəzərə alaraq hesab etmək olar ki, həm 
geosiyasətin (dövlətin öz sərhədlərindən kənarda olan 
siyasətinin, yerləşdiyi regionda və gücünə müvafiq olaraq 
regiondan kənarda həyata keçirdiyi siyasətinin), həm də dünya 
düzəninin yaranmasının ilkin başlanğıcı maraq uğrunda 
reallşadırılan xarici siyasətdən meydana gəlir . Tanınma özü 
də ilkin mərhələ üçün xarici siyasət fəaliyyətinin tərkibi hesab 
edilməlidir. Xarici siyasət dövlətin öz sərhədlərindən kənarda 
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yerləşən dövlətlərlə olan əlaqələri və münasibətləri, 
ümumiyyətlə isə fəaliyyəti deməkdir. Xarici siyasətin coğrafi 
məkanlar üzrə yayılması və resursların hərəkət vəziyyətlərini 
əks etdirən mənzərə isə geosiyasətdir. Geosiyasət xarici 
siyasətdən və beynəlxalq münasibətlərdən ortaya çıxan və 
strateji maraqların əks olunduğu fəaliyyətdir. Xarici siyasətin 
əks olunduğu sahələr  (burada ərazilər), obyektlər  və vasitələr  
- coğrafi məkanlar, məkanın digər məkan üçün strateji 
mövqeyi, məkanlarda yaşayan xalqlar, onların milli-etnik və 
mədəni xüsusiyyətləri, regionun (ölkənin) iqtisadi inkişaf 
amilləri, elmi potensial, cəmiyyət və onun xüsusiyyətləri, 
siyasi, iqtisadi, mədəni və sosial institutlaşmanın 
xüsusiyyətləri, cəmiyyətin sosial-sivil vəziyyəti, tranzit yollar 
və s. elementlər cəmi geosiyasətin obyektinə aid edilməlidir.  

Geosiyasətin klassikləri hesab edilən alman Fridrix Ratçell 
(1844-1904) və “geosiyasət” termininin müəllifi, isveçli Rudolf 
Çellen hesab edirdilər ki, dövlət müəyyən məkanda təcəssüm 
edən coğrafi orqanizmdir. Rudolf Çellen “geosiyasət” elminin 
predmetini də bu cürə izahla bağlayır. Rudolf Çellenə görə, bir 
sistem kimi dövlət bu kimi həyatı vacib sferalardan təşkil 
olunubdur: dövlət coğrafi məkan kimidir; dövlət xalq kimidir; 
dövlət təsərrüfat kimidir; dövlət, necə bir idarəetmədir. 
Çellenin fikrincə, dövlət, fiziki-coğrafi əlamətlərdən başqa, öz 
yolunu digər dörd formada reallaşdırır: təsərrüfat yolu ilə 
(özünün məxsusi fəaliyyəti il ə)-ekopolitika; özünün etnik və 
milli xüsusiyyətləri olan xalq kimi-demopolitika; müxtəlif 
siniflər və peşələrə üzrə sosial birlik kimi-sosiopolitika; öz 
konstitusiyası və administrativ quruluşu ilə-kratopolitika. 
Fridrix Ratçelə görə, dövlətin məkanı onun mədəniyyəti il ə 
birlikdə böyüyür; dövlətin böyüməsi kiçik dövlətlərin 
birləşdirilməsi yolu ilə həyata keçirilir; sərhəd-dövlətin 
periferik orqanıdır, dövlətin böyümə əlamətləri il ə meydana 
gəlir, onun orqanizmində dəyişiklik, güclülük və ya zəiflik baş 
verdikdə əlamətlər üzə çıxır; dövlət fiziki əhatənin daha 
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əhəmiyyətli elementlərini-sahil xətlərini, çay yataqlarını, 
zəngin resursları olan rayonları özündə cəmləşdirməyə səy 
göstərir; inki şaf etməmiş dövlət üçün ərazinin böyüməsinə ilk 
təkan daha çox inkişaf etmiş sivilizasiyadan gəlir; birl əşmək 
üçün (qovuşmaq üçün) tendensiya-daima güc toplayaraq, 
birindən digərinə keçən dövlətlərin xarakterik xüsusiyyətidir.1  

Həmin regonal (beynəlxalq) obyektlər üzrə həyata keçirilən 
siyasət geosiyasətdir.  (Qeyd: geosiyasət əslində yeni yox,-bu 
elm politologiyadan və sosiologiyadan XIX əsrin sonu-XX 
əsrin əvvəllərind ə ayrılıb- qədim tarixi bir anlayı ş kimi 
qəbul edilməlidir. Bel ə ki, bu anlayış özündə dövlətin 
coğrafi məkanlar üzr ə müəyyən tarixd ə həyata keçirdiyi 
siyasəti-müharib ələrin (geostrategiya), işğalların həyata 
keçirilm əsini, ittifaqların yaradılmasını və s. əks etdirir. 
Anlayışa dövlət və onun siyasəti, coğrafiya və tarix kimi 
elmi predmetlər aid edilir. Müharib ə və sülh siyasətində də 
elə məhz bu amillərdən daima istifadə edilib. Dövlət tarix ən 
elə coğrafi m əkanlar və onların üzərind əki resurslar üzrə 
müharibə aparıbdır. Burada resurslara material və maddi 
resursları aid etmək lazımdır. M əkanlar üzərind ə olan 
xalqlar-tayfalar, onların dini baxı şları, xalqların 
mədəniyyətləri v ə sivilizasiyaları, cəmiyyətləri, adət-
ənənələri, yaşayış tərzləri, xalqların etnik m ənsubiyyətləri, 
ərazinin landşaftı, strateji əhəmiyyəti və bu kimi digər 
kriteriyalar el ə əslində müharibə strategiyasının və 
taktikasının obyekt və predmeti olmuşdur. Müharib ə 
strategiyası bu kimi elementlərin öyr ənilməsi ilə qəbul 
edilmişdir. Müharib ələr məhz xərit ələrl ə, coğrafi cəhətlərl ə 
həyata keçirilmi şdir. Geosiyasətdə işlədilən strategiya sözü 
yunan sözü olub-qurulan hərbi planlar kimi müharib ələr 
tarixind ə istifadə olunub. Əvvəlcə qeyd olunduğu kimi, 

                                                 
1 Н.А.Нартов. Геополитика: Учебник для вузов/Под. ред. проф. 
В.И.Староверова.-2-е изд., перераб. И.доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 
Единство, 2002.-439с., səh. 53-55.  
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“geosiyasət” anlayı şı yalnız son əsrlərdə siyasətdən doğan 
bir anlayışdır ki, bu da dövlətə canlı bir orqanizm kimi 
əhəmiyyət verir v ə dövləti onun bütün elementləri il ə 
birlikd ə canlı bir orqanizm kimi öyr ənir. Geosiyasət 
anlayışı həm də ona görə əhəmiyyət kəsb edir ki, müasir və 
mövcud qlobal inkişafa uyğun olaraq artan vasitələr 
üzərind ə ayrı-ayrı regionlarda siyasətin həyata keçirilməsi 
çox vacib amilə və istiqamətə çevrilib. Regionlar öz coğrafi- 
siyasi strukturları baxımından və sərvətlərin ə görə, 
həmçinin vəziyyətlərin ə görə, dərəcələnmələr etibaril ə bir-
birind ən fərql ənirl ər. Bir d ə bütün regionlar eyni siyasi 
çəkiyə malik deyil və ümumdünya siyasət sistemində 
bərabər t əsirlər göstərə bilmirl ər. Bu baxımdan da 
siyasətin qloballaşmasının özü və region fərql əri geosiyasət 
anlayışınn qabardılmasını önə çəkir. Siyasi proseslərə 
coğrafi regionlar rakursundan baxılır).  Geosiyasət məhz 
həmin vasitələr üzərində təsir edilməklə formalaşır və şəbəkəli 
xüsusiyyətlərə və formaya malik olur. Coğrafi siyasətin 
şəbəkələrinə, qollarına ayrı-ayrı forma və məzmunlu sahələr 
(elementlər, elementlər birləşmələri) aid edilməlidir. 
Geosiyasətin obyekti dövlət (ölkə) və dövlət (ölkə) daxilində 
mövcud olan və ölkəni formalaşdıran bütün elementlər hesab 
edilməlidir. Bu elementlər də öz gücünə və əhəmiyyətinə görə 
təsnif oluna bilər. Geosiyasət dövlətin gücünü də formalaşdırır 
və dövlətin məkanlar üzrə böyüməsini təmin edir. Almaniyalı 
Hans Morqentau (Hans J. Morgentau-1904-1980) və Amerikalı 
Kennes Tomson (Kenneth W. Thompson- 1921-ci ildə anadan 
olub) özlərinin “Politics Among Nations. The Struggle for 
Power and Peace” adlanan əsərlərində dövlət gücünün 
elementlərinə aid edirlər- coğrafiyanı (coğrafi ərazini -ən əsas 
sabitlik amili kimi), təbii ehtiyatları  (ərzaq və xammal 
materilallarını, neft gücünü); sənaye gücünü (sənaye 
potensialını); hərbi hazırlı ğı ( texnologiyanı, liderliyi –
rəhbərliyi, silahlı qüvvələrin say və keyfiyyətini), əhalini 
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(bölgünü, tendensiyanı); milli xüsusiyyətləri  (onun 
mövcudluğunu, milli xarakter və milli dövləti); milli 
özünüdərki  (onun qeyri-daimiliyini, cəmiyyətin və hökumətin 
qərarverici amillər kimi keyfiyyətini); diplomatiyanın 
keyfiyyətini;  hakimiyyətin keyfiyy ətini  (həyata keçirilən 
siyasətlə resurslar arasındakı tarazlıq problemini; resurslar 
arasında tarazlıq problemini, əhalinin müdafiəsi problemini, 
daxili hakimiyyəti və xarici siyasəti).1  

Hər bir dövlətin digər dövlətlə regionda və regiondan 
kənarda, eləcə də qlobal miqyasda xarici siyasət ilə yaradılan 
münasibəti onun beynəlxalq münasibəti  adlanır. (Münasibətə 
həmçinin dövlətin mövqeyi də aid edilməlidir. Dövlət öz 
mövqeyini müxtəlif vasitələrlə, məsələn, konfranslarda, 
sammitlərdə, brifinqlərdə, forumlarda və digər iclaslarda, 
yığıncaqlarda səlahiyyətli şəxslərin çıxışları il ə, həmçinin 
aparılan danışıqlarla, eləcə də qəbul edilən sənədlərlə, 
qoşulduğu rəsmi sənədlərlə bildirə bilər. Dövlətin beynəlxalq 
münasibətlərin tərkibi və əsas məzmunu olan mövqeyi həm 
birbaşa, həm də dolayı yollarla bildirilə bilir. H əmçinin 
mövqe açıq və gizli ola bilir. Bu baxımdan da burada dövlətin 
xarici siyasətində ikili vəziyyət ortaya çıxır: bir tərəfdən 
ədalət, digər tərəfdən də milli eqoizmdən və real maraqlardan 
irəli gələrək, idealizmə və liberalizmə zidd olan ədalətsizlik 
Dövlətin açıq münasibəti onun açıq siyasətindən irəli gəlir, 
gizli mövqeyi isə açıq münasibətləri kölgədə qoyur və gizli 
niyyətlərdən formalaşır. Dövlət digər dövlətə və xalqa qarşı 
terrora, müharibələrə əl atırsa, elmi və digər potensial 
vasitələrinə qarşı sui-qəsdlər törədirsə və bunu gizli şəkildə 
həyata keçirirsə və etdikləri mənfur hərəkətləri öz üzərinə 
götürmürsə, deməli, onun mövqeyi bu və ya da digər 

                                                 
1 Hans J. Morgenthau, Kenneth W. Thompson. Politics among nations: the 
struggle for power and peace. Brief Edition. 1993.R.R. Donneley&Sons 
Company. ISBN 0-07-043306-2, səh. 124-165.   
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məsələlərdə birbaşa və dolayyı məzmun etibarilə gizli olur. 
Münasibət dövlətin xarici siyasət fəaliyyətinin istiqamətlərini 
və sahələrini, eləcə də idarəçilik baxımından iyerarxik 
prinsiplərini müəyyən edir). Beynəlxalq münasibət dedikdə, 
həm regional, həm də qlobal miqyasda iki və ya çoxlu sayda 
dövlət arasında yaradılan ikitərəfli v ə çoxtərəfli münasibət başa 
düşülür. Münasibətlər həm əlaqələr üzərində qurulur 
(əlaqələrin obyekti və predmeti həm də münasibətlərin obyekt 
və predmeti olur. Əlaqələr münasibətlərlə qurulur), həm də 
əlaqələrin meydana gəlməsini şərtləndirir. Beynəlxalq 
münasibətlər dövlətin xarici siyasətinin istiqamətlərinə də təsir 
göstərir. Belə ki, dövlət beynəlxalq münasibətlərə qoşularkən, 
onun dünya üzrə (burada coğrafi məkan və məkanda təcəsüm 
olunan maddi və material resurslar üzərində) maraqları 
meydana gəlir ki, bu maraqlar da xarici fəaliyyətin 
istiqamətləndirilməsinə öz müsbət təsirlərini göstərir. Təsirlər 
mənfi də ola bilər. Belə ki, dövlət beynəlxalq münasibətlərə 
qoşulanda öz fəaliyyətini çərçivələrə salmış və müəyyən 
qaydalara tabe etdirilmiş formada həyata keçirir ki, bu da 
dövlətin hərəkətlərini məhdudlaşdırır. Bunu da tam mənfi hal 
kimi qəbul etmək olmaz. Belə ki, beynəlxalq münasibətlər bir 
arena və mühit səhnəsi baxımından normalarla tənzimləndikdə, 
təkmil və faydalı olur. Beynəlxalq münasibətlər nizama tabe 
olduqda onun iştirakçısı olan dövlət özünü məhdudlaşdıra bilir 
və hərəkətlərinə fikir verir və məhəl qoyur. Bu baxımdan da 
beynəlxalq münasibətlər dövlətlərin hərəkətlərinin hüdudunu 
müəyyən edən və normalarla tənzimlənən vahid bir kompleks 
arenasıdır. Mövcud beynəlxalq münasibətlərdə əksər dövlətlər 
bir-birilərinə qarşı münasibətlərdə özlərini idealizmə müvafiq 
olaraq ədalətli göstərirlər və etikalı şəkildə davranış nümayiş 
etdirirlər,-həm də ona görə ki, özündən də ehtiyat edirlər və 
digər subyektləri özünə qarşı qaldırmaq istəmirlər. Dövlətlər 
həm qlobal miqyasda, həm də fərdi –lokal-regional miqyasda 
qarşıdurmalardan çəkinirlər. Güclü silahların olması və geniş 
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yayılması da onlara bu addımı atmağa vadar edir. Dövlətlər 
eyni zamanda müharibələrdən çəkinirlər və öz mövcudluqlarını 
itirməkdən ehtiyatlanırlar. Daxili sabitsizliyin yaranmasından 
da ehtiyat edirlər. (Dövlətin etik davranış nümayiş etdirməsi 
ilə bağlı onu da əlavə etmək olar ki, bu məsələdə dövlət bir 
növ özünü tərbiyəli, əxlaqlı aparır. Dövlətin tərbiyəsi ədaləti 
özündə əks etdirən normalara yüksək səviyyədə əməl etməklə 
müəyyən edilə bilər. Burada yüksək səviyyə dedikdə, bir 
dövlətin başqalarına nisbətən idealizm əsaslı normalara əməl 
etməsi halı qəbul edilməlidir. Əməl nisbidir və ümumiyyətlə isə 
yaxşı əməlin lap son həddi yoxdur. Dövlətin xarici siyasətinin 
ədalətli məzmunu onu beynəlxalq münasibətlərin ədalətli 
davranan üzvünə çevirir. Ədalətli davranma müsbət hal 
olaraq, öz növbəsində dövlətin digər dövlətdə maraqlarını 
təmin edən əsasa çevrilə bilir. Dövlət yaxşı yollarla,-müsbət 
kriteriyalarla, prinsiplərlə, metodlarla,- başqa dövlətlə 
yaxınlıq edir və özünü müdafiə edə bilir, inki şafa məruz qalır. 
Dövlətin geosiyasi gücü həm əlində olan vasitələrdən asılı 
olur, həm də həmin vasitələrin düzgün və yumşaq formada 
istifadəsindən meydana gəlir. M əsələn, ABŞ maliyyə 
resurslarından və humanitar vasitələrdən istifadə edərək 
özünün dünya üzrə hakimiyyətini-dünya idarəetməsini 
(mondializmini) formalaşdıra bilir). Məsələn, dövlətlər BMT 
Nizamnaməsinə müvafiq olaraq ikitərəfli v ə çoxtərəfli əsaslarla 
əlaqələr qururlar, münasibətlər yaradırlar. Beynəlxalq 
konvensiyalar, sazişlər qəbul edirlər və açıq (hər bir dövlətin 
qoşulduğu sənəd) və qapalı (məhdud sayda dövlətlərin 
qoşulduğu sənədlər) sənədlərə qoşulurlar. Vyana 
konvensiyasına uyğun olaraq diplomatik əlaqələr qururlar. 
Beynəlxalq dəniz hüququ; beynəlxalq hava hüququ; beynəlxalq 
kosmos hüququ və s. kimi ümumi maraqların əks olunduğu 
hüquqi tənzimləmə sahələri yaradırlar və kofranslar təşkil 
edirlər, konvensiyalar tərtib edirlər və müvafiq sənədlərə 
qoşulurlar. Beynəlxalq sənədləri öz daxili qanunvericiliklərində 
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tətbiq edirlər. Bu hərəkətlər dövlətin beynəlxalq 
münasibətlərini yaradan xarici siyasətini nizamlamağa məcbur 
edir, vadar edir, bir növ dövlət öz hərəkətlərini riyazi ölçmələrə 
tabe edir. Dövlətlərin beynəlxalq münasibətlərə qoşulmaları 
onların xarici siyasət aktlarında ölçmələri, bu baxımdan da 
normativləri şərtləndirir. Beynəlxalq siyasət beynəlxalq 
təşkilatlar vasitəsilə, eləcə də dövlətlər arasında ikitərəfli v ə 
çoxtərəfli formatda həyata keçirilir. Başqa sözlə, münasibəti 
yaradan xarici siyasət fəaliyyəti, o cümlədən xarici siyasətə 
təkan verən münasibətlər yaratmaq zərurəti dövlətləri 
normalara tabe olmağa vadar edir. Beynəlxalq siyasət hüquq 
qaydalarını və institutları ixtisarlaşdıra (məhdudlaşdıra) 
bilməz. Beynəlxalq siyasət əsasən, belə qaydalar çərçivəsində 
və bu cürə institutların istrumentariləri vastəsilə həyata 
keçirilir.1 Dövlətlər, xüsusilə böyük dövlətlər, müəyyən anlarda 
öz maraqlarından iərli gələrək, həm daxili siyasətdə, həm də 
beynəlxalq münasibətlərdə hüquq qaydalarından da kənara çıxa 
bilirl ər. Hans Morqentau yazır: “lakin heç də uyğun deyil ki, 
Amerika siyasəti dövlət səviyyəsində Amerika konstitusiyası, 
federal qanunlar və federal hökumətin agentlikləri il ə eyniliyi 
təşkil edir”. 2  

Təbii ki, dövlət marağı öz coğrafi məkanında sonsuzdur və 
daxilən genişlənməyə məruz qalır. Bu baxımdan da marağın 
məkanlar üzrə təmin edilməsinin uzun trayektoriyası dövlətin 
gücündən asılıdır. Dövlətin gücünü şərtləndirən elementlərin 
düzgün və səmərəli istiqamətlər üzrə hərəkətə gətirilməsi də 
məhz dövlətin geosiyasi gücünü müəyyən edir və xassələndirir. 
Bu baxımdan, burada əsas məsələ həm də ondan ibarət olur ki, 
dövlət öz geosiyasi gücünü artırmaq üçün əlindəki vasitələrdən 

                                                 
1 Hans J. Morgenthau, Kenneth W. Thompson. Politics among nations: the 
struggle for power and peace. Brief Edition. 1993.R.R. Donneley&Sons 
Company. ISBN 0-07-043306-2, səh. 18.  
2 Yenə orada, səh. 18. 
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daxildə və xaricdə səmərəli şəkildə istifadə etmək imkanlarına 
malik ola bilsin.  

Dövlətin xarici siyasət marağı onun beynəlxalq 
münasibətlərdə olan marağını formalaşdırır. Bununla yanaşı, 
beynəlxalq münasibətlərdə iştirak edərkən dövlətin təbii olaraq 
maraqları da formalaşır və dövlət öz marağını təmin etmək 
üçün hüquq (burada səlahiyyət, ixtiyar) əldə edir. Digər 
tərəfdən də məhdudlaşdırma (səlahiyyətlərin bir qədər 
məhdudlaşdırılması) prosesləri həyata keçirilir. Məsələn, Dəniz 
hüququ üzrə BMT-nin III Konfransında qəbul edilən 
Konvensiyaya müvafiq olaraq Arxipelaq dövlətlərinin 
(İndoneziya, Filippin, Fici, Baham adaları, Yaşıl Burun adaları 
və s.) suverenlikləri arxipelaq sularına, habelə onların dibinə və 
təkinə, eləcə də onların təbii ehtiyatlarına şamil edilir. Böyük 
dövlətlərin gəmiləri arxipelaq sularından maneəsiz keçmək 
hüququna malikdir. Hesab etmək olar ki, bu məsələdə hüquqlar 
məhdudlaşır. Eləcə də BMT Təhlükəsizlik Şurası özünün 13 
oktyabr 1956-cı il qətnaməsi ilə Misirin Süveyş kanalı üzərində 
suverenliyini təsdiq etdi və “bütün bayraqlı gəmilərin kanaldan 
keçməsi əsasında” Misirin kanalı istismar etmək hüququnu 
tanıdı. Kanal milliləşdirildikdən sonra Misir hökuməti təsdiq 
etdi ki, o, Süveyş kanalı haqqında 1888-ci il tarixli Beynəlxalq 
Konvensiyanın qətnamələrinə hörmətlə yanaşacaq və riayət 
edəcəkdir. Misir hökuməti 25 aprel 1957-ci il tarixli 
bəyannaməsində özünün Süveyş kanalında “bütün ölkələr üçün 
azad və fasiləsiz gəmiçiliyi t əmin etmək” öhdəliyini t əsdiq 
edərək, “1888-ci il Konstantinopol sazişinin şərtlərinə və 
ruhuna əməl edərək” qətiyyətli olduğunu bəyan etdi.1 Burada 
hesab etmək olar ki, Misirin beynəlxalq münasibətlərdə fərdi 
maraqları ümumi beynəlxalq mənafeyə görə məhdudlaşmalı 
oldu. Dövlət beynəlxalq münasibətlərə qoşulduqda həmin 
dövlət beynəlxalq münasibətlərdə dövlətlərin ümumi 

                                                 
1 “Beynəlxalq hüquq” Azərb. dilində, R. F. Məmmədovun redaktorluğu və 
tərcüməçiliyi il ə. Bakı, “Qanun” nəşriyyatı, 2002, 752 s., səh.583. 
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mənafeyinə cavab vermək naminə, öz fərdi marağını 
məhdudlaşdırmalı olur. Məsələn, xarici limanlarda olarkən 
bütün gəmilər sahil dövlətin hakimiyyətinin qanunlarına və 
qaydalarına, habelə sərhəd, gömrük, sanitar rejimləri 
məsələlərinə dair sərəncamlarına riayət etməyə borcludur. 
Digər bir tələbə görə, əcnəbi gəmilərdəki dənizçiliyə və digər 
şəxslərə dair cinayət işlərinin, habelə bu gəmilərin özləri, 
onların heyəti və sərnişinləri il ə əlaqədar mülki işlərin həlli 
sahil dövlətin məhkəmə orqanlarının səlahiyyətinə aiddir.1  

Dövlətlər beynəlxalq birliyə inteqrasiya olunmaq məqsədilə 
öz daxili qanunvericilik aktlarını beynəlxalq sənədlərə 
uyğunlaşdırırlar. Burada da uyğunlaşdırma, uzlaşdırma və 
harmonizasiya prosesləri həyata keçirilir. Başlıca məqsəd 
daxili və xarici siyasətin-beynəlxalq münasibətlərin 
vahidləşməsi və bir-biri üçün əlaqələndirilməsidir.  

Ümumi mənafe (dövlətlərin ümumi mənafeyi) fərdi 
mənafedən üstün olur. Lakin fərdi mənafe ümumi mənafe 
tərkibində zənginləşir və daha vacib əhəmiyyət kəsb edir. 
Dövlət həm öz məkanında (öz sərhədləri daxilində), həm də 
ümumi beynəlxalq arenada fərdi (özünə aid olan) mənafeyini 
güdür. Burada vacib olan məsələ kimi fərdi mənafe çıxış edir. 
Beynəlxalq münasibətlərin iştirakçısı kimi dövlətin beynəlxalq 
arenada ümumi marağı olur. Məsələn, dövlətin beynəlxalq 
ümumi (universal) sahələrdə iştirakı onun ümumi marağıdır. 
Dövlət həm də xüsusi marağa sahib olur. Məsələn, nüvə 
silahlarına sahib olan və kosmik dövlət statusları olan dövlətlər 
həm ümumi, həm də xüsusi maraq nümayiş etdirirlər. Ümumi 
və xüsusi maraq məsələsi həm də dövlətin daxili imkanlarına 
xidmət etmək baxımından da önəm kəsb edir. Xüsusi maraqlar 
dövlətin ümumi (bütöv) maraqlarının tərkibinə aid olur. Dövlət 
ümumi məsələlər üzrə xarici siyasət reallaşdırır, həm də xüsusi 
marağın təmin edilməsini əsas götürür. Hər iki maraq sahəsi, 

                                                 
1 “Beynəlxalq hüquq” Azərb. dilində, R. F. Məmmədovun redaktorluğu və 
tərcüməçiliyi il ə. Bakı, “Qanun” nəşriyyatı, 2002, 752 s., səh.550. 



 168

strukturu və yarımstrukturu isə bir-birilə birbaşa və dolayı 
yollarla əlaqəlidir. Ümumiyyətlə, dövlətlərin hərəkətləri il ə 
onların gücləri arasında olan əlaqələr, bağlılıq, uyğunluq 
dövlətlərin maraqlarının kəmiyyətini, bu baxımdan da ərazisini 
müəyyən edir. Bu da dövlətlərin daxili güclərini müəyyən edən 
kriteriyalardan asılı olur. Fikrimizi konkret olaraq ifadə etsək, 
belə qənaətə gələ bilərik ki, dövlətin gücü onun beynəlxalq 
münasibətlərdə çəkisini yaradır ki, bu da “h ər bir dövl ətin öz 
payı” prinsipini müəyyən edir. Bunun da qəbul olunması 
(razılaşma) sayəsində dövlətlər arasında beynəlxalq tarazlıq 
yaranır. Bu baxımdan regional və qlobal səviyyədə beynəlxalq 
tarazlıq bərabər çəkidən yox (bu mümkün ola bilməz), hər bir 
dövlətin öz çəkisinə görə qarşılıqlı münasibətlərindən və 
münasibətlərinin nisbi və şərti bərabərliyindən meydana gəlir. 
Tarazlığın nisbi bərabərliyi elə gücü müəyyən edir və dövlətlər 
arasında güc baxımından təsnifat məsələsini zəruri edir. 
Beynəlxalq münasibətlərdə tarazlıq bəzi hallarda mütləq, bir 
çox hallarda isə nisbi və şərti əsaslara malik olur. Dövlət xarici 
siyasəti il ə beynəlxalq münasibətlərdə iştirak edir və iştirakın 
özündən də beynəlxalq münasibətlər meydana gəlir.  

Beynəlxalq münasibətlər  bir sfera kimi bir dövlətin başqa 
dövlətlərin daxilindəki siyasətdə, iqtisadiyyatda, mədəniyyətdə 
və digər sahələrdə iştirak etmək istəyindən formalaşır. Bununla 
həm dövlətlər arasında sıx əlaqələr yaranır, xalqlar arasında 
hərtərəfli münasibətlər formalaşır, həm də bir dövlətin başqa 
dövlət üzərində təsirlərindən qarşılıqlı asılılıq, bağlılıq və 
bütövlük meydana gəlir. Beynəlxalq münasibətlərdə iştirak və 
fəaliyyət üçün qaydalar yaratmaq prinsipləri beynəlxalq 
münasibətlərin idar ə olunmasını-münasibət daşıyan 
subyektlərin idar ə olunmasını şərtləndirir. Beynəlxalq 
münasibətlərin idarəolunması və hər bir dövlətin qərarların 
hazırlanması və qəbul edilməsində iştirak hüququ beynəlxalq 
demokratik prinsipləri zəruri edir. (Qeyd: demokratiya əslində 
təbii hüquqların ədalətli təmin edilməsinə və qorunmasına 
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əsaslanan, idealist və realist baxışları özündə əks etdirən 
idarəetmədir və daxilən də idarəolunan bir anlayışıdr. 
Demokratiyanı strukturlar və qaydalar yaratmaqla, qaydalara 
əməl etməklə formalaşdırmaq olar. Demokratiya kənardan 
idarə olunmur. Demokratiya özü tənzimedən və daxilən 
tənzimlənən anlayış deməkdir. İdarəetməni demokratiyanın 
özündə, daxilində, tərkibində axtarmaq lazımdır).  

Qarşılıqlı asılılıq da qlobal və regional səviyyədə sülhün 
bərqarər olmasına və qorunub saxlanılmasına kömək edir. Sülh 
sisteminin təşkil edilməsi və qorunması qarşılıqlı şəkildə 
maraqların təmin edilməsindən formalaşır. Beynəlxalq 
münasibətlər, eləcə də geosiyasət və dünya düzəni dünyada 
qlobal sülhün qorunmasını şərtləndirir və sülh mexanizmlərini, 
qaydaları və sistemləri formalaşdırır. Beynəlxalq münasibətlər 
bütövlükdə tənzimlənən bir vahidə çevrilir. Beynəlxalq 
münasibətlərdə iştirak təbii şəkildə dövlətlərin bir-birilərinin 
daxili və xarici siyasətlərinə yumşaq və ya qeyri-yumşaq 
formada müdaxiləsinə səbəb olur. Çünki münasibətlər zamanı 
siyasət fəaliyyətləri arasında bir-birilə uzlaşma və qarışma 
formalaşır. Kəskin müdaxilələrə, bu baxımdan müdaxilə 
nəticələri olaraq iqtisadi və siyasi böhranlara, münaqişələrə və 
silahlı qarşıdurmalara yol verməmək üçün dövlətlər şəraitə 
müvafiq olaraq, ortaya çıxan tələbləri yerinə yetirmək 
məqsədilə ədaləti özündə əks etdirən normalar qəbul edirlər və 
normalara əməl edirlər. Əks təqdird ə, dövlət marağının 
sonsuzluğu onun hərəkət fəaliyyətinin məkanlar üzr ə nisbi 
sonsuzluğuna gətirib çıxara bil ər ki, bu da nəticədə kəskin 
toqquşmalara səbəb ola bilər. Beynəlxalq münasibətlərin 
tənzimlənməsi məhdudlaşdırıcılıq baxımından, sərhədlər 
yaratmaq baxımından əhəmiyyət kəsb edir.  

Beynəlxalq münasibətlərdə iştirak zamanı xüsusilə böyük 
dövlətlər çalışırlar ki, kiçik dövlətlərin xarici siyasət 
fəaliyyətlərində və daxili həyatlarında iştirak etsinlər. Məsələn, 
dövlətlər transmilli korporasiyalarının iştirakları ilə iqtisadiyyat 
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sahələrində, bundan da irəli gələrək cəmiyyətlərində təsir 
imkanları əldə etməyə can atırlar. Digər bir üsul da hərbi 
bazaların yerləşdirilməsindən ibarətdir. Başqa bir üsul da 
maliyyə yardımları göstərmək və öz ölkələrini ətraf ölkələrin 
məhsulları üçün bazara çevirməkdən ibarətdir. Bu formalı 
iştirak dövlətin, xüsusilə güclü dövlətin daha da böyümək və 
ərazilər üzrə maraqlarını genişləndirmək niyyətindən irəli gəlir. 
Bu istək və fəaliyyət öz növbəsində geosiyasi maraqları 
formalaşdırır. Geosiyasi maraqların zəncirvariliyi və geniş 
şəbəkəliliyi, eyni zamanda daxili strukturu (forması) və 
mahiyyəti (mexanizmisinin məzmunu) dünya düzənini  
meydana gətirir. Bu baxımdan geosiyasət və dünya düzəni bir-
birilə əlaqəli şəkildə beynəlxalq münasibətlərdən formalaşan 
anlayışlardır. Bu anlayışları, predmetləri öyrənən ümumi elm 
sahəsi isə politologiya adlanır. Politologiyaya ümumi elm 
sahəsi kimi baxmaq olar və onun tərkibində isə ayrı-ayrı 
sahələri öyrənən elm istiqamətlərini də qeyd etmək olar. 
Beynəlxalq münasibətlərə dair siyasi nəzəriyyələri öyrənən elm 
sahəsini də politologiya adlandırmaq olar. (Qeyd: beynəlxalq 
münasibətlər nəzəriyyələri bunlardır: idealizm-liberalizm; 
neoliberalizm; liberal dünya nəzəriyyəsi; sosioloji liberalizm; 
institusional liberalizm; respublika liberalizmi. Realizm-
klassik realizm; struktur realizm; hücum realizmi; müdafiə 
realizmi; neoklassik realizm; liberal realizm. Marksizm. 
Funksionalizm-neofunksionalizm 

Tənqidi nəzəriyyələr-konstruktivizm, feminizm, dünya 
sistem nəzəriyyəsi; 

Bundan əlavə bu kimi nəzəriyyələr də vardır: beynəlxalq 
etikalar; postkolonializm; postmodernizm; tarixi sosiologiya; 
rejim nəzəriyyəsi; geosiyasət; rasionlaizm və s.)  

Dövlət adlanan siyasi təsisat, idarəçilik və siyasi quruluş 
forması, müəyyən məkan üzərində siyasət həyata keçirən və 
münasibətləri tənzimləyən quruluş xalqların, xalqlar birliyinin, 
ümumilikdə müəyyən sərhədlər çərçivəsində insanların 
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maraqlarının ödənilməsi üçün tarixin müəyyən dövrlərində 
insanlar tərəfindən yaranıb. Dövlətin formalaşması zamanı 
güclü tərəfin ortaya çıxması güclülərin zəifl ər üzərində 
hakimiyyətinin yaranmasını şərtləndirib. Dövlət məfhumuna 
bir siyasi-təşkilati forma  olaraq daha çox məkan və onun 
üzərind ə həyata keçən fəaliyyət kompleksliliyi nöqteyi-
nəzərdən yanaşmaq lazımdır. Burada məkan və hərəkət 
uyğunluğu və vəhdəti mövcuddur. Dövlətin həyata keçirdiyi 
fəaliyyət, bu baxımdan tənzimləmə, onun tərkibinə aid olan 
idarəetmə (idarəetməyə, müəyyənetmə, araşdırma, aşkarlama, 
icraetmə, təşkiletmə, istiqamətvermə, koordinasiyaetmə və 
ümumilikdə münasibətlərin tənzimlənməsinin bütün əsasları, 
struktur istiqamətləri aid edilməlidir)  fəaliyyətini siyasət 
adlandırmaq lazımdır. Dövlətin siyasəti bir tərəfdən müəyyən 
sərhədləri daxilində mövcud olan obyektlər üzrə subyektlərin, 
yəni iştirakçı tərəflərin (xalqının, vətəndaşının, içərisində olan 
əcnəbi vətəndaşların, xarici ölkə nümayəndəliklərinin, fiziki və 
hüquqi şəxslərin və s.) münasibətlərini müəyyən etməkdən, 
ümumilikdə tənzimləməkdən ibarətdirsə, digər tərəfdən də 
dünya siyasət səhnəsində yer alan digər dövlətlərlə 
münasibətlərini və əlaqələrini tənzimləməkdən ibarətdir. Bu 
baxımdan da dövlətin siyasi fəaliyyəti iki istiqamətə ayrılır: 
daxili siyasət istiqaməti, xarici siyasət istiqaməti. Hər iki 
istiqamət subyektlərin maraqlarının təmin edilməsinə əsaslanır. 
Bu iki istiqamət müdafiə (mövcudluğun müdafiəsi) və inkişaf 
strategiyalarını təmin edir. Hər iki istiqamətin vəhdətindən, 
fəaliyyət strukturlarının birləşmələrindən də sosial-rifah təmin 
edilir. Hər iki istiqamətdə iştirak edən tərəflər aralarında 
münasibətlər müvafiq normalarla tənzimlənir ki, bu normalar 
da dövlət siyasətinin başlıca alətlərin ə və vasitələrin ə çevrilir. 
Beynəlxalq münasibətlər dövlətin siyasətinin strateji 
əhəmiyyətli regionlar üzrə (burada əsasən su və quru sahələri 
üzrə, eləcə də hava məkanı üzrə) yayılmasını təmin edir ki, bu 
da coğrafi məkan üzərind ə həyata keçən siyasət, yəni 
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geosiyasət adlanır. (Qeyd: dövlət özü də sərhədləri 
çərçivəsində müəyyən bir coğrafi ərazini təşkil edir. Dövləti 
təşkil edən tərkib elementlər coğrafi ərazi üzrə mövcud olur. 
Dövlətin, ilk olaraq, ərazisi elə coğrafi anlayışa aid edilir. 
Sonra isə həmin coğrafi məkanda yaşayan insanlar, xalqların 
etnik xüsusiyyətləri, bu baxımdan milli-mədəni 
xüsusiyyətləri, həmin coğrafi ərazi üzrə sərvətlərin zənginliyi, 
iqtisadi sistemin və siyasi sistemin təkmil formaları, əhalinin 
elmi potensialı, həmin coğrafi ərazinin tranzit yol kimi 
əhəmiyyət kəsb etməsi, digər regionlarla əlaqələrinin 
səviyyəsi, regionları bağlayan element və məkan kimi 
əhəmiyyəti, məkan üzərində elementlərin və resursların 
idarəedilməsi prinsipləri onun coğrafi-siyasi elementləri 
hesab edilir). Dövlət elə bir quruma çevrilir ki, həm öz 
sərhədləri çərçivəsində, həm də sərhədlərindən kənarda 
təsirlərə malik olur. Məsələn, dünya iqtisadiyyatında qarşılıqlı 
sərmayələr prinsipi elə bir dövlətin digər dövlətdə təsirini 
yaradır. Eləcə də bir dövlətin vətəndaşlarının başqa dövlət 
ərazilərində miqrasiya yolu ilə əməklə məşğul olmaları da 
qarşılıqlı asılılıq yaradır və böyük imkanlara malik olan 
dövlətin kiçik imkanlara malik olan dövlət üzərində təsirlərini 
meydana gətirir. Bununla yanaşı, geosiyasi tranzit amili də 
təsirləri formalaşdırır. Eyni zamanda bir dövlətdə yaşayan və 
dövlətin əsasını təşkil edən xalqın digər dövlət ərazilərində 
yaşamaları da dövlətlər arasında qarşılıqlı asılılığı 
formalaşdırır. Bir dövlətin ərazisindən, ərazi sularından, daxili 
sularından, hava məkanından digər dövlətin istifadə zərurəti 
dövlətlərarası təsirləri ortaya çıxarır. Bu kimi vəziyyətlər həm 
dövlətləri beynəlxalq əlaqələrə girməyə vadar edir, həm də 
digər tərəfdən onları bir-birinə bağlayaraq beynəlxalq ictimai 
bütövlüyü yaradır. Bu kimi məsələlərin həlli məqsədilə və 
normal şəraitdə, dinc qaydada münasibətləri formalaşdırmaq 
baxımından dövlətlər nizamlama proseslərinə qoşulurlar və 
qarşılıqlı qaydada qaneedici normaları yaradırlar.  



 173

Dövlətin daxili gücü və onun beynəlxalq münasibətlər 
sferasında iştirak səviyyəsi onun gücünü müəyyən edən 
kriteriyaları şərtləndirir. Təsirləri artdıqca məkan da böyüyür 
və daxili geosiyasət elementləri (elementlərin yayıldığı 
ərazilər) və artan məkanlar üzrə yayılır. Bu anda dövlətin 
geosiyasi gücü artır. Burada artıq sərhədlərdən kənarda 
geosiyasət, yəni beynəlxalq münasibətlərind ən yaranan 
geosiyasəti  meydana gəlir. Deməli, belə hesab etmək olar ki, 
geosiyasət həm daxili, həm də xarici sahələrə aid edilə bilir. 
Məsələn, Rusiya müəyyən sərhədlər çərçivəsində bir dövlət 
kimi Avrasiyanın əsas hissəsinə, mərkəzinə, çox böyük bir 
coğrafi əraziyə malikdir. Rusiyanın tutduğu ərazinin özü bir 
geosiyasi regiondur. Ölkənin təsir dairələrinin mövcud olduğu 
əlavə regionlar isə (məsələn, Şərqi Avropa, Cənubi Qafqaz, 
Xəzər-Qara dəniz regionları) xarici geosiyasət regionudur. 
Bu məsələni ABŞ-a da aid etmək olar. ABŞ bir tərəfdən Şimali 
Amerika materikinin mərkəzidir. Bu, daxili geosiyasi 
elementdir, həm də dünyanın əksə regionlarında, həm quruda 
(buna geosiyasətdə “tellurokratiya”-quruda hakimiyyət 
deyilir), həm də dənizlərdə, okeanlarda (buna geosiyasət 
elmində “talassokratiya”-okeanlarda hakimiyyət, adı verilib) 
böyük təsir imkanlarına malikdir. Eləcə də cənub 
yarımkürəsində və Antarktidada (ABŞ və Böyük Britaniyaya 
məxsus şelf buzlaqları) ingilis dünyasının təsirləri vardır. 
(Qeyd: Antarktidanın və 60 dərəcə cənub enindən cənubda 
yerləşən digər ərazilərin beynəlxalq hüquqi rejimi Antarktida 
haqqındakı 01 dekabr 1959-cu il tarixli qərarla tənzimlənir). 
Almaniya da mərkəzi Avropanın (coğrafi və siyasi mənada) 
əsas subyekti olaraq qitənin mərkəzi coğrafi subyektidir. 
Almaniya həm də Avropada ən böyük təsirə malik olan region 
subyektidir, kontinental mərkəzdir. Avropanın əksər 
bölgələrində-dövlətlərində (məsələn, Yunanıstanda) Almaniya 
sərmayələri böyük həcmdədir. Bu təsirlərə xarici geosiyasət 
təsirləri adını vermək olar. Daxili geosiyasət elementləri birliyi 
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məhz xarici geosiyasət üçün nüvə rolunu oynayır və bu 
baxımdan da ümumilikdə geosiyasətin əsas aparıcısı, yaradıcısı 
hesab olunmalıdır. Xarici və daxili geosiyasət anlayışlarını 
daha çox ərazisi böyük olan və fərqli mədəniyyətlərə malik 
olan xalqları birləşdirən, iki siyasi-mədəni qitəni əhatə edən 
böyük dövlətə-Rusiyaya aid etmək olar. Qeyd edildiyi kimi, 
Rusiya başlıca olaraq nəhəng Avro-Asiya ölkəsidir. Rusiyada 
coğrafi, mədəni, milli və etnik xüsusiyyətlər, dini baxışlar, 
siyasi və ictimai sistemlər bu dövləti həm Avropa, həm də 
Asiya tipli edibdir. Bu baxımdan da Rusiya nə tam Avropa 
ölkəsi, nə də tam Asiya ölkəsidir. Rusiya Avro-Asiya 
ölkəsidir.1  

Rusiyanın yerləşdiyi məkanda həm daxili geosiyasət, həm 
də xarici geosiyasət mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Geosiyasət coğrafi anlayış, məsələn, “ölkə” üzərində həyata 
keçirilən siyasətdir, “dövlət” anlayışının “ölkə” anlayışı ilə 
vəhdətindən irəli gəlir. Dövlət ölkə üzərini, coğrafi regionu 
əhatə edir, bir qədər başqa cürə ifadə etsək, üzərini örtür, yəni 
dövlətin siyasəti ərazi üzrə-coğrafi elementlər üzrə dalğalanır, 
elementlərin hərəkəti sayəsində nəticədə geosiyasət meydana 
gəlir. ABŞ-İngiltərə dövlətləri birliyinin də dünya okeanında 
təsirləri mövcuddur. Buraya Britaniya Birliyinə aid olan 
arxipelaq dövlətləri və digər ada dövlətləri aid etmək olar. ABŞ 
hərbi bazaları onun xarici geosiyasəti üçün çox mühüm baza 
rolunu oynayır.  

Qeyd edildiyi kimi, dövlətin beynəlxalq aləmdə gücünü 
təsnif edən, şərtləndirən amillər, istiqamətlər, elementlər elə 
məhz dövlətin geosiyasətdə iştirak gücünü  müəyyən edir. 
Dövlət daxilən nə qədər güclü olarsa, beynəlxalq aləmdə də bir 
o qədər güclü olar və onun geosiyasi çəkisi artar. Geosiyasi 
çəkinin artması məkan daxilində və məkan xaricində 

                                                 
1 Афанасьев В.В., Соколов Ю.В. А94. Политическая структура мира. 
Сборник научных статей./ В.В Афанасьев., Ю.В. Соколов.-М.; 
«Канон+»РООН «Реабилитация», 2010.-320 с., səh. 215. 
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dövlətlərin təsir dairələrini genişləndirər. Dövlətin daxili 
gücünü şərtləndirən elementlər həmçinin dövlətin beynəlxalq 
münasibətlərdə iştirak etdiyi zaman da güclənir. Yəni dövlət 
özünü daxildən gücləndirmək üçün digər dövlətlərlə 
elementlərin mübadiləsi proseslərinin baş verdiyi vəziyyətində 
olur və dövlət öz daxili ehtiyacını, çatışmazlığı ödəmək üçün 
müvafiq resursları beynəlxalq aləmdən götürür. Məsələn, ABŞ, 
sənayesinin güclü olmasından yaranan ehtiyaclara görə, 
dünyada ən çox neft idxal edən ölkədir. Sonrakı yerdə isə Çin 
dayanır. Bu dövlətlər beynəlxalq neft bazarından enerji 
almaq üçün enerjiyə sahib olan və beynəlxalq bazarlara 
çıxaran dövlətlərlə (OPEC ölkələri il ə, Rusiya və Xəzər 
regionu ölkələri il ə) əməkdaşlıq etmək məcburiyyətində 
qalırlar. Səudiyyə Ərəbistanı və Rusiya neft ixracına görə 
dünyada birinci və ikinci yerləri bölüşürlər. Dövlətin 
beynəlxalq aləmdə iştirak gücü onun daxli gücünü artırır və 
daxili enerji də öz növbəsində xarici siyasət fəaliyyətinə güc 
verir və fəaliyyəti coğrafi məkan üzrə şaxələndirir. Ehtiyac və 
zərurət amilləri dövlətin xarici siyasət fəaliyyətini həmin 
istiqamətə daha çox yükləyir və siyasət istiqaməti prioritet 
istiqamətə çevrilir. Buradan da-bu şaxələnmədən də dövlətin 
geosiyasəti meydana gəlir. Dövlətin daxili siyasət istiqamətləri 
ilə onun xarici siyasət istiqamətləri arasında bir bağlılıq 
yaranır. Dövlətin geosiyasətdə iştirakı həm regionlar üzrə olur, 
həm də qlobal əhəmiyyət kəsb edir. Bu da dövlətin gücü ilə 
bağlı olur. Məsələn, ABŞ qlobal geosiyasi gücə malik olan 
dövlətdir, Türkiyə isə regional gücdür. Türkiyə son zamanlarda 
özünün xarici geosiyasi gücünü ətrafda mövcud olan qarışıq 
(rəngarəng) mədəni-siyasi ərazilərdə artırmaq siyasətini 
reallaşdırır. Burada qarışıq ərazi dedikdə, əsasən xristian, 
müsəlman və yahudi dinlərinə etiqad edən əhalinin yaşadığı və 
Şərq-Qərb mədəniyyətlərinin qovuşduğu məkanlar başa 
düşülməlidir. Türkiyə müxtəlif mədəniyyət arealları arasında 
“yumşaldıcı” və “barışıdırıcı”, “birləşdirici” funksiyanı 
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(məsələn, Cənubi Qafqazla Avropanın, Ərəb dünyasının 
Avropa ilə inteqrasiyasında iştirak etmək) yerinə yetirməyə 
çalışır və bununla da regionun dünya düzənində və 
geosiyasətində aparıcı güc mərkəzinə çevrilmək istəyir. 
Türkiyənin qlobal siyasətdə isə (regiondan bir qədər kənar 
məkanlar üzrə-məsələn, Qərbi və Mərkəzi Avropa regionu 
üzrə) iştirakının yüksək səviyyəsi üçün müvafiq resursları və 
elementləri, məsələn, ərazisi, əhalisi, elmi potensialı, 
iqtisadiyyatı və digər gücü çatmır. Türkiyə həmin regionların 
əhalisini və resurslarını özünə yüksək səviyyədə cəlb etmək 
üçün kifayət qədər resurslara (coğrafi mövqe-geotranzit mövqe 
istisna olunmaqla) malik deyil. Türkiyə bu ölkələrə ərzaq və 
xammal məhsulları ixrac edə bilər. Bu ölkələrin əhalisini cəlb 
etmək üçün tarixi mədəniyyət abidələri və istirahət yerləri 
vardır. Lakin baza etibarilə müvafiq resurslar-məsələn, yüksək 
texnoloji vasitələr olmadığına görə, Türkiyə bu dövlətlər üçün 
cəlbedici ola bilməz. Türkiyə beynəlxalq aləmdə mövcud olan 
nəhəng güclərlə müqayisədə zəif və kiçik olduğundan öz daxili 
elementlərini qlobal məkanlar üzrə transfer etməkdə çətinlik 
çəkir. Məsələn, Türkiyə Xəzər regionunun Türkdilli xalqları 
üçün böyük dövlət-böyük güc mərk əzi rolunu oynamaq 
baxımından tələb olunan mədəni, iqtisadi, siyasi və hərbi, elmi-
texniki potensiala malik deyil. Bunun üçün Türkiyəyə kosmik 
sahələrə çıxmaq qədər (süni peyklər istisna olmaqla. 
Türkiyənin süni peykləri vardır) güc tələb olunur. Digər 
tərəfdən də ölkəyə kütləvi bilik və savad verilməsi lazımdır ki, 
əhalinin elmi potensialı güclənsin və ölkə Qərb 
texnologiyasından, elmi-texniki laboratoriyalarından asılılığını 
azaltsın. Ölkə Rusiya və Çinlə rəqabətdə çox zəifdir. Bu 
baxımdan da Türkiyə qlobal yox, regional geosiyasət gücü 
(regiondakı kiçik gücə malik olan dövlətlərə təsir 
imkanlarına malikdir) hesab edilir. Ümumdünya güc 
mərkəzləri içərisində isə, müqayisədə orta güc mərkəzi kimi 
qəbul edilir. ABŞ (Sea Power) isə dünyanın əksər regionlarında 
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güc nümayiş etdirmək və bundan faydalanmaq imkanlarına 
malikdir. Elə Türkiyənin özündə də bu dövlətin hərbi bazaları 
vardır. ABŞ şəbəkələri və şəbəkələri yaradan elementlər, 
ünsürlər (bunlara nümunə kimi dünyada mövcud olan ABŞ 
hərbi bazalarını, iqtisadi, siyasi və digər mərkəzlərini göstəmək 
olar) dünyanın əksər regionlarında dövlət marağını “dartan 
tellər”  rolunu oynayır. ABŞ post müharibə dövründə İraq və 
Əfqanıstanda bu ölkələrin siyasi hakimiyyətlərinə təsir 
imkanları əldə edib. Dövlətlərin idarəolunmasında ABŞ 
strategiyası əsasa çevrilib. Bu baxımdan ABŞ qlobal 
geosiyasət obyekti və subyektidir. Qlobal olduğundan regional 
çəkisi də (məsələn, Atlantik regionunda, xüsusilə, Şimali 
Atlantikada) çox güclüdür. (Qeyd: Atlantik siyasi regionunu 
(Qərb yarımkürəsi adlanan coğrafi- siyasi regionunu) iki 
hissəyə bölmək olar: anqlo-amerikan təsirinin böyük olduğu 
region və Latın Amerikasının təsirinin güclü olduğu region. 
Atlantik regionunun Afrikanın Qərbinə düşən hissəsində 
Afrikanın özü zəifdir və bu baxımdan da gələcəkdə hesab 
etmək olar ki, bu region gələcəkdə daha çox İspaniyanın 
rəhbərlik edə biləcəyi Latın Amerikası regionunun (Cənub 
Atlantik regionu) təsir dairəsində olacaqdır. Vaxtilə 
fransızların koloniyaları olmuş Afrikanın qərb hissələrində 
XXII əsrdə Latın Amerikasının siyasi çəkisi artacaqdır. Həm 
Şimal Atlantik, həm də Cənub Atlantik regionunda həmçinin 
ABŞ-Böyük Britaniya (Anglikan) təsirləri mövcud olacaqdır. 
ABŞ-İngilis mərkəzli Şimali Atlantik regionuna bu dünya 
üçün daxili geosiyasi region kimi baxmaq olar, Cənub 
Atlantik regionuna isə Şimal Atlantik regionunun xarici 
geosiyasi regionu kimi baxmaq məqsədəuyğundur. Bu 
baxımdan hesab etmək olar ki, Şimal Atlantik regionu 
tamamilə ABŞ-İngiltərə birliyin ə məxsusdur, Cənub Atlantik 
regionu isə Şimal Atlantik regionun xarici təsir dairəsidir. 
Gələcəkdə İspan-Prtuqal mərkəzli bu istiqamətin daha da 
güclənəcəyi gözlənilir. AB Ş-İngilis birliyinin Atlantik 
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regionlarında geniş iştirakları və Sakit okean regionunda 
gücləri bu Mərkəzi okean hakimiyyətinə sahib olmağa əsas 
verir). Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, geosiyasətin başlıca 
mahiyyəti böyük ərazilərə (istər suda, istər quruda, istərsə də 
havada və kosmik məkanlarda), məkanlara malik olmaqdan və 
məkanlar üzərində təsir elementlərinə, obyektlərinə malik 
olmaqdan ibarətdir.  

Qeyd: XX əsrin 60-cı illəri kosmik fəzanın böyük 
diapazonda tədqiqatına başlanğıc verdi. Kosmonavtika 
astronomiyada yeni tədqiqat mərhələsini ortaya çıxartdı. 
Kosmonavtika eyni zamanda Yer kürəsinin kosmosdan daha 
da ətraflı öyrənilməsinə kömək etdi. Bu istiqamətdə kosmosa 
buraxlan sputniklər (peykər) mühüm rol oynadılar. Əvvəlcə 
hərbi məqsədlər üçün istifadə edilən peyklərdən sonradan 
geniş təyinatla istifadə olunmağa başlandı. Müxtəlif 
materiklərdən canlı efir yayımları başlandı. Eyni zamanda 
dəqiq və geniş şəkildə meteoroloji məlumatların əldə edilməsi 
və insanların təhlükəsizliyinin təminatı üçün (güclü və 
dağıdıcı küləklərdən qorunmaq məqsədilə) böyük hidro-
meteoroloji məlumatlar əldə edildi. Yer kürəsinin kosmosdan 
öyrənilməsi nəzticəsində okean səthləri haqqında geniş foto 
məlumatlar toplandı. Eyni zamanda sputnik-teleskoplar 
vasitəsilə Günəş sisteminin və kainatın öyrənilməsi 
təkmilləşdirildi. M əsələn, NASA (ABŞ Kosmik Agentliyi) 
tərəfindən 1990-cı illərdə kosmosa buraxılan və Habl 
adlanan peyk –teleskopu vasitəsilə kainatın sirləri geniş 
öyrənilməyə başlandı. Kainatın yaradılması tarixi 15 milyard 
il müəyyən edildi. (Hubble Space Telescope HST-Yer kürəsi 
ətrafında avtomatik obseravtoriyadır (müşahidə aparatıdır). 
Edvin Habblın şərəfinə adlandırılıb. “Hubble” Teleskopu 
NASA və Avropa Kosmik Agentliyinin birgə layihəsidir. 
Teleskopun kosmosda yerləşdirilməsi atmosferdə mümkün 
olmayan diapazonda-ilk növbədə infraqırmızı diapazonda –
elektromaqnit dalğalarını qeydə alma imkanı verir. Atmosfer 
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olmadığına görə, Yer üzərində yerləşən analoji teleskopdan 
fərqli olaraq, bu teleskop 7-10 dəfə çox qabiliyyətə malikdir).1 
Yer kürəsi ətrafında hal-hazırda müxtəlif ölkələrə məxsus 
olan üç mindən çox süni peyk mövcuddur ki, bu peyklər də 
bəlli trayektoriyalar üzrə hərəkət edirlər. Böyük ölkələr çox 
sürətlə silahlanırlar və belə hesab edilir ki, yaxın gələcəkdə 
“Ulduz müharibələri” ba ş verə bilər. Məsələn, 2007-ci ildə 
Çin tərəfindən raket vasitəsilə peyk kosmosda vurularaq 
zərərsizləşdirilmi şdi. Bu gün kosmik fəzanın təhlükəsizliyi və 
dövlətlərin tarazlı qaydada bu fəzadan istifadə imkanlarını 
təmin etmək məqsədilə kosmik məkanın tənzimlənməsi 
prioritet məsələdir. Kosmik aparatların toqquşmasının 
qarşısının alınması və kosmik zibilləklərin yaranmasının 
qarşısını almaq məqsədilə də nizamlama prosesləri həyata 
keçirilir. 

 Dövlətin xarici siyasəti gücləndikcə, məkanlar  üzrə 
genişləndikcə geosiyasi çəkisi də artır ki, bu da geosiyasi 
təzyiq və təsir imkanlarını genişləndirir. Dövlətin öz daxili 
sərhədləri üzrə gücü onun xarici fəaliyyət istiqamətləri üzrə 
gücü ilə uzlaşdıqda- həmahəng təşkil etdikdə dövlətin 
geosiyasi çəkisi artır. Dövlətin geosiyasi çəkisi onun 
beynəlxalq aləmdə müdafiə qabiliyyətini gücləndirir və dövlət 
immunitetli və hazırlıqlı olur. Beynəlxalq aləmdə fəaliyyət 
zamanı dövlətin daxili enerji hesabına “yüksək qabiliyyəti”, bu 
baxımdan da çevikliyi meydana gəlir. Dövlətin gücü üçün 
müvafiq resursların mövcudluğu həmin dövləti həm güclü edir, 
həm də onun timsalında güclü nüfuz yaradır. 

Qeyd: beynəlxalq münasibətlərdə güc mərk əzlərinin 
təsirlərinin ətraflara doğru-məkanlar üzr ə yayılmasında 
uyğunluq prinsipinin  tətbiqi əsas məsələyə çevrilir. “Siyasi 
heilosentrizm” prinsipl ərin ə müvafiq olaraq, güc 
mərk əzləri v ə onlar ətrafında t əsir zonaları meydana gəlir. 
                                                 
1 http: www. Streamtop. ru/wallpapers/nature/161-hable.html. 
Космический телескоп «Хаббл».  
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Hər bir regional v ə qlobal güc mərk əzi çalışır ki, onun 
maraq sferasında olan sərhəd və ətraf m əkanlarda siyasi-
iqtisadi və sosial vəziyyət mərk əzin özü ilə uyğunlaşdırılsın 
ki, maraqların t əmin edilməsində rəvan vəziyyətlər ortaya 
çıxsın. Uyğunlaşdırma prinsipinin t ətbiqi məhz ətrafları 
mərk əzlə rahat şəkild ə bağlayır. Bu prinsip sayəsində 
vahidlik, bütövlük meydana gəlir. Müvafiq prinsip 
pozulduqda mərk əz ətrafa güc tətbiq edir. SSRİ-nin XX 
əsrin 60-cı illərind ə “Çexoslovakiya baharı”nı boğması, 
Macarıstanda və digər ətraf sosialist ölkələrind ə hərbi 
siyasəti buna misal ola bilər. Eləcə də Karib böhranı (Kuba 
raket böhranı) zamanı Kubanın ABŞ hərbi gəmiləri 
tərəfindən mühasrəsini və Kubanın iqtisadi blokadaya 
alınmasını nümunə kimi qeyd etmək olar. Eləcə də yumşaq-
liberal variantlardan istifad ə edir. Məsələn, ABŞ-ın 
müharibədən sonra Avropaya yardımı nəzərdə tutan 
“Mar şal planı” regionda uyğunlaşdırma siyasətinin t ərkibi 
idi. Regionun ABŞ-a uyğunlaşdırılması əsas məsələ idi. 
SSRİ kommunizm ideologiyasından istifadə edərək öz 
ətrafında, sərhədlərind ə yerləşən dövlətlərdə də 
kommunizmin qurulmasına çalışırdı. Çünki mərk əzin 
özündə kommunizm-sosializm ideyaları mövcud idi. Çində, 
Şərqi Avropada, Hindistanda, İran və Türkiy ədə, Mərk əzi 
Amerika ölk ələrind ə, Afrika v ə digər yerl ərdə 
kommunizmin təbliği həm də uyğunlaşdırma prinsipl əri il ə 
həyata keçirilirdi. Uy ğunlaşdırma dedikdə, ətraf ölk ələrin 
təsərrüfat sistemlərinin, sosial-siyasi, fəlsəfi baxışlarının 
SSRİ-yə uyğunlaşdırılması kimi başa düşülə bilərdi. AB Ş-
da öz növbəsində Qərbi Avropada və əksər ölk ələrdə 
kapitalizm yolu il ə sosial cəmiyyətlərin qurulmasını t əbliğ 
edirdi. Uyğunlaşdırma həm mərk əzin ətraflarda 
maraqlarını t əmin edir, həm də ümumi-vahid ideologiyanın 
geniş məkanlarını formala şdırır. Uy ğunlaşdırma 
məkanlarında güc mərk əzləri arasında ortaya çıxan 
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rəqabət, bir güc mərk əzinin digərinin uy ğunlaşdırma 
məkanlarına müdaxiləsi həmin güc mərk əzləri arasında 
gərgin münasibətləri, gərgin vəziyyətləri, o cümlədən 
böhranı, münaqişəni, kəskin hallarda isə silahlı 
qarşıdurmaları v ə müharibəni meydana gətirir. M əsələn, 
Karib böhranı,-burada SSRİ ABŞ-ın sərhəd təhlükəsizliyi 
zonasına daxil olmuşdu, və 2008-ci ilin avqust ayında baş 
verən Rusiya-Gürcüstan müharibəsi,-Gürcüstan Rusiyanın 
sərhəd təhlükəsizliyi zonasında Qərbin d əstəyi il ə 
Rusiyanın əleyhinə çıxş edirdi, -buna sübutdur.  

Qeyd edildiyi kimi, beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq 
əlaqələr və bundan formalaşan geosiyasət başlıca olaraq dünya 
düzənini  formalaşdırır. Dünya düzəni dövlətlər arasında elə bir 
forma və məzmundur ki, burada dövlətlər öz güclərinə görə yer 
alırlar və iştirak edirlər. Dünya düzənində, subyektlər 
arasındakı əlaqələrdə, harmoniklikdə analoqluq, uyğunluq da 
əsas götürülür. Analoqluq və uyğunluq həm sahələrin özlərində 
baş verir, həm də sahələr arasında bu prinsip tətbiq edilir. 
Dövlətlər arasında iştirak nisbi bərabərlikl ə müəyyən edilir və 
ümumi və konkret məsələləri tənzim edən rəsmi sənədlərdə 
tərəflərin bərabərliyi məsələsi əsas götürülür. Bir dövlətin digər 
dövlət üzərində gücü və nəzarəti məhz həmin dövlətin 
geosiyasi gücünə bağlı olur. Dövlət öz sərhədlərindən 
maraqlarını kənara çəkirsə, qırağa çıxarırsa, məkanı böyüdürsə, 
deməli, digər dövlət üzərində təsir imkanları əldə edir. Bu, 
həm dünya düzənidir, h əm də geosiyasətdir.  Dünya düzəni 
dövlətlərin münasibətlər tərzini əks etdirir. Geosiyasət də elə 
məhz münasibətlər tərzi ilə əlaqəlidir. Eyni zamanda, əvvələr 
qeyd olunduğu kimi, bir formadır. Geosiyasət coğrafiya üzrə 
(məkanlar üzrə) siyasət cərəyanlarının mövcudluğudursa, 
dünya düzəni iyerarxik quruluşa əsasən münasibətlərin 
tənzimlənməsidir. Bu da özlüyündə dövlətin məkanlar üzrə 
xarici gücünə bağlıdır. Güclü dövlət zəif dövlət üzərində təsirə 
malik olur. Bu, dünya düzəninin əsaslarına aiddir. Geosiyasət 
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regionlar arasında əlaqəlilik sistemini yaradır və siyasi təsir 
məkanlarını böyüdür. Dünya düzənində də həmin məzmunlu 
proseslər meydana gəlir və idarəetmə zamanı iyerarxik pillə və 
struktur genişlənir. Bu proses həm elementlərin hesabına 
böyüyür, həm də məkanın genişlənməsindən baş verir. Böyük 
dövlət kiçik dövlətin yerləşdiyi regionda (məsələn, ABŞ-ın 
Cənubi Qafqazdakı siyasəti) maraq nümayiş etdirir, siyasət 
həyata keçirir. Bu da geosiyasətdir və münasibətlərin tərzi 
baxımından dünya düzənidir. (Qeyd: dünya düzəni üst anlayış 
olduğundan, daha çox beynəlxalq münasibətlər düzəni kimi də 
dərk edilməlidir. Dünya anlayışında məhz dövlətlər cəmi qəbul 
edilir. Beynəlxalq münasibətlər düzəni dövlətlərin daxili 
siyasətlərindən irəli gələrək və xarici siyasətləri il ə vəhdət 
təşkil edərək üst düzən olur. Beynəlxalq düzən daxili düzənlə də 
sıx bağlı və əlaqəli olur. Bu baxımdan da dünya düzəni 
beynəlxalq düzənlə əlaqəli əsasları özündə cəmləşdirir. 
Beynəlxalq münasibətlər düzəni beynəlxalq normalarla 
dövlətlərin xarici siyasətlərinin idarəolunması qaydalarıdır. 
Eləcə də gücə əsaslanan və maraqların güc əsasında 
təminatına söykənən bir hərəkətdir. Bu da qlobal mənada 
dünya düzənidir). Dövlətin gücü (dövlət və onun gücü siyasi 
struktur üçün nüvə funksiyasını yerinə yetirir) onun 
geosiyasətini (periferiya siyasəti) gücləndirir. (Qeyd: 
beynəlxalq münasibətlərdə və daxili siyasətdə güc mərkəzi elə 
dövlətin özüdür. Dövlətin gücünü şərtləndirən kriteriyalar 
kompleksinin vahidliyidir). Dövlət böyük ərazilər üzrə təsir 
imkanlarına malik olur. Dövlətin gücü geosiyasi məsələlərdə 
onu digər, zəif dövlət üzərində güclü edir, çünki zəif dövlətin 
strateji əhəmiyyətli obyektləri üzərində nüfuz əldə edir ki, 
bununla da həmin dövlətin daxili və xarici siyasətinə təsir 
imkanları qazanır. Məsələn, neft, qaz və digər faydalı 
qazıntılara malik olan, lakin həmin faydalı qazıntıları əsaslı 
qaydada və səmərəverici əsaslarla istismar texnologiyasına 
malik olmayan dövlətlərdə bu texnoloji vasitələrə malik 
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olan dövlətlər t əsir imkanları (“neft diplomatiyası”) əldə 
edirlər. Neft-qaz sərvətlərin ə malik olan Fars körfəzi 
regionu və Xəzər regionu dövlətlərini bel ə dövlətlər hesab 
etmək olar. Bu ölkələr öz neft ehtiyatlarını texnoloji 
baxımdan təkmil dövl ətlərin şirk ətlərinin istismarına 
vermək məcburiyyətində qalırlar. T əbii ki, buradan 
sərmayə qoyuluşu üçün əlverişli mühitin yaradılması 
prinsipl əri ortaya çıxır. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrdə 
texnoloji vasitələrin xammal üzərind ə geniş və yayılan 
prinsipl əri beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sferasının 
formalaşması üçün mühüm şərt kimi əhəmiyyət kəsb edir. 
Sərvətlər və texnoloji vasitələrin, istismar vasitələrinin, 
əmək qüvvələrinin ölk ələr üzr ə qeyri-bərabər paylanması, 
eləcə də sərvətlərdən tarazlı qaydada istifadə olunması 
prinsipl əri beynəlxalq iqtisadi münasibətlər üçün mühüm 
şərtl əri v ə zərur əti ortaya çıxarır. Dövlətlərin beynəlxalq 
iqtisadi əlaqələrind ən və resursları cəmləşdirm ək və 
onlardan birgə istifadə etmək prinsipl ərind ən ir əli gələrək 
bir dövl ət digər dövlət üzərind ə təsir imkanları əldə edir. 
Bu baxımdan da beynəlxalq münasibətlərdən, beynəlxalq 
əlaqələrdən həm dünya düzəni, həm də oxşar məzmun kəsb 
edən geosiyasət formalaşır. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
yaşadığımz dünyada nəzarətdən kənarda olan məkan (istər 
dövlətlərin birbaşa özlərinə məxsus olan ərazilər və sular, 
hava məkanı, istərsə də beynəlxalq neytral sular olsun) 
mövcud deyildir. Dövlət gücləndikcə, regionlar üzrə maraq 
nümayiş etdirdikcə digər dövlətin ərazisinə, məsələn, quru və 
su ərazisinə, daxil olur. Məsələn, böyük dövlətlərə məxsus olan 
gəmilərin ticarət və hərbi gəmilərin, elmi-tədqiqat gəmilərinin 
kiçik dövlətlərin ərazi sularına, daxili sularına daxil olması 
buna sübutdur. Belə hallarda beynəlxalq hüquq normaları 
vəziyyəti tənzimləmə vasitəsinə çevrilə bilir. Daxil olma 
zamanı (həm də hərbi bazaların yerləşdirılməsi zamanı) “alt” 
və “üst qatlar” məsələsi ortaya çıxır. Bu zaman həm dünya 
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nizamı anlayışı meydana gəlir, həm də geosiyasət anlayışı 
ortaya çıxır. Geosiyasət,- ona görə ki, dövlət bu anda məkan və 
məkan üzərində resurslar əldə edir; dünya düzəni- ona görə ki, 
dövlət əldə etdiyi məkanlardan və obyektlərdən istifadə edərək 
təsir imkanları qazanır. Beynəlxalq hərbi-siyasi təşkilatlarda 
adətən kiçik gücə malik olan dövlətlər müstəqil hərbi-siyasi 
fəaliyyət həyata keçirə bilmirlər. Qeyd edilən məsələlərdən də 
idarəçilik meydana gəlir ki, idarəçilik də dünya düzəninin əsas 
mahiyyətində durur. 

 
Beynəlxalq münasibətlər aşağıdakı hallarda yaranır:  
 
-dövlətlərin xarici siyasət fəaliyyətlərind ən və 

dövlətlərin t əşkil etdikl əri t əşkilatların f əaliyyətlərind ən. 
Burada dövlətlər əsas aktorlardır (tərəflərdir), təşkilatlar isə 
onların ayrı-ayrı sahələri tənzimləmək (ixtisaslaşmış 
təşkilatlar) və ümumi münasibətləri nizama salmaq (universal 
və regional-regionda dövlətlər arasında olan ümumi 
münasibətləri tənzimləyən təşkilatlar) üçün yaratdıqları siyasi 
qurumlardır; 

-xarici siyasət meydana gəlir- ehtiyac və tələbatların 
ödənilməsi naminə məqsədlərə çatmaq üçün müəyyən 
edilən maraqlardan və maraqların ödənilməsi üçün 
qarşılıqlı f əaliyyətdən; 

-maraqları t əmin etmək üçün dövlət adlanan siyasət 
qurumu, idar əetmə qurumu təşkil edilir; idar əetmə 
qurumu strukturlar yaradır v ə normalar əsasında 
münasibətləri t ənzimləyir.  Maraqlar müvafiq mexanizmlərlə 
sistemlər vasitəsilə rəsmi olaraq təmin edilir. Sistem də şərait, 
tələbat və ehtiyacdan, eyni zamanda zərurətdən formalaşdırılır. 
Sistem təşkil ediləndə subyektlərin enerjiləri də cəmləşdirilir, 
güclər birləşdirilir. Maraq dövlətdaxili strukturları və hərəkət 
çərçivələrini, istiqamətlərini meydana gətirir; 
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-beynəlxalq münasibətlərdə maraq dövlətlərin 
hərəkətlərindən meydana gəlir və dövlətlər öz aralarında 
münasibətləri tənzimləmək məqsədilə müxtəlif maraq 
subyektləri və sahələri yaradırlar. Maraqları tənzim etmək üçün 
sistemlər və strukturlar, müvafiq mexanizmlər təşkil edilir; 

-beynəlxalq münasibətlər t əşkil edilir-dövl ətin f ərdi 
marağından və ümumi dünya sistemində iştirak etm ək 
marağından. Fərdi və ümumi maraqlar həm dövlətin daxili 
ehtiyaclarının ödənilməsinə istiqamətlənir, həm də dövləti 
beynəlxalq münasibətlərdə qoruyur. Dövlət beynəlxalq aləmdə 
tək yaşaya bilməz və resurs çatışmazlığından və inkişaf 
tempinin tələblərindən daxili ehtiyaclarını ödəyə bilməz. 
Dövlət öz daxili resurslarının həm daxildə, həm də xaricdə 
istifadəsi zamanı, eləcə də xarici resursları cəlb edən zamanı 
özünü qorumaq siyasətini reallaşdırır. 

Rusiyalı tədqiqatçı K. Hacıyev qeyd edir: “Milli marağın 
əsas tərkibi dövlətin özünümüdafiə imperatividir...Xarici 
siyasət fəaliyyətinin əsas müəyyənedici gücü milli və dövlət 
marağından irəli gəlir. Dövlət marağı konsepsiyası dəyərli 
normalardan və ideoloji konsepsiyadan ibarətdir..... Hər bir 
dövlət özünəməxsus qaydada ona aid olan maraqları 
dəyərləndirir. Dövlətin ona aid olan maraqlarını icra etmək 
üçün çoxlu sayda amillər vardır: geosiyasi vəziyyət, tarix, 
mədəniyyət, siyasi sistem, rəhbərlik, digər dövlətlərlə qarşılıqlı 
əlaqələrinin xüsusiyyətləri və s. .. Dövlət öz maraqlarını təmin 
etmək üçün əlində olan bütün vasitələrdən-siyasi, ideoloji, 
iqtisadi, diplomatik, hərbi və s. istifadə edir. ... Qeyd 
edilməlidir ki, dövlət öz məqsədlərinin realizəsini tam şəkildə 
həyata keçirə bilməz. Çox hallarda bu, digər dövlətlərə olan 
çətin danışıqlardan və ticarətdən asılıdır.”1  

Beynəlxalq münasibətlərdə dövlət marağını milli mənafe 
formalaşdırır. Tədqiqatçı Abbas Piriyevin fikrincə, milli 

                                                 
1 Гаджиев К.С. Г13 Введение в геополитику. Изд.2-е, доп. и перераб.: 
Учебник для вузов.-М.: Логос, 2002.-432 с., 363-365.  
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mənafe dövlət siyasətinin başlıca məqsədidir, onun siyasi 
strategiyasıdır. Xarici siyasət milli mənafe əsasında beynəlxalq 
münasibətlərdə əlaqələndirici rol oynayır. Xarici siyasət 
strategiyası milli mənafe üzərində qurulur və ölkənin 
təhlükəsizliyi təmin edilir. Milli mənafe daxili və xarici 
təhlükəsizliyi əhatə edir. Milli mənafe vətəndaşların 
məqsədlərini və fəaliyyətini birləşdirir, insanların fəaliyyətini, 
ərazinin bütövlüyünü, siyasi, mənəvi sərvətlərini qoruyur, 
tarixi idrak yaddaşını qaytarır, dövlətçilik inamı yaradır.1  

Qədim tarixdən, dünyada dövlət adlanan siyasət 
qurumlarının (dövlətlərə etnosiyasət təşkilatları, etnik 
birlikl əri, xalqları təmsil edən siyasi vahidliklər kimi də 
baxmaq olar) yaranmasından etibarən, müstəqil dövlətlərin və 
müstəqil dövlətlərdən ibarət olan ittifaqların və böyük 
məkanları və bir çox xalqları əhatə edən dövlətlərin, yəni 
imperiyaların yaranmasından hal-hazıra qədər, dünya dövlətləri 
arasında, eləcə də tayfalar, tayfa birləşmələri, etniklər arasında, 
təkmil formada, geniş aspektdə xalqlar arasında, münasibətlər 
yaranıb, əlaqələr qurulub. Eyni və yaxın coğrafi ərazilərdə 
yaşayan, eyni və ya yaxın (qohum) dildə, eləcə də eyni və ya 
fərqli mədəniyyətə, həyat tərzinə malik olan tayfa birləşmələri 
xalqları meydana gətirirblər. Xalqlar coğrafi ərazilərdə özlərini 
idarə etmək üçün dövlətlərini təşkil ediblər. Dövlətlər də 
təkmilləşən siyasətləri il ə xalqlarını formalaşdırıblar, xalqlar 
coğrafi, tarixi-mədəni varlıqlara, toplumlara çevriliblər. 
Formalaşmış xalqlar millətlərə (burjuaziyanın 
formalaşmasında) çevriliblər və təşkilatlanıblar. Məsələn, 
Azərbaycan dövlətini yaradan Azərbaycan millətinin 
formalaşmasında neft burjuaziyası mühüm rol oynayıb. Neft 
kapitalı siyasi elitanın yaranmasında böyük kömək göstərib. 
Siyasət xadimləri Rusiyada, Fransada, Türkiyədə yetişdirilib. 

                                                 
1 Abbas Piriyev. Siyasi strategiya və milli təhlükəsizlik problemi. Bakı, 
BDU-2002, 534 səh., s. 413-418.  
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Bununla yanaşı, ölkə daxilində maarifçilik siyasətinə də neft 
burjuaziyasının nümayəndələri (Azərbaycan filantropları) 
böyük kömək ediblər. 

Dövlətlər yarandıqları anlardan həm daxili siyasətləri 
sayəsində, həm də xarici ticarət və işğallarla müşayiət edilən 
hərəkətlər sayəsində beynəlxalq münasibətlərə daxil olublar. 
İcmalar və tayfalararası əlaqələr sonradan etnik birliyə, 
yaşadığımız tarixin son mərhələlərində isə xalqlararası birliyə 
gətirıb çıxarıb. Münasibətlər və əlaqələr dövlətdaxili və 
dövlətlərarası sahələrdə həm sabit vəziyyətlərdən, həm də 
gərginlikdən, müharibə və münaqişələrdən, toqquşmalardan və 
siyasi rəqabətdən-yəni ziddiyyətlərdən meydana gəlib. 
Münasibətlər və əlaqələr kateqoriyalarını formalaşdıran 
eyniliklər, oxşarlıqlar və ziddiyyətlər kateqoriyaları olubdur. 
Vəziyyətlər münasibətlərin və əlaqələrin tərzinə təsir göstərib. 
Münasibətlər və əlaqələr sahələr və istiqamətlər üzrə mövcud 
olan obyektlər üzərində təsir göstərməklə tarixi formalaşdırıb. 
Tarixin formalaşması elə siyasi, iqtisadi, ictimai, elmi və digər 
sahələrdə mövcud olan zəncirvari hərəkətlərin, hadisələrin 
törənmə ardıcıllığının trayektoriyasını yaradıb. Münasibətlər və 
əlaqələr zaman ardıcıllığı ilə sabit və qeyri-sabit siyasət 
koordinasiyası üzrə, koordinasiyalardan, xətlərdən ibarət olan 
şəbəkələr üzrə davam edib. Ayı-ayrı məkanlarda yeni 
dövlətlərin yaranması və imperiya ərazilərinin genişlənməsi 
nəticəsində yeni yaranan dövlətlər hesabına siyasətdə iştirak 
edən subyektlərin, yəni dövlətlərin sayı artıb. Dünya 
münasibətləri və əlaqələri, bu baxımdan da dövlətlərin daxili 
siyasətlərini də əhatə edən dünya siyasəti  formalaşıb. Zaman-
zaman əsas etibarilə dünya siyasətinin “dalğalanması”, “qalxıb-
enməsi” prosesləri yaşanıb. Siyasət xətlərində qalxıb-enmələrin 
yaranması aktlarla, siyasi hadisələrlə müşahidə edilib. Siyasi 
hadisələr ardıcıllığında səbəb və nəticə şəraitləri və vasitələri 
şərtləndirici amillər olaraq dalğavarilik yaradıb və dünya 
siyasəti müstəvisində rəngarəngliyi üzə çıxarıb. Sabit və qeyri-



 188

sabit proseslər xətlərdə olan hərəkətlərin gücündən asılı olub. 
Siyasətin gücünü isə meydana gətirən amillər mövcud olub və 
bu amillər daima genişlənmə xüsusiyyətlərinə malik olub. 
Münasibətlər sistemində müəyyən gərginlik nöqtələri olub ki, 
bu gərginlik nöqtələri də ümumi hərəkət tempinə mənfi təsir 
göstərib və hərəkət trayektoriyasında müəyyən problemləri 
meydana gətirib. Dünya və onun tərkib strukturu olan 
beynəlxalq münasibətlər sistemləri mexanizmlərinin rəvanlığı 
baxımından müəyyən maneçiliklərlə üzləşib. Gərginliklər də 
tərəflər arasında maraqlardan və hərəkətlərdən irəli gələn 
uyğunsuzluqların meydana gəlməsi ilə ortaya çıxıb. Bununla da 
maraq uğrunda rəqabət aparan tərəflərin mübarizələrini əks 
etdirən vəziyyətlər (sabit və qeyri-sabit, münaqişəli, 
müharibəli, böhranlı vəziyyətlər) formalaşıb.  

Dövlətlər və xalqlar arasında münasibətlər və əlaqələr həm 
də birgə şəkildə yanaşı və qonşu yaşamaqdan da formalaşıb. 
Ümumi sərhədlər məsələsi ilk növbədə regional miqyasda 
münasibətlərin formalaşmasına gətirib çıxarıb. Maraq 
sahələrinin və subyektlərinin sayı artdıqca münasibətlər və 
əlaqələr də genişlənib. Ticarət qədim dövrün (tunc dövründən 
başlayaraq tacirlər sinfi meydana gəlmişdi) beynəlxalq 
münasibətlərinin əsaslarını təşkil edib və ticarət sonradan 
iqtisadi münasibətlərin (dövlətlər daxilində və dövlətlər 
arasında) formalaşmasını zəruri edib. Münasibətlər və əlaqələr 
sahələrində sistemlər və mexanizmlər meydana gəlib və 
əlaqələr və münasibətlər də mexanizmlərlə tənzimlənib. 
İqtisadi münasibətlərin əvvəlki təsərrüfat həyatından köklü 
fərqi bu münasibətləri tənzimləyən mexanizmin və qaydaların, 
normaların mövcudluğunda olub. Yəni sistem xarakterli 
təsərrüfat, tələbat və istehlak, həmçinin əmək münasibətləri, 
pul-bazar münasibətləri, vergi qaydaları iqtisadi münasibətləri 
yaradıb. Münasibətlər regionların geosiyasətini formalaşdırıb, 
eləcə də regionlararası münasibətlər qlobal sistemin 
yaranmasını şərtləndirib. Münasibətlər sisteminin bütün 
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məkanlarda baza olaraq yaranmasında, formalaşmasında maddi 
amillər, iqtisadi sərvətlər rol oynayıb. Maddı amillər 
dövlətlərin məkanlar üzrə genişlənməsinə, böyüməsinə əsas 
verib. Müharibələr də elə sərvətlər və məkanlara görə 
(ərazilərin qazanılması və genişlənməsi məqsədilə) həyata 
keçirilib. Sülh münasibətləri də müharibələrdən çəkinmək üçün 
meydana gəlib və müharibə amili itkilərindən yayınmaq və 
gələcəkdə inkişaf etmək vasitəsi kimi qəbul edilib. Məlumdur 
ki, tarixin əvvəlki dövrlərində sülhün möhkəmləndirilməsi 
vasitələri olaraq həm xəraclar, o cümlədən qızıl-zinət, bər-
bəzək əşyaları, həm də nikahlar (ayrı-ayrı ölkələrin rəhbərləri 
arasında qohumluğu şərtləndirən vasitələr) böyük rol oynayıb. 
Məsələn, qədim dövrdə finikiyalılar (indiki Livan ərazisində 
mövcud olmuş Aralıq dəniz dövləti. Finikyalılar güclü dəniz 
tacirləri idil ər. Böyük gəmilər düzəldirdil ər. Şturman sənətini, 
üzmək sənətini yaxşı bilirdil ər. Əlifba da ilk dəfə olaraq 
Finikyada meydana gəlib. Yunanlar Finikiya əlifbasını 
götürdülər və 5 hərf əlavə etdilər) assuriyalılara ildə xeyli 
miqdarda qızıl verirdilər ki, Assuriya çarı onlara dəyməsin. 
Assuriya o zaman regionun ən böyük dövləti idi. Onun rəqibi 
isə Misir dövləti hesab olunurdu. Assuriya sonradan Midiyaya 
məğlub oldu. Finikiya limanları assuriyalılar tərəfindən idarə 
olunurdu. Assuriya imperiyası İsrail dövlətinə də hücumlar 
edir və əhaliyə divan tuturdu. İsrail çarlığı da Assuriyadan 
müdafiə olunmaq üçün Misir çarlığı ilə yaxınlıq edirdi və onu 
qorumaq üçün Misir çarlığına bac-xərac verirdi.  

Beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasında ideologiyalar 
da mühüm rol oynayıb. İdeologiyalar baza etibarilə ayrı-ayrı 
regionlarda geosiyasi nüfuzların formalaşmasına təsir göstərib. 
Xarici siyasətin tipik ideologiyaları içərisində status quo (status 
kvo), imperializm, ikili (qeyri-müəyyən) ideologiyalar, öz 
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müqəddaratını təyinetmə və sülh ideologiyaları mühüm yer 
tutur.1  

Xalqlararası və dövlətlərarası münasibətlər və əlaqələr 
ümumdünya münasibətləri və əlaqələri sistemini, mexanizm və 
strukturunu formalaşdırıb. Dövlətlər öz aralarında əlaqələr 
qaydalarını yaratmaqla ümumdünya münasibətlər sisteminin 
əsaslarını və istiqamətlərini formalaşdırıblar. Razılaşmalar, 
hərəkət və davranış qaydalarını əks etdirən normalar toplusu 
olan sənədlər münasibətlərin tənzimlənməsi, əlaqələrin 
yaranması üçün vasitələr (istiqamətləndirici alətlər) rolunda 
çıxış edib. Dövlətlər arasında ikitərəfli v ə çoxtərəfli əlaqələr, 
eləcə də ittifaq sövdələşmələri, birgə müharibələrə qoşulmaq, 
strategiya müəyyən etmək, taktiki addımlar atmaq 
ümumdünya siyasətinin  mahiyyətini, istiqamətlərini müəyyən 
edib.  

İttifaqlar  daima mövcud olub. İttifaqlar işğalları 
əsaslandırıb və tutulmuş ərazilərin hüquqi-siyasi baxımdan 
mənimsənilməsini şərtləndirib. Tarixən ittifaqlar yaradılıb. 
Məsələn, 1512-ci ildə İngiltərə kralı VIII Henri Fransaya qarşı 
Habsburqlarla ittifaq yaradıb. 1515 ci ildə isə o, Habsburqlara 
qarşı Fransa ilə ittifaqa daxil olub. 1522 və 1555-ci illərdə 
Fransaya qarşı Habsburqlarla birləşib. 1756-cı ildə Böyük 
Britaniya Habsburqlara və Fransaya qarşı Prussiya ilə ittifaqa 
daxil olub. 1793-cü ildə Böyük Britaniya, Prussiya və 
Habsburqlar Napoleona qarşı ittifaq yaradıblar. 1914-cü ildə 
Böyük Britaniya Avstriyaya qarşı Fransa və Rusiya ilə ittifaqa 
daxil olub. 1939-cu ildə Böyük Britaniya Fransa və Polşa ilə 
Almaniyaya qarşı ittifaqı yaradıbdır.2  

                                                 
1 Hans J. Morgenthau, Kenneth W. Thompson. Politics among nations: the 
struggle for power and peace. Brief Edition. 1993.R.R. Donneley&Sons 
Company. ISBN 0-07-043306-2, səh.99-112.  
2 Yenə orada, səh. 20. 
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Daxili siyasət və beynəlxalq münasibətlər sistemi 
ümumdünya münasibətlər, ümumdünya siyasət sisteminin 
əsaslarını formalaşdırıb. İlk beynəlxalq münasibətlər dünyanın 
siyasi “bel qur şağında”  (“bel qurşağı”na Aralıq dənizi-Fars 
körfəzi-Xəzər dənizi ətrafı dövlətləri-Mərkəzi Asiyanı, 
Hindistan və Çini aid etmək olar), yəni güc mərkəzində, 
arealında- dövlətlərin bir siyasi qurum olaraq ilk dəfə təşəkkül 
tapdığı xətlərdə meydana gəlib. Bu xətlərdə olan münasibətlər 
sistemi şəbəkələnib və eləcə də digər məkanlar üçün həm 
nəzəri mənbə (dövlət quruluşları formaları nümunələri) olub, 
həm də forma və məzmun baxımından prototip (ilkin nümunə) 
rolunu oynayıb. Dövlətlər arasında həm müharibələr, həm də 
sülh vəziyyətləri münasibətlər sisteminin formalaşmasını 
müəyyən edib. Müharibə və sülh qaydaları yaranıb və hər iki 
istiqamət üzrə münasibətlər tərzi meydana gəlib. Qədim Şərq 
(Şimali Afrikada Misir, İkiçayarası məkan, Fars körfəzi 
regionu, Çin və Hindistan), “Köhnə dünya” (Avropa) və “Yeni 
dünya” da (Amerika qitəsində), Asiyada, Okeaniyada-ada və 
arxipelaq dövlətlərində və Avstraliyada (“Yaşıl qitə”də) aparıcı 
subyektlərin yaranması ilə orta əsrlərdə beynəlxalq 
münasibətlər sistemi də artan subyektlər hesabına öz əhatəsini 
və məkanını genişləndirib. XIX-XX əsrlər nəhəng 
imperiyaların parçalanması (Osmanlı və Britaniya 
imperiyalarının ərazilərini itirm ələri, onların ərazilərində yeni 
müstəqil dövlətlərin meydana gəlmələri, Makedoniyalı 
İsgəndərin ölümündən sonra imperiyasının parçalanması, 
Roma imperiyasının iki hissəyə parçalanması və s.) və yeni 
dövlətlərin meydana gəlməsi ilə də xarakerizə olunub. Bununla 
yanaşı, imperiyaların yeniləri il ə əvəzlənmələri (Rus 
imperiyasının SSRİ ilə əvəz olunması) prosesləri də yaşanıb. 
Cəmiyyətlər və dövlətlər inkişaf etdikcə, yeni sahələr 
yarandıqca beynəlxalq münasibətlər də genişlənib və demək 
olar ki, daxili iqtisadiyyata aid olan əksər sahələr üzrə 
formalaşıb. Nə qədər məhsul istehsal olunubsa, həmin məhsul 
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bir o qədər də istehsal məkanından çıxaraq istehlak 
məkanlarına yayılıb. XX əsrin Elmi Texniki İnqilabı həm 
iqtisadiyyat, həm siyasət, həm mədəniyyət, həm hərbi sahələrə, 
həm də bütövlükdə cəmiyyətlərə təsir göstərib və bir-birini 
əvəz edən yeni dalğaları meydana gətirib. (Qeyd: dövlətlər 
arasında-xüsusilə böyük güc mərkəzləri arasında baş verən 
qlobal qarşıdurmalar XX əsrdə elmi-texniki nailiyyətlərin 
hərbi-siyasi vasitələrdə, təhlükəsizlik sahələrində geniş 
tətbiqini zəruri etdi. Dövlətlər öz elmi-texniki nailiyyətlərini 
başlıca olaraq hərbi sahələrə yönəltdilər. Məsələn, 
kosmonavtika və astronavtika ballistik raketlərin, yaxın və 
orta mənzilli raketlərin; h ərbi sahələrdə peyklərin meydana 
gəlməsini zəruri etdi. Eyni zamanda zirehli maşınların 
istehsalı, böyük gəmilərin istehsalı, sualtı atom gəmilərinin 
istehsalı və s. kimi proseslər ortaya çıxdı. Hərbi tələbat elmi 
texnologiyanın inkişafı üçün də təkan vermiş oldu). 
Beynəlxalq münasibətlərin sosiologiyasında, eləcə də dünya 
sosiologiyasında yeni həyat tərzi, yeni əlaqələr tərzi ortaya 
çıxıb. Sivilləşmə prosesləri sürətlə yayılıb. Proseslər 
qloballaşmağa doğru inkişaf edib. Qloballaşma ümumdünya 
siyasəti müstəvisini həm rəngarəng edib, eləcə də kəskinlikləri 
və ziddiyyətləri artırıb. Ziddiyyətlərdən də yeni-yeni 
yanaşmalar (həm sosial həyata, həm də iqtisadi və elmi-texnki 
sahələrə) ortaya çıxıb. Qloballaşma mərkəzləri-ABŞ, Avropa, 
Çin, Rusiya və s. yaranıbdır. Qloballaşma siyasi strategiyası 
ABŞ-ın xarici siyasətində başlıca yer tutur. Qloballşma bu kimi 
istiqamətləri əhatə edir: iqtisadi inteqrasiya; texnoloji 
inteqrasiya; siyasi, mədəni inteqrasiya; dinamizm; qlobal 
təhlükəsizliyin yaranması.1  

Elmi-fəlsəfi cərəyanlar başlıca olaraq dünyanın Qərb 
məkanında yeni sivilizasiya tələblərini ortaya qoyub. Ənənəvi 
Şərq dünyasından fərqli olaraq islahtçılığa meyil edən Qərb 

                                                 
1 Abbas Piriyev. Siyasi strategiya və milli təhlükəsizlik problemi. Bakı, 
BDU-2002, 534 səh., səh. 67.  
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dünyasında ictimai-sosial və siyasi cərəyanlar bir-birini 
əvəzləyib. Qərb daima stereotiplərdən uzaq olmaq üçün 
islahatlar variantına əl atıb. İslahatlarla mənfilikl ərdən yaxa 
qurtarmağa çalışıb və daxilini təmizləməklə sərbəstləşdirib və 
müsbət elementlər hesabına möhkəmləndirib. Qərb üçün 
demokratikləşmə məkanlarının genişlənməsi əhəmiyyət kəsb 
edib.  

Tarixin ilkin dövrlərindən başlayaraq beynəlxalq 
münasibətlər başlıca olaraq maraq təminatı uğrunda dövlətlərin 
birgə iştirakı zərurətindən də yaranıb. Hər bir maraq nümayiş 
etdirən dövlət münasibətlər və əlaqələr tərəfinə, iştirakçısına 
çevrilib. Qədim dövrlərdə başlıca olaraq ticarət yolları 
(məsələn, “ İpək Yolu”, Aralıq dənizinin Şərq sahillərində olan 
ticarət yolları, Yunanıstanda olan gəmi yolları, Frakiyadan 
(indiki Bolqarıstan ərazisi) Aralıq dənizinə (Kipr adasına 
qədər) uzanan yollar və s.) və ticarət əşyaları (predmetləri, 
vasitələri) ilkin beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin yaranmasına 
səbəb olub. Ticarətlə ardıcıl olaraq məşğul olmaq özü elə 
qaydaları meydana gətirib. Sonrakı illərdə elm və 
texnologiyanın inkişafının dünya üzrə qeyri-balanslı qaydada 
inkişafı, sərvətlərin və xammalın qeyri-düzgün ölçüdə və 
kəmiyyətdə mövcudluğu və digər bu kimi amillər münasibətlər 
və əlaqələr sisteminin yaranmasına gətirib çıxarıb. Əlaqələr 
sistemindən də əlaqələr qaydaları meydana gəlib, idarəçiliyin 
əsasları və istiqamətləri formalaşıb. Güclü tərəfin həm quru, 
həm də su məkanlarında “idar ə edən tərəf kimi”  statusu 
ortaya çıxıb. Güclü tərəf daima idarəçiliyə meyil edib və öz 
gücünü saxlamaq üçün geniş məkan, əhali çoxluğu, bolluca 
sərvətlərə sahib olmaq prinsipindən yararlanıb. Münasibətlər 
sistemi, fərqli gücə malik olan dövlətlərin birgə iştirakı başlıca 
olaraq dünya düzənini , yəni dünyanın idarəedilməsi 
qaydalarını, ümumdünya idarəetməsi mexanizminin əsaslarını 
və sistemin mahiyyətini meydana gətirib. (Qeyd: dünyanın 
idarəolunmasında həm açıq qaydalar-hamı üçün universal 
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olan və hamıya bəlli olan beynəlxalq hüquq normaları, həm də 
gizli qaydalar-gizli sövdələşmələr, gizli strategiyalar-planlar 
mövcuddur. Bu qaydalar dövlətlərin daxili siyasətlərinə də 
təsir göstərir və dünyanın idarəolunması qaydalarına çevrilir. 
Buradan da belə bir prinsip ortaya çıxır ki, dövlət həm 
daxildən, həm də kənardan açıq və gizli şəkildə 
tənzimlənməyə məruz qalan proseslərin cəmini əks etdirən 
birlikdir. Açıq qaydalar daha çox idealizmdir və nəzəriyyədir, 
gizli qaydalar isə reallıqdır, real hərəkətləri istiqamətləndirir. 
Gizli qaydalar açıq ifadə oluna bilməyən real maraqların 
təmin edilməsi üçündür. Gizli qaydalar əksər hallarda 
cəmiyyətlərdən gizli saxlanılır). Dünya düzəni dövlətlərin bir-
birilərindən asılılığı sistemini və qaydalarını yaradıb və 
gücsüzlər üzərində güclülərin hakimiyyəti (tarixin əvvəlki 
dövrlərində kiçik dövlətlərin hakimiyyəti böyük dövlətlərin 
hakimiyyətlərinə bac-xərac verirdilər ki, hakimiyyətlərini 
saxlasın) prinsiplərini üzərə çıxarıb. Sistemdə güclü olan da 
qaydaları meydana gətirib. Əgər əvvəlki dövrlərdə bir böyük 
dövlətin digər dövlət üzərində açıq təsiri var idisə, artıq indiki 
dövrdə bu təsirlər bir qədər qapalı əsaslara, geniş şəkildə hiss 
olunmayan, rekonstruksiya olunmuş əsaslara malikdir. Bu da 
ona görədir ki, müasir beynəlxalq münasibətlər daha çox 
liberalizm-idealizm (insan hüquqlarının, dövlətlərin bərabər 
hüquqlarının əsas nəzəri prinsipləri) və bunlardan irəli gələn 
realizm prinsipləri il ə formalaşır. İdealizm və liberalizm, 
neoliberalizm münasibətlərdə daha çox tərəflərə hörmət, 
suveren bərabərlik və yeni yumşaq əsaslarla, qaydalarla 
yaşamaq prinsiplərini əsas götürür. İdealizm və liberalizm 
prinsiplərindən irəli gələrək, müasir dövrdə və postmodernizm 
dövründə güclü dövlətlərin zəif gücə malik olan dövlətlər 
üzərində gizli formada (bəzən açıq şəkildə bu hiss olunur, 
görünür) hakimiyyətləri davam edir. Böyük dövlətlər öz 
nəzarət sistemlərini gücləndirmək və ətraflarda genişləndirmək, 
bununla da öz daxili imkanlarını böyütmək məqsədilə, eləcə də 
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özlərini kənarlardan qorumaq üçün “sipərl ər çəkmək” , 
“istehkamlar yaratmaq”  üçün ilk növbədə ətraflarında olan 
dövlətlərdən istifadə edirlər. Bu reallıqdır və böyük dövlətlərin 
təbii xarakterlərinə uyğundur. Reallıq nöqteyi-nəzərdən həm də 
hesab etmək olar ki, ətraflarında olan ölkələrin sərvətləri də 
böyük dövlətlər maraqlandırır və güclü dövlətlər çalışırlar ki, 
bu və ya digər formada həmin sərvətlər üzərində təzyiq 
rıçaqlarına sahib olsunlar. Burada geosiyasi maraqlar önə çıxır. 
Bunun üçün hərbi vasitələrdən (məsələn, hərbi bazaların 
yerləşdirilməsi, hərbi ittifaqlara qoşulmağa məcbur edilmə), 
təhdidlərdən, hədələrdən və s. kimi üsullardan istifadə edirlər. 
Liberal üsullar da, məsələn, iqtisadi və humanitar məsələlər, 
mədəniyyət məsələləri və s. də mühüm olaraq nəzarətə sahib 
olmaq vasitələridir. Yeni reallıqlar isə ondan ibarətdir ki, 
sərvətlərin birgə olaraq istifadə edilməsi və hər tərəf üçün 
sərfəli olması prinsipi əsas götürülür. Bu prinsipin tətbiqi 
zamanı da böyük tərəfin kiçik tərəf üzərində təbii üstünlüyü 
meydana gəlir. Ümumiyyətlə, münasibətlərdə istər ideal, istər 
liberal yanaşmalar mütləq şəkildə reallıqla əlaqəli olur və 
burada maraqlar uğrunda müxtəlif vasitələrdən istifadə edilir. 
Maraqların təmin edilməsi uğrunda siyasət təbii şəkildə 
çarpazlaşmanı meydana gətirir. Bu anda ideal və liberal 
prinsiplər tətbiq olunur və razılaşmalar sayəsində ziddiyyətlər 
aradan qalxa bilir. Bu baxımdan hesab etmək olar ki, 
münasibətlərin əsası (dövlətlər daxilində və dövlətlər 
aralarında) məhz daha çox realizm prinsipləri il ə formalaşır. Bu 
da ona görədir ki, münasibətlərin bazasında maraq amili 
dayanır. Maraq zərurət, şərait, zaman və imkanlara bağlı olur 
və bu kateqoriyalar vəhdəti və reallığı əks etdirir, reallığın 
tələbləri il ə biri digərini şərtləndirir.  

Dünya düzəni özü elə dünyanın piramidal qaydada 
idarəolunması prinsiplərini formalaşdırır və qaydalar kimi bu 
idarə etmədən irəli gəlir. Piramidal asılılıq özü elə yuxarıdan 
aşağılara doğru təsir və təzyiq üsullarını və asılılığı yaradır. 
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Yuxarı pillələrdə, “lojalar”da adətən böyük dövlətlər yer alırlar 
və aşağı ətrafları özlərinə tərəf çəkirlər. Piramidal struktur 
vahid və bölünməz olmur və struktur tərkibində parçalanmalar, 
məkan bölünmələri meydana gəlir ki, bu da dünyanın ayrı-ayrı 
regionlar üzrə maraq dairələrinə bölünmələrini şərtləndirir. 
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, maraq və gücə əsaslanan 
siyasət olan yerdə mütləq şəkildə piramida sistemi də mövcud 
olmalıdır.  

Dünya düzəninin fundamental qaydada formalaşması 
tarixini böyük dövlətlərin (imperiyaların) yaranması  ilə 
eyniləşdirmək olar. Tarixdən məlumdur ki, tayfa birləşmələri 
müəyyən coğrafi məkanlarda xalqları meydana gətirib, 
xalqların idarəolunması üçün dövlətlər yaranıb. Dövlətlərin 
böyümələri və parçalanmaları, eləcə də bir çoxlarının yer 
üzərindən silinmələri prosesləri yaşanıb. İmperiyalar dövlətlər 
yaradıblar və dövlətləri siyasi səhnədən siliblər. Məsələn, 
Roma imperiyası Avropanı bir tərəfdən işğal edib, digər 
tərəfdən də Britaniyada dövlət yaradıb (Britaniyada Romanın 
“dəmir əli” mövcud olub), Hun imperiyası Romada quldarlığı 
məhv edib, həm Roma, həm də Bizans imperiyaları ilə 
müharibələr törədib. Qərbi və Şərqi Hun imperiyalarına 
parçalanıb. Ərəb istilaları Qərbdə Avropaya qədər gedib çıxıb, 
Şərqdə Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz, İranı və s.-ni əhatə 
edib. Osmanlı imperiyası ərəb dövlətlərini və Şərqi Avropa 
dövlətlərini işğalda saxlayıb, XVI-XVII əsrlərdə (Səfəvilərlə 
aparılan müharibələrin nəticələri olaraq) Cənubi Qafqazda, o 
cümlədən Azərbaycan üzərində hakimiyyətə malik olub. XVI –
XVIII əsrlərdə Cənubi Amerikada İspan işğallları həyata 
keçirilib. Bu dövrdə Cənubi Amerikada İspaniya və 
Portuqaliyanın müstəmləkə sistemi formalaşıb.  

Qeyd: 1535-ci ildə Şimali və Mərkəzi Amerikada İspaniya 
müstəmləkələrindən paytaxtı Mexiko şəhəri olan Yeni İspaniya 
Vitse krallığı yaradılmışdı. Eyni zamanda, İspaniya 
müstəmləkələrindən və Mərkəzi Amerikanın (Venesueladan 
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başqa) cənub-şərq hissəsindən ibarət olan Peru vitse-krallığı 
yaradılmışdı. 1776-cı ildə Rio de la Plata (Argentina, 
Paraqvay, Yuxarı Peru (Boliviyanı əhatə edən) və Uruqvaydan 
ibarət) vitse-krallığı yaradıldı. İspaniya və Portuqaliya Cənubi 
Amerikanı idarə etmək üçün vitse-krallıqlar, general-
kapitanlıqlar (məsələn, Yeni Qranada, Qvatamela və s.) 
yaradırdılar. Məhkəmə işlərini audensiyalar həyata keçirirdi. 
İspaniyanın Cənubi Amerikadakı müstəmləkələrində ali 
hakimiyyət vitse-krala və ya general-kapitana məxsus idi, 
vilayət qubernatorları isə onlara tabe idilər. Şəhərləri idarə 
edən korrexidor, kənd dairələrini idarə edən alkalda, hindu 
kəndlərini idarə edən kasik (iri ağsaqqal) adlanırdı. XVIII 
əsrin 80-ci illərində İspaniya Amerikası inzibati cəhətdən 
dairələrdən ibarət intendantlıqlara bölündü. Latın 
Amerikasının iqtisadi inkişafı tamamilə metropoliyanın 
mənafeyinə xidmət edirdi. 1  1898-ci il İspan-Amerikan 
müharibəsi ABŞ-ın kontinentin hüdudlarından kənarda həyata 
keçirdiyi ilk işğalçı müharibə idi. Bu müharibə ilə ABŞ 
hakimiyyəti uzaqlara- Sakit okean regionuna yayıldı, Havay 
adalarını və Filippini əhatə etdi.2  XIX əsrin sonunda Kuba 
iqtisadiyyatının əsasını şəkər isethsalı təşkil edirdi. Kubada 
iqtisadi həyatın bütün sahələrinə, o cümlədən şəkər sənayesinə 
ABŞ şirkətləri nəzarət edirdilər. 1895-ci ildə Kubada 
başlanmış üsyana münasibətdə ABŞ bitərəf olduğunu bəyan 
etmiş və üsyançıları döyüşən tərəf kimi tanımamışdı. Eyni 
zamanda ABŞ mətbuatında və Konqresdə İspaniya əleyhinə 
geniş təbliğat aparılırdı, Kubadan olan inqilabçılar ABŞ 
ərazisində sərbəst fəaliyyət göstərirdil ər. ABŞ-ın məqsədi 
Kubadakı əmlakının toxunulmazlığını təmin etmək, Kuba 

                                                 
1 Baxışov M.Ə. Latın Amerikası ölkələrinin yeni tarixi. Dərs vəsaiti. Bakı, 
2010, 117 səh., s. 3-6.  
2 Бжезинский З. Б 58 Великая шахматная доска. Господство Америки и 
его геостратегические императивы.- М.: Междунар. Отношения, 2002.-
256 с., səh. 13. 



 198

əhalisinin rəğbətini qazanmaq və orada İspaniya əsarətinin 
zəifləməsinə nail olmaq idi.  

ABŞ Kuba hadisələrinə silahlı müdaxilə etməyə 
hazırlaşırdı. İspaniya ABŞ-la diplomatik münasibətləri kəsdi və 
1898-ci ilin aprel ayının 23-də ona müharibə elan etdi. Aprelin 
25-də ABŞ Konqresi İspaniyaya müharibə elan etmişdi. Kuba 
əhalisinin əksəriyyəti ABŞ-ı öz ölkəsinə dost və müttəfiq 
sayırdı. 1898-ci ilin aprelin 24-də Kubanın hökuməti ABŞ-ı 
müttəfiq kimi tanımışdı. 1898-ci ilin mayın 1-də ABŞ-ın Sakit 
okean eskadrası Manila buxtasında İspaniyanın orada 
mühafizəsiz dayanmış köhnə hərbi gəmilərini batırdı. 1898-ci 
ilin iyul ayının 3-də ABŞ donanması Santyaqo de Kuba 
yaxınlığında İspaniya donanmasını məğlub etdi. ABŞ hərbi 
gəmilərindən bir sıra Kuba şəhərlərinə desant çıxarıldı. 
İspaniya ABŞ qoşunlarına qarşı fəal quru əməliyyatlarına 
başlamağa cəsarət etmədi və iyuun 22-də hərbi əməliyyatlar 
dayandırıldı.  

1898-ci ilin dekabr ayının 10-da ABŞ-la İspaniya arasında 
Paris sülh müqaviləsi imzalandı. Müqaviləyə görə İspaniya 
Kubadan imtina etdi. Quam və Puerto-Riko və Filippin adaları 
ABŞ-a verildi. 1 

Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Fernando Magellan 
1520-ci illərdə dünya səyahəti edən zaman Atlantik 
okeanından- Cənubi Amerika materikinin cənubundakı 
Magellan boğazını, keçərək, Sakit okeanda Filippin adalarına 
gəlib çıxmışdır. 

Geosiyasət nəzəriyyəçilərindən biri hesab olunan və ABŞ-ı 
dəniz qüdrətinə malik olan dövlət -“Sea Power” adlandıran 
amerikalı hərbçi Alfred Mehenə (1840-1914) istinadən Rusiyalı 
tədqiqatçı Aleksandr Duqin ABŞ-ın dünya nəhəngi kimi birinci 
dəfə formalaşmasını meridianal ekspansiya adlandıır və 
“Monro doktrinası”nın reallaşmasını bu mərhələ ilə bağlayır. 

                                                 
1 Baxışov M.Ə. Latın Amerikası ölkələrinin yeni tarixi. Dərs vəsaiti. Bakı, 
2010, 117 səh., s. 77-78. 
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ABŞ-ın dünya hegemonu olmasında ikinci mərhələni isə 
Talassokratik imperializm adlandırır. Eninə ekspansiya hesab 
edir. Bu mərhələdə ABŞ Avrasiyanı Şərqdən, Qərbdən və 
Cənubdan əhatəyə alır. ABŞ prezidenti olmuş Monro (1758-
1831) 1823-cü ildə belə bir prinsip bəyan edirdi ki, Amerika və 
Avropa ölkələri bir-biril ərinin işlərinə qarışmamalıdırlar.1  

SSRİ bir tərəfdən ətraf dövlətləri işğal altında saxlayıb, 
digər tərəfdən də ətraf ölkələrdə dövlət quruluşlarını (sosialist 
respublikaları, xalq demokratik respublikalarını) formalaşdırıb. 
Z.Bjezinski qeyd edir ki, Avrasiya, nəticə etibarilə, “şahmat 
lövhəsidir”, hansının ki, üzərində dünya hegemonluğu uğrunda 
mübarizə davam edir, və belə müharibə geostrategiyaya-
geosiyasi maraqların strateji baxımdan idarə olunmasına, 
toxunur. Qeyd olunmalıdır ki, çox da uzaq olmayan bir tarixdə, 
1940-cı ilin noyabrında, aparılan gizli danışıqlar nəticəsində 
dünya hökmranlığına iddialı olan iki lider-Adolf Hitler və İosif 
Stalin ikimənalı bir razılıq əldə etdilər ki, ABŞ Avrasiya 
materikindən kənarda qalmalıdır. Onlardan hər biri dərk edirdi 
ki, Avrasiyada ABŞ-ın nəhəng gücünün (qüdrətinin) 
inyeksiyası onların dünya hegemonluğu məsələsində 
iddialarına son qoya bilər. Onlardan hər biri belə bir qənaətlə 
bölüşürdü ki, Avrasiya dünyanın mərkəzidir və kim Avrasiyaya 
nəzarət edirsə, bütün dünya üzərinə nəzarəti həyata keçirir.2  

Böyük güc birləşmələri, ərazi işğalları böyük dövlətləri 
meydana gətiriblər. Bunun da yaranmasında əsas səbəb kimi 
iqtisadi maraqlar və bu maraqların müəyyən məkanda 
qorunması üçün hərbi güc mühüm rol oynayıb. Böyük xalq 
daima mübarizə apararaq, böyümək strategiyasını qarşısına 

                                                 
1 Александр Дугин Д80 Основы геополитики. Геополитическое 
будущее России. Мыслить Пространством-Изд.4-е, Москва, 
«АРКТОГЕЯ-центр», 2000-928 стр., səh.51-54. 
2 Бжезинский З. Б 58 Великая шахматная доска. Господство Америки и 
его геостратегические императивы.- М.: Междунар. Отношения, 2002.-
256 с., səh. 12. 
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məqsəd qoyub. Geosiyasət və dünya düzəninin 
formalaşmasında məhz bu strategiya əhəmiyyət kəsb edib və 
bazasını təşkil edib. Hərbi güc maraq məkanlarının 
genişlənməsində və maraq məkanları sərhədlərinin 
mühafizəsində qoruyucu vasitələr kimi rol oynayıb. Hərbi güc 
ümumiyyətlə, xalqların bir bütöv halda dövlətlərini, birgə 
yaşamalarını, təhlükəsizliklərini qorumağa xidmət edib və hal-
hazırda həmin trayektoriyalı siyasət yenə də davam etməkdədir 
və elm və texnologiya da öz növbəsində həm də hərbi gücün 
artmasına xidmət edir. Hərbi güc nəinki dövlətləri daxildən 
qoruyur, eləcə də dövlətlərin və xalqların, hakimiyyətin 
maraqlarını öz dövlət sərhədlərindən tamamilə uzaqlara aparır. 
Nəticədə böyük dövlətlərin dünyanın ayrı-ayrı strateji 
məkanlarında şəbəkə xarakterli maraqları formalaşır. Dövlətlər 
hərbi bazaları vasitəsilə özlərinin iqtisadi və siyasi maraqlarını 
qoruyurlar. Geosiyasətin planetar dualizm mərkəzlərinin -
“dəniz gücü” və “quru gücü”nün formalaşmasında hərbi 
amillər də mühüm əhəmiyyət kəsb edib. Hərbi vasitələr maraq 
böyüdücü amillər, elementlər rolunda çıxış edir. Məsələn, 
ABŞ-ın dünyanın ayrı-ayrı regionlarında (Avropada, Asiyada, 
Amerika qitəsində, Avstraliya və Okeaniyada mövcud olan 
çoxlu sayda (yüzlərlə) hərbi bazaları, geniş ticarəti və böyük 
ticarət limanları elə bu dövləti dünya nəhənginə çevirmişdir.  

Alfred Mehenə görə, dövlətin geosiyasi statusunu və 
mövqeyini altı mühüm kriteriya üzərində şərh etmək lazım 
gəlir: 

-dövlətin coğrafi mövqeyi, onun dənizlərə çıxışı, digər 
ölkələrlə dəniz əlaqələrinin (su vasitəsilə ticarət əlaqələrinin) 
mövcudluğu. Dəniz sərhədlərinin uzunluğu, strateji əhəmiyyətli 
regionlara nəzarət etmək qabiliyyəti. Hərbi dəniz donanması 
vasitəsilə düşmənin ərazisini hədələmək qabiliyyət; 

-dövlətin “siyasi konfiqurasiyası”, o cümlədən dəniz 
sahilləri və sahillərdə yerləşən dəniz limanlarının sayının 
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konfiqurasiyası. Bundan ticarətin çiçəklənməsi və strateji 
baxımdan müdafiə asılıdır; 

-ərazinin uzunluğu. Bu, sahil xətlərinin uzunluğuna 
bərabərdir; 

-əhalinin statistik sayı. Bu amil dövlət üçün gəmilər 
düzəltmək və onlara xidmət etməyi dəyərləndirmək üçün 
vacibdir; 

-milli xüsusiyyət. Əhalinin ticarətlə məşğul olmaq 
qabiliyyəti, belə ki, dəniz gücü dünya üzrə və geniş şəkildə 
həyata keçirilən ticarətə əsaslanır; 

-idarəetmənin siyasi məzmunu (xarakteri). Bundan güclü 
dəniz dövləti yaratmaq üçün ən yaxşı təbii və insan resurslarını 
yenidən istiqamətləndirmək (yenidən orientasiya etmək) 
mümkündür.1 Nikolas Spaykmenə görə isə, gücün müəyyənləş-
dirilməsi cədvəlində on mühüm kriteriya vardır: ərazinin üst 
hissəsi; sərhədlərin təbiəti; əhalinin sayı (həcmi); faydalı 
qazıntıların mövcudluq səviyyəsi və çatışmazlığı; iqtisadi və 
texnoloji inkişaf; maliyyə gücü; etnik baxımdan eyni tərkiblilik; 
sosial inteqrasiyanın səviyyəsi; siyasi sabitlik; milli ruh (milli 
xarakter).2  

Dövlətlərin iqtisadi baxımdan güclənməsi, sərvətlər 
uğrunda müharibə və mübarizədə maraqların toqquşması onlar 
arasında kəskin mübarizələri və müharibələri qızışdırıb. İlkin 
dövrlərdə münasibətlərin lokal məzmunu və forması, işğalların 
dəbdə olması, bir adət halına çevrilməsi müharibələrin sayını 
daha çox edibdir. Əvvəlki dövrlərdə, hətta XX əsrin ortalarına 
qədər, müharibələrə başlamaq asan olub; çünki beynəlxalq 
münasibətlər sistemi, xüsusilə sülh qaydaları sistemi, dövlətlərə 

                                                 
1 Александр Дугин Д80 Основы геополитики. Геополитическое 
будущее России. Мыслить Пространством-Изд.4-е, Москва, 
«АРКТОГЕЯ-центр», 2000-928 стр., səh. 53-54. 
2 Yenə orada, səh. 63. 
 



 202

nəzarət sistemi zəif olub. Bu dövrə qədər vahid münasibətlər 
sistemi yalnız iki və ya bir neçə dövlət arasında bağlanan 
ittifaqlarla müəyyən müddət üçün mövcud olub. Məsələn, I 
Dünya müharibəsində mövcud olan “Antanta” ittifaqını v ə 
“Dördl ər İttifaqı”nı; II Dünya müharib əsində formalaşmış 
Berlin-Roma-Tokio “üçbucağı”nı, AB Ş-Böyük Britaniya 
ittifaqını v ə Avstraliyanın (məsələn, Sakit okeanda 
Yaponiyaya qarşı) bu ittifaqda i ştirakını, SSRİ-nin 
müttəfiql ərə qoşulmasını və siyasi triadanın 
formalaşmasını, eləcə də həmin triadanın II Dünya 
müharibəsindən sonra iki hissəyə: ABŞ-İngiltərə və SSRİ 
tərəflərin ə ayrılması, parçalanmasını və bu kimi digər 
faktları qeyd etmək olar. Bunları da daha çox müharibələr və 
geosiyasi maraqlar ortaya çıxarıb. XX əsrin əvvəllərində 
yaranan Millətlər Liqası da bir münasibət sistemi kimi zəif 
olub. Belə bir dövrdə müxtəlif məkanlarda söz sahibləri olan 
dövlətlər mövcud olub. Məsələn, ABŞ Amerika qit əsində 
böyük nüfuzlara sahib olub. Vaxtilə “Panamerikan” 
siyasətini realla şdırıb, Latın Amerikasına təsir göstərib, 
Almaniya Avropanın mərk əzi hesab edilib, Rusiya Avro-
Asiya imperiyası olub, Çin Uzaq Şərqdə və Cənub-Şərqi 
Asiyada özünü təsdiq etməyə çalışıb, Yaponiya Uzaq Şərq 
imperiyası siyasətini realla şdırıb və s. Dövlətlər üçün isə 
müharibələrə qoşulmaq asan bir proses olub. Ümumnəzarət 
sistemi və beynəlxalq səviyyədə təkmil mexanizm isə 
ümumiyyətlə olmayıb. (Qeyd: ABŞ və SSRİ kimi dünya 
nəhəngləri ümumdünya münasibətlər sisteminə mərk əzi 
təsiredici güclər kimi g əlməyincə vahid ümumnəzarət 
sistemləri d ə təkmil formada f əaliyyət göstərməyib. BMT 
və NATO-nun fəaliyyətləri yalnız birl əşdirici böyük güc 
mərk əzləri ətrafında cəmləşməklə təmin edilib). Digər 
tərəfdən də qloballaşma proseslərinin (qloballaşma prosesləri 
özündə kütləvi qaydada yüksək maariflənməni əks etdirən və 
vahidləşməni yaradan proseslər hesab olunmalıdır) olmaması, 
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kütləvi şüurun qeyri-zəkalılığı, eləcə də müharibələrdən 
çəkindirən qorxulu silahların olmaması, elm və fəlsəfənin geniş 
yayılmaması, humanizm baxışlarının qeyri-planetar səviyyəsi, 
müharibənın insanlığa, bəşəriyyətə qarşı cinayət olmasının 
geniş təbliğ edilməməsi keçmiş dövrün beynəlxalq 
münasibətlərinin təhlükəsizliyini təmin etməyibdir. Dünya 
müharibələrinin tüğyan etməsi də buna əyani sübutdur. Lakin 
istər regional, istərsə də qlobal məkanlarda beynəlxalq 
münasibətlər sisteminin daima güclü elementləri mövcud olub 
və daha güclü elementlər regionda və qlobal miqyasda məhz 
dünya münasibətlər sisteminin aparıcı qüvvəsinə çevriliblər və 
sistemdə aparıcı istiqaməti müəyyən ediblər. Elə tarixi 
imperiyaların fəaliyyətlərini buna nümunə göstərmək olar. 
Sonrakı inkişaf prosesləri, təbii hüquq nəzəriyyələrinin 
böyüməsi, ədalət və humanizm, insanlıq prinsipləri, digər 
bəşəri amillər, bəşəri dəyərlər, dünya təhlükəsizliyi kimi 
ideoloji məsələlər və bunların geniş təbliği “müharibələrdən 
çəkinmə və çəkindirmə” doktrinalarının, konsepsiyalarının 
yaranmasına gətirib çıxarıb. Aparıcı elementlərin 
(imperiyaların) formalaşması dünya əlaqələri sisteminin aparıcı 
qüvvələrini və oyunçularını yaradıbdır. Qədim dövrdə, ilkin və 
sonrakı orta əsrlərdə, yeni (intibah dövrü) və ən yeni dövrlərdə 
(müasir dövr) imperiyaların, eləcə də böyük dövlətlərin 
formalaşması (məsələn, qədim Misir dövləti, Aralıq dənizinin 
Şərq sahillərində yaranan dövlətlər, İkiçayarası dövlətlər, 
Əhəmənilər dövləti, Roma imperiyası, Çin imperiyası, Ərəb 
xilafəti, Monqolların imperiyası, Osmanlı imperiyası, Avstriya-
Macarıstan imperiyası, Britaniya imperiyası, Fransa Napoleon 
imperiyası, Fransa kolonial imperiyası, İspaniya dəniz 
imperiyası (İspaniyanın Latın Amerikasındakı imperiya 
dayaqları, metropoliyaya xidmətə yönəlmiş siyasəti), Rus 
(Avro-Asiya) imperiyası, ABŞ (Amerika və Avro-atlantika—
Sakit okean imperiyası) və s.)) dünya əlaqələri sistemində 
sistemin böyük bir məkanında aparıcı elementləri müəyyən 
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etmişdir və bu proseslər indiki zamanda da əvvəlki əlaqəli 
məzmunla da davam etməkdədir. Aparıcı güc mərkəzləri də 
dünya əlaqələri sistemində mühüm mövqelər (istinadgah 
elementləri, obyektləri) və təsirlər əldə etmişlər.  

Tarixin axarında dövlətlər öz aralarında əlaqələri başlıca 
olaraq müvafiq predmetlər (obyektlər) üzrə yaradıblar. 
Müvafiq predmetlərə, obyektlərə təsirlər ediblər, onları 
parçalayıblar və ya da hissələrdən tamlar əmələ gətiriblər və 
nəticədə əlaqələr istiqamətlərini formalaşdırıblar. Universallıq 
və fərdilik  (xüsusilik) əsasən iki müxtəlif istiqaməti meydana 
gətirib. Əlaqələr zaman-zaman ardıcıl şəkildə yüksələn xətlə 
qurulub və təkmilləşdirilibdir. Əlaqələr müxtəlif zamanlarda və 
müxtəlif şəraitlərdə tələb olunan anlarda obyektlərə, əşyalara 
təsirlərdən meydana gəlib. Hər bir maraqlı tərəf öz hərəkətini 
digər tərəfin hərəkətləri il ə uyğunlaşdırmaq məcburiyyətində 
qalıb və eyni zamanda bunu istəyib. Bununla da mükəmməl 
mexanizmlər və sistemlər meydana gəlibdir ki, belə sistemlərdə 
də elementlər güclərinə görə təsnif edilibdir. Elementlərin 
(subyektlərin) gücləri gizli və ya da açıq şəkildə iyerarxik 
pilləni yaradıbdır. Əlaqələrin qaydaları həm dinc şəraitdə 
yanaşı yaşamaqdan, həm də müharibələrdən, ərazi 
işğallarından irəli gəlib və qaydalar bir növ tənzimedici, 
istiqamətverici funksiya kəsb edibdir. Qaydalar həm də 
qarşılıqlı ölçü prinsipini də müəyyən edib və hərəkətlərin 
istiqamətlərini müəyyənləşdiribdir. Ən yaxşı halda demək olar 
ki, ümümdünya münasibətlər sisteminin təkmil formalarını 
böyük dövlətlər yaradıblar və istiqamətlərin konturlarını 
cızıblar. Böyük dövlətlər onların güclərini şərtləndirən 
kriteriyalar, komponentlər cəmindən istifadə edərək nizam 
qaydalarını müəyyən ediblər və strategiyalar və taktikalar 
formalaşdırıblar. Bir növ ümumdünya siyasətinin-qlobal 
siyasətin hazırlanması və icrası mərk əzləri yaranıb. Müəyyən 
edilən strategiyalar və taktikalar başlıca olaraq gücləri hərəkətə 
gətiriblər və subyektlərin güclərinin təsnifatını müəyyən 
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ediblər. Güc özü ilə mükəmməl hərəkət trayektoriyasını 
yaradıb. Qaydalar və istiqamətlər isə digər dövlətlər üçün bir 
qayda olaraq müəyyən edilibdir. Tarixin sonrakı gedişatında 
BMT-nin yaranması prosesləri buna sübutdur. BMT 
Nizamnaməsi digər qəbul edilmiş sənədlər üçün bir başlanğıc, 
ümumi qaydaların əks olunduğu vahid strateji sənəd rolunu 
oynayıb. Bu, həm mənbə, həm də vasitə kimi əhəmiyyət kəsb 
edib, eyni zamanda istinad edilə bilən nümunə- model rolunu 
oynayıb. Nizamnamə digər beynəlxalq hüquqi sənədlər üçün 
formulalar kimi əhəmiyyət kəsb edib.  

Beynəlxalq hüquq və hamının mənafeyini, eləcə də xüsusi 
hallarda fərdi olaraq maraqlı tərəfləri müdafiə edən beynəlxalq 
sənədlər başlıca olaraq nəzəri baxımdan idealizmi əks ertdirir 
və ədalətli yolları göstərir və ədalətli hərəkətlərin 
formalaşmasını zəruri edir. (Qeyd: onu nəzərə almaq lazımdır 
ki, dövlətlər arasında münasibətlərin formalaşması fəlsəfi-
sosial və ictimai-siyasi baxışlarda əsasən idealizmi və realizmi 
formalaşdırıb. İdeal mövqelər daima ədalətli şəkildə mövcud 
olanı qəbul edib və mövcud olanın (iştirak edən tərəfin, 
subyektin) təbii hüquqlarının mövcudluğu konsepsiyasını irəli 
sürüb. Varlıq varsa (dövlətlərdən, xalqlardan, insanlardan 
söhbət gedir), maraq nümayiş etdirirsə və ya da ona obyekt 
kimi yanaşılırsa, deməli, həmin mövcudluğun hüquqları vardır. 
Həmin varlıqların baza hüquqları toxunulmaz olaraq 
qalmalıdır və qorunmalıdır. Bu baxımdan insanın təbii 
hüquqları, o cümlədən söz və azadlıqları, mövcud olmaq, 
yaşamaq və fəaliyyət göstərmək kimi təbii fəaliyyətlərini əks 
etdirən hüquqları və bundan irəli gələn öhdəliklərinin və 
səlahiyyətlərinin, vəzifələrinin mövcudluğu ideal baxışlarda öz 
əksini tapırdı. İdeal baxışlar humanizmə, bəşəri sülhə və 
inteqrativ birliyə əsaslanırdı. Tərəflər arasında (fərqi yoxdur: 
güclü, ya da gücsüz olsun) münasibətlərdə yumşaqlıq, 
liberallıq, bu baxımdan azadlıq, sərbəstlik əsas götürülür. 
Demokratiyanın prinsipləri də məhz idealizmin məhsulu hesab 
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edilməlidir. Mövcud beynəlxalq hüququn baza prinsipəri də 
idealizmə əsaslanır və dövlətlərin geosiyasət maraqlarını 
(realizmi) bir qədər ikinci planda saxlayır. Əslində, dövlət 
siyasətində, xüsusilə güclülərin siyasətində, hərəkətlərində 
daha çox realizm mövqeyi öz əksini tapır. Onu qeyd etmək 
lazımdır ki, idealizm və realizmin vəhdətindən beynəlxalq 
münasibətlər müstəvisi həm rəngarəngliyi özündə əks etdirir, 
həm də daxilən öz-özünə tənzimlənir. Hərəkət və onun 
sərhədlərinin h ədləri  prinsipi ortaya çıxır. İdealizm baxışları 
bir növ dövlətlərin hərəkətlərinə fikir vermələri məsələsini 
qabardır ki, bu yanaşmalar da dövləti öz marağı uğrunda 
hərəkət zamanı qarşıdakına hörmət etməsi prinisipinə fikir 
verməsinə vadar edir. İdealizm başlıca olaraq humanist nəzəri 
fikirl əri ir əli sürür, realizm isə strategiyanı və müxtəlif zaman 
və məkanlarda konkret şəraitlərdə zəruri olan 
hərəkətləri(taktikanı) müəyyən edir. Əgər idealizmdə açıq və 
ədalətli davranış prinsipi mövcud olursa, realizmdə ola bilər 
ki, açıq üsullarla yanaşı, gizli fəaliyyətdən, siyasi fəndlərdən də 
söhbət getsin. Realizm və real siyasət artıq geosiyasəti və 
dünya düzənini  yaradır və real münasibətləri əks etdirir. 
Beynəlxalq münasibətlərdə “güclüyəmsə, deməli, mənimlə 
hesablaşılmalıdır”, “güclü t ərəf haqlı olur”, “güclü tərəf zəif 
tərəf üzərində nüfuza malikdir”, “güclüyəmsə, sərhədlərimdən 
kənarda da mənin varlığım mütləqdir”, “güclü t ərəf qərarları 
qəbul etməkdə, qərara gəlməkdə haqlıdır”, “güclü tərəf 
istiqamətləri müəyyən edir” və s. bu kimi geosiyasəti 
şərtləndirən prinsiplər ortaya çıxır. Güc mərkəzinin böyük 
məkanlarda iştirakının və təsir imkanlarının mövcudluğu 
mütləq prinsipə çevrilməklə yanaşı, həm də digər tərəflər üçün 
də çox hallarda faydalı ola bilir. Məsələn, böyük dövlətin 
regionlarda iştirakı həmin regionun inkişafı üçün şərait 
yaradır, böyük dövlətlərin iqtisadi elementlərinin həmin 
məkanlara transferi həmin regionun inkişafını meydana gətirir. 
Digər tərəfdən də regionun müdafiəsini formalaşdırır. Mənfi 
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cəhəti isə ondan ibarətdir ki, istər regionda yerləşən xalqlar 
tərəfindən bir çox hallarda qəbul edilməyə bilir. Eyni zamanda 
regionda maraqları olan digər böyük dövlətin maraqları ilə 
çarpazlaşma yaranır ki, bu da geosiyasi mənzərəni risqli və 
təhlükəli edir. Təbii ki, həm realizm tərkibində idealizm, həm 
də idealizm tərkibində realizm mövcuddur. Ona görə də bu 
baxışları konkret olaraq və kəskin formada bir-birindən 
ayırmaq olmaz. Hətta son zamanlar, xüsusilə postmodernizm 
və insanların ayıq olduqları bir dövrdə real maraqların həm də 
ideal yollarla təmin edilməsi prinsipi əsas götürülür və bundan 
da qarşılıqlı faydalanma məsələsi ortaya çıxır. İdealizm və 
realizm qarşılıqlı, birgə maraqlar ideyasını ortaya çıxarmış 
olur. Təbii ki, idealizm prinsipi daxilində realizm cərəyanları 
meydana gəlir. Dövlətin real maraqları ortaya çıxır və dövlət 
inkişaf üçün hərəkət etmək məcburiyyətində qalır. Dövlət 
daima öz marağının arxasınca düşür. Burada hətta “sürünə” 
də bilir. İşğal (hərbi yollarla) isə bir üsul kimi istisnalar 
şəkilində tətbiq edilir. İdealizm hərəkətlərdə ədaləti, 
humanizmi, rəngarəngliyi nəzərə almağı və hərəkətləri ölçüb-
biçməyi tələb edir, realizm isə başlıca olaraq maraqların təmin 
edilməsi üçün bütün mümkün vasitələrdən (burada vasitələr 
ədalətsiz də ola bilər) istifadə etməni tələb edir. Məsələn, 
müharibələrdə insanların qırılması anti-humanizmdir. Lakin 
dövlət özünü hərbi təcavüzdən müdafiə etmək üçün istifadəsi 
baxımından hərbi vasitələrdən kənarda qala bilmir. Burada 
real şərait humanizm prinsiplərini-idealizmi kölgədə qoyur. Bu 
baxımdan da hesab etmək olar ki, idealizm realizm üzərində 
yalnız səthi “ pərdələri” ç əkmək üçün bir örtük vasitəsidir. 
Reallıq hər zaman şəraitə uyğun olaraq bu pərdəni “cıra” 
bilir). BMT bütün dövlətlər üçün vahid münasibətlər 
qaydalarının əsas istiqamətlərini müəyyən edibdir. BMT bir 
tərəfdən öz ixtisaslaşdırılmış qurumları ilə universal və xüsusi-
fərdi qaydada münasibətləri tənzimləmək funksiyasını yerinə 
yetirir, digər tərəfdən də humanitar siyasət həyata keçirir, 
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böhranların, münaqişələrin, müharibələrin qarşısını almaq 
məqsədilə siyasət (preventiv siyasət həyata keçirir və baş 
vermiş münaqişələrin, böhranların sülh yolu ilə aradan 
qaldırılmasına çalışır) reallaşdırır. Başqa tərəfdən də inkişaf 
konsepsiyalarını müəyyən etməklə dünyanın ümumi şəkildə 
inkişafına çalışır ki, dövlətlər, xalqlar və cəmiyyətlər arasında 
şərti olsa da uyğunluq-nisbi və şərti bərabərlik yaradılsın və 
təqribi tarazlı münasibətlərdən sabitlik yaransın və mövcud 
sabitlik qaydaları qorunsun.  

Dövlətlərin daxili gücləri onların xarici gücləri il ə birləşib, 
hər iki istiqamət bir-biri üçün enerji veribdir. Lakin əsas nüvə 
mərkəzi isə daxili güc hesab edilibdir ki, xarici güc də bu və ya 
digər səviyyədə daxili gücə xidmət göstəribdir. Dövlət özünün 
daxili gücünü artırmaq üçün xaricdən resursları cəlb edibdir. 
Məsələn, ABŞ dünya üzrə iqtisadi siyasətinin 
şəbəkləşməsindən dünyanın ən nəhəng güc tərəfinə, mərkəzinə 
çevrilibdir.  

XX əsrin ikinci yarısında regional müharibələrin 
idarəedilməsi bir növ böyük dövlətlərin əllərinə keçibdir. 
Müharibələrə, münaqişə və böhranlara, eləcə də sülhə və 
sabitlik sistemlərinə nəzarət böyük dövlətlərdə olub. Lazım 
olan anda onlar tərəfindən “müharibə alovlarının” yandırılması 
prosesləri həyata keçirilib. Regionlarda müharibələr bir 
tərəfdən regionun özünün dövlətləri tərəfindən müəyyən edilən 
maraqlarla əlaqəli olubsa, digər tərəfdən də regiondakı 
ölkələrdə maraqları olan kənar dövlətlərin maraqlarının 
toqquşmasından meydana gəlib. Eyni zamanda böyük dövlət 
kiçik dövlət daxilində öz maraqlarını formalaşdırmaq naminə 
mane olan elementləri aradan qaldırmaq üçün də müharibə 
variantına əl atıbdır. Müharibələr həm məkanda maraqları 
formalaşdırmaq, həm də məkanı əldən buraxmaq ehtiyatından, 
həmçinin digər imkanların tükənməsi zamanı da baş veribdir. 
Müharibələr aclıq, yoxsulluq ucbatından yeni sərvətlərin 
axtarılması istiqamətində də reallaşdırılıbdır. Müharibələrə 
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dəstək başlıca olaraq dünyanın bölüşdürülməsi siyasətinin 
tərkibi olub və dövlətlər öz maraqlarını digər dövlətlərdə 
müharibələr vasitəsilə də formalaşdırıblar. Müharibələrdən, 
yəni zərbələrdən siyasət istiqamətləri və cərəyanları özlərinə 
yer tapıbdır. Müharibələr həm də regional siyasi sistemin 
istiqamətlərini və axarını dəyişməyə qadir olubdur və nəticədə 
mənzərə dəyişibdir, əvvəlki görünüşünü itiribdir. XX əsrdə 
Almaniya və Yaponiyanı, II Dünya müharibəsindən sonra 
müttəfiqlər (SSRİ, ABŞ və Böyük Britaniya) arasında 
Avropanın bölünməsini, Koreya müharibəsini (SSRİ-ABŞ 
qarşıdurmasını özündə əks etdirən), Vyetnam və Kambocadakı 
hərbi əməliyyatları (Çin, SSRİ, ABŞ qarşıdurmalarını özündə 
əks etdirən), Yaxın Şərqdə baş verən müharibələri, Fars körfəzi 
ətrafında yerləşən dövlətlərdə baş verən müharibələri (1980-
1988-ci illərda baş vermiş İran-İraq müharibəsini, 1990-1991-
ci ill ərdə baş vermiş İraq-Küveyt və İraq-ABŞ müharibəsini), 
1947-ci ildə Hindistanın müstəqillik qazanması və Pakistanın 
ondan ayrılması ilə həyata keçən müharibələri, 1971-ci ildə 
Banqladeşin Pakistandan ayrılması ilə baş verən hərbi 
əməliyyatları və qırğınları, 1979-1989-cu illərdə Əfqanıstanda 
SSRİ-ABŞ qarşıdurmasını və digər qarşıdurmaları, hərbi 
çevrilişləri (Afrika, Asiya, Latın Amerikası və s. ölkələrdə), 
vətəndaş müharibələrini və s. buna misal çəkmək olar. “Soyuq 
müharibə” dövrünün müharibələri başlıca olaraq ideoloji 
amillər üzərində həyata keçirilib və digər amillər də köməkçi 
amillər hesab olunub. Kommunizmi dəstəkləyən qüvvələrə 
SSRİ, anti-kommunistlərə isə ABŞ hərbi və maliyyə yardımları 
göstəribdir. Müharibələr böyük dövlətlərin maraqlarının 
regional məkanlar üzrə böyüməsində ən mühüm vasitələrdən 
hesab edilib. Kiçik dövlətlərin də öznümüdafiə vasitəsi rolunu 
oynayıb. Bununla yanaşı, humanitar diplomatiya  
(böhranların, hərbi münaqişələrin qarşısını almaq üçün 
humanitar müdaxilə siyasəti) da dünyada böyük dövlətlərin 
maraqlarının genişlənməsinə xidmət göstərib. Müharibələr 
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sabit vəziyyətlərlə birlikdə geosiyasi maraqları daşıyan 
elementlər rolunda çıxış edib. Müharibələr həmçinin dünya 
düzənini də formalaşdırıb. Müharibələrin nəticəsi olaraq bir 
dövlət digər dövlət üzərində hərbi-siyasi və iqtisadi nəzarət 
əldə edibdir. Məhz II Dünya müharibəsində Almaniyanın 
Avropanın əsas geosiyasi mərkəzinə çevrilməsini və digər 
ölkələr üzərində hərtərəfli nəzarətini buna misal çəkmək olar. 
Avropada İsveçrə və Böyük Britaniya istisna olmaqla, demək 
olar ki, əksər ölkələrdə Almaniya nəzarəti mövcud olubdur. 
Avropada Almanmərk əzli dünya düzəni mövcud idi.  

Ümumiyyətlə, siyasət sistemində münasibətlər və əlaqələr 
bir-birini şərtləndirib və hər iki istiqamət həmahəng təşkil 
edərək, sintez olunmuş formada mövcud olubdur. (Qeyd: 
münasibət kateqoriyası (burada mövqe bildirməkdən ibarət 
olan kateqoriya nəzərdə tutulur. Mövqe ayrı-ayrı sahələr, 
universal məsələlər üzrə sərt və yumşaq, razılıq və qeyri-
razılıq, mənfi və müsbət, bitərəf, yəni iki və ya daha çox tərəf 
arasında hər hansısa bir məsələdə ortalıq mövqe nümayiş 
etdirmək və s. kimi vəziyyətləri əsaslandırır) və əlaqə 
kateqoriyası (burada konkret sahələr və predmetlər, universal 
sahələr və istiqamətlər üzrə münasibətlərin kökündə dayanan 
vasitələr) həm də bir-birinin daxilind ən ir əli gələrək, bir-
birini şərtl əndir ən amillər kimi d ə çıxış edir). Bəzən isə 
daxili güclə xarici güc arasında disbalanslıq yaranıb və bunun 
nəzərə alınmaması itkilərə, ziyanlara və uğursuzluqlara gətirib 
çıxarıb. Yəni dövlət öz daxili potensialını nəzərə almadan, 
kənarda geosiyasəti formalaşdırmaq üçün addımlar atmağa 
başlayıb, lakin iflasa uğrayıb. Məsələn, SSRİ xarici siyasətə 
çox fikir verirdi və ölkə daxilində tələb olunan islahatları 
yüksək səviyyədə həyata keçirmirdi, iqtisadi-sosial proseslərdə 
dünya ilə ayaqlaşmaq nəzərə alınmırdı və bu proseslər sabit 
trayektoriyalar üzrə köklü şəkildə dəyişməyən vəziyyətlərdə 
təkrar-təkrar davam edirdi və hakimiyyət daxildə çox zaman 
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sərt rejimlər tətbiq edirdi ki, bu da nəticədə cəmiyyətin 
strukturunda və siyasi sistemdə “çatlar”  əmələ gətirirdi.  

Münasibətlər mövqeləri, eləcə də fəaliyyət xüsusiyyətlərini, 
hərəkət xarakterini müəyyən edib, əlaqələr isə daha çox 
münasibətlərin müəyyən etdiyi istiqamətlər üzrə hərəkətləri 
əsaslandırıb. Münasibətlərin tərzi əlaqələrin gedişatından da 
asılı olub. Əlaqələr təsirlərin əsaslarını meydana gətirdiyindən 
münasibətləri də üzə çıxarıb. Əlaqələrin gedişatından 
münasibətlərin xassələri formalaşıb, eləcə də münasibətlər 
əlaqələrin mahiyyətini və məzmununu, formasını müəyyən 
edən əlamətlər, istiqamətər kimi də çıxş edib. Münasibətlərin 
xassələri əsas etibarilə münasibətlərdə gərginliyi, yumşaqlığı, 
rəvanlığı və digər vəziyyətləri müəyyən edib. Belə vəziyyətlər 
şəraitdən, xassələrdən yaranıb. Dövlətlər arasında gərginlikdən 
münaqişələr, böhranlar, müharibələr və digər silahlı 
qarşıdurmalar baş verib. Bununla yanaşı, dövlətlər arasındakı 
siyasətdə sülh vəziyyətləri də yaranıb. Sülh həm digər və 
növbəti müharibələrə başlamaq üçün hazırlıq, həm də 
müharibələrdən imtina və çəkinmək üçün bir vasitəyə çevrilib. 
Sülh siyasəti və bundan irəli gələn sabitlik də geosiyasi 
maraqların və dünya düzəninin formalaşmasında əsasa çevrilib.  

Hal-hazırda qlobal miqyasda sülh siyasəti həyata keçirilir 
və sülhün qorunması qlobal, bəşəri məqsədə çevrilib. Artıq 
kütləvi olaraq insanlar dərk edirlər ki, ümumdünya 
sərvətlərindən, maddi və mənəvi nemətlərdən yalnız sülh yolu 
ilə yararlanmaq, regionlar arasında inteqrasiyaya üstünlük 
vermək daha da əlverişlidir və hətta maraqların toqquşması, 
əsəblərin gərginləşməsi zamanı belə sülhdən imtina 
edilməməlidir və kompromislərdən istifadə olunmalıdır. 
(Qeyd: dövlətlər sülh şəraitind ə də öz silahlarını ixrac 
edirlər və böyük dövlətlər (ABŞ, Rusiya, B.Britaniya, 
Almaniya, Fransa və s.) dünya silah bazarında inhisarçı 
mövqeyə malikdirl ər. Burada onlar silah ixrac etməklə, 
həm də hər bir dövl ətin beynəlxalq aləmdə ərazisini 
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müdafiə hüququnun olması prinsipinin təbliği və 
tətbiqind ən ir əli gələrək, digər dövlətləri silahlandırırlar. 
Səudiyyə Ərəbistanı dünyada (daha çox ABŞ-dan silah alır) 
ən çox silah alan dövlətlərdən biridir. Venesuela, Hindistan 
kimi ölk ələr də Rusiyadan, ABŞ-dan və s. ölkələrdən silah 
idxalı il ə məşğul olurlar. Çin son dövrl ərdə hərbi büdcəsini 
artırır. Silahlanmanın özü belə həmin silahların tətbiqi 
üçün şəraiti yaradır. Böyük dövl ətlər öz silah bazarlarını 
genişləndirm ək və yeni silahları sınaqdan çıxarmaq üçün 
poleqon axtarışı istiqamətində də əksər hallarda müəyyən 
regionlarda- əsasən etnik zəmində baş verən dövlətdaxili  
münaqişələr  (məsələn, Serbiyada-2008-ci ildə Kosovonun 
ayrılması; Gürcüstanda-2008-ci ilin avqustunda baş vermiş 
Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra Abxaziya və Cənubi 
Osetiyanın ayrılması, Rusiya tərəfindən onların dövlət kimi 
tanınması) və dövlətlərarası münaqişələr  (Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, -Azərbaycanın 
Qarabağ bölgəsinin və bölgəətrafı torpaqlarının Ermənistan 
tərəfindən işğal edilməsi ilə meydana gəlmiş münaqişə; 
Fələstin-İsrail münaqişəsi-1967-ci ildə Fələstin torpaqları olan 
İordan çayının qərb sahillərinin və Qəzzə bölməsinin İsrail 
tərəfindən işğal edilməsi ilə meydana gəlmişdir; Hindistanla 
Pakistan arasında 1948-ci ildən olan Kəşmir münaqişəsi və s. 
Kəşmir münaqişəsində həm də dini zəmin də vardır. Kəşmirdə 
müsəlmanlar daha çox yaşayırlar və əyalətin şimal hissəsinə 
Pakistan nəzarət edir) yaradırlar. Münaqi şələr yaratmaqla 
onlar münaqişədə iştirak edən tərəflərin “hamisin ə” 
çevrilirl ər, digər t ərəfdən də hərbi v ə siyasi yollarla həmin 
tərəflər üzərind ə üstünlük qazanırlar. Münaqişə tərəfləri 
regionlarda həm regional, həm də qlobal rəqabətin 
predmetinə çevrilirl ər. Münaqi şələr və silah istehsalı və 
bazar axtarışı da böyük dövlətlərin geosiyasi gücləri üçün 
vasitə və istiqamət rolunda çıxış edir).  
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Mövcud həyatın xilası yalnız qlobal sülhdən və insanlığa 
verilən dəyərdən asılıdır. Dünya sərvətlərindən birlikdə 
faydalanaraq yaşamaq başlıca prinsipə çevrilib. Çünki başa 
düşülür ki, qlobal müharibələrdə itkil ərin miqyası 
ölçüyəgəlməz dərəcədə ola bilər. Qeyd edildiyi kimi, əsasən 
kompromislər variantına, ortaya çıxan problemlərin sülh yolu 
ilə həll edilməsinə üstünlük verilir. Hal-hazırda əvvəlki 
dövrlərə nisbətən təkmil sülh sistemi formalaşıb və sülh 
sistemi, sülh şəbəkəsi demək olar ki, əksər regionları əhatə edib 
və sülh mexanizmləri sülh siyasəti qaydalarını yaradıbdır. Sülh 
siyasəti qaydaları da öz növbəsində sülh siyasəti sistemini və 
mexanizmini formalaşdırıb. Beynəlxalq humanitar sənədlər, 
silahların məhdudlaşdırılması ilə bağlı sənədlər, ərazi 
işğallarını qadağan edən beynəlxalq normalar və təşkilatlar, 
silahsızlaşdırılma qurumları və digər bu kimi fəaliyyət 
istiqamətləri və qurumları başlıca olaraq sülh mexanizmlərinin 
təkmil formalarının mövcudluğunu təmin edir. Digər tərəfdən 
də böyük dövlətlər arasında razılıq (geosiyasi paylar üzrə) 
dünyanınn sabit şəkildə mövcudluğuna da xidmət edir. 
Müharibələrin (ərazi işğallarının) qadağan olunmasının özü də 
sabit şəraitdə geosiyasəti və dünya düzənini meydana gətirir.  

Sülh qaydaları həm də sülh proseslərinin gedişatını, bu 
baxımdan da sülh siyasəti cərəyanlarının yaranmasını və 
məzmununu, mahiyyətini əks etdirir. Təbii ki, sülh özü ideal 
bir yanaşmadır, anlayışdır. Eyni zamanda real təhlükələrdən 
qurtarmaq üçün bir vasitədir. Bu baxımdan da indiki zamanda 
realizm siyasəti üçün elə məhz sülhün özü də lazımdır. Bu 
nöqteyi-nəzərdən də sülh ideya olaraq daima real siyasəti 
məhdudlaşdıran, bu baxımdan da hərəkətləri ölçüb-biçməyə 
vadar edən vasitə olmalıdır.  

Dövlətlər arasında indi hər hansı bir problemi həll etmək 
üçün mexanizmlərdən istifadə edilir və vahid modellər tətbiq 
edilir, münaqişələrin, böhranların həlli məqsədilə mövcud 
şəraitlərin və problemlərin həll variantlarının öyrənilməsi 
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həyata keçirilir. Eləcə də sülhə nail olmaq üçün müvafiq 
şəraitlər öyrənilir və yol xəritələri (sülhə nail olmaq məqsədilə, 
hədəfə çatmaq üçün yolları göstərən nəzəri istiqamətlər) 
müəyyən edilir. Sülh sistemi (davamlı və möhkəm əsaslı sülh 
sistemi) daima daxilən tənzimlənən mexanizmə malik olaraq, 
öz-özünü islah etməyə çalışır. Sülh sisteminin möhkəmliyi 
tərəflərin maraqlarının yüksək və bərabər səviyyədə 
ödənilməsindən asılı olur. Tərəflərin maraqları ödənilmiş 
olarsa, sabit münasibətlər vəziyyəti üçün də real şərait mövcud 
olar. Bu baxımdan da sülh sisteminin özünümüdafiə funksiyası 
yaranır. Məsələn, bir regionda mövcud olan davamlı sülhün 
pozulmasının qarşısının alınması üçün kənar elementlər daxil 
olarsa, onda həmin regiondakı sülh sistemi həmin elementi 
(sabitliyi pozan elementi) özünə daxil etməyəcəkdir. Daxil 
olanda isə həmin element zərərsizləşəcəkdir. Bir regionda 
mövcud olan davamlı sülh sistemini adətən həmin regionla 
qonşu və yaxın olan, lakin bu regionla inkişaf baxımından, 
tendensiyalar və sosial tələblər baxımından uyğunlaşmayan 
regionlardan olan elementlər korlamağa çalışırlar. Lakin həmin 
elementlərin özləri sistemin möhkəmliyi nöqteyi-nəzərdən 
daxildə əriməyə, zərərsizləşməyə başlayır. Sülh sistemi və 
davamlı sabitlik adətən regionun davamlı inkişafa və sabit 
münasibətlərə əsaslanan mühitini və bütövlüyünü yaradır. 
Region ümumilikdə inkişaf edirsə və subyektlər arasında nisbi 
tarazlıq varsa, bu o demək olur ki, regionda düzən vardır və 
geosiyasət mövcuddur. Təbii ki, hər bir regionun sülh və 
inkişaf sistemləri üçün mərkəzi elementləri, aparıcı ünsürləri 
mövcud olur ki, onlar da nüvə rolunu oynayır. Nüvə rolunu 
oynayarkən təbii ki, elementlər ətraf elementləri öz tərəflərində 
saxlayırlar. Öz tərəflərində saxlama və şəbəkə özü böyük 
dövlətlərin geosiyasi güclərini formalaşdırır. Eyni zamanda 
böyük dövlətin təsiri məsələsini üzə çıxarır və regionda dünya 
düzəni formalaşır. 
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Geosiyasət və dünya düzəni formalaşır: 
 
Beynəlxalq vəziyyət olaraq,  
-müharibələrdən; 
-sülh və sabitlik vəziyyətlərindən, 
-bu iki istiqamət arasındakı keçid vəziyyətindən  
Bunlar həm istiqamətlər, həm də vəziyyətlərdir.  
Hər iki halda bir dövlətin digər dövlət üzərində iqtisadi və 

siyasi, eləcə də hərbi təsir və təzyiqləri meydana gəlir. 
 
Geosiyasət və dünya düzənini formalaşdıran vasitələr: 
 
-iqtisadi vasitələr -bir dövlət digər dövlətdə şirkətləri 

vasitəsilə sərmayələr qoyur, həmin dövlətə kreditlər verir, 
güzəştli gömrük siyasəti həyata keçirir, həm özünün ərazisini, 
həm də o dövlətin ərazisini ticarət məhsulları bazarına çevirir, 
borclarını silir və səbəb olan şərtlər də həmin dövlət üzərində 
nəzarəti meydana gətirir. ABŞ, Rusiya öz nəzarətlərində olan 
məkanlarda iqtisadi vasitələrdən istifadə edirlər ; 

-siyasi və siyasi-diplomatik vasitələr -burada diplomatk 
müdafiədən söhbət gedir. Bir dövlət beynəlxalq münaqişələrdə 
və böhranlarda, mübahisələrdə digər dövləti müdafiə edir və 
bundan da siyasi dividend qazanır. Buradan da birbaşa və ya 
dolayı yollarla geosiyasi üstünlük əldə edilir. Türkiyə 
Azərbaycanda, ABŞ postsovet dövründə Şərqi Avropada, 
keçmiş Sovet respublikalarında-məsələn, Gürcüstanda, 
Ermənistanda və Ukraynada, II Dünya müharibəsindən sonra 
Yaponiya və Cənubi Koreyada və s. diplomatik müdafiədən 
istifadə etmişdir və bu siyasət yenə də davam etməkdədir; 

-etnik və yaxın qohumluluq amili-qeyd etmək lazımdır ki, 
böyük dövlət beynəlxalq aləmdə mədəni siyasətin tərkibi 
olaraq digər eynikökənli xalq üzərində üstünlük qazanmaq və 
istinad ərazilərinə, strateji və əlverişli məkanlara sahib olmaq 
üçün yaxın qohumluluq və etnik kökənlik amilindən istifadə 
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edir. Məsələn, Türkiyə-Azərbaycan, Rusiya-Belorus, Rusiya-
Ukrayna və s. əməkdaşlığı buna sübutdur. İngilis dünyasının 
Atlantik-Hind-Sakit okean hövzələrində vahid siyasəti də bu 
fikri t əsdiq edir; 

-regionçuluq amili-region amili regionda böyük olan 
dövlət üçün dünya düzəni və geosiyasət üçün başlıca 
əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, böyük dövlət regional inteqrasiya 
prinsiplərindən istifadə edərək regionda özünün üstünlüyünü və 
təsirlərini meydana gətirir. Avropada Almaniya və Fransa, 
eləcə də Böyük Britaniya, Cənub-Şərqi Asiyada Çin və 
Hindistan, Avropa məkanı üzrə ABŞ, postsovet məkanı üzrə 
Rusiya, Xəzər regionu üzrə Rusiya, İran və Türkiyə, Fars 
körfəzi regionu üzrə bir tərəfdən Səudiyyə Ərəbistanı, digər 
tərəfdən İran; 

-dini amil-dini amillər də bir tərəfdən eyni dinə etiqad edən 
xalqın böyük dövlətinin digər dövlət üzərində üstünlüyünü 
yaradır. Bu, əsasən beynəlxalq aləmdə müdafiə ilə əlaqəli olur. 
Böyük dövlət kiçik dövləti müdafiə edir və bu yollarla onun 
üzərində üstünlük və təsir imkanları qazanır. Dünya düzəni və 
geosiyasət formalaşır. Azərbaycanda və Qafqazda bir tərəfdən 
Türkiyə, digər tərəfdən İran, başqa tərəfdən Səudiyyə 
Ərəbistanı, Küveyt. -İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində, 
eləcə də ikitərəfli qaydada Azərbaycan islam ölkəsi kimi 
müdafiə olunur. Rusiya pravoslavları müdafiə edir, ABŞ 
italyan katolik kilsəsinin nüfuzunu və təsirlərini qorumaq 
siyasətini reallaşdırır.  

Postmodernizm dövrünün inkişafı və baxışlarda olan 
dəyişiklikl ər, insanların sosial-rifah hallarının yaxşılaşdırılması 
insanların baxışlarına da müsbət istiqamətdə təsir göstərir və 
mülayimliyi, barışan xüsusiyyətləri yaradır. Digər tərəfdən də 
böyük dövlətlərdə mövcud olan daxili rejimlərin özlərində də 
inkişafa müvafiq olaraq yumşalma prosesləri gedir ki, bu da 
ətraf dövlətlərə yanaşmada bir növ yumşaqlığı meydana gətirir. 
Humanitar forumlar (m əsələn, Azərbaycanda 2012-ci ilin 
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oktyabr ayında keçirilən İkinci beynəlxalq Humanitar 
Forum) başlıca olaraq dövlətlərin və xalqların humanist 
dəyərlər ətrafında toplaşmalarına və onların ruhən inteqrasiya 
olunmalarına xidmət edir. İdeologiyalar arasında kəskin 
mübarizələrin olmaması da dövlətlərin bir-birilərindən kəskin 
şəkildə ehtiyat etmələrinə gətirib çıxarmır. XX əsrdə ABŞ və 
SSRİ arasında soyuq münasibətlərin bazasında məhz 
ideologiyaların və onların məkanlarının genişləndirilməsi və 
qorunması məsələləri dururdu.  

Lakin ideologiyalararası (ideologiyanın birinin əsas 
mərkəzinin-SSRİ-nin çökməsinə görə) qlobal mübarizələrin 
olmamasına baxmayaraq, mövcud sülh sistemi heç də dünyanı 
qane etmir və hərdən birtərəfli olur və böyük dövlətlərin 
maraqlarına xidmət edir. Bu da mövcud beynəlxalq 
münasibətlərin, ifadə kobud şəkildə səslənsə də, “əl-qolu 
bağlayan” mahiyyətindən üzə çıxır. Yəni sülh və müharibə 
vəziyyətləri əsasən gücün böyük rolu və payından asılıdır. 
Buradan da bir daha belə qənaətə gəlinir ki, dünyanın sabit və 
sülh məzmunlu siyasəti reallıqların  ideal məzmunla 
qarışmasından meydana gəlir. Qlobal və regional sülh sistemi 
böyük dövlətlərin maraqlarına həm də ona görə xidmət edir ki, 
müəyyən olunmuş sülh qaydalarından, ədalət prinsipindən 
kiçik dövlətlərin bəziləri lazımi səviyyədə yararlana bilmirlər. 
Bu baxımdan da daima yetkin və daha sərfəli sülh sisteminin 
yaranması dövlətləri düşündürən başlıca məsələ kimi qalmaqda 
davam edir. İndi böyük dövlətlər daha çox öz aralarında olan 
rəqabətdə təhlükəsizliyi və iqtisadi məsələləri əsas götürürlər 
ki, digər vasitələr də bu mübarizədə istifadə alətlərinə çevrilir. 
Böyük dövlətlər məhz sülh şəraitində dinc vasitələrdən və 
istiqamətlərdən istifadə etməklə öz maraq sahələrini 
böyütməyə can atırlar. Bunun üçün müharibə metodlarından 
yox (indiki silahlarla qlobal müharibələrin qalibi ola bilməz, 
mövcud kütləvi-qırğın silahları qorxuducu və çəkindirici 
vasitələrdir),  müəyyən iqtisadi və siyasi təzyiqlərdən metod 
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kimi istifadə edirlər, sanksiyalar və embarqolar tətbiq edirlər. 
Təzyiq metodunu şərtləndirən kifayət qədər üsullar vardır: 
siyasi-diplomatik müdafiəni kəsirlər, təzyiqləri artırırlar, 
gömrük rüsumlarını qaldırırlar, ərazini ticarət məhsulları üçün 
məhdudlaşdırırlar, miqrasiya qadağaları tətbiq edirlər, viza 
rejimlərini çətinləşdirirlər və s. Bununla da onlar dünyanın 
idarəedilməsi və yeni dünya nizamı qaydalarını müəyyən 
etmiş olurlar. Yeni dünya nizamı müharibələrsiz (dinc 
yollarla) məkanlara və başqa dövlətlər üzərind ə təsir 
imkanlarına malik olmaqdan ibarətdir.  Yeni dünya düzəni 
idealizm və realizmin vəhdətindən yaranan məzmun üzrə 
həyata keçirilir. (Qeyd: bu baxımdan, “hər bir addımda əks 
tərəfin də hüquqları nəzərə alınmalıdır” prinsipi t ətbiq 
edilməlidir. Yeni dünya düzənində insanlıq və onun dəyəri 
prinsipl əri əsasında maraqları təmin edilməli və yumşaqlıq 
tətbiq edilməlidir).  Dövlətlər üzərlərində nəzarət təbii ki, ayrı-
ayrı regionlar üzərində nəzarəti yaradır və nəticədə müxtəlif 
mənbələrdən, mərkəzlərdən asılı olan və müxtəlif məkanlarda 
toqquşan və kəsişən trayektoriyaları əks etdirən ümumdünya 
nəzarət sistemləri  formalaşır. Ümumdünya nəzarətində daha 
çox əziyyət çəkən tərəflər öz üzərlərində təzyiqləri hiss 
edənlərdir.  

Dövlətlər arasında münasibətlər müxtəlif sahələri əhatə edir 
və əlaqələr yaranır. Müxtəlif sahələr və əlaqələr kompleksi 
universal qaydada vahid dövlət siyasəti  anlayışını meydana 
gətirir. Dövlət canlı bir orqanizmdirsə, hər bir orqanın həm 
ayrılıqda, həm də digər orqanlarla əlaqəli f əaliyyətinin vəhdəti 
məhz universallığı və onun tərkibində xüsusiliyi meydana 
gətirir. Həm münasibətlər, həm də əlaqələr əsas etibarilə 
dövlətlərin maraq nümayiş etdirdikləri sahələr üzrə meydana 
gəlir. Sahələr özləri də kompleks xarakterə malik olurlar və 
kompleks əlaqələr məhz sistemlərin yaranmasını şərtləndirir. 
Əlaqələr baza və üst qat sahələrə və istiqamətlərə malik olurlar 
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və biri-digər üçün şərtləri, eləcə də şəraitləri üzə çıxarır. Əsas 
və köməkçi qatlar ümumilikdə kompleksi meydana gətirir.  

Qeyd edildiyi kimi, dövlətlər arasında əlaqələr və 
münasibətlər müasir dünya düzənini formalaşdırıb. Eləcə də 
postmodernizmin dünya düzəni müasir dövrün dünya düzəni 
üzərində, demək olar ki, eyni baza məqsədləri üzrə qurulmaqda 
davam etməkdədir. Müasir və postmüasir dünya düzənləri 
böyük dövlətlərin qlobal müharibələr aparmadıqları 
vəziyyətləri, yəni III Dünya müharibəsinin baş verməsinin 
qarşısının alınması vəziyyətlərini ortaya çıxarır. 
Postmodernizm dünya düzənində bütün problemlərə birgə və 
qarşılıqlı razılıq prinsipindən yanaşılır. Yumşaqlıq da əsas 
məqsəd və prinsipdir. Dünya düzəninə dünya siyasəti 
sisteminin idarəolunması və eləcə də dünya siyasətinin tərkibi 
olan beynəlxalq münasibətlər sisteminin idarəolunması 
qaydaları və əsasları adını vermək olar. Təbii ki, idarəçilik 
dedikdə, təsir və təzyiqlər (birbaşa və dolayı yollarla 
göstəril ən) məsələsi də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İdarəçilik 
müəyyən mənada həm münasibətləri, əlaqələri və fəaliyyəti 
məhdudlaşdırır, həm də yeni münasibətlər yeni fəaliyyət 
istiqamətləri və hərəkətə gəlmələr üçün bir səbəb olur, 
şərtləndirici amilə və istiqamətə çevrilir. İdarəçilik 
tənzimləmədirsə, bu proseslərdə mütləq şəkildə qarşılıqlı 
təsirlər, effektlər və əks-effektlər mövcud olur.  

Postmodernist dünya düzənində və siyasətin məzmununda 
da dövlətlərin nəzarəti həm başqa dövlətlərin daxili işlərinə 
birbaşa və ya dolayı yollarla müdaxilə etməkdən, eləcə də 
beynəlxalq münasibətlərə birbaşa və dolayı yollarla müdaxilə 
etməkdən ibarət olur. Burada bir böyük dövlət digər dövlətin 
daxili siyasət sistemində öz elmentləri və ünsürləri vasitəsilə 
çıxış edirsə, deməli həmin dövlətin daxili siyasətində və ona 
bağlı olan xarici siyasətində nüfuz imkanları və vasitələri 
qazanır. Bu, həm müdaxiləni yaradır, həm də özündə 
tənzimlənməni zəruri edir. Dövlətlər həm valyutaları, həm də 
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beynəlxalq maliyyə institutları vasitəsilə, eləcə də transmilli 
korporasiyaları ilə dünya düzənində başlıca idarəedici və 
nəzarətedici funksiya yerinə yetirirlər. Dövlətlər müxtəlif 
iqtisadi, siyasi, mədəni, hərbi yollarla, humanitar vasitələrlə 
dünyaya nəzarət funksiyasını yerinə yetirirlər. Qeyd edildiyi 
kimi, beynəlxalq münasibətlər sistemi dünya siyasəti 
sisteminin tərkibi kimi qəbul edilməlidir. Beynəlxalq 
münasibətlər sistemi və dövlətlərin daxili siyasətləri sistemi 
birliyi v ə sistemlər cəmi ümumdünya siyasətini formalaşdırır. 
Dünyada nə qədər dövlət varsa və siyasətdə iştirak edirsə, 
deməli, həmin dövlət də dünya siyasəti sisteminin tərkib 
elementinə, subyektinə aid edilir. 

Forma və struktur  baxımından dünya düzəni dedikdə, 
daha çox dünyada ayrı-ayrı regionlarda yerləşən dövlətlərin 
qarşılıqlı münasibətlər və əlaqələr sistemini qəbul etmək olar. 
Təbii ki, istər daxili siyasət sistemi, istərsə də xarici siyasət 
sistemi məhz sahələrdən, strukturlardan ibarətdir. Dünya 
syasəti  anlayışı bütöv məfhum olmaqla, tərkib hissələrdən 
ibarətdir. Bu baxımdan da dünya düzəni əsas etibarilə güc 
mərk əzləri hesab edilən və fərqli gücl ərə malik olan 
dövlətlərin qar şılıqlı münasibətlər və əlaqələrind ən 
yaranan və idarəçiliyi özündə əks etdirən dünya siyasəti 
sistemidir. Dünya düzəninə həm forma və struktur, həm də 
məzmun baxımından yanaşmaq olar. Dünya düzənində idarə 
istiqamətləri, idarəçilər və tabe olan tərəflər düzənin formasını, 
subyektlər və yollar düzənin strukturunu, idarəetmə qaydaları 
isə onun mexanizmini meydana gətirir. İdarəetmənin tərzi isə 
burada məzmunu formalaşdırır. Dünya düzənində hər bir 
dövlətin öz yerləşdiyi məkanda və məkanından kənarda yeri və 
rolu nəzərə alınır və hər bir dövlətin çəkisi, ümumi gücü 
müəyyən olunur. Dünya dövlətlərinin bir-birilərinə qarşı olan 
münasibətləri də onların gücünə görə müəyyən edilir. Məsələn, 
böyük dövlət kiçik dövlətə zəif kimi baxır, kiçik dövlət isə 
əksinə olaraq, əks tərəfi böyük dövlət adlandırır. Bu, bir 
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aksiomadır. Bu aksiomadan irəli gələrək həm böyük, həm də 
kiçik dövlətlər öz iddialarının sərhədlərini müəyyən edə 
bilirl ər.  

Dünya siyasəti sistemi elə bir enerji mənbəyi və bazasıdır 
ki, buradan dövlətlər enerji alırlar özlərini daxili və xarici 
siyasətləri vasitəsilə gücləndirirlər və bu mənbəyə də enerji 
verirlər. Dünya siyasət sisteminin həm ümumilikdə, həm də 
ayrı-ayrılıqda formalaşan cərəyanlarına lazımi resursları və 
elementləri verirlər. Məsələn, dövlətlər iqtisadi sərmayələr , 
maliyyə vasitələri , infrastrukrur texnologiyası vasitələri -
tranzit vasitələr; eyni zamanda siyasi vasitələr -öz güclərinə 
görə qərarları qəbul etmələri və icra etmələri siyasətləri; hərbi 
vasitələr -hərbi əməliyyatlardan istifadə vasitələri və s. kimi 
vasitələri, resursları dünya siyasət sisteminin məkanlar üzrə 
yayılması üçün istifadə edirlər. Elementlərin qarşılıqlı olaraq 
istifadəsi və ümumi qaydada istifadəsi də siyasət sistemini 
formalaşdıran şəraitləri və zərurətləri üzə çıxarır. Dövlətlər 
siyasət sistemlərini ona görə təşkil edirlər ki, özlərinin maraq 
və mənafelərini təmin etmək üçün güc mənbələri yaratsınlar. 
Həmçinin güclərini birləşdirsinlər. Dövlətlər arasında olan 
əlaqələr xətləri və həlqələri, xətləri müəyyən edən subyektlər 
və təsir edilən obyektlər cəmi dünya düzəni sistemini, yəni 
idarəolunma qaydaları sistemini təşkil edirlər. Dünya düzəni 
dedikdə, həm də dünya siyasətinin mahiyyəti əsas götürülə 
bilər. Bu o deməkdir ki, dövlətlər arasında münasibətlərin 
mahiyyəti ikili v ə çoxtərəfli əsaslarla hansı xassəyə malik olur. 
Dünya düzənində forma əsas etibarilə mozaiklikdən ibarət olur 
və buraya dövlətlərin gücünü təsnif edən elementləri, 
əlamətləri və komponentləri aid etmək olur. Başqa cürə desək, 
dünya düzəninin formalaşmasını şərtləndirən xassələrə 
həmçinin dövlətlərin əraziləri, əhalisinin sayı, yerləşdikləri 
coğrafi mövqeləri, təbii sərvətləri, ümumilikdə isə dövlətin 
geosiyasi vəziyyətini müəyyən edən digər kriteriyalar və 
komponentlər aid edilir. Dövlətlərin xarici siyasət 
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fəaliyyətlərinin xüsusiyyətləri (fəaliyyət tərzləri, siyasət 
etikaları, bu baxımdan hərəkət davranışları) də onların 
güclərini artıran vasitələrə çevrilir. Böyük dövlət bir başqa 
dövlətdə öz marağını təmin etmək üçün həmin dövlətin də 
marağını nəzərə alırsa, qarşı tərəfə hörmət qoyursa, beynəlxalq 
hüquq prinsiplərinə və sivil əsaslı və rasional məzmunlu 
beynəlxalq iqtisadiyyat normalarına müvafiq olaraq 
əməkdaşlıq edirsə, onda həmin dövlətin xarici siyasətində 
yüksək əxlaq olur ki, bu da sözügedən dövlətin marağının 
genişlənməsinə, həm də marağın rəvan şəkildə böyüməsinə 
xidmət edir. Eləcə də dünya düzəni beynəlxalq davranış 
xüsusiyyətlərindən formalaşır. Yüksək ədalət prinsipi mövcud 
olduqda dünyada tarazlıq da yarana bilir. Lakin hesab etmək 
olar ki, mövcud dünyanın ümumi tarazlığı heç də ürəkaçan 
səviyyədə deyil və kifayət qədər ziddiyyətləri özündə əks 
etdirir. Ziddiyyətlər məkanlar və məkanlar üzərində mövcud 
olan cəmiyyətlərin inkişaf uyğunsuzluğundan irəli gəlir.  

Ümumiyyətlə isə dünya düzənində, dünyanın 
idarəolunmasında “böyük dövl ət qaydanı müəyyən edir, 
kiçik dövl ət həmin qaydalarla idarə olunur”  prinsipi əsas 
götürülür. Lap idealızm nöqteyi- nəzərdən yanaşsaq da hesab 
edə bilərik ki, böyük dövlətlər ona görə kiçik dövlətlər üçün 
ideal nəzəriyyələr-beynəlxalq hüquq normaları əsasında 
qaydalar, nümunələr yaradırlar ki, həmin qaydalara əməl 
edilməklə beynəlxalq səviyyədə qlobal sabitlik təmin edilə 
bilsin. Məsələn, BMT əsas etibarilə böyük dövlətlərin təsirləri 
altında olan bir təşkilatdır. BMT-nin Konvensiyaları da 
universal və fərdi əsaslarla, ümumi və fərdi münasibətləri 
tənzimləməklə ədalət normalarını özündə cəmləşdirən və 
müəyyən nəzəri struktura malik olan layihələrdir, planlardır. 
Bütün beynəlxalq sənədlər BMT Nizamnaməsinə zidd ola 
bilməz. Bu Nizamnamə də əslində böyük dövlətlər tərəfindən 
tərtib olunubdur. Qaydaların böyük dövlətlər tərəfindən 
müəyyən olunması da təbii bir prosesdir. Güc istiqaməti daha 
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da dolğun verə bilir. Əsas məsələ isə qaydaların xarakterindən 
asılı olur. Bu qaydalar yumşaq olanda və icraçı tərəfə də fayda 
gətirəndə dünya düzəninin təbiəti və məzmunu da yumşaq olur.  

Dünya düzəninin formalaşmasının özü də zərurətdən, 
ortaya çıxan gerçəklikl ərdən, real şəraitdən irəli gəlir. Təbii ki, 
hər bir dövlət eyni gücə malik ola bilməz və eyni səviyyədə 
münasibətlər sistemində iştirak edə bilməz. Məsələn, hər bir 
dövlət nüvə silahının məhdudlaşdırılması və ixtisarı haqqında 
sənəd imzalaya bilməz; çünki bu silah hər bir dövlətdə mövcud 
deyildir. Lakin hər bir dövlət nüvə silahlarının və onun tərkib 
hissələrinin istehsalının və nüvə silahlarının quruda, 
dəniz(okean) dibində və su səthində, atmosferdə sınaqlarının və 
tətbiqinin qadağan edilməsi haqqında sənədə qoşula bilər və 
buna görə də öhdəlik götürə bilər. Bu sənəd müvafiq silaha və 
ya onun hisssələrinə sahib olmanı qadağan edir. Düzdür, qlobal 
silahlar bütün dövlətləri maraqlandırır. Belə ki, belə silahların 
tətbiqi regional yox, qlobal təsirlər göstərdiyindən hər bir 
dövlətin marağına toxunur və narahatlıq yaradır. Silahın tətbiqi 
regional yox, ümumbəşəri fəlakətdir, hamının, bütün sakinlərin 
həyatı ilə bağlıdır. Lakin bu silaha sahib olmayan dövlətlər 
ixtisar və məhdudlaşdırılma haqqında sənədlərdə iştirak edə 
bilməzlər. Yalnız qeyri-rəsmi format olan “Nüvə klubu”nun 
üzvləri bu addımı ata bilərlər. Nüvə silahların ixtisarı ilə bağlı 
sənədlər daha çox bu silaha sahib olan ABŞ və Rusiyanın 
marağındadır.  
Əksər dövlətlərin məhdud imkanları onları nəzarət olunan 

məkanlara və obyektlərə çevirir. İmkan məhdudluğu və 
imkanların dərəcələnməsi dövlətlərin qarşılıqlı 
münasibətlərində iyerarxiyanı-pilləçiliyi meydana gətirir. 
Buradan da dünya düzəni, böyük dövlətlərin kiçik dövlətlər 
üzərində nəzarəti və idarəçiliyi prinsipləri meydana gəlir. 
Dünya düzəninin rəngarəngliyi isə idarə edən və idarə olunan 
tərəflərin yaranmasını şərtləndirir. Dünyanı əsas etibarilə 
qlobal gücə malik olan dövlətlər idarə edə bilirl ər. Bu da təbii 
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bir prosesdir ki, istənilən sistemin mərk əzi elementləri  olduğu 
üçün, dünya siyasəti sisteminin, onun tərkibi olan beynəlxalq 
münasibətlər sisteminin də mərk əzi elementləri  vardır ki, bu 
elementlər əsas hərəkətverici ünsürlər, subyektlər, vasitələr 
rolunda çıxış edirlər. Dünya düzənində kiçik dövlətlərlə böyük 
dövlətlər arasında bir arxayınçılıq, eyni zamanda narahatçılıq 
vəziyyətləri də meydana gəlir. Belə ki, qlobal problemlərin 
həllində kiçik dövlətlər öz imkanlarının məhdudluğundan 
böyük dövlətlərə arxayın olurlar. Eləcə də böyük dövlətlərdən 
ehtiyat edirlər və narahatçılıq hissi keçirirlər. Bu da dünya 
düzənini meydana gətirən əsas amillərdən olur.  

Qeyd edildiyi kimi, dünya düzəninin aparıcı və köməkçi 
elementləri olurlar. Əvvəlki zamanlarda olduğu kimi, mövcud 
dünya düzəni də əsas etibarilə münasibətlərin eyniliyi və 
fərqliliyindən, harmoniyası və həmahəngliyindən, 
disharmoniyasından, bu baxımdan da balanslılığı və qeyri-
balanslılığından yaranır. Fərqli subyektlərin qarşılıqlı iştirakı 
dünya düzəninin bütövləşməsini yaradır. Ümumiyyətlə, dünya 
düzəni hal-hazırda “siyasi heliosentrizm” prinsipi ilə 
formalaşır. Böyük gücə malik olan dövlətlər bəlli regionlarda 
və həmin regionlardan kənarda dünya siyasəti sisteminin 
istiqamətlərini müəyyən edirlər və kiçik gücə malik olan 
dövlətləri də öz ətraflarına çəkirlər. Dünya düzəni irili-xırdalı 
subyektlərdən, elementlərdən və onların faəliyyət əsaslarından 
formalaşır. Dünya düzənində, yəni dövlətlərin qarşılıqlı 
əlaqələr sistemində, idarəçilk qaydalarında və onun forma və 
məzmununda böyük dövlətlər aparıcı yükü daşıyan sütun hesab 
edilirlər. Bu baxımdan da məsuliyyət və öhdəliyə malik olurlar. 
Böyük dövlətlərin iştirak imkanları və iştirak əhatələrinin 
coğrafi miqyası genişləndikcə onların təsir imkanları da artır, 
həmçinin təsir dairələri də genişlənir, buna görə də öhdəlikl əri 
də artır. Məsuliyyətləri genişlənir. Məsuliyyət hərəkətlərin 
genişliyindən meydana gəlir. Beynəlxalq münasibətlər 
sahəsində nə qədər maraq sahələrinin sayı geniş olarsa, bir o 
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qədər də subyektlərin məsuliyyəti çox olar. Onların tənzimləmə 
fəaliyyəti də bir o qədər genişlənər. Bir məsələni də xüsusi 
olaraq qeyd etmək lazımdır ki, qlobal miqyasda ərzaq və 
texnologiya məhsullarının istehsal obyektlərini və məkanlarını 
əllərində saxlayan böyük dövlətlər böyük məsulyyətlərə malik 
olurlar. Kiçk dövlətlərin ərzağa və texnoloji məhsullara olan 
tələbatlarını ödəmək onların başlıca vəzifəsi hesab edilməlidir. 
Bununla yanaşı, nüvə silahlarına və həmin silahları müvafiq 
məkanlara çatdıra bilən, gəmilərə, bombardmançı təyyarələrə, 
yaxın, orta və uzaq mənzilli raketlərə sahib olan dövlətlər də 
dünyanın qorunması baxımından bu silahlara nəzarət 
məsuliyyətlərinə malikdirlər. Məsuliyyət böyüdükcə 
özünümüdafiə də, yəni immuniteti özündə əks etdirən 
konservatizm yanaşması də artır və daxildən və xaricdən 
özünümüdafiə və qoruma güclənir. Çünki rəqabət məsələsi 
meydana gəlir və rəqabət daima daxili gücü artırır və xarici 
gücü də ona münasib qaydada böyüdür. Dövlətin özünü 
müdafiəsi başlıca olaraq siyasi instiktdən irəli gəlir və kənar və 
daxili hadisələr qıcıqlar yaradır və müvafiq emosiyaları 
meydana gətirir. Emosiyalar da təhlükə anları və istiqamətləri 
olaraq özünümüdafiə hərəkətlərinə səbəb olur.  

Dünya düzəninə həm xalqlararası münasibətlər sisteminin 
əsasları, həm də dövlətlərarası münasibətlər sisteminin əsasları 
prizmasından baxmaq olar. Dövlətlərarası münasibətlərin və 
əlaqələrin xassələri məhz dünya düzənini formalaşdıran 
məzmun hesab edilir. Dövlətlər məhz millətləri və xalqları 
təmsil edən qurumlar olduğundan, xalqlararası münasibətlər 
daha da böyük əhəmiyyət kəsb edir və xalqlar həm özlərini 
daxildən idarə etmək, həm də bir-biriləri il ə əlaqələri yaratmaq 
üçün vasitə olaraq öz hakimiyyətlərini təşkil edirlər. Onların 
dövlətləri və dövlətləri adından hakimiyyət rəhbərləri məhz 
onlar arasında əlaqələri yaradırlar və münasibətləri 
formalaşdırırlar. Xalqlar öz aralarında olan münasibətləri rəsmi 
qaydada tənzimləmək və onlara istiqamət vermək üçün 
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dövlətlərini təşkil edirlər. Bu baxımdan da xalqlararası 
münasibətlər bazadır, əsas məzmundur, dövlətlərarası 
münasibətlər isə vasitədir  və xalqlararası münasibətlərə (daha 
da humanizm nöqteyi-nəzərdən yanaşdıqda, bəşəri amilləri 
qeyd etdikdə dünya sakinləri arasındakı münasibətlərə və 
əlaqələrə) xidmət edən struktur və vasitədir. Dövlət siyasət 
həyata keçirən siyasi bir qurumdur və özü ilə çoxlu sayda 
istiqamətlərə malik olan sahələrdən ibarət olan bir sistemdir. 
Dövlətin iki istiqamətdə olan əsas funksiyaları (baza 
istiqamətlər) dövlətin daxilində yaşayan sakinlərin 
maraqlarının təminatına xidmət üçün həyata keçirilir. 

Dünya düzəni dünya resurslarının idarəolunması və 
istifadəsi, bölgüsü (pay bölgüsü) prinsiplərini özündə əks 
etdirir. Mövcud dünya düzəni elə qurulub ki, dövlətlər arasında 
hər hansı bir məqsədə çatmaq üçün “bir vasit ə səndə, bir 
vasitə məndə; obyekt səndə subyekt məndə”  prinsipindən 
istifadə edilir. Məsələn, elm və texnoloji vasitələr Qərbdə 
(ABŞ və Avropada), o cümlədən Yaponiya və Çində, Cənubi 
Koreyada (Uzaq Şərqdə), sərvətlər, məsələn, neft və qaz Orta 
və Yaxın Şərqdə, Afrikada, o cümlədən Aralıq dənizi 
regionunda (Liviyada, Misirdə, və s.), Nigeriyada, ABŞ-da 
(Meksika körfəzində), Rusiyada, Venesuelada, Braziliyada və 
s. kimi regionlarda və ölkələrdədir. Bu sərvətlərin istismarında 
qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzə çıxır, birgə maraqlar 
təmin edilir. Bunun özündə də iyerarxik qaydada idarəçilik 
meydana gəlir. Elm və texnologiya tərəfi sərvət tərəfinə təzyiq 
imkanları əldə edir. Həm də əksinə olaraq proseslər baş verir. 
Sərvətlər və onun səmərəli istismarı qaydaları və prinsipləri 
qarşılıqlı asılılıq sistemini yaradır. İdarə edən tərəf daha çox 
elm və texnologiya tərəfi olur ki, bu da dünya düzənində 
idarəçiliyi meydana gətirir. Qeyd etmək lazımdır ki, o ölkələr 
daha da güclü olur ki, həmin ölkələrdə həm sərvətlər bol olur, 
həm də həmin ölkələr sərvətlərin istismarı üçün vasitələrə 
(elmi-texnoloji vasitələr) sahib olur. Məsələn, Avropa 
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regionunda Almaniyanın özü sərvətlərə sahib olmaqla yanaşı 
(məsələn, Rur hövzəsi), güclü texnologiyaya da sahibdir. 
Gələcək dünya düzənində də o dövlətlər daha çox söz sahibinə 
malik olacaqlar ki, dövlətin gücünü şərtləndirən kriteriyalar, o 
cümlədən bu kriteriyalara aid olan bol sərvətlər və onun 
istismar və istehsal qaydaları da təkmil formada və yüksək 
səviyyədə olsun, yəni sərvətlər ilə texnologiya, o cümlədən 
əmək ehtiyatları arasında mütənasiblik mövcud olsun.  

Dünya düzəninin formalaşmasında taktiki vəziyyətlər 
meydana gəlir. İdarəçilik özündə maraq və məqsədlərin təmin 
edilməsi ilə bağlı çoxlu sayda taktiki vəziyyətləri birləşdirir. 
Dövlətlər strategiyalarını, müəyyən müddət üçün nəzərdə 
tutulmuş prinsipial planlarını yerinə yetirmək baxımından 
hərəkətlər edirlər və bu hərəkətlər də müxtəlif şəraitlərdə 
taktikanı müəyyənləşdirir. Taktikalar daha çox strateji 
layihələrin ardıcıl olaraq icrasından formalaşır.  

Dünya düzəni həm də onunla izah olunur ki, burada baza 
siyasət mərkəzləri vardır və həmin siyasət mərkəzləri də 
piramidal qaydada qarşılıqlı fəaliyyətdə mövcud olur. Dünyada 
güclü siyasət həyata keçirən mərkəzlərin sayının çoxluğu 
dünya düzəninin məzmununu əks etdirməklə həm resurslar 
üzərində tarazlı bölgünü yaradır, bu baxımdan da rəngarənglik 
və sabitlik meydana gəlir (belə ki, böyük dövlətlər dünyanı 
maraq dairələrinə bölüblər və ətrafları öz tərəflərinə çəkirlər. 
Maraq nümayiş etdirdikləri məkanların müdafiəsi ilə məşğul 
olurlar. Bu pay bölgüsü özündə rəngarəngliyi və sabitliyi 
yaradır) həm də güclər arasında mövcud olan rəqabət 
sayəsində inkişafa nail olunur. Dünya düzəni- formalaşmaq 
baxımından beynəlxalq münasibətlərdə təbii proses 
olmaqla yanaşı, həm də müsbət bir m əzmuna çevrilir. 
Rəqabət və ərazi bölgüsü zamanı eləcə də qarşılıqlı 
toqquşmalar və gərginliklər yaşanır. Gərginliklər və müharibə 
qorxuları da öz növbəsində çəkinmələri meydana gətirir ki, bu 
da qlobal miqyasda sülhün qorunmasına səbəb olur. Buradan 



 228

belə bir məntiqi nəticələrə gəlmək olur ki, əslində qlobal sülh 
və inkişaf üçün başlıca olaraq dünyanın -məkanların, 
üzərind əki xalqların, sərvətlərin nisbi və təqribi “pay 
bölgüsü” əsasında idarəolunması vacibdir və bu nəzarət 
prinsipi ümumdünya sülh sistemini və mexanizmisini 
formalaşdırır. Bunun mənfi cəhətləri isə əsas etibarilə 
beynəlxalq gərginlikdən, ayrı-ayrı kiçik dövlətlərdə meydana 
gələn vətəndaş müharibələrindən, silahlı qarşıdurmalardan 
ibarət olur. Məsələn, 2010-cu ildən başlayan “Ərəb baharı”nda 
dövlətlər daxilində tərəflər arasında hakimiyyət uğrunda baş 
verən silahlı qarşıdurmalar və onların böyük dövlətlər 
tərəfindən dəstəklənməsi faktları bir daha onu göstərir ki, 
dünya böyük dövlətlər üçün ayrı-ayrı maraq sahələrinə 
bölünmə obyektidir. Bu bölünmə prosesindən də dinc əhali 
qırılır, bir qrup isə əziyyət çəkir. Eləcə də asılılıq sistemi 
beynəlxalq böhran məsələsini ortaya gətirir və demək olar ki, 
böyük dövlətlərdə yaşanan “böhran x əstəlikl əri”  epidemiya 
olaraq bütün dünyanı bürüyür. Məsələn, 2008-ci ildə ABŞ-da 
baş verən maliyyə böhranı tez bir zamanda ümumdünya 
iqtisadi böhranına çevrildi. Eləcə də 2011-2012-ci illərdə Qərbi 
Avropada (Yunanıstan, Fransa, İspaniya, Portuqaliya, 
B.Britaniya və s. kimi ölkələrdə) iqtisadi böhran, maliyyə-bank 
böhranları, sosial böhranlar ümumməkana təsir göstərdi. Avro 
iqtisadi zonasına inam azaldı. Maliyyə bazarları ilə iqtisadi 
sistemin digər strukturları arasında tarazlıq kəskin şəkildə 
pozuldu. Almaniya kimi Avro nəhənginin Avro sistemin digər 
subyektlərinə qarşı iqtisadi münasibətləri və əlaqələr 
səviyəsində dəyişiklikl ər baş verdi. Bu da ümumdünya 
sisteminin mənfi xüsusiyyətlərini özündə daşıyan cəhətdir.  

Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, postmodernizm dövründə 
böyük dövlətlər arasında müxtəlif regionlarda qarşıdurma hələ 
də davam etməkdədir və bu qarşıdurmada silah amili, silahların 
tətbiqi məsələsi yenə də qabardılır. Məsələn, Türkiyə özünün 
Suriya ilə sərhədlərinə bu ölkənin raket hücumundan qorunmaq 
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məqsədilə 2012-ci ilin dekabr ayında NATO-nun “Patriot” tipli 
zenit-raket qurğularını quraşdırır, Rusiya isə bundan dərin 
narazılıq ifadə edir. Suriyada Rusiya ilə Qərbin maraqları 
kəskin şəkildə toqquşur. Qərbin maraqlarını regionda təmin 
edən əsas dövlət rolunda isə Türkiyə çıxış edir. Türkiyə hesab 
edir ki, Qərbin dəstəyi il ə Suriyada özünün regional 
maraqlarını daha da gücləndirə bilər. NATO tərəfi (Baş katib 
A. Rasmussenin çıxışı) də bəyan edir ki, Türkiyənin Suriya ilə 
müharibəsində Türkiyəni müdafiə etmək üçün bütün lazımi 
tədbirləri görübdür və strateji və taktiki layihələr hazırdır. 
Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Suriya məsələsi öz 
məkanı baxımından regional məsələ olmasına baxmayaraq, 
burada ABŞ, Çin, Rusiya, Avropa, İran, Türkiyə və Ərəb 
dünyası ölkələrinin iştirakı bu məsələni qlobal əhəmiyyətli 
etmişdir.  

Ümumdünya münasibətlər və əlaqələr sisteminin 
zəncirliyinin mənfi t ərəfləri  odur ki, vahid bir regionda 
yerləşən dövlətlərin birində və ya da bir neçəsində baş verən 
problem komponentlərin qarşılıqlı asılılıq vəziyyətindən digər 
ölkələrə də təsirini göstərir və nizam pozulur. Sərbəst nizam, 
sabit şəraitdə nizamasalma prosesləri üçün müvafiq şərait 
pozulur. 2008-ci ilin maliyyə böhranı, 2010-cu illərin iqtisadi 
böhranları zəncirvari təsirlərini iqtisadi inteqrasiya 
məkanlarında, geoiqtisadi ərazilərdə göstərmişdi.  

Dünya düzəni sistemdaxili baxımdan qatlardan və geniş 
məzmundan ibarət olur. Bu da əlaqələr və münasibətlər 
sahələrinin çoxluğu, eyni zamanda sahələrdə həyata keçən 
proseslərin çoxluğundan meydana gəlir. Dünyalara sahib olan 
dövlətlər bir-birilərinə “tabe”  olurlar və bir dünya digər 
dünyanı (zəif olanı) öz tərkibinə qatmağa çalışır. Məsələn, 
Rusiya və Çin Türk dünyası üzərində nəzarətə sahib olmaqla 
bu dünyanın əksər dövlətlərindən ibarət daxili bir qat  yaratmış 
olublar. Eyni zamanda ingilislər ərəb dünyasını öz nüfuz 
dairələri məkanlarına daxil ediblər və birlik yaradıblar. İngilis 
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dünyasının (Avropa ilə birlikdə) Ərəb dünyasında iqtisadi-
siyasi iştirakı ingilis-ərəb birliyinin formalaşmasını meydana 
gətiribdir. İngilis dünyası ilə Rusiya arasında rəqabət 
mübarizəsi başlıca olaraq türk dünyasında və ərəb dünyasında 
həyata keçirilir. Çinlə ABŞ arasında rəqabət Cənub-Şərqi 
Asiyada reallaşır. Məsələn, hesab etmək olar ki, Filippində, 
Yaponiya və Cənubi Koreyada ABŞ hərbi bazalarının 
mövcudluğu Çinin regiondakı siyasəti üçün arzu olunan deyil.  

Tam şəkildə demək olmaz ki, dünyaların maraq dairələri 
dəqiq sərhədlərl ə müəyyən olunur. Burada qarışıqlıq və 
rəngarənglik var. Ümumiyyətlə, dünyalar və onların maraq 
dairələri bir-biril ərinə qarışıbdır və bütövlüyü əmələ gətiribdir. 
Xalqlar qarışmış, mütləq və nisbi sərhədlər çərçivəsində 
yaşayırlar.  

Mövcud dünya düzəni əsas etibarilə siyasi baxımdan 
hüquq normaları ilə tənzimlənir (bu rəsmi qaydadır) və iki və 
çoxlu dövlət arasında baza hüquqi prinisplərə söykənən 
normalar ilə yaradılır. Normalar həm də siyasəti müəyyən 
edən, istiqamətləndirən təsisatları təşkil edir. Yəni subyektlərin 
özləri də normalarla yaradılır ki, burada da mütləq və nisbi 
hesablamalar, müşahidə və təcrübələr əsasında tənzimedici 
qaydalar meydana gəlir. Şərait, obyekt, təsir gücü və əldə 
edilən nəticələr hesablanır və normalar, qaydalar yaranır. 
Norma və qaydalar təbii qanunauyğunluğa (təbii qaydalar və 
qanunlar cəmi) da hesablanır və təbii qanunauyğunluq 
(qanunlar cəmi qanunauyğunluq deməkdir) üzərinə əlavə, 
pozitiv qanunauyğunluq əlavə edilir. Bu yanaşma dünya 
düzənində rasionallığın əsaslarını təşkil edir.  

Dünya düzəninin əsas aparıcı elementləri olan super, böyük 
və orta güc mərkəzləri olan dövlətlər öz aralarında qarışıq 
məzmunda, bu baxımdan sadə və mürəkkəb məzmunda 
əlaqələr yaradırlar. Əlaqələr həm hərəkətin istiqamətlərini 
müəyyən edir, həm də möveqləri, münasibətləri formalaşdırır. 
Dünya siyasəti dövlətlərin mövqeləri və hərəkətləri il ə 
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formalaşır ki, burada da maraq, məqsəd, obyekt, subyekt kimi 
amillər mühüm rol oynayır. Hər bir addım da ehtiyacın 
ödənilməsinə hesablanır. Belə götürdükdə, dünya düzəninin 
formalaşması və dünya siyasəti riyazi ölçmələrə və 
hesablamalara tabe olur. Eyni zamanda rəsmi münasibətlər və 
rəsmi tənzimlənmə rasionalizmə, yəni şəraitdən irəli gələn 
qaydalılığa və realizmə (reallığı əsas götürmə) əsaslanır. Böyük 
dövlətlər arasında əlaqələr həm rəvan şəkildə qurulur, həm də 
zaman və şəraitdən asılı olaraq dəyişir və ziddiyyətlərdən, 
maraq toqquşmalarından problemlər ortaya çıxa bilir. Buna 
görə də qəbul etmək lazımdır ki, siyasət dəyişən 
kəmiyyətlərdən və ortaya çıxan keyfiyyətlərdən ibarət olan bir 
mənzərədir, vasitədir. Hər bir problem və ya problemlər 
şəbəkəsi maraq uğrunda mübarizənin təzahürü olaraq yaranır. 
Problemlərin mövcudluğu da, ardıcıl olaraq meydana çıxması 
da dünya münasibətləri sisteminin möhkəmləndirilməsinin 
əsaslarını müəyyən edir. Bu baxımdan da beynəlxalq 
münasibətlər sistemi bir-birini müxtəlif sürətlə “itələyən” və bu 
aspektdə çox zaman problemlərələ rastlaşılan elementlərin 
hərəkət trayektoriyasından asılıdır.  

Dünya düzəni öz tərkibində taktiki və strateji prinsipləri əks 
etdirir və strategiya qarşıya qoyulmuş plan olaraq daha 
uzunmüddətli olur. Taktika isə dəyişə bilir və strategiyanın, 
yəni uzunmüddətli hədəfin vurulması, hədəfə çatılması və 
uzunmüddətli məqsədlərə çatmaq üçün müəyyən anlarda 
konkret olaraq istifadə edilir. Dünya düzəni həm taktiki 
gedişlərdən, həm də strateji, bu baxımdan daha qlobal maraq 
və məqsədlərdən formalaşır. Dünya düzəninin 
formalaşmasında dövlətlərin iqtisadi gücləri əsas rol oynayır.  

Böyük dövlətlər öz iqtisadi məkanlarından, 
potensiallarından istifadə edərək orta və kiçik gücə malik olan 
dövlətləri öz tərəflərinə çəkirlər və dünya düzənini 
formalaşdırırlar. Orta və kiçik gücə malik olan dövlətlər də 
iqtisadi imkansızlıqdan böyük dövlətlərin təsir dairələrinə 
düşürlər. (Qeyd: böyük dövlətlər öz imkanlarından istifadə 
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edərək ətrafda “tor” yaradaraq, özləri də həmin torun təsir 
dairələrinə, “torun ipl ərinə” düşürlər. Tor uclarında (tor 
kənarında) digər tor şəbəkəsi ilə rastlaşırlar. İp uclarında 
yaranan problemlər, iplərin qeyri-rəvan şəkildə uzanıqlığı 
mərkəzi gücə tam imkan vermir və ətraf element üzərində 
narahatlıq yaranır. Böyük dövlətlər siyasət məkanında tor 
sahələri meydana gətirirl ər). Məsuliyyət və öhdəlikl ərin sayı 
artır. Bu baxımdan da böyük dövlətlərin problemləri çoxalır. 
Maraqların böyüməsi problemin artmasına şərait yaradır, 
idarəçiliyi çətinləşdirir. Məsələn, Latın Amerikasında baş 
vermiş üsyanlar, inqilablar, azadlıq mübarizələri nəticədə bu 
regionda XIX əsrdə müstəqil dövlətlərin yaranmasına gətirib 
çıxartdı. İspaniya və Portuqaliyanın təsirləri zəifl ədi. XIX əsr 
boyu Latın Amerikasında müstəqil dövlətlərin yaranması 
prosesləri baş verdi: Haiti Respublikası-1804; Paraqvay 1811; 
Argentina 1816; Çili 1818; Venesuela-1819; Meksika-1821; 
Qvatamela-1821; Peru-1821; Nikaraqua-1821; Braziliya-
1822; Uruqvay-1825; Boliviya-1825; Dominikan-1844; Kuba-
1902; Panama-1903-də müstəqillik qazandılar.1  

ABŞ-ın görkəmli politoloqu Z.Bjezinski Donald Puçalaya 
istinadən yazır: “İmperiyalar özlərinin qeyri-stabilliyi ilə 
müəyyən edilir, çünki tabe olan elementlər demək olar ki, 
həmişə muxtariyyətliyin yüksək dərəcəsini üstün tuturlar və bu 
elementlərdə olan əks-elitalar demək olar ki, daima imkan 
düşdükcə daha çox muxtariyyətlik əldə etmək məqsədilə 
addımlar atırlar. Bu mənada imperiyalar məhv olmurlar; onlar 
tezliklə adətən yavaş-yavaş, lakin hərdənbir qeyri-adi dərəcədə 
sürətlə hissələrə parçalanırlar,”.2  

                                                 
1 Baxışov M.Ə. Latın Amerikası ölkələrinin yeni tarixi. Dərs vəsaiti. Bakı, 
2010, 117 səh., s. 116. 
2 Бжезинский З. Б 58 Великая шахматная доска. Господство Америки и 
его геостратегические императивы.- М.: Междунар. Отношения, 2002.-
256 с., səh. 20. Donald Puchala. The History of the Future of İnternational 
Relations// Ethics and International Affairce.-1994.-No8.-p.183. 
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Z.Bjezinski həmçinin qeyd edir ki, üç əsas səbəb nəticədə 
Roma imperiyasının dağılmasına gətirib çıxarmış oldu. . 
Birincisi, imperiya vahid mərkəzdən idarə olunmaq üçün 
həddən artıq böyük əraziyə malik idi, lakin bu imperiyanın 
Şərqə və Qərbə parçalanması onun hakimiyyətinin avtomatik 
olaraq monopolist əsaslarını sarsıtdı. İkincisi, imperiyanın uzun 
müddət davam edən yüksək iddiası (təkəbbürü) mədəni 
hedonizmi meydana gətirdi, hansı ki, bu amil tədricən siyasi 
elitanın böyüməsinin (ucalmasının) qarşısını aldı. Üçüncüsü, 
uzunmüddətli inflyasiya sistemin özünün, vətəndaşların hələ 
hazır olmadıqları sosial qurbanlarsız, müdadiə etmək 
qabiliyyətini sarsıtdı. Mədəni tənəzzül, siyasi cəhətdən 
bölünmə və maliyyə inflyasiyası, birlikdə Romanı imperiyanın 
sərhəd rayonlarında varvarlar üçün tab gətirməz etdi. İndiki 
standartlar üçün Roma imperiyası dünya imperiyası yox, 
regional imperiya idi.1  (Qeyd: həzzi (yunanca hedone) ən 
yüksək və yeganə nemət olaraq şərh edən təlim hedonizm (həzz 
fəlsəfəsi) adlanır. Məsələn, Epikürün (b.e.ə. 341-270) adı ilə 
bağlı olan epikürçülük təliminə görə, yaxşı həyat –firavanlıqdır 
və ağrının və əzabların yoxluğudur. Həyatı boyu maksimum 
firavanlığa və minimum əzablara nail olmaq üçün insan öz 
əməllərini ölçüb-biçməlidir. Epikürçülük ölçülüb-biçilmiş 
hedonizmdir. Epikürün təlimindən fərqli olaraq radikal 
hedonizm təsdiq edir ki, həyatda yeganə dəyərə malik olan 
həzz-fiziki həzzdir2.  

 

                                                 
1 Бжезинский З. Б 58 Великая шахматная доска. Господство Америки и 
его геостратегические императивы.- М.: Междунар. Отношения, 2002.-
256 с., səh. 23.  
2 Skirbekk Q., Gilye N. Fəlsəfə tarixi: Müasir dünyanın fəlsəfi qaynaqlarına 
bir baxış, Ali məktəbin tələbələri üçün dərs vəsaiti, Fəlsəfə elmləri doktoru 
Adil Əsədovun rus dilindən tərcüməsi, Bakı, “Zəkioğlu” nəşriyyatı, 2007, 
ss. 148-149. 
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İqtisadi amillər qarşılıqlı əlaqələrdə əsas rol oynayır və 
tərəfləri bir-birinə bağlayır. Böyük dövlət kiçik dövlətə iqtisadi 
təsirlər yolu ilə həm də hərbi təzyiqlər edir və eləcə də kiçik 
dövləti öz maraq dairəsinə saldığına görə böyük dövlət ondan 
əl çəkməyir, qarşılıqlı asılılıq yaranır. Ola da bilir ki, kiçik 
dövlət böyük dövlətlər arasındakı siyasətdə məkan rolunu 
oynayır və kiçik dövlət məkanından (hərbi platsdarm və 
geotranzit kimi) istifadə edilir. Kiçik dövlətlər böyük 
dövlətlərin rəqabət mübarizəsi məkanına çevrilir. Ola da bilir 
ki, kiçik dövlətin strateji təyinatlı məhsulu, xammalı böyük 
dövləti maraqlandırsın və böyük dövlət rəqabət mübarizəsində 
həmin vasitədən istifadə etsin. Məsələn, Xəzərin 
(Azərbaycanın) neft və qazı Qərblə Rusiya arasındakı regional 
geoiqtisadiyyatda böyük rəqabət vasitəsinə çevrilir. Qərbin 
dəstəklədiyi NABUCCO layihəsi ilə Rusiyanın “Cənub axın” 
layihəsi rəqabət predmeti kimi əhəmiyyət kəsb edirlər. Ola da 
bilir ki, kiçik dövlətlər böyük dövlətlərin ərazilərinin 
qorunması üçün sipər, qala, hasar rolunu oynasın, sərhədləri 
üçün bir növ “Çin səddi”nə çevrilsin. Məsələn, hesab etmək 
olar ki, Belorusun və Ukraynanın əraziləri Rusiya ilə Avropa –
Atlantika məkanları arasında bir zərbə qəbuledici məkanlardır. 
Adətən böyük dövlətlər kiçik dövlətlər ərazilərində, zəif 
dövlətlər ərazilərində özlərinin rəqabət mübarizəsini həyata 
keçirirlər. Kiçik dövlətlər böyük dövlətlər üçün həm poleqon, 
həm də müəyyən vasitələrin sınağı məkanı rolunu oynayır. 
Böyük dövlətlər kiçik dövlətlərdən geosiyasi prinsiplərə 
müvafiq olaraq özləri üçün sipərlər yaradırlar, kiçik dövlətlər 
də öz arxalarında böyük dövlətləri görürlər. Məsələn, Belorus 
Rusiyanı özünün arxasında nəhəng geosiyasi, geostrateji (hərbi 
-təhlükəsizlik maraqlarının təmin edilməsi) və geoiqtisadi güc 
kimi görür. Bu, bir tərəfdən mənfi haldırsa, digər tərəfdən 
qarşılıqlı müdafiə məsələsidir. Böyük dövlətlər dünya siyasət 
səhnəsində öz məkanlarını genişləndirirlər və daha çox təsir 
dairəsi əldə edirlər. Mənfi hal  odur ki, kiçik dövlətin 
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beynəlxalq səviyyədə müstəqilliyi z əifl əyir, “əl-qolu” bağlanır, 
hərəkətləri məhdudlaşır, eyni zamanda böyük dövlətlər 
arasındakı rəqabətdə istifadə olunur (məsələn, münaqişələrdən 
istifadə amilləri); müsbət hal odur ki, kiçik dövlətlər öz 
arxalarında böyük dövlətləri görürlər və böyük dövlətlərə 
iqtisadi məkanlar kimi baxırlar və onlarda iş yerləri əldə 
edirlər. Eyni zamanda böyük dövlətin hərbi potensialı kiçik 
dövlətin müdafiə və təhlükəsizlik məsələsində önəm kəsb edir. 
Məsələn, Ermənistan Rusiya bazalarının öz ərazisində 
mövcudluğundan istifadə edərək, Azərbaycan torpaqlarını 
işğaldan azad etmək istəmir, siyasi kompromislərə 
qoşulmaqdan yayınır. Bununla yanaşı, kiçik dövlət böyük 
dövlətin ərazisi hesabına daha çox iqtisadi və siyasi məkan əldə 
edir. Kiçik dövlətin kasıb əhalisi böyük dövlətlərin 
sərvətlərindən faydalanmaq imkanı qazanır. Təbii ki, müsbət 
və mənfi halları, kriteriyaların sayını çoxaltmaq olar, onların 
sayı daha çoxdur. Ola bilər ki, kiçik dövlət-böyük dövlət 
münasibətlərində bir tərəf bir qədər çox qazansın, digər tərəf 
isə ondan bir qədər az. Bu məsələlərə adətən və ümumi 
qaydada nisbi yanaşmaq lazımdır. Böyük dövlət- kiçik dövlət 
münasibətlərində adətən taktiki və strateji məsələlər olur ki, 
bunlar da müəyyən oyunların, uzunmüddətli planların tərkibinə 
çevrilir.  

Mövcud dünya düzəni başlıca olaraq regional səviyyəli 
proseslərə və qloballaşma proseslərinə tabe olur, proseslərin 
özlərini yaradır. Hadisələr həm aşağıdan yuxarılara, yəni kiçik 
dövlətlərdən böyük dövlətlərə, həm də əksinə baş verərək 
trayektorik şəbəkələr, siyasi proseslərdə xəyali həndəsi 
fiqurlar-formalar yaradırlar. Təbii ki, bu sahədə də, yəni ayrı-
ayrı məkanlar üzrə də (məsələn, qitələr üzrə də) piramidal 
qaydalar yaranır, xəyali piramida sistemi formalaşır. 
Ümumiyyətlə, qeyd etmək olar ki, mövcud dünya düzəninin 
ümumi formalaşması prosesləri (əhatəli formalaşma) elə 
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qloballığın, bu baxımdan böyük inteqrasiya proseslərinin, 
beynəlmiləlləşmənin tərkibi prosesidir.  

Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq, hesab etmək olar 
ki, dünya siyasəti sistemində və onun tərkibi olan beynəlxalq 
münasibətlər sistemində daxili strukturun konturları əsasən 
“qalxan” və “enən”, “düz” və “dalğavarı” trayektoriya 
xüsusiyyətlərinə malik olur. Dünya siyasəti sistemi başlıca 
olaraq hərəkətlərlə müşahidə olunur və düşüncələrdə 
hərəkətlərdə səbəb və nəticələr başlanğıc və son, eyni 
zamanda şərt, nəticə kimi kateqoriyalar mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Eyni zamanda proseslər sistemində uyğunluq və 
uyğunsuzluq, paralellik v ə perpendikulyarlıq,  ziddiyətlilik, 
fərqlilik v ə oxşarlıq, tarazlıq və disbalanslıq, harmoniklik 
və disharmoniklik  kimi vəziyyətlər ortaya çıxır. Analogiyalar 
və uyğunsuzluqlar meydana gəlir. Sistemdə müxtəlif formalı 
hərəkətlər bir-birini şərtləndirir və müəyyən trayektorik 
nöqtələrdə və məqamlarda başlanğıca və sona çevrilir. 
Hadisələrarası əlaqələr zəncirvari xüsusiyyətlərə malik olur. 
Anlar, məqamlar arasında bağlılıq meydana gəlir. Həm də onu 
hesab etmək olar ki, dünya münasibətləri və əlaqələri 
sisteminin forma və məzmunu dünya düzənini, dünyanın 
ümumi şəkildə idarəolunması qaydalarını meydana gətirir. 
Dünya düzəni anlayışında həm də dünyanın əsas qüvvələrinin 
hansı xalqlar və dövlətlər olduğu, eyni zamanda hansı dövlətlər 
tərəfindən dünyanın idarəolunması və dövlətlər tərəfindən 
dünyanın gizli yollarla və ya açıq şəkildə məkan baxımdan 
bölüşdürülməsi məsələsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Dünyanın maraq dairələrinə ayrılması başlıca olaraq “siyasi 
heliosentrizm” prinsipinə müvafiq olaraq həyata keçirilir. Hər 
bir böyük dövlət çalışır ki, öz gücünü saxlamaq və artırmaq 
məqsədilə çoxlu sayda ərazilər, məkanlar əldə etsin. Bu 
baxımdan dünya düzəni məsələsində dünyanın ayrı-ayrı 
qitələrində, sularda, dünya okanında hansı dövlətlərin nə qədər 
gücə sahib olmaları da əsas götürülür. Dünya düzəni anlayışı 
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daha çox dünya idarəçiliyində güc amilini (güclərin təsnifatı 
iyerarxik idarəçiliyi meydana gətirir)  əsas götürür. Spaykmen 
yazır: “Beynəlxalq anarxiya dünyasında xarici siyasətin hər 
şeydən əvvəl özünəməxsus məqsədi dövlətin güc mövqeyinin 
yaxşılaşdırılması və ya da heç olmasa müqayisəli dərəcədə 
qorunub saxlanılmasından ibarət olmalıdır. Güc əsas etibarilə 
müvəffəqqiyyətli müharibənin həyata keçirilməsini təmin 
etmək qabiliyyətindən ibarətdir və coğrafiya məsələsində hərbi 
və siyasi strategiyanın problemlərinin açarı dayanır. Dövlət 
ərazisi- müharibə zamanı istifadə olunan bir bazadır və sülh 
adlanan müvəqqəti barışıq və müharibə anında strateji 
mövqedir, ərazidir. Coğrafiya dövlətin xarici siyasətində 
fundamental amilə malikdir, çünki bu amil ən əsas daimi 
olandır. Nazirlər vəzifəyə gəlirl ər, vəzifədən gedirlər, hətta 
diktaturalar da ölürlər, ancaq dağlar zənciri sarsılmaz qalır.1  

Dünya düzəni mozaikliyə malikdir və bunun məzmunu 
olduqca çoxlu sayda rəqabət mübarizəsindən ibarətdir. 
Maraqların müxtəlifliyi dünya düzəninin tərkibinin 
müxtəlifliyini meydana gətirir. Dünya düzəninin rəngarəng 
tərkibi başlıca olaraq dünya siyasəti sistemindən formalaşıbdır, 
eləcə də dünya münasibətləri sisteminin rəngarəngliyindən 
sadəliyi v ə mürəkkəbliyi yaranıbdır. Dünya düzəni anlayışı 
özündə daha çox taktiki və strateji məsələləri əks etdirir. 
Strategiya qurulan yaxın, orta və uzunmüddətli planlarla 
əlaqəlidirsə, taktika  oyunlarla, fəndlərlə, atılan addımlarla 
bağlıdır. Dünya düzəni idarəçiliyə əsaslandığından, əvvəlcə də 
qeyd olunduğu kimi, burada gizli və açıq şəkildə “sərvətlərin 
pay bölgüsü” məsələləri ortaya çıxır. Ümumiyyətlə isə demək 
olar ki, Avrasiya materiki dünyanın mərkəzi hesab edilməlidir. 
(Qeyd: Amerika və Avstraliya qitələrinin sakinləri də 
Avrasiya ilə sıx şəkildə bağlıdır, əsas əhali Avrasiyadan, hətta 
Afrikadan köçmələrdir. ABŞ-ın dünya maraqlarının əsas 

                                                 
1 Гаджиев К.С. Г13 Введение в геополитику. Изд.2-е, доп. и перераб.: 
Учебник для вузов.-М.: Логос, 2002.-432 с., 20-21. 
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obyektləri Avrasiyada yerləşir. ABŞ dünya hakimiyyəti 
məsələsinə, dünya idarəçiliyinə birləşmiş məkanlar, dayaq 
elementləri hesabına can atır. Məsələn, Avropa ölkələri ABŞ-
ın Avro-Asiya məkanında strateji maraqlarını təmin və 
müdafiə edən bir mərkəz rolunu oynayır. Avrasiya 
materikinin özünün siyasət mərkəzləri-burada Rusiya, Çin, 
Almaniya, Fransa, Hindistan, Türkiyə, İran, Ərəb dünyası da 
ABŞ-ı gizli və ya açıq rəqib hesab edirlər və ondan 
ehtiyatlanırlar. Burada da bir təbiilik var, belə ki, bir böyük 
güc mərkəzi digərindən ehtiyat edir və daima onunla yarışda 
olur. Bu anda bütün imkanlar, liberal və ya da radikal 
yollarla, səfərbər olunur. Məsələn, XX əsrin 30-cu illərində 
Sovet rəhbəri İ.Stalin güc yolu ilə “ yeni islahatçılığın” 
həyata keçirilməsi siyasətini reallaşdırırdı. Nəticədə, əməyin 
istismarı sayəsində Sovet dövləti sürətlə inkişaf edirdi XX 
əsrin 60-70-ci illərində artıq iki dünya nəhəngindən birinə 
çevrilmişdi). Sərvətləri bölən mərkəzlər (say baxımından 
böyük və regional güc mərkəzi hesab edilə bilən dövlətlər) isə 
əsasən daha çox Avrasiya materikində cəmləşirlər. ABŞ-ın 
diqqətini çəkən əsas məqam da Avrasiyadakı güc 
mərkəzlərinin mövcudluğudur. Məsələn, geosiyasət 
nəzəriyyəçilərindən olan Spaykmenə görə, dünya gücünün üç 
nəhəng mərk əzi vardır: Şimali Amerikanın atlantik sahilləri; 
Atlantik okeanının Avropa sahilləri və Avrasiyanın Uzaq Şərqi. 
O, Hindistanın simasında dördüncü mərkəzi də göstərirdi 
(mümkün sayırdı). Üç Avrasiya regionu içərisində ABŞ üçün 
ən vacib olanı Avropa sahilləridir. Hansı ki, Amerika da 
Avropa sivilizasiyasının transatlantik layihəsi olaraq meydana 
gəlibdir.1 Z.Bjezinski hesab edir ki, texnologiya, informasiya 
sistemi, kommunikasiya, həmçinin ticarət və maliyyə sahəsində 
yeni və müxtəlif t ərəflərin gücünün artması vadar edir ki, ABŞ 
xarici siyasəti aspektləri nəzərə almaqda davam etməlidir və 

                                                 
1 Гаджиев К.С. Г13 Введение в геополитику. Изд.2-е, доп. и перераб.: 
Учебник для вузов.-М.: Логос, 2002.-432 с., 20-21. 
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Avrasiyada öz nüfuzundan istifadə etməlidir ki, kontinentdə 
stabil tarazlığı saxlasın, hansında ki, Birləşmiş Ştatlar siyasi 
arbitr rolunda çıxış edir.1 “Yeni dünya düzəni”nin ideoloqu 
olan Z.Bjezinski Atlantizm ideyasını inkişaf etdirdi. 1986-cı 
ildə çap etdirdiyi “Oyun planları” kitabında SSRİ ilə ABŞ-ın 
rəqabətini Avrasiya üzərində geosiyasi mübarizə kimi 
xarakterizə etdi.2 

Avrasiya materikində, Afrikada və digər məkanlarda, hətta 
dünya akvatoriyalarında da maraqları formalaşan güclər 
yaranır. Sakit okean hövzəsində Rusiya, Çin, ABŞ, Fransa, 
Böyük Britaniya və Avstraliya dah çox maraqlara malik 
olurlar. Şimal Buzlu okean hövzəsində də ABŞ, Rusiya, 
Kanada, Avropa, o cümlədən Böyük Britaniya və Skandinaviya 
ölkələri daha çox maraq nümayiş etdirirlər. Atlantik 
regionunda ABŞ həlledici gücə malikdir və burada Latın 
Amerikası ölkələri və Avropa da böyük maraqlara 
məxsusdurlar. Hind okeanı regionu da aralıq region olmaqla 
ABŞ və Böyük Britaniyanın diqqət mərkəzindədir. Bu regionda 
ingilis dünyası Hindistan, Pakistan, Avstraliya da daha çox 
güclənə bilir. Hind okeanı talassokratiyada əsas birləşdirici 
hövzə kimi əhəmiyyətə malikdir. Burada bütün kontinentlərin 
tranzit qovuşması baş verir. Bu baxımdan Afrikanın cənubu və 
şərqi Atlantik-Sakit okean talassokratiyasında həlledici 
əhəmiyyətə malikdir. Hind okeanı “Avrasiya Cənubu”nun 
geosiyasətinin formalaşmasında da xüsusi mövqeyə malik olan 
akvatoriyadır. Sakit okean-Hind-Atlantik qovuşması və 
transakvatoriyası Latın Amerikası dünyası, İngilis dünyası və 
Ərəb dünyası, eləcə də Hindistan və Çinin inteqrasiyasında ən 

                                                 
1 Бжезинский З. Б 58 Великая шахматная доска. Господство Америки и 
его геостратегические императивы.- М.: Междунар. Отношения, 2002.-
256 с., səh. 12. 
2 Н.А.Нартов. Геополитика: Учебник для вузов/Под. ред. проф. 
В.И.Староверова.-2-е изд., перераб. И.доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 
Единство, 2002.-439с., səh. 93. 
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böyük geotranzit məkandır. Bu hövzələr qovşağı bütün 
sivilizasiyaları, bəşəri dinləri və qlobal fəlsəfi elementləri 
birləşdirir.  

Dünyanın ən böyük materiki özündə böyük mərkəzlər 
yaratmaqla, həm də digər materiklərdəki maraqları, gücləri də 
öz tərəfinə çəkir. ABŞ özünün əsas diqqətini məhz Avrasiya 
materikinə-dünyanın ürəyinə yönəldir. Onu da nəzərə almaq 
lazımdır ki, Avrasiya materikində güc məkanları, həmçinin 
material və maddi resurslar olmasa, ABŞ güclənə bilməz. 
ABŞ-ı gücləndirən (rəqabətə girməyə məcbur edən) amillər də 
elə ən böyük sərvətlərə malik olan Avrasiya kontinentidir. 
Avrasiya kontineti ABŞ-ın ticarət obyektlərinin sayını artırır, 
ABŞ buradakı maddi və material resurslardan istifadə edir və s. 
Avarsiya ABŞ üçün həm də bir enerji mənbəyi rolunda çıxış 
edir. Bu materik iqtisadi, siyasi, mədəni baxımdan dünyanın 
əsas mərkəzi hesab edilir.  

Böyük dövlətlər öz aralarında rəqabətə girməklə, həm də öz 
təsirlərini və güclərini formalaşdırırlar. Gücləri əsasən daxilli 
imkanlardan və xarici imkanlardan, vasitələrdən və siyasət 
prosesləri istiqamətlərindən formalaşır. Hər bir böyük dövlət 
çalışır ki, öz daxili imkanlarını böyütmək üçün xarici 
imkanlarını da genişləndirsin. Bu siyasətdə daxili təsir ilə 
xarici güc və təsir arasında sintez yaransın və harmoniya 
mövcud olsun. (Qeyd: bu prinsipə “qaynayan və qabdan 
daşaraq ətrafa yayılan maye” eləcə də “qabın dolması 
nəticəsində ətrafa tökülən artıq maye” prinsipi adını vermək 
olar).  

Qeyd etmək yerinə düşər ki, dünya düzənində idarəçilərin 
imkanlarının və güc potensiallarının gələcəkdə (gələcək 
dedikdə, belə hesab etmək olar ki, hərəkət trayektoriyasında 
baş verən proseslərdən meydana gələn zaman ardıcıllığı, 
zaman təzahürü indiki zaman üçün gələcəkdir. Bu gələcəyi 
ölçmələr prinsipinə müvafiq olaraq, yaxın- 50 il, orta-50-100 
il və uzaq 100 ildən sonrakı dövrlərə bölmək olar. Bölgü şərti 
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xarakter daşıyır və insan düşüncələrində gözləmənin və 
hadisə ardıcıllığının riyazi ölçüsüdür) dəyişmə prosesləri 
dünya düzənində, iyerarxiyada yerdəyişmələrə səbəb olacaqdır. 
İqtisadi, siyasi, hərbi və mədəni imkanlar böyüdükcə 
idarəçilərin imkanları və təsir arealları da böyüyəcəkdir və 
rəqabət daha da güclü olacaqdır.  
İqtisadi inkişaf bir tərəfdən dünyanın sürətlə inkişafına 

səbəb olursa, digər tərəfdən güclü oyunçuların güclərinin daha 
da artması hesabına onların rəqabətlərini gücləndirir. Bu 
baxımdan da gələcək dünya düzəni risqlərlə daha da zəngin ola 
biləcəkdir. Dünyada ayrı-ayrı regionlar üzrə rəqabətə girə 
biləcək güc mərkəzlərinin sayı daha da çox olacaqdır. Dünya 
düzəni hərəkətlərlə formalaşdığından və hərəkətlər üçün 
təkanvericilik üçün başlıca olaraq iqtisadi və elmi amillər 
olduğundan, bu amillərin dəyişməsi və çəkisində ola biləcək 
fərqlər gələcək dünya düzəninin dəyişməsinə səbəb olacaqdır. 
Dünya düzəni trayektoriyalar üzrə daima dəyişə bilir. İnsanlar 
adətən bu dəyişmələri şərti olaraq yaxın, orta və uzun 
müddətli  bölgülərə ayırırlar və siyasətşünaslar, sosioloqlar 
əsas etibarilə proqnozlaşdırma həyata keçirirlər. Gələcək 
dünya düzəni əsasən böyük xalqların mənsub olduqları 
dövlətlər ətrafında kiçik xalqların mənsub olduqları dövlətlərin 
cəmləşməsi ilə xarakterizə olunacaqdır. Düzdür, tarixən belə 
hallar yaşanıbdır və yenə də davam edəcəkdir. Fərqləndirici 
xüsusiyyətlər isə ondan ibarət olacaqdır ki, böyük xalqların 
mənsub olduqları dünyalar arasında sıx yaxınlaşmalar 
müşahidə ediləcəkdir, humanizm baxışları böyüyəcək və böyük 
xalqları təmsil edən dövlətlər kiçik dövlətləri, başlıca olaraq 
eynikökənli xalqların dövlətlərini öz ətraflarına çəkəcəkdir. 
Gələcək dünya düzənində baza mərkəzlər öz güclərini saxlaya 
biləcəklər və bəzi struktur dəyişiklikl əri həyata keçiriləcəkdir. 
Eyni kökənli və yaxın qohum xalqlar aralarında olan birliklər 
prinsiplərinə müvafiq olaraq güc mərkəzləri yaranacaqdır. 
Hətta XX əsrin ikinci yarısının forması da müəyyən qədər 



 242

(yeni məzmunda-humanizm əsaslarında) bərpa oluna 
biləcəkdir.  

Gələcək dünya düzəni başlıca olaraq mövcud dünya 
düzəninin davamı kimi gələcək münasibətlər sistemində 
idarəçiləri və oyunçuları, bu baxımdan da məsuliyyət tərəflərini 
müəyyən edəcəkdir. Gələcək dünya düzəni də böyük 
dövlətlərin təsirlərinin kiçik dövlətlər üzərində yaranması ilə 
müşahidə ediləcəkdir, eyni zamanda siyasətin və idarəçiliyin 
piramidal əsaslarını müəyyən edəcəkdir. Gələcək dünya 
düzəninin, XXI əsrin, xüsusilə, ikinci yarısının ( bunu orta 
müddətli gələcək hesab etmək olar) dünya düzəninin 
yaranmasında qloballıq mühüm əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. 
Burada daha çox yeni oyunçuların meydana gəlməsi prosesləri 
yaşanacaqdır və dünyada çoxpolyusluq meydana gələcəkdir. 
Dünyada aparıcı subyektlərin, böyük mərkəzlərin sayı 
artacaqdır və mövcud mərkəzlərin bəzisində rekonstruksuya 
və destruksiya prosesləri yaşanacaqdır. Gələcək dünya düzəni 
qloballığa söykənərək başlıca olaraq “gücün nüvədən daşması 
və ətraflara yayılması” prinsipləri il ə formalaşacaqdır. İndiki 
dünya elə inkişaf edir ki, mövcud güclər öz güclərini daha da 
artırırlar və gələcəkdə bu enerji mənbəyinin “daşması” daha 
sürətlə baş verəcəkdir. (“Partlayışın” qabağını isə kütləvi 
qırğın silahlarından qorxma məsələsi alacaqdır. Bu zaman güc 
daxili enerji olaraq mülayim əsaslarla kənara daşa biləcəkdir). 
Nəzərə almaq lazımdır ki, gələcək dünya düzəni, XXI əsrin 
dünya düzəni heç də qlobal müharibələrlə müşahidə 
edilməyəcəkdir. Lakin dünya müharibələri risql əri  hər 
zaman ortaya çıxa biləcəkdir. Bu risqlər başlıca olaraq dünya 
münasibətləri sisteminin kövrək məkanlarında - “çatları” nda 
yaranacaqdır və həmin çatlar sistemin kövrək məkanları kimi 
qorxu yarada biləcəkdir. Bu çatlar əsas etibarilə nüfuz dairələri 
aralarında olacaqdır və dairələrin aparıcı elementləri arasında 
gərginlikləri yarada biləcəkdir. (“Çatlar” rolunda dünyalar 
arasında mövcud olan kiçik xalqların əraziləri ilk növbədə 
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daha da böyük rol oynaya biləcəkdir. Belə “çat” obyektləri 
rəqabətin güclü olduğu məkanlarda, ağırlıq regionlarında ola 
biləcəkdir. Məsələn, Qara dəniz regionunda olan Rumıniya 
və Macarıstanı, Baltikyanı ölkələri, Norveç və Finlandiyanı, 
Yunanıstanı belə “çat”lara aid etmək olar. “Çatlar” dünyalar 
arasında yerləşən və qeyri-dünya xalqı hesab edilən dövlətlər 
hesab edilə bilərlər. Rəqabət mübarizəsinin ən güclü təsirləri 
də qarşılıqlı toqquşmalar zamanı bu məkanlara düşə bilər. 
Çatlar kimi həm də strateji əhəmiyyət kəsb edən tranzit yolları 
da mühüm rol oynayacaqdır. Məsələn, dünyada neftin gəmi 
vasitəsilə daşınmasında ən böyük paya malik olan Hörmüz 
boğazının (dünyada gəmi ilə daşınan neftin 34 faizindən çoxu 
bu boğazın payına düşür) özü də “çat" rolunu oynaya 
biləcəkdir). Gələcək dünya düzəni həm də əsas etibarilə maddi 
elementlər üzərində (əsas iqtisadiyyat regionları üzərində) 
formalaşmaqla bərabər, böyük xalqların (eynikökənli xalqlar 
birləşmələri)  ittifaqları üzərində yarana biləcəkdir. Lakin bu o 
demək deyil ki, dünya münasibətləri sistemi əsasən xalqların 
qohumluqları üzərində qurulucaqdır və qonşu məkan amilini 
özündə əks etdirəcəkdir. Gələcəkdə bütün dövlətlər arasında 
münasibətlər və əlaqələr daha da təkmil və rasional düşüncəyə 
(zəkalı baxışlara) söykənəcəkdir və rasionalizm əsasında 
sadəliyə və məzmun genişliyinə malik olacaqdır. Sadəcə olaraq 
“m ərk əzlililk” (hansı güc mərkəzinin orbitində olmaq) 
məsələləri daha da güclü amilə çevriləcəkdir. Böyük dövlətlər 
dünyanı öz aralarında yenidən nüfuz dairələrinə bölüşdürməklə 
yanaşı, özlərinin böyüklüyünü qorumaq məqsədilə daha da 
təkmil sülh siyasəti sistemlərinin yaranmasına çalışacaqlar. 
Gələcək dünya düzəni indiki dünya düzəninin bir qədər 
dəyişmiş forması olacaqdır və hadisələrin ardıcıllığından və 
davamlılığından zamana müvafiq olaraq yaranacaqdır. Gələcək 
dünya düzəninin əsas qüvvələri böyük xalqların mənsub 
olduqları dövlətlər və eynikökənli xalqların birlikləri ola 
biləcəkdir. Bununla yanaşı, xalqlar və dövlətlər arasında 
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ittifaqlar da yarana biləcəkdir. Bütün bu proseslər baza olaraq 
özünü müdafiəyə, əsaslı söz sahibi olmağa əsaslanacaq və 
gələcəkdə sərvətlərin bölgüsü prinsipləri yenə də öz 
mövcudluğunu saxlayacaqdır. Böyük xalqlar daima öz güclü 
statuslarını qoruya biləcəklər. Bununla yanaşı, inkişaf etmiş 
yeni regionlar ortaya çıxacaqdır. Dövlətlər arasında rəqabət 
yenə də güclü olacaq və gücün təsirindən, “partlayışlar” törədə 
bilmək qorxusundan, demokratiya dalğaları, liberallıq 
baxışları  daha da genişlənəcəkdir. Rəqabət siyasəti ideologiya 
üzərində yox, iqtisadiyyat üzərində davam edəcəkdir. Dünya 
siyasətində maddi maraqların təmin edilməsi bir müddət önə 
keçəcəkdir. Bundan sonra kəskin ideoloji mübarizələr başlaya 
biləcəkdir. İdeoloji mübarizələr baza etibarilə “hansı böyük 
xalqa mənsub olmaq” uğrunda baş verəcəkdir. Hər bir böyük 
dövlət çalışacaqdır ki, öz nüfuz dairəsi altında olan dövlətlərin 
cəmiyyətlərində demokratiya yaşansın ki, təzyiqlər geniş 
diapazonda hiss olunmasın. Bu baxımdan da insan hüquq və 
azadlıqları önəm kəsb edəcəkdir. Gələcək dünya düzəni 
“yaylı” münasib ətlər  üzərində formalaşcaqdır.  

Digər tərəfdən, Şərq və Qərb sivilizasiyalarındakı fərqlər 
məsələsi gələcək dünya düzəninin formalaşmasında başlıca 
olaraq bu iki areal arasında uyğunsuzluq yaradacaqdır. 
Məsələn, keçmiş SSRİ-dən vaxtilə ayrılmış və müstəqil olan 
dövlətlərin əksəriyyəti öz inkişafları və düşüncələri baxımından 
Qərbi Avropaya uyğun olmadığından, bu ölkələr Avropaya çox 
yaxın buraxılmayacaqlar və bundan istifadə edən Rusiya onları 
öz orbitinə çəkəcəkdir. Gələcək dünya düzənində Rusiyanın 
təsirlərinin böyüməsini başlıca olaraq Avropada Almaniya və 
Frans həyata keçirəcəkdir. Türkiyənin də Avropaya tam 
girişinin qarşısını alan bu dövlətlər Türkiyənin həm Rusiya, 
həm də İranla yaxınlaşmasına şərait yaradacaqlar, inteqrasiya 
üçün əsas verəcəklər, siyasətin həmin istiqamətə yönəlməsi 
üçün şərtləri ortaya çıxaracaqlar. Türkiyə regionda daha da 
güclənmək üçün Rusiyadan, postsovet məkanından geniş 
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istifadə etməyə başlayacaqdır. Burada uyğunluq yaranacaqdır. 
Hətta, Almaniya və Fransa ingilis dünyasında və slavyan 
dünyasında öz əhəmiyyətlərini artırmaq üçün, Avropanın 
keçmişdə Rusiyanın təsiri altında olmuş slavyan ərazilərini də 
Rusiya orbitinə doğru “itələyəcəklər”. Onları öz üzərlərində 
“yük” olaraq saxlamayacaqlar və həm də Rusiya təzyiqlərindən 
(Rusiyanın Avropa üzərində vaxtaşırı tətbiq etdiyi enerji 
təzyiqləri)  azad olmağa çalışacaqlar. Rusiya mərkəz olmaqla 
slavyan dünyası (türk dünyası ilə birlikdə) ilə ingilis dünyası 
(ərəb dünyası ilə birlikdə) arasında rəqabətdə böyük rol 
oynamaq və bundan fayda götürmək və möhkəmlənmək Fransa 
və Almaniya üçün əsas olacaqdır. Gələcək dünya düzəni 
keçmiş tarixin, xüsusilə XX əsrin ikinci yarısını əks etdirən 
tarixi formanın üzərində, yenidən, yeni əsaslarla yarana 
biləcəkdir. Gələcək dünya düzəni XX əsr tarixinin yeni 
məzmunu üzərində qurulacaqdır. Təbii ki, mövcud formalar da 
dəyişəcəkdir. Gələcək dünya düzəninin formalaşmasında 
coğrafi amil, kosmik fəza amilləri, hidro-coğrafi amillər, 
xalqlararası yaxınlıq amili, güclü dövlət amili, sərvətlərin hansı 
məkanda çoxlu toplanması kimi amillər (geosiyasət 
kriteriyaları və komponentləri)  indiki kimi yenə də mühüm rol 
oynayacaqdır.  

Gələcək dünya düzənində dünyalararası məkanlar da 
mövcud olacaqdır ki, bu məkanlar aralıq barışıdırıcı, eyni 
zamanda imkanlardan istifadə edərək özünü gücləndirici , 
mövqe tutacaqlar. Bu məkan funksiyasını yerinə yetirən 
subyektlər olaraq Avropada Almaniya və Fransa dövlətlərini 
hesab etmək olar. Ümumiyyətlə, Avropanın qeyri -ingilisləri, 
qeyri-slavyanları, qeyri-almanları və qeyri-fransızları əsas 
etibarilə Almaniya, Fransa və ingilis dünyası tərəfindən 
“istifadə olunacaqlar”. İspaniya və Portuqaliyanı çıxmaq 
şərtilə, digər xalqları və dövlətləri (məsələn, İtaliya, 
Yunanıstan, Macarıstan, Rumıniya, Yunanıstan, Albaniya, 
Danimarka, Hollandiya, Belçika, İsveçrə, İsveç, Norveç, 
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Finlandiya və s.) həm ingilislərin orbitində, həm də Almaniya 
və Fransanın orbitində yer alacaqlar. İsveç, Norveç və İrlandiya 
(coğrafi mövqelərinə görə) əsas etibarilə ingilis dünyasına 
yaxın olacaqdır. Bu dövlətlərdə Almaniyaya yaxınlıq da 
mövcud olacaqdır. Kiçik dövlətlər əsas etibarilə 
qonşuluqlarında yerləşən böyük dövlətlər aralarında “ikili”  
siyasət yeritməyə məcbur olacaqlar. Həmin dövlətlər böyük 
dövlətlərin təsir dairələri olaraq, eyni zamanda “bufer zona”  
funksiyasını da yerinə yetirəcəklər. Böyük dövlətlər öz 
aralarında rəqabət mübarizələrini kəskinləşdirdikdə, aralıq 
dövlətlərə bir növ arxayın olacaqlar və onları öz aralarında 
yumşalıdıcı zona kimi görməyə çalışacaqlar. Aralıq dövlətlər 
qlobal qarşıdurmaların və müharibələrin qarşısını ala bilən 
zonalara çevrilə biləcəklər.  

Gələcək dünya düzəni xalqları bir-birinə daha da 
yaxınlaşdıracaqdır və xüsusilə böyük dövlətləri olmayan və 
coğrafi baxımdan digər böyük dövlətin tam nüfuz dairəsinə 
düşə bilməyən kiçik xalqların daha da yaxınlaşmasına səbəb 
olacaqdır. Güman etmək olar ki, bu proses Avropada daha 
sürətlə həyata keçəcəkdir. Çünki Avropada birliyə, 
ittifaqlaşmağa daima ehtiyac olubdur, Avropa üzərində daima 
kənar təzyiqlər və təsirlər (ABŞ, Rusiya, Ərəb və Türk dünyası, 
indiki zamanda Çin də əlavə olunmaqdadır) yaşanıbdır. 
Avropa “dünya yükünü daşıyan lokomotiv” rolunu 
oynayıbdır. Dünyanın elm və texnologiya baxımdan əsas 
məsuliyyəti də son əsrlərdə Avropanın üzərinə düşübdür. 
Avropa nə qədər çalışıb ki, mənfi olan daxili və xarici ünsürləri 
öz üzərindən atsın, lakin yüksək səviyyədə bacara bilməyibdir. 
Bu baxımdan da kənar güc mərkəzlərinin “tapdağı altında” 
qalmamaq və öz region dəyərlərini qoruyub saxlamaq naminə 
Avropanın kiçik xalqları (dünyaları olmayan xalqları) 
birləşmək məcburiyyətində qalacaqdır. Bu birləşmələr də 
böyük dövlətlər –Almaniya, Fransa, B.Britaniya ətrafında 
olacaqdır. Bu güc mərkəzlərinin özlərində də rəqabət həyata 
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keçəcəkdir. Lakin güc mərkəzləri ümumi məsələdə, xarici 
siyasət məsələsində və xarici təhlükələrə qarşı birləşmək 
məcburiyyətində qalacaqdır. Avropa üçün sivilizasiya 
fərqlərinə malik olan ərəb dünyası, afro dünya, Cənub-Şərqi 
Asiya, ümumilikdə Şərq sivilizasiyasına malik olan xalqlar 
mənfi ünsürlər kimi rol oynayacaqlar. Avropa yeganə məkan 
olaraq, dünyalararası mübarizədə dünyaları olmayan xalqların 
daha da yaxınlığı ilə müşahidə edilən inteqrativ məkan olaraq 
qalacaqdır. Avropa (burada daha çox Mərkəzi və Qərbi 
Avropa) barışdırıcı və bundan irəli gələrək ziddiyyətlərin 
qabarıq büruzə verdiyi məkan kimi daxilən sürətlə inkişaf 
edəcəkdir.  

Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, XXI əsrin ikinci 
onilliyində Avropa İttifaqı üzərində yeni alman təsiri 
formalaşmaqdadır. Bu, yaxın gələcəkdə Almaniyanın regional 
və kontinental neohegemonluğuna gətirib çıxara bilər. 
Almaniya iqtisadiyyatının cənubi Avropadan (Yunanıstan, 
Portuqaliya və İspaniya) çox qabaqda olması bu regionda 
almanmərkəzli iqtisadi təsir sisteminin formalaşmasını zəruri 
etməkdədir. İqtisadi baxımdan Almaniyanın Böyük 
Britaniyadan da üstünlüyü açıq şəkildə görünür. Almaniyanın 
üstünlüyünün panalmanizmə gətirib çıxaracağından 
ehtiyatlanan B.Britaniya Avropa İttifaqının iqtisadiyyatı 
sistemində almanmərkəzliliyin formalaşmasına bir qədər 
ehtiyatlı yanaşır və inteqrasiya proseslərində mərkəzləşmə 
məsələsinə soyuq münasibət göstərir. Məsələn, 2013-cü il üçün 
Avropa İttifaqının büdcə məsələsi ilə bağlı yekdil qərarın qəbul 
edilməsində B.Britaniya (hətta Fransa da) bəzi fikir ayrılıqları 
bildirirdi. B.Britaniya Avropa üzərində təsir məsələsində özünə 
yardımçı dövlət olaraq ABŞ-a arxalanır. B.Britaniya XX əsrdə 
iqtisadi baxımdan ABŞ-dan geri qalmağa başlayıb. ABŞ 
politoloqu Z.Bjezinski yazır ki, ABŞ-ın böyüyən geosiyasi 
iddialarının fundamentində ölkənin sürətlə sənayeləşməsi 
dayanır. I Dünya müharibəsinin başlanğıcına doğru ABŞ 



 248

iqtisadiyyatının potensialı ondan ibarət idi ki, dünyada istehsal 
olunan məhsulun 33 faizi bu dövlətin payına düşürdü. Bununla 
da B.Britaniyanın sənaye dövləti kimi aparıcı rolu heçə enmiş 
olurdu1. 1950-ci ildə ümümdünya daxili məhsul istehsalında 
inkişaf etmiş dövlətlərin payı 60,7 faiz olub. Burada ABŞ-ın 
payı 28,8 faiz olmuşdur. Qərbi Avropanın payı isə 25,7 faiz 
olmuşdur.2 İqtisadi baxımdan XX əsrin 50-ci illərində həlledici 
dəyişikliklər baş verdi. Bu dövrdə ABŞ-ın rəqibləri üzərində 
təsirləri zəifləməyə başladı. Növbəti onillikl ərdə II Dünya 
müharibəsinin zədələrindən sağalan Qərbi Avropa və Yaponiya 
iqtisadi inkişaf tempinə görə ABŞ-ı qabaqlamağa başladılar. 
İnkişaf şərtləində bərabərləşmə meydana gəlməyə başladı. XX 
əsrin 70-ci illərinin başlanğıcında inkişaf etmiş dünyada 
amerikamərkəzliliyin əvəz olunması prosesləri həyata keçirildi 
və texnoxətt sistemi-yeni gücün konfiqurasiyası meydana gəldi: 
iqtisadi inkişafın üç mərkəzi formalaşdı-ABŞ, Qərbi Avropa və 
Yaponiya3  

 
Ümumiyyətlə, dünya düzəni formalaşır: 

 
-dövlətdaxili v ə cəmiyyətdaxili maraqlardan -daxili 

maraqlar vətəndaşların, sakinlərin tələbatının ödənilməsinə 
yönəlir; sabitliyə və daxili təhlükəsizliyə əsaslanır; ölkə 
daxilində insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsinə 
istiqamətlənir; daxili balanslaşdırılmağa xidmət edir. Daxili 
maraqlar və bu maraqlar uğrunda fərdi və kollektiv əmək 

                                                 
1 Бжезинский З. Б 58 Великая шахматная доска. Господство Америки и 
его геостратегические императивы.- М.: Междунар. Отношения, 2002.-
256 с., s.14. 
2 Мировая экономика и международный бизнес: учебник/кол.авторов; 
под.общ.ред.д-ра экон.наук, проф. В.В. Полякова и д-ра экон. наук, 
проф. Р.К.Щенина.-5-е изд.,стер.-М.:КНОРУС,2008.-688 c., səh. 26. 
3 Yenə orada, səh. 28. 
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fəaliyyəti, təsərrüfatlararası inteqrasiya cərəyanları bir tərəfdən 
proseslərin universallaşmasına, digər tərəfdən də 
fərdiləşməsinə səbəb olur; 

-xarici (beynəlxalq) maraqlardan-bura aid olur: ölkənin 
region maraqları; ölkənin regiondan kənar maraqları; ölkənin 
öz xalqının qohum xalqlarla olan əlaqələrini təmin etmək 
maraqları; dünya təhlükəsizlik sistemində yer tutmaq 
maraqları. Maraqlar böyüyür və digər ölkələr üzərində, 
həmçinin beynəlxalq valyuta ehtiyatları, beynəlxalq tranzit 
yolları və beynəlxalq ticarət vasitələri üzərində nəzarət istəkləri 
meydana gəlir. Bu anda “nəzarət edən dövlət” imici və statusu 
formalaşır.  

Yuxarıda qeyd edilənlər dünya düzəninin əsas 
komponentləridir. Hər iki istiqamət uzlaşır və harmoniya təşkil 
edir, nəticədə bütöv dünya siyasəti sistemi yaranır. Dünya 
sisteminin idarəolunması isə dünya nizamını (dünyanın 
idarəolunmasında dövlətlərin güclərinə görə sıralanmalarını 
və sıralanma qaydalarını ) meydana gətirir.  

Dünya düzəni özündə beynəlxalq münasibətləri və 
ölkədaxili siyasəti əks etdirən və iki baza siyasət strukturu 
arasında mövcud olan uzlaşmadan meydana gələn dünya 
siyasətindən formalaşır. Hər iki istiqamətin komponentləri 
birləşərək vahidliyi əmələ gətirir. Vahidlik elə dünya siyasəti 
anlayışnın kompleksliliyini əks etdirir. Daxili baxımdan sistem 
zənginləşir. Trayektoriyada qarşıdurmalar, kəsişmə və 
toqquşmalar meydana gəlir.  

Dünya düzəni elə bir formalaşan bütöv və strukturdur ki, 
burada hadisələr daima böyüyür, “şişir”. Dünyanın siyasi 
sərhəddi çərçivəsində elementlərin və proseslərin sayı artır. 
Hadisələrin böyüməsi də öz növbəsində dövlətlərin gücünü 
artıran elementlərin böyüməsindən, komponentlərin sayının 
çoxalmasından meydana gəlir. Yəni dövlətlər gücləndikcə 
(yeni elmi texnologiyaların iqtisadiyyatda tətbiqi hesabına 
yeni-yeni sahələr və məhsullar əldə edilir, eləcə də səmərəlilik 
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artır, məhsul istehsalının gücü və sayı çoxalır; yeni 
texnologiyalar silah istehsalında da tətbiq olunur) onların 
hərəkət sferaları da genişlənir. Hərəkət sferalarının 
genişlənməsi və istiqamətlərin sayının çoxalması piramidal 
strukturda sıra düzülüşünə təsir göstərir və dünyanın 
idarəçiliyində təsirlərin yerini və miqyasını dəyişir. Məsələn, 
ola bilər ki, bir dövlət müəyyən bir zamanda güclü olsun, sonra 
isə başqa bir dövlət öz inkişaf göstəricilərinə görə həmin 
dövləti şərti və təqribi olaraq, eyni zamanda konkret 
göstəricilərlə üstələsin. Məsələn, uzun müddət iqtisadi 
baxımdan geri qalan Çin 2004-cü ildə məhsul ixracına görə 
dünyada ABŞ və Almaniyadan sonra üçüncü yerə çıxmışdı1. 
Yaponiyanı üstələmişdi. Dünya tarixinin inkişaf 
trayektoriyasında dövlətlərin gücünü təsnif edən 
komponentlərin müqayisəli göstəriciləri həmişə mövcud 
olmuşdur.  

 
 
Dünya düzəninin formala şmasında böyük dövlətlərin 
və böyük xalqların rolu  
  
Onu nəzərə almaq lazımdır və dəfələrlə təcrübələrdə və 

müşahidələrdə sübut olunub ki, istənilən dövlətin gücündə, 
idarəçilik gücünün nüvəsində iqtisadiyyatın güclü şəkild ə 
təşkil edilməsi, o cümlədən iqtisadi resurslardan səmərəli 
şəkildə istifadə edilməsi amili dayanıb. İqtisadiyyatın güclü 
təşkil olunması sistemi də sərvətlərin rasional əsaslarla 
mənimsənilməsini ortaya çıxarıb. Güclü sistem həm də siyasət 
və sosial sistemlər üçün güclü enerji mənbəyi kimi çıxış edib.  

Qeyd: iqtisadiyyatın tərkibini t əşkil edən vasitələr də 
təkmil formada olanda daha da güclü iqtisadiyyat təşkil edilə 

                                                 
1 Мировая экономика и международный бизнес: учебник/кол.авторов; 
под.общ.ред.д-ра экон.наук, проф. В.В. Полякова и д-ра экон. наук, 
проф. Р.К.Щенина.-5-е изд.,стер.-М.:КНОРУС,2008.-688 c., səh. 36. 
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bilir. M əsələn, maddi amillər, material vasitələr və onların 
səmərəli istismarı və material vasitələrin, maddi vasitələrin 
istehlakı, iqtisadi resursların təkmil şəkildə idarəolunması elə 
iqtisadiyyatı güclü edir. İqtisadiyyatın güclülüyü həm də 
iqtisadi məkanladan, material aləmi istehsal edən maddi 
amillər arasındakı nisbi bərabərlikdən asılıdır. Məsələn, taxıl 
əkininə yararlı geniş ərazilərdə məhsul istehsal etmək üçün 
mütləq şəkildə güc tələb olunur. Burada disbalans olarsa, 
məhsul da səmərəli şəkildə əldə edilə bilməz. O cümlədən 
əhali yalnız şəhərlərdə yaşasa, iqtisadiyyatdan danışmaq belə 
mümkün ola bilməz. Sənaye və kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalının səviyyəsi kənd təsərrüfatında 
çalışanlardan, təsərrüfat məhsullarından çox asılıdır. 
Maliyyə bazarının yüksək səviyyədə tənzimlənməsinin özü, 
maliyyə bazarında münasibətlərin tarazlaşdırılması və 
hərəkətlərin, əməliyyatların tarazlı şəkildə həyata keçirilməsi 
başlıca olaraq iqtisadiyyatı güclü edən vasitələrdir. Eləcə də 
fondların, büdcələrin düzgün istifadəsi və səmərəlilik d ə 
başlıca olaraq iqtisadi gücü şərtləndirən vasitədir. Sistemdə 
səmərli dövriyyəlilik el ə sistemin gücünün əsaslarını təşkil 
edir. Bütün resurslar da iqtisadiyyatın təşkili və 
idarəolunması, tənzimlənməsi üzərində qurulub. 
Ümumiyyətlə isə nəzərə almaq lazımdır ki, istənilən sistemdə 
nüvə elementləri il ə ətraf elementlər arasında riyazi əsaslarla 
təbii və kənardan tənzimlənən hərəkətlər müşahidə edilərsə, 
onda sistem də təkmil olur. Sistemin təkmilliyi h əm də 
maraqlı tərəflərin qəbuledilənliyi il ə nəzərə çarpır ki, bu da 
sistemdə tarazlığı yaradır. Tarazlıq da özündə müdafiəni 
meydana gətirir v ə tərəflər maraqları təmin edildiyindən 
həmin sistemin dağılmasının əleyhinə çıxış edirlər. Sistemdə 
olan güclü elementlər öz ətraflarında kiçik elementləri taraz 
şəkildə saxlamaqla yaylı əsaslı bütöv və daxili möhkəm sistem 
meydana gətirirl ər. Bütün səmərəli sistemlərdə ehtiyac və 
tələbat əsasında maraq müəyyən edilir; maraqların təminatı 



 252

üçün məqsədli şəkildə yollar müəyyənləşdirilir; h ərəkətlər 
edilir. Bütün bu proseslər isə qaneedicilik xüsusiyyətləri 
əsasında riyazi ölçmələrə müvafiq olaraq həyata keçirilir.  
İqtisadiyyat bazanı təşkil edib, siyasət isə üst qurum olub. 

Dünya düzənində də iqtisadi cəhətdən güclü olan dövlət daha 
da yüksək səviyyədə idarəçilik gücünə malik olur. İqtisadi 
cəhətdən güclülük başlıca olaraq iqtisadi artımla müəyyən 
edilir. Elmi izahlara əsasən, iqtisadi artım bütün ölkələrdə əsas 
altı mühüm amillə müəyyən olunur, bunlardan dördü iqtisadi 
artımın fiziki qabiliyyətidir. Amill ər bunlardır: təbii resursların 
kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri; əmək resurslarının 
kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri; əsas kapitalın həcmi; 
texnologiya. İqtisadi artımın du dörd amilini təklif amill əri  adı 
altında birləşdirmək olar. Məhz bunlar fiziki imkanlarla 
istehsalın artımını təşkil edirlər. Digər iki amildən biri tələbdir.  
Başqa birisi isə bölüşdürülm ə amilidir.1  

Güclənmənin bitən yuxarı həddi yoxdur, maksimum 
nöqtələr müəyyən anlarda mütləq olmaqla, keçici 
xüsusiyyətlərə da malik olur. Sosial-siyasi sistemlərdə daxilən 
yuxarıdan-aşağılara, eləcə də əksinə doğru dövriyyəli proseslər 
yaşanır və proseslər ortaya çıxan yeni istiqamətlər və 
elementlər hesabına, həm də stereotipləri təmizləmək hesabına 
sistemləri zənginləşdirir. İnsan qabiliyyəti, əmək resursları 
(maddi resurslar), o cümlədən, elm və texnologiya artdıqca 
istehsal üsulları da kəmiyyət və keyfiyyət baxımından artır. 
İqtisadiyyatın, dövlətin güclənməsi və zəifl əməsi həm 
müəyyən zamanda meydana gələn hərəkətlərə bağlı olur, həm 
də bu hərəkətlər və əldə edilən nəticələr zamanı meydana 
gətirir. Şərait və zaman özü hərəkətlərlə birlikdə iqtisadi 
sistemlərin güclərini meydana gətirir. Hal-hazırda da iqtisadi 
inkişaf məhz dünya nəhənglərinin iqtisadiyyatında müşahidə 

                                                 
1 Макконелл К.Р., Брю С.А. Экономика: Принципы, проблема и 
политика. В 2 т.: Пер.с англ. Т I-Баку, издательство « Азербайджан», 
1992-399 с.: табл., граф. səh. 381.   
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olunmaqdadır. Dünya istehsalının əksəriyyəti, xüsusilə 
elmtutumlu məhsulların istehsalının böyük həcmi ABŞ başda 
olmaqla, dünyanın inkişaf etmiş səkkiz ölkəsinə məxsusdur.1 
Təkcə ABŞ-da XX əsrin başlanğıcından 1990-cı illərinə qədər 
real məhsul həcmi 12 dəfə artmışdır. Əhalinin sayı isə cəmi üç 
dəfə artmışdır. Beləlikl ə, göstərilən dövr ərzində hər bir orta 
amerikalı üçün münasib olan xidmət və ticarətin keyfiyyəti 
dörd dəfə artmışdır.2  

 Elə iqtisadiyyatın təşkili v ə idarəolunmasında mövcud olan 
təsiredici güc dövlətin özünü güclü edir. Əgər nəzərə alsaq ki, 
iqtisad məhsullar maraqların ödənilməsinə xidmət edirsə, onda 
belə qənaətə gələ bilərik ki, maraqları geniş şəkildə ödəyən 
vasitə hansı tərəfdədirsə, güc də onun tərəfindədir. (Qeyd: 
baxmayaraq ki, 2011-2012-ci illər dünya iqtisadiyyatının 
nəhənglərində bəzi gösətricil ər üzrə geriləmə mövcud 
olmuşdur. Bu geriləmə bəzi göstəricil ər üzrə hələ də davam 
etməkdədir. Lakin bunu müvəqqəti hesab etmək olar. Belə ki, 
hesab etmək olar ki, ümumdünya iqtisadiyyat dövriyyəsində 
baş verən müəyyən proseslərdə bəzi əngəlləyici amillər 
olmasına baxmayaraq, baza olaraq, yenə də böyük dövlətlər 
yeni texnologiyalar hesabına öz iqtisadiyyatlarını 
tənzimləyəcəklər. Dünyanın nəhəng dövlətlərinin əbədi 
iqtisadi çöküşləri yalnız və yalnız kəskin kainat, təbiət, o 
cümlədən ekoloji dəyişiklikl ər və iqlim dəyişiklikl əri, böyük 
iqtisadi rayonlarda təbii baş verə biləcək təbii fəlakətlər, 
müalicəsi mümkün ola bilməyən xəstəlikl ərin kütl əvi 
yayılması və resursların məhv olması ilə baş verə bilər. Əks 
təqdirdə, onların iqtisadi sistemləri öz-özünə tənzimlənərək 

                                                 
1 Мировая экономика и международный бизнес: учебник/кол.авторов; 
под.общ.ред.д-ра экон.наук, проф. В.В. Полякова и д-ра экон. наук, 
проф. Р.К.Щенина.-5-е изд.,стер.-М.:КНОРУС,2008.-688 c., səh. 36. 
2 Макконелл К.Р., Брю С.А. Экономика: Принципы, проблема и 
политика. В 2 т.: Пер.с англ. Т I-Баку, издательство « Азербайджан», 
1992-399 с.: табл., граф. səh. 380.   
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təkmilləşdirilməyə məruz qala biləcəkdir. Bu proses əhalinin 
artması zamanı da tənzimlənə biləcəkdir. Mövcud olan 
resurslar, elmi potensial, idarəetmə təşkilatları və institutlar, 
bir-birini əvəzləyən yeni baxışlar hesabına iqtisadiyyat daima 
inkişaf edə biləcəkdir. İqtisadi məkan isə boşdur və buna görə 
də insanların baza maraqlarını, əlavə maraqları ödəmək 
üçün istənilən formada-məqsədəuyğun şəkildə məhsul 
istehsal etmək mümkün ola biləcəkdir). 

Dünya iqtisadiyyatının böyük komponentləri, subyektləri 
böyük dövlətlərə məxsusdur. Məsələn, beynəlxalq biznesin 
generatorları hesab olunan transmilli korporasiyalar (ABŞ-
Wall-Mart Stores, Exxon Mobile, General Electric, 
ConocoFhilips, Chevron Texaco, Citigroup, Hewlett-Packard 
və s.; Yaponiya-Toyota Motor, Nippon Telegraph&Telephone, 
Matsushita Electric İndustrial, Nissan Motor, Honda Motor, 
Panasonig, Sony, və s.; Böyük Britaniya- BP, Berkshire 
Hathaway, Aviva, HSBC Holdings və s.; Almaniya- 
DaimlerChrysler, Allianz, Volkswaqen, Deutsche Telekom və 
s.; Fransa-Total, AXA, Carrefour, Peuget, BNP Paribas və s; 
Çin-Sinopec, China National Petroleum, State Grid və s.; 
Rusiyada- “Transqaz”, “Rosneft” və s.) böyük dövlətlərdə 
yerləşir. Transmilli korporasiyalardan dünyanın nəhəng 
bankları ABŞ (Citigroup, Bank of America Corp, Wells 
Fargo), Böyük Britaniya (HSBC Holdings, Royal Bank of 
Scotland, Baclays), İsveçrə (UBS), Çin (China Construction 
Bank), Yaponiya (Muzino Financial Group), Fransa (BNP 
Paribas) böyük dövlətlərdədir.1 Dünyanın kömür ehtiyatlarının 
böyük əksəriyyəti Şimali Amerikada, o cümlədən, ABŞ (dünya 
kömür ehtiyatlarının təqribən 18,2 faizi bu ölkədədir) və 
Kanadada; Mərkəzi və Cənubi Amerikada, o cümlədən 

                                                 
1 Mənbə: Мировая экономика и международный бизнес: 
учебник/кол.авторов; под.общ.ред.д-ра экон.наук, проф. В.В. Полякова 
и д-ра экон. наук, проф. Р.К.Щенина.-5-е изд.,стер.-М.:КНОРУС,2008.-
688 c. 
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Kolumbiya və Braziliyada; Rusiyada (5,1 faiz), Avropada-
Almaniya, Polşa, Çexiya, Ukrayna və Yunanıstanda; Türkiyə 
və Qazaxıstanda; Cənubi Afrika Respublikasında; Çin (dünya 
kömür ehtiyatlarının 35,3 faizi bu ölkənin payına düşür), 
Hindistan (7,3 faiz), Avstarliya (6,6 faiz) və İndoneziyadadır 
(2.4 faiz).1 Həmin statistikaya əsasən, ən çox kömür çıxaran 
ölkə də Çindir. 2004-cü ilin məlumatına əsasən, Kömür 
ixracında Avstraliya öncül yeri tutur. Sonrakı yerləri 
İndoneziya və Çin tutur. Elektroenergetika istehsalına görə 
ABŞ birinci yerdədir. Sonrakı yerdə isə Çin dayanır.2 Kimya 
məhsullarının ticarətinə görə də ABŞ birinci yerdədir.3 Metal 
istehsalına görə ABŞ, Almaniya, Yaponiya öndədirlər. 4 
Dünyanın böyük maşınqayırma və elektrotexnika şirkətləri də 
böyük dövlətlərin əllərindədir: ABŞ-Ford Motor, İBM, 
Hewlett-Packard; Almaniya-DaimlerChrysler, Volkswaqen 
Group, Siemens; Yaponiya-Honda, Toyota Motor, Hitachi.5 
Elektron, elektrotexniki məhsullar, o cümlədən məişət 
texnikası şirkətləri ABŞ (Hewlett-Packard, Dell, IBM), 
Yaponiya (NEC, Ricoh, Fujitsu, Toshiba, Mitsubishi Electric, 
Sharp, Sanyo Electric və s.) və Fransa (Alstom, Alcatel, 
Thompson), İsveç (Electrolux, LM Ericsson), İsveçrə (ABB 
Group) və Finlandiyaya (Nokia) məxsusdur. Dəmiryol 
vasitəsilə yük daşımalarda ABŞ, Rusiya, Çin, Hindistan, 
 
 
 
                                                 
1 Mənbə: Мировая экономика и международный бизнес: 
учебник/кол.авторов; под.общ.ред.д-ра экон.наук, проф. В.В. Полякова 
и д-ра экон. наук, проф. Р.К.Щенина.-5-е изд.,стер.-М.:КНОРУС,2008.-
688 c., səh.379. 2005-ci ilin iyun ayının məlumatıdır.-BP Statistical Review 
of World Energy. 
2 həmin kitab, səh.379.  
3 həmin kitab, səh. 399. 
4 həmin kitab, səh. 407. 
5 həmin kitab, səh. 422.  
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Braziliya, Avstraliya, Almaniya, Fransa və s.; hava məkanında 
yük daşımalarında ABŞ, Cənubi Koreya, Almaniya, Sinqapur, 
Çin, Yaponiya, B.Britaniya, Fransa kimi ölkələr öndədirlər.1 
Dünyanın aparıcı telekommunikasiya şirkətləri ABŞ-da-
Verizon Communications, SBC Communications; 
B.Britaniyada-Vodafone; İspaniyada-Telefonica; Almaniyada 
Deutsche Telekom; Yaponiyada-NTT DoCoMo, Nippon 
Telegraphe&Telephone (NTT); Fransada-France Telecom; 
İtaliyada-Telecom İtalia, Telecom İtalia Mobile; Çində-China 
Mobile Hong Kong-yerləşir. 2  Ən böyük beynəlxalq turizm 
bazarları-ABŞ, Fransa, İspaniya, İtaliya, Çin və Rusiyadadır.3  

Beynəlxalq münasibətlərdə, dünya sistemində güc amili 
dünyanın idarəolunmasının əsasında dayanır. Güc və qüvvə 
tətbiqi qarşılıqlı şəkildə dərk edilə bilən anlayışlardır və hər 
ikisi kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə əsaslanır. Güc qüvvə 
tətbiqi ilə meydana gəlir. Güc mövcudluqdursa, qüvvə onun 
hərəkətə gətirilm əsini, gücün tətbiqini t əmin edəndir. 
Tətbiq özü də gücü formalaşdırır. Burada istənilən subyekt 
obyektə təsir göstərdikcə gücünü yarada bilir. Ola da bilir ki, 
güc tükənir və təsirlər azalır. Məsələn, iqtisadiyyat zəif olunda 
pulun iflyasiyası, devolvasiyasi kimi siyasət həyata keçirilir. 
Güc artdıqca isə denominasiya prosesləri həyata keçirilir. Eyni 
zamanda müəyyən qüvvələrdən də güc formalaşır. Güc və 
qüvvə həm də kəmiyyət müəyyən edən anlayışlardır və demək 
olar ki, mücərrəd xassələrə malikdirlər. Güc qarşılıqlı 
mübarizədə vasitə axtarışı istiqamətində də formalaşır. Güc 
zərurətdən, inkişaf və müdafiə zərurətindən də meydana gəlir. 
Bu istiqamətdə həyata keçirilən proseslər güc mənbələrində 
                                                 
1 Mənbə: Мировая экономика и международный бизнес: 
учебник/кол.авторов; под.общ.ред.д-ра экон.наук, проф. В.В. Полякова 
и д-ра экон. наук, проф. Р.К.Щенина.-5-е изд.,стер.-М.:КНОРУС,2008.-
688 c., səh.379. 2005-ci ilin iyun ayının məlumatıdır.-BP Statistical Review 
of World Energy, səh. 447-450. 
2 həmin kitab, səh. 620.  
3 həmin kitab, səh. 656. 
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komponentlərin sayını çoxaldır. Dövlətin iqtisadi və siyasi 
gücünün onun geosiyasi hərəkətlərinin miqyasından asılı 
olmasını buna nümunə göstərmək olar. Alman filosofu 
İmmanuel Kanta görə (1795-ci ildə yazdığı “Əbədi sülh 
haqqında” adlı kiçik esse-də), beynəlxalq miqyasda “hamının 
hamıya qarşı mübarizəsi” baş verir. Müstəqil dövlətlər 
arasındakı münasibətlərdə qanunsuzluğun təbii vəziyyəti 
mövcuddur. Beynəlxalq siyasətdə “güclü hüquq” üstünlük 
təşkil edir. Sözügedən əsərdə o, millətlərin qarşılıqlı 
münasibətlərini t ənzimləməli olan ümumdünya “Millətlər 
Liqası” barədə ideyanı müdafiə edir. Onun fikrincə, bu Liqa 
münaqişələrin tənzimlənməsi və dinc yanaşı yaşamanın 
universal prinsipləri üzərində qurulmalıdır. Bütün tərəflər bu 
prinsipləri dəstəkləməlidir. O hesab edirdi ki, heç bir müstəqil 
dövlət (böyük və ya kiçik-bunun əhəmiyyəti yoxdur) nə miras 
yolu ilə, nə mübadilə yolu ilə, nə pulla alınma yolu ilə, nə də 
bağışlanma yolu ilə başqa bir dövlət tərəfindən ələ keçirilə 
bilməz. Kanta görə, burada ədalətin yalnız “kövrək” 
prinsipləri yararlıdır, çünki maraq müxtəlifliyi var, dövlətlər 
böyük və kiçikdirl ər. Yalnız universal normalara əməl 
etməklə münaqişələrə yol verməmək olar. Kant öz idealist-
liberalist  və bundan irəli gələn yumşaq realist (liberal 
realizm) nəzəriyyəsini yaratmışdır.  

Ümumiyyətlə, güc anlayışını, konkret elementlərdə əksini 
tapan mücərrəd mövcudluğu aşağıdakı şəkildə nəzəri baxımdan 
təsnif etmək olar;  

-güc enerji mənbəyidir, ətrafdakı elementləri (burada 
gücün yerləşdiyi məkan sərhədlərind ə olan elementləri-
məsələn, sərhəd dövlətləri) h əm cəlb edən, həm də 
kənarlaşdıran vasitədir; 

-güc elementlərin qrupla şmasını və təsnifatını yaradan 
kriteriyadır, amildir, anlayı şdır (kateqoriyadır)- dövlətlərin 
güclərinə görə təsnifatını buna nümunə göstərmək olar; 
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-güc görüntüdür, təzyiq və təsir predmetidir, 
vasitəsidir-güclü dövlətlər daima öz siyasətləri il ə ətraf 
dövlətlər üçün görüntü yaradırlar. Bununla da avtoritet görünüş 
meydana gətirirl ər və ətraf dövlətləri öz tərəflərinə çəkmək 
üçün təsirləri nümayiş etdirirlər; 

-güc elementləri sistemdə və qarşılıqlı münasibətlərdə 
fərql əndir ən amildir, müqayisə vasitəsidir -güclü sistemlər 
müqayisədə daha qabarıq görünürlər və digər sistemlər üçün 
nüvə və təkanverici rol oynaya bilirlər; 

-güc elementləri növl ərə (forma və məzmunla birlikd ə), 
cinslərə ayıran vasitədir -güc və fəaliyyət xassələri sistemləri, 
elementləri ayrı-ayrı tərkib hissələrə ayırd etmək vasitəsidir, 
mücərrəd və konkretlikdir-obyekt və subyektin özü və 
fəaliyyəti gücün konkretliyini sübut edir; 

-güc hərəkətin xassələrini mü əyyən edən nəticədir, həm 
də başlanğıcdır. Hərəkətlərin sürətlərini, onların xassələrini, 
müqayisə dərəcələrini təyin edən anlayışdır. Güc vasitəyə-
subyektə hərəkət sürəti üçün əsas verir, həm də nəticəyə 
çevrilir və buradan gerçəkliyin gücü müəyyən edilir, mahiyyəti 
üzə çıxır; 

-güc fərqli trayektoriyalar mü əyyən edən əsas vasitədir-
dövlətlər və digər qlobal –böyük sistemlər güclü olduqda 
özlərinin fərqli hərəkət trayektoriyalrını yaradırlar; 

-güc tabeli münasibətlər yaradan vasitədir, ölçüdür, 
kriteriyadır, k əmiyyət göstəricisidir- dövlətdaxili 
strukturlarda güclü tərəf istiqamətverici və hərəkətlərə 
təkanverici vasitədir, həm də mənbədir, eyni zamanda obyekt 
və subyektdir; 

-güc sistemləri xassələndir ən və onların daxili və xarici 
fəaliyyət təsirlərini mü əyyən edən əsas vasitədir -dövlət öz 
daxili və xarici siyasətinin gücünü, təsirlərinin gücünü özünün 
mrkəzi-daxili gücü ilə müəyyən edir. Dövlət hərbi-iqtisadi 
baxımdan güclü olarsa, geosiyasəti (daxili və xarici 
məkanlarda) də buna müvafiq olaraq güclü olar; 



 259

-güc hərəkətverici elementdir, qüvvə tətbiqi sayəsində 
meydana gəlir -dövlət bir başqa dövlətə təsir edir, onun daxili 
imkanlarından istifadə edir və öz nüvəsini-mərkəzi gücünü 
artırır; 

-güc həm də qüvvə və təsirlər əmələ gətir ən əsas 
vasitədir- dövlət ittifaqlar yaradır, özü ittifaqın mərkəzi gücü-
subyekti rolunu oynayır və ətraf elementləri öz tərəfinə çəkir. 
İttifaqlar da qüvvə və təsirləri meydana gətirir; 

-güc hərəkətlər zamanı hədləri mü əyyən edən, 
məkanları müəyyənləşdir ən əsas göstəricidir -dövlətlər və 
daxili və beynəlxalq sistemlər fəaliyyətdə olarkən, onların 
fəaliyyət sərhədləri və məkanları onların güclərinə bağlı olur; 

-güc zaman və şəraiti, şəraitin xassələrini meydana 
gətir ən əsas vasitədir -gücü əks etdirən subyekt hərəkət edir, 
onun gücü artır və ortaya çıxan elementlər hesabına yeni 
zamanı müəyyən edir. Güc tərəfi hərəkət etdikcə yeni şərait 
ortaya çıxa bilir. Şəraitin xassələri gücün tətbiqindən də 
meydana gəlir. Güc çox olduqda əlverişli şəraiti ortaya çıxara 
bilir. Ola da bilər ki, başqa tərəflər üçün şəraitlər tamamilə 
üzdə görünməsin, yeni reallıqlar həmin tərəfin fəaliyyətini 
məhdudlaşdırsın; 

-güc münasibətlər sistemində hər bir elementin yerini 
müəyyən edən kəmiyyət göstəricisidir v ə eləcə də keyfiyyət 
müəyyənedicisidir-güc sayəsində subyektin yeri və rolu 
müəyyən edilir. Subyektin hərəkət miqyası onun gücünə və 
istəyinə, niyyətinə bağlıdır; 

-güc ictimai sistemlərdəki münasibətlərdə tarazlıq 
yaradan əsas vasitədir- dövlət və onun strukturları tərəflər 
arasında, cəmiyyətin elementləri arasında öz güclərindən 
istifadə etməklə tarazlıq yarada bilirlər; 

-güc siyasət istiqamətlərini mü əyyən edən əsas vasitə və 
göstəricidir- güclü dövlət öz gücünə müvafiq olaraq 
münasibətlər və əlaqələr sferasında iştirak edir. Öz gücü ilə bu 
sferanın əhatəsini böyüdür; 
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-güc beynəlxalq münasibətlərdə təsnifedici əsas 
anlayışdır-beynəlxalq münasibətlərin mərkəzlər və 
periferiyalar üzrə formalaşması və geosiyasət güc amilindən 
meydana gəlir; 

-güc dünya siyasətində dövlətləri öz güclərin ə görə 
təsnif edən əsas göstəricidir, kateqoriyadır, kriteriyadır -
dövlətlər güclərinə görə iştirak edə bilirl ər və təsir imkanları 
əldə edirlər. Gücləri sayəsində daxili enerjilərini artırırlar; 

-güc dövlətlərarası münasibətləri mü əyyən edən əsas 
amildir- dövlətlərarası münasibətlər və onların xassələri, 
sabitlik və qeyri-sabitlik vəziyyətlərini də güc amili və bundan 
irəli gələn iştirak səviyyəsi ortaya çıxarır; 

-güc beynəlxalq münasibətləri, beynəlxalq siyasəti və 
ümumilikd ə isə dünya siyasətini xassələndir ən əsas 
vasitədir- dünya siyasəti və onun tərkibi güc ətrafında 
mərkəzləşir, güc hərəkət xassələrini və hərəkət miqyaslarını 
müəyyən edir; 

-güc sistemin mexanizmisinin xassələrini mü əyyən edən 
əsas kriteriyadır-sistemin mexanizmisinin əhatə sferaları və 
işlək prinsipləri strukturun xassələri il ə müəyyən olunur; 

-güc qaydalar yaradan, bu baxımdan tənzimləyən, 
nizama salan əsas vasitədir- güc öz enerjisi hesabına 
istiqamətləndirir, tərəflər arasında qaydalar müəyyən edir və 
hərəkət trayektoriyalarını cızır. Bundan da maraqların təminatı 
istiqamətində hərtərəfli nizamlama meydana gəlir; 

-güc funksiya məkanını və ölçülərini mü əyyən edən əsas 
vasitədir, göstəricidir- istənilən strukturun gücü onun funksiya 
məkanının üfqi və şaquli əsaslarla müəyyənləşdirir; 

-güc istiqamətləndir ən, hərəkət genişləndir ən, hərəkət 
məhdudlaşdıran əsas amildir-güc tərəfi özünə istiqamət 
vermək üçün öz gücündən istifadə edir. Güc subyekti həm 
hərəkətə gətirir, həm də hərəkətini lazımi şəraitlərdə və 
məqamlarda məhdudlaşdırır; 
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-güc hərəkət mərhələlərini v ə hərəkət istiqamətlərini 
müəyyən edən əsas vasitədir- güc artdıqca hərəkət də 
genişlənir. Bu genişlənmə zaman ardıcıllığında baş verir. Buna 
görə də mərhələləri ortaya çıxarır. Hər bir mərhələ yeni 
istiqamətə çevrilir. Məsələn, dövlət özünün inkişaf tarixində 
müxtəlif mərhələləri (tərəqqi və ya da deqradasiya) yaşayır; 

-güc daxilən özünü dərk etməyə və tanıtmağa məcbur 
edən əsas vasitədir- güc sayəsində hər bir qurum öz 
fəaliyyətinin məzmununu dərk edir və gücü ilə də özünü 
tanıdır. Məhz böyük dövlətlərin gücü onları beynəlxalq 
siyasətin təsirli aktorlarına çevirir. Böyük dövlətlərin siyasi 
qüruru, əzmi kimi etik məzmunu meydana gəlir. Güc imkanları 
da artırdığından böyük dövlətlərin məsuliyyət və öhdəlik 
məsələlərini ortaya çıxarır; 

-güc dünyanı idarəetmə vasitəsidir-dünyanın siyasi 
prosesləri müxtəlif güclər tərəfindən qüvvə tətbiq etməklə 
formalaşır; 

-güc idarəetmə mexanizmlərini mü əyyən edən əsas 
vasitədir- güc təsnifedici kriteriya olaraq subyektlərin fəaliyyət 
mexanizmlərini müəyyən edir; 

-güc regionları yaradan və regionları qruplaşdıran 
(beynəlxalq münasibətlərdə) əsas vasitədir.  Geosiyasət- 
güclər vasitəsilə formalaşan regional siyasətdir. Burada 
mərkəzi subyekt baza təsiredici funksiya yerinə yetirir; 

-güc inkişaf etdirən, inkişaf müəyyənləşdir ən əsas 
vasitədir-müxt əlif şəraitl ərdə, məkanlarda və zaman 
ardıcıllığında gücün artması inkişafı şərtl əndir ən əsas 
göstəricidir, v əziyyətdir v ə s. İnkişaf-güclü elementlərin 
sayının çoxluğunu özündə əks etdirən prosesli bir mənzərədir.  

 Mövcud dünya düzəninə, onun formalaşmasına, 
subyektlərin iştirakları və gücləri baxımından iki aspektdən 
yanaşmaq olar: birincisi, dövlətlərin (hakimiyyətlərin) başqa 
dövlətlər üzərində nəzarəti; ikincisi, xalqların başqa xalqlar 
üzərində nəzarəti. Təbii ki, burada böyük xalqların bir-
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birilərinə və onların kiçik xalqlara nəzarəti əsas götürülməlidir. 
Burada həmçinin, ən əsası dövlətlərin başqa dövlətlər üzərində 
nəzarəti məsələsi önəm kəsb etməlidir. Çünki xalqlar  yalnız öz 
dövlətləri vasitəsilə siyasətdə iştirak edirlər, siyasət 
formalaşdırırlar. Hakimiyyət də dövləti təmsil edən müəyyən 
hakim qrupun əlində olur və hakim qrup digər dövlətin hakim 
qrupu üzərində təsir və təzyiq imkanlarına malik olur. 
Hakimiyyət öz dövlətinin resurslarından və beynəlxalq 
çəkisindən istifadə edərək digər dövlətlərin hakimiyyətləri 
üzərində təsir imkanları əldə edir. Dünya düzəninin (burada 
böyük dövlətlərin idarəçilikl ərinin) başlıca mahiyyəti bir böyük 
xalqın və onun hakimiyyətinin digər xalqa məxsus olan 
sərvətlər, məkanlar, strateji obyektlər üzərində nüfuz əldə 
etməsindən ibarətdir. Nüfuz əldə etməyin, sərvətlərin 
mənimsənilməsində iştirak etməyin də öz yolları vardır. 
Müxtəlif metodlardan (kəskin və liberal metodlar) istifadə 
edilir. Dünya düzəninin formalaşmasında böyük xalqlar 
məskunlaşma areallarına fikir verirlər və özlərini nüvə hesab 
edirlər və dünyanın strateji regionlarına çıxış imkanları əldə 
etməyə çalışırlar ki, öz güclərini şaxələndirmə yolu ilə təmin 
edə bilsinlər. 

Dünya düzəninin formalaşmasında əldə mövcud olan 
imkanlardan səmərəli və cəld şəkildə istifadə etmək də əsas 
prioritetə çevrilir. Bu baxımdan hakimiyyətlərdən çevik 
reaksiyalar və cavab addımlarının tez atılması da tələb olunur. 
Rəqabət siyasətində təsir obyektinə münasibətdə çeviklik və 
ortaya çıxan problemlərin öz məqamında həll edilməsi böyük 
dövlətlərin xarici siyasətlərinə xas olan qayda və məzmundur. 
Dünya düzəni bu baxımdan siyasətin fəndgirlilik  
mahiyyətindən formalaşır və burada strategiya üçün 
taktikalardan istifadə üsullarının səmərəliliyi əsas hesab 
edilir. Bir növ siyasətdə “yaxşı oyun oynamaq” məharəti və 
qabiliyyəti, eləcə də istedadı tələb olunur.  
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Dünya düzəni zamanı dünya siyasətində, beynəlxalq 
aləmdə, dövlətlərarası münasibətlərdə əsas qərar qəbulunu və 
qərar icrasını təmin edən tərəflər yaranır. Məsələn, BMT TŞ-
nın daimi üzvləri böyük dövlətlərdirlər və onlar qlobal 
əhəmiyyət kəsb edən qərarların qəbul edilməsi funksiyasını 
həyata keçirirlər. Mühüm beynəlxalq sənədlərin 
depozitariləri  rolunda çıxış edirlər. Onların bu funksiyaları 
birbaşa və ya dolayı üsullarla dünyaya nəzarət prinsipini və 
piramidal əsasları müəyyən edir. Kiçik dövlətlər də öz 
üzərlərində böyük dövlətləri “hamilər” kimi görürlər. Məsələn, 
Ermənistan Cənubi Qafqazda həyata keçirdiyi işğalçılıq 
siyasətinin arxasında Rusiyanı bir hami kimi görür. Eləcə də 
Azərbaycan Türkiyəni öz yanında onu dəstəkləyən böyük bir 
regional güc mərkəzi kimi qəbul edir. 

Ümumiyyətlə, kiçik dövlət böyük dövlətin regional və 
qlobal və bundan irəli gələn milli (yəni xalqın, millətin 
maraqlarından irəli gələn) və dövlət (dövlətin maraqlarından 
ortaya çıxan. Dövlət maraqları elə əslində milli maraqların 
siyasiləşmiş institutudur) maraqlarını yayan elementlər, şəbəkə 
komponentləri rolunda çıxış edirlər. Məsələn, Azərbaycan 
regionda bir geosiyasi güc olaraq, Türkiyənin həm regional 
(Cənubi Qafqaz), həm transregional (Xəzər regionu və Rusiya 
ilə bağlayıcı tranzit mövqeyi), həm Türk dünyası, həm də dini 
cəhətdən –ümumiyyətlə isə, Türkiyənin milli, dövlət və dini 
maraqlarını coğrafi qurşaq üzrə yayan bir subyekt, şəbəkə 
komponenti kimi əhəmiyyət kəsb edir.  

Statistik göstəricilərə əsasən, ümumilikdə dünya 
sərvətlərinin və əmək resurslarının böyük əksəriyyəti böyük 
dövlətlərin (burada işçi qüvvələri, məsələn Çin, Hindistan, ABŞ 
və s. kimi ölkələrdə; təbii sərvətlər-yenə də böyük dövlətlərdən 
Rusiya, ABŞ, Almaniya və s. kimi ölkələrdə ; əmək texnologiya 
vasitələri- inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan böyük 
dövlətlərdə qərarlaşmışdır) ərazilərində və nufuz dairələri olan 
məkanlarda yerləşir. Dünya iqtisadiyyatının gücü də elə böyük 
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dövlətlərin iqtisadi sistemlərinə söykənir. Məsələn, ABŞ milli 
valyutası ümumdünya valyutası hesab edilir. “Avro” Avropa 
İttifaqı kimi böyük güc mərkəzinin valyutasıdır və s. Dünya 
ticarət sisteminin əsasları da böyük dövlətlərin iqtisadi 
sistemlərinə söykənir. Yük daşımaları və ticarət limanları və 
karqo vasitələri əsasən böyük dövlətlərin əllərindədir. Dünya 
okeanları, ticarət limanlarının əksəriyyəti, dünya ticarət 
mərkəzlərinin əksəriyyəti, istehsalat mərkəzləri, transmilli 
korporasiyalar, beynəlxalq valyuta mərkəzləri, fondları, eyni 
zamanda kosmik tədqiqatlar da daha çox böyük dövlətlərə 
məxsusdur. (Qeyd: beynəlxalq dəniz hüququna və beynəlxalq 
hava hüququna əsasən, açıq dənizlərdə-neytral sularda və 
açıq səmada (hər bir dövlət öz sərhədləri üzərindəki məkana 
sahibdir. Bu, həmin dövlətə aiddir. Lakin açıq dənizlər 
üzərində olan hava məkanları ümumi istifadə üçün nəzərdə 
tutulur) hər bir dövlət eyni iştirak hüququna malikdir. Lakin 
reallıq ondan ibarətdir ki, hər bir dövlətin geniş məkanlar 
üzrə yayıla bilən lazımi resursu yoxdur). Kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsalında və ticarətində də böyük dövlətlər əsas 
paya malikdirlər. Beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarının 
böyük əksəriyyəti də onların əllərində cəmləşibdir. Elmi-
tədqiqat mərkəzləri, ali məktəblər, laboratoriyalar, həmçinin 
yüksək səviyyəli səhiyyə müəssisələri və s. də böyük dövlətlərə 
məxsusdur. Bunun üçün xüsusi bir statistik məlumat gətirməyə 
ehtiyac yoxdur. Burada ümumi bir məntiq var: məsələn, 
Azərbaycan ərazisində becərilən taxılın miqdarı ilə Rusiya və 
yaxud da Kanada ərazisində becərilən taxılın miqdarı arasında 
böyük kəmiyyət fərqləri vardır. Bu, aydın bir məsələdir ki, 
ərazi amili və iqlim şərait, torpaq amili onun üzərində əkilən 
istənilən məhsulun miqdarı və səmərəliliyi üçün vacib şərtdir. 
Böyük dövlətlərin gücləri də məhz bu kriteriyalar, 
komponentlər əsasında formalaşır. Məhz böyük dövlətlər öz 
əllərində olan imkanlardan istifadə edərək böyük hərbi 
birləşmələr yaradırlar və təhlükəsizlik sistemləri quraşdırırlar 
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və özləri də mərkəzi, ətraf elementlərinə- saxlayıcı elementə 
çevrilirlər. Məsələn, NATO təşkilatının ABŞ olmadan öz 
fəaliyyətini davam etdirməsi bir qədər şübhə yaradar. Bu 
baxımdan dünyanın əsas hərbi gücünə, hərbi texnologiyasına 
da NATO-ya üzv olan böyük dövlətlər nəzarət edirlər. ABŞ-ın 
hərbi gücü dünyanın əksər regionlarında ABŞ-ın milli və 
dövlət maraqlarının qorunmasına xidmət edən mühüm 
təhlükəsizlik şəbəkəsi yaradıbdır. ABŞ politoloqu Maykl 
Parentinin məlumatına əsasən, dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində 
ABŞ-ın yeddi yüz ədəd hərbi bazası mövcuddur.1 ABŞ hərbi 
büdcəyə ümumi Avropa ölkələrinin birləşmiş hərbi 
büdcələrindən də çox pul xərcləyir.2  

 
İqtisadi sahədə böyük dövlətlərə aid olan bəzi statistik 

göstəricil əri  qeyd etmək olar: Dünya Bankının məlumatına 
əsasən, iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə, Çin 7,4 faizlə (2012-
ci ilin üçüncü rübünün məlumatı) dünyada ilk yeri 
tutmuşdur. İkinci yerdə Hindistan (5,5 faiz), üçüncü yerdə 
Avstraliya (3,7 faiz) olmuşdur. Sonrakı yerləri Kanada (2,5 
faiz), ABŞ (2,3 faiz), Almaniya (0,4 faiz), Fransa (0,15 faiz), 
Yaponiya (0,1 faiz) bölüşmüşlər. Dünya Bankının məlumatına 
əsasən, ümumdaxili məhsulun həcminə görə (GDP-Gross 
Domestic Produce) ən böyük iqtisadiyyat yenə də ABŞ-a 
məxsusdur. Lakin ehtimal olunur ki, təqribən 2050-ci illərdə 
iqtisadi inkişaf tempinə görə Çin ABŞ-ı keçə bilər.3  

2011-ci ilin ümumdaxili məhsulun artmasının illik 
göstəricilərinin faizinə görə (Annual percentage growth rate 
of GDP), güc mərkəzləri olan dövlətlərin statistik rəqəmləri 
bunlardan ibarətdir: Çin (9,3 faiz), Argentina (8,9) faiz, 
Türkiyə (8,5 faiz), Hindistan (6,9 faiz), Səudiyyə Ərəbistanı 

                                                 
1 Россия. Телеканал РЕН ТВ «Территория заблуждений». 27.11.2012. 
2 Телеканал РЕН ТВ «Территория заблуждений». 27.11.2012. 
3 GDP Growth Rates, List by Country. 
http://www.tradingeconomics.com/gdp-growth-rates-list by-country 
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(6,8 faiz), Rusiya (4,3) faiz, Meksika (3,9 faiz), Filippin (3,7 
faiz), Cənubi Koreya (3,6 faiz), Almaniya (3,0 faiz), Braziliya 
(2,7 faiz), Pakistan (2,4 faiz), Avstraliya (1,8 faiz), Misir (1,8 
faiz), ABŞ (1,7 faiz), Fransa (1,7 faiz), İspaniya (0,7 faiz). 
Dünya iqtisadi böhranından sonra inkişaf etmiş dövlətlərin 
iqtisadi inkişaf templəri çox zəifl əmişdir. Məsələn, 2011-ci ildə 
Yaponiyada 0,7 faiz geriləmə olmuşdur. ABŞ-ın özündə 2008-
ci ildə (0,4 faiz) və 2009-cu (3,5 faiz) ildə geriləmə olmuşdur. 
Çində 2007-ci ildə 14,2 faiz artım olmuşdursa, bu artımın 
səviyyəsi 2009-cü ildə 9,2 faizə düşmüşdür. Misirdə 2008-ci 
ildə artım səviyyəsi 7,2 faiz olmuşdursa, 2011-ci ildə bu rəqəm 
1,8 faizə düşmüşdür. 2009-cu ildə Rusiyada 7,8 faiz, 
Meksikada 6,2 faiz, Yaponiyada 5,5 faiz, Almaniyada 5,1 faiz, 
Birləşmiş Krallıqda 4,4 faiz, İspaniyada 3,7 faiz, Fransada 3,1 
faiz iqtisadi geriləmə mövcud olmuşdur.1  

Böyük dövlətlərin bəzi iqtisadi göstəriciləri: Sentrifuqal 
(qarışıq maddələrdən ibarət olan) şəkər  istehsalına görə, 
dünyada Braziliya, Hindistan, Avropa İttifaqı, Çin, Tayland, 
ABŞ, Meksika, Rusiya, Avstraliya, Pakistan kimi ölkələr 
qabaqdadır.2  

Üyüdülmüş düyü istehsalına (Milled Rice Production) 
görə, Çin, Hindistan, İndoneziya, Banqladeş, Vyetnam, 
Tayland, Filippin, Birma (Myanmar), Braziliya, Yaponiya, 
Pakistan, ABŞ, Misir kimi ölkələr qabaqdadırlar.3 

                                                 
1 GDP growth (annual %). 
http://data.worldbank.org/indicators/NY.GDP.MKTP.KD.ZG. 
2 Centrifugal Suqar Production by Country in 1000 MT. Growth Rate. 
Source: United States Department of Agriculture. 
http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=centrifugal 
sugar&graph=production/   
3 Milled Rice Production by country in 1000 MT. United States Department 
of Agriculture. 
http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=milled-
rice&graph=production. 
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Beynəlxalq Polad Assosiasiyasının məlumatına əsasən, 
2012-ci ilin sentyabr ayında xam metal artımı 2011-ci ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə təqribən eyni olmuşdur. 2012-ci 
ilin doqquz ayının göstəriciləri il ə 2011-ci ilin doqquz ayının 
göstəriciləri arasında kəskin fərq olmamışıdır. Əvvəlki ill ə 
müqayisədə 2012-ci ildə yalnız 0,6 faiz yüksək göstərici 
olmuşdur. Sentyabr ayında Almaniyada istehsal 2,2 faiz 
(doqquz ayın göstəricisinə əsasən isə 4,9 faiz aşağı) aşağı 
olmuşdur, İtaliyada həmin ay üçün 7,8 faiz (doqquz ayın 
göstəricisinə görə isə 2,6 faiz aşağı) aşağı düşmüşdür. Fransada 
isə düşmə göstəricisi sentyabr ayı üçün 3 faiz (doqquz ayın 
göstəricisi isə 1,1 faiz) olmuşdur. İspaniyada sentyabr ayında 
10,6 faiz (doqquz ayın göstəricilərinə görə-11,8 faiz), Birləşmiş 
Krallıqda müvafiq ay üçün 1,5 faiz (doqquz ay üçün isə 2 faiz) 
geriləmə olmuşdur. Avropanın 28 ölkəsinin avtomobil 
istehsalının göstəriciləri 2011-ci ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 2012-ci ilin sentyabr ayı üçün 11 faiz aşağı 
olmuşdur. 2012-ci ilin doqquz ayında isə ümumi göstərici 7,2 
faiz aşağı düşmüşdür. Almaniyada -doqquz ay üçün 1,8 faiz, 
Fransada-doqquz ay üçün 13,8 faiz, B.Britaniyada-doqquz ay 
üçün 4,3 faiz, İtaliyada-doqquz ay üçün 20,5 faiz, İspaniyada 
isə-doqquz ay üçün 11 faiz geriləmə olmuşdur. Lakin 
Türkiy ədə xam metal istehsalı sentyabr ayında 1,9 faiz 
artmışdır. İlin müvafiq dövrünə qədər isə 8,4 faiz artım 
müşahidə edilmişdir. Rusiyada Sentyabr ayında 15 faiz artım 
olmuşdur. Doqquz aya görə isə artımın səviyəsi 4,3 faiz 
olmuşdur. Ukrayna və Qazaxıstanda isə azalmalar müşahidə 
olunmuşdur. Çinin xam metal ixracatında artım (10 faiz) 
nəzərə çarpmışdır. Çin, Hindistan, Cənubi Koreya və Tayvanda 
da artım olmuşdur. Çində sentyabr ayında artım 0,6 olmuş, 
doqquz ay üçün isə 1,7 faizi göstərmişdir. Qlobal həcmdə 
metal istehsalının 47 faizi Çinin payına düşür. Yaponiyada 
az artım olmuşdur-doqquz ay üçün cəmi 0,4 faiz. Cənubi 
Koreyada artım son doqquz ay üçün 3 faiz təşkil etmişdir. ABŞ 
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da doqquz ayın artımı -5,3 faiz, Kanadada-4,9 faiz təşkil 
etmişdir. Meksikada isə azalma-doqquz ay üçün 2,5 faiz 
olmuşdur. Braziliya və Argentinada da azalmalar müşahidə 
edilmişdir.1  

Dünya siyasəti cərəyanını formalaşdıran əksər müsbət və 
mənfi elementlər məhz böyük dövlətlərin siyasətlərinin tərkibi 
olur. Dünya siyasətinin böyük elementləri, böyük əraziləri 
böyük dövlətlərin, nəhənglərin əllərində cəmləşibdir. Əmək 
ehtiyatları və əmək resurslarının böyük həcmi də onlara 
məxsusdur. Mədəniyyət, incəsənət, idman və digər bu kimi 
hadisələr, vasitələr də böyük dövlətlərin əllərindədir. Məsələn, 
hər dörd ildən bir keçirilən olimpiadalarda ən çox medalları 
ABŞ, Çin, Rusiya, Böyük Britaniya və s. kimi böyük dövlətlər 
qazanırlar. (ABŞ və Çin 2012-ci ilin “London 
Olimpiadası”nda birinci v ə ikinci yerl əri qazandılar. 
İdman yarışlarında qələbə də dövlətin beynəlxalq aləmdəki 
nüfuzunu əks etdirir).  Bu baxımdan da böyük dövlətlər 
(məsələn, “Böyük səkkizlər” formatının, “Böyük iyirmilər” 
formatının üzvü olan ölkələr) ixtiyarlarında olan vasitələrdən, 
mənbələrdən və əllərindəki imkanlardan istifadə edərək böyük 
siyasət cərəyanları yaradırlar. (Qeyd: Rusiya 1997-ci ildə 
“Böyük yeddil ər” formatının üzvü oldu. N əticədə format 
“Böyük səkkizl ər” adlanmağa başladı). Böyük dövlətlər 
(nəhənglər) başlıca olaraq istifadə üsullarını da təşkil edirlər. 
Vasitələr və onlardan istifadə üsulları, qaydaları da daha çox 
böyük dövlətlərə məxsusdur. Buradan bir daha belə bir prinsip 
müəyyən olunur ki, güc tərəfi oyunları, taktikanı və 
strategiyanı müəyyənləşdirir.  

Qeyd: beynəlxalq düzən nəzəri –burada normanın 
mövcudluğu, və təcrübi-burada imkanlardan asılı olaraq 
normalara əməl edilməsi səviyyəsi və dərəcəsi, 

                                                 
1 World Steel Production Report. ISSB Monthly World Steel Production 
Review. World Steel Review, November 2012. 
http://www.steelonthenet.com/production.html.  
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gerçəklikl ərdən formalaşan bir formadır v ə məzmundur. 
Gerçəklik m əsələsi həm də dövlətlərin imkanlarına, 
əllərind əki resursların miqyasına, resursların bu baxımdan 
kəmiyyət və keyfiyyətinə bağlıdır. Böyük resursları olan 
dövlət bəzi hallarda qaydalara əməl etməməyə başlayır. 
Burada beynəlxalq hüquq normalarının yaranması və 
mövcud normalara əməl edilməsi bir nəzəri m əsələdir, - 
idealizmdir, həm də realizmdir və liberalizmdir. 
İdealizmdir- ona görə ki, burada baxışlara əsasən hər bir 
dövlət qaydalara əməl etməyə borcludur. Qaydalarda 
harmonik ədalət var. Realizmdir –on görə ki, qaydalar 
olmasa dövlətlər arasında çaxnaşmalar yaranar ki, bu da 
xaosa gətirib çıxarar. Real t ənzimləmənin əsasında 
istiqamətverici və tənzimləyici vasitələr kimi normalar çıxı ş 
edir. Liberalizmdir-ona gör ə ki, əməllərə yanaşmalar 
yumşaqdır. Burada həm də ona görə yumşaqdır ki, qorxu 
var: müharib ələr və itkil ər qorxusu var; inki şafdan geri 
qalmaq və mövcudluğu itirm ək qorxusu var. Bu qorxudan, 
eləcə də böyümək istəklərind ən, irəli gələrək qaydaların 
olması və ona yumşaq yanaşmalar vərdi şlərinin v ə 
əməllərinin olması dövlətlər üçün çox sərf əlidir. 
Müharib ələr yolu il ə təsir imkanları qazanmaq əlverişsiz 
bir variantdır. Beyn əlxalq düzən nəzəriyy ədən və real 
gerçəklikl ərdən ortaya çıxan bir təzahürdür. Beynəlxalq 
münasibətlər çox geniş bir anlayışdır, beynəlxalq hüquq 
beynəlxalq münasibətlərin r əsmi tənzimlənməsinin 
əsaslarıdır. Dövlətin gücü beynəlxalq hüququ poza bilir ki, 
bu da beynəlxalq münasibətlərin beynəlxalq hüquqdan 
genişliyini göstərir. Dövl ətin reallığa söykənən maraqları 
qaydaları pozmaq üçün zəmin yaradır. Lakin yüks ək 
ədalətə, idealizmə və humanizmə əsasən, bəşəri d əyərl əri 
əldə rəhbər tutaraq, hesab etmək olar ki, beynəlxalq 
münasibətlər elə beynəlxalq hüququn özüdür ki, 
beynəlxalq hüquq burada münasibətlərin bütün 
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strukturlarını ç ərçivəyə salır, onu tənzimləyir. Beynəlxalq 
hüquq beynəlxalq münasibətləri t ənzim edən vasitədir, 
burada həm də əsas mexanizmdir, nəzəri sistemdir. 
Dövlətlər öz aralarında olan münasibətləri h əm ikit ərəfli, 
həm çoxtərəfli formatda (çoxtərəfli qaydada danışıqların 
aparılması), həm də çoxtərəfli formatın əsasını təşkil edən 
təşkilatların, birlikl ərin, qrupların, forumların, 
konfransların, konqreslərin v ə s. kimi çoxtərəfli 
yığıncaqların əsaslarını beynəlxalq hüquqla tənzimləyirl ər. 
Dövlətlərin ədalətli davranması onun yüksək etikaya malik 
olmasını da onun beynəlxalq hüquqa əməl etməsi kimi 
qəbul etmək lazımdır. Bu gün demək olar ki, idealizm və 
liberal-realizm siyasətinin gerçəkləşməsində nəzəri baza 
kimi əhəmiyyət kəsb edir. Vahid nəzəri strukturun h ərəkət 
məzmununu müəyyən edir. Çalışılır ki, g ələcək inki şaf 
trayektoriyası da liberal-realizm üzərind ə formalaşsın. Bu 
günkü Avropa liberal-idealizmin siyasətə tətbiqin ə 
üstünlük verir v ə ümumregionun tarazlı qaydada 
inki şafına çalışır. Bu nəzəri konsepsiyanı qoruyub 
saxlamaq və inki şaf etdirmək məqsədilə çoxtərəfli 
potensialdan istifadə edilir. H ətta 2012-ci ilin “Nobel” sülh 
mükafatı da Avropa Birliyin ə təqdim edildi. Avropa bütün 
istiqamətlərdən istifadə edərək özünün dəyərl ərini 
qorumağa can atır. Lakin Avropanın qarşısında XXI əsrin 
ikinci yarısı və sonrakı əsrlərdə duran başlıca problem 
onun vahidlyinin itirilm əsi və slavyanların təkrar olaraq 
Rusiya ətrafında cəmlənməsi ola bilər. Bu, bir ehtimaldır, 
siyasətin dəyişkənliyind ən hadisələr başqa cürə də cərəyan 
edə bilər. Avropa regionunun inteqrasiyası digər 
regionlardan olduqca çətin bir formada ba ş verir. Çünki 
burada dövlətlər üzərind ə yeni bir dövlətin qurulması 
prosesləri baş verir. Ona görə də milli dövl ətlərin bütün 
strukturları arasında uy ğunlaşdırılma və koordinasiya 
olunma prosesləri h əyata keçirilməsinin zəruriliyi meydana 
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gəlir. Ümumavropa büdcəsinin formalaşşdırılmasında da 
böyük fikir ayrılıqları ya şanır. Regionun 
inteqrasiyasındakı çətinlik h əm də ondan ibarətdir ki, 
subyektlər arasında inkişaf fərql əri vardır ki, bu da 
uyğunsuzluğun meydana gəlməsini zəruri edir. Kasıb 
Avropa dövlətləri zəngin dövlətlər üçün “onur ğaya güc 
düşdüyü və bel sütununu əyən qarın” rolunda çıxı ş edirlər. 
Bu baxımdan da qarşıya qoyulan məqsədlə imkanlar 
arasında fərq meydana gəlir. Avropada mövcud olan güc 
fərql ərind ən də məhz inteqrasiya proseslərind ə “siyasi 
heliosentrizm” prinsipini ortaya çıxarır v ə güclü dövlətlər 
ətrafında birl əşməni zəruri edir .  

Təbii ki, böyük xalqlar da böyük dövlətləri yaradıblar. 
Böyük dövlətlər dünyanın başlıca miqrasiya siyasətini həyata 
keçirirlər və kiçik və kasıb ölkələrdən vətəndaşlar da başlıca 
olaraq iş yerləri əldə etmək üçün böyük dövlətlərə, iqtisadiyyat 
mərkəzlərinə axışırlar. Rusiyanı-ondakı ərazi böyüklüyünə 
və resurs zənginliyin ə görə, mövcud və gələcək 
miqrasiyanın böyük mərk əzi hesab etmək olar. 
Ümumiyyətlə, böyük dövlətlər öz iştirakları ilə dünyanın 
böyük siyasətini yaradır və istiqamətlərini də müəyyən edirlər. 
Güclü nəhənglər dünya siyasətinin ağırlıq mərkəzləri 
olduqlarından dünyanın siyasi xəritəsini formalaşdırırlar və 
dünyanın siyasi mənzərəsinin palitrasını yaradırlar. Dünya 
siyasəti cərəyanlarının dalğalanmalarını təşkil etmək funksiyası 
da daha çox onlara məxsus olur. Məxsus olduqları böyük 
dövlətlərə görə dünya xalqları da dünya siyasəti müstəvisində 
öndə olurlar və özlərində böyük mədəniyyət nümunələrini 
yaradırlar və əks etdirirlər. Böyük dövlətlər düna üzərlərində 
öz nəzarətlərini mədəniyyətləri il ə də təbliğ edirlər. Bu gün 
dünyada həm də vahid dünya mədəniyyəti formalaşır. Rusiya 
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hesab edir ki, bu mədəniyyət ABŞ mədəniyyətinin ekspansiyası 
ilə baş verir.1  

Böyük xalqların dilləri də beynəlxalq əhəmiyyətli dil ə 
(fransız və ingilis dilləri, ispan və rus dilləri, ərəb və türk 
dilləri) çevrilir. Böyük xalqlar özlərinin daxillərinə kiçik 
xalqları qəbul edirlər və öz içərilərində həmin xalqların 
mədəniyyətlərini qarışıq tərkibdə edirlər. Böyük xalqlar həm də 
çalışırlar ki, öz dillərini daha çox kiçik xalqlara öyrətsinlər. 
Məsələn, Rusiya baş naziri Dmitri Medvedyev 03 noyabr 
2012-ci ildəki çıxışında bildirirdi ki, onlar rus dilini yaymaqda 
maraqlıdırlar. Dünyada rus mədəniyyətini möhkəmləndirmək 
dövlətin başlıca məqsədidir. Bunun üçün rus dilində 
ədəbiyyatları genişləndirmək lazımdır. Rus icmalarını, rus 
dilində danışanları dəstəkləmək lazımdır. «ОРТ-1» telekanalı, 
«Время» xəbərl ər proqramı. 03.11.2012. Bütün bunların hamısı 
strategiya və taktikadır, idarəçilikdir, idarəetmə üsuludur və 
dünya düzənini formalaşdıran vasitələrdir. Dünya düzəni həm 
dövlətlərin ümumdünya siyasət xərit əsində yan-yana 
düzülüşdür, düzülüş qaydasıdır, formasıdır, həm də 
iyerarxik əsaslarla idarəetmənin əsaslarıdır. Dünyanın zamanla 
əlaqədar olaraq idarəolunması strategiyaları müəyyən olunur və 
taktikalar tətbiq edilir. Zaman da şəraitdən asılı olur və ehtiyac 
yarandıqda böyük dövlətlər ümumnəzarət sistemlərini 
möhkəmlədirlər.  

Dünya dövlətlərinin və xalqlarının qarşılıqlı münasibətləri 
forma mexanizm və sistem baxımından daima formalaşan və 
daxilən zənginləşən bir strukturdur. Dünya siyasəti sistemində 
əsasən əksər böyük dövlətlərin gücləri zaman trayektoriyasında 
dəyişən xassələrə və göstəricilər baxımından dəyişən 
cədvəllərə malik olur. Bu, onların aylıq, rüblük və ya da illik 
iqtisadi inkişaf səviyyələri il ə əlaqədardır. İqtisadi inkişafı 

                                                 
1 Афанасьев В.В., Соколов Ю.В. А94. Политическая структура мира. 
Сборник научных статей./ В.В Афанасьев., Ю.В. Соколов.-М.; 
«Канон+»РООН «Реабилитация», 2010.-320 с., səh. 13. 
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şərtləndirən istehsal və xidmət sistemlərində olan elementlərin 
hərəkət şəraitləri və xassələri dəyişir. Məsələn, müəyyən bir 
zamanda əgər bir dövlət ümumi göstəricilərin yekun nəticələri 
baxımından güclüdürsə, ola bilər ki, bir müddətdən sonra 
həmin güclü dövlət öz yerini başqa bir dövlətə vermiş olsun. 
Cədvəllərdə yerdəyişmələrin mövcudluğu da siyasətin 
dəyişkən xüsusiyyətlərin ə əsaslanır. Siyasətin dəyişkənliyi 
onun tərkib hissələrinin, komponentlərin h ərəkət 
xüsusiyyətləri il ə əlaqədar olur.  Məsələn, dünya 
iqtisadiyyatında Yaponiya və Çin arasında ikinci olmaq 
uğrunda mübarizə baş verir. Məlumdur ki, onlardan hansı 
gələcəkdə daha yüksək iqtisadi göstəriciyə sahib olacaqsa, 
ikinci yeri də o qazanacaqdır.  

Dünya siyasəti sistemi elə qurulub ki, indiki zamanda 
nəzarətsiz, diqqətdən kənarda qalan məkanlar və dövlətlər 
demək olar ki, yoxdur. Nəzarət sistemləri elə formalaşıb ki, bir 
böyük dövlətin baza olaraq nəzarətindən çıxan istənilən bir 
dövlət təbii olaraq “siyasi heliosentrizm” prinsipinə müvafiq 
olaraq digər böyük dövlətin nəzarəti altına keçir. Dünya ərazisi 
siyasi baxımdan maraq dairələrinə bölünübdür. Dünya siyasəti 
bu baxımdan da əldən-ələ keçən məkanlarla müşahidə edilən 
hərəkət mənzərəsindən ibarət olur. Dövlətlər bir “siyasi 
günəş”in nəzarətindən çıxdıqda, o biri “siyasi günəş”in 
orbitinə, nəzarəti əhatəsinə daxil olurlar. Məsələn, ikiqütblü 
dünya çökdükdən, iki arenalı təhlükəsizlik sahələrinin biri 
süquta uğradıqdan sonra dünyada ABŞ-ın təsir dairələri 
genişləndi. NATO-nun əhatə məkanı böyüdü. Avropa 
İttifaqının əraziləri böyüdü. Digər tərəfdən belə izah etmək olar 
ki, ola bilər ki, müəyyən bir ərazidə yerləşən bir dövlət bir 
məkanda və ya bir dövlət üzərində müəyyən zaman 
çərçivəsində üstünlüyə malik olsun, nəzarəti öz üzərinə 
götürsün, ola da bilər ki, bir müddətdən sonra bir böyük 
dövlətin təsir dairələri, məkanları digər dövlətin əlinə keçsin. 
Məsələn, Faşist Almaniyasının və millitarist Yaponiyanın II 
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Dünya müharibəsində işğal etdikləri ərazilər, müharibədən 
sonra əsasən SSRİ, ABŞ və Böyük Britaniyanın nəzarətinə 
keçmiş oldu. Almaniya özü iki hissəyə bölündü. ABŞ-ın İkinci 
Dünya müharibəsindən sonra Böyük Britaniya ilə yaxın 
müttəfiq olmaqdan başqa çarəsi qalmamışdır. Spaykmen hesab 
edirdi ki, Almaniya və Yaponiya üzərində qələbə bu iki dövlətə 
Avrasiyanın əsas güc mərkəzləri üzərində nəzarəti təmin etmək 
imkanı verirdi.1  

 ABŞ Avropa üzərində nəzarəti ələ keçirdi, SSRİ də demək 
olar ki, Şərqi Avropanı tutdu. Amerika kapitanı ( admiral ) 
Alfred Mehen (1840-1914) Amerikanın dünya nəhəngi olmalı 
olduğu barədə yazırdı və bunun yolları içərisində Amerikanın 
dəniz nəhəngi olan Britaniya ilə fəal əməkdaşlığının vacibliyini 
göstərirdi. Digər tərəfdən də Almaniyanın dəniz iddialarına 
mane olmağın vacibliyini qeyd edirdi. Yaponiyanın Sakit 
okeanda ekspansiyasını həssaslıqla izləməsini yazırdı və qeyd 
edirdi ki, ona qarşı çıxmaq lazımdır. Digər bir yol isə ondan 
ibarət idi ki, Asiya xalqlarına münasibətdə avropalılarla birgə 
hərəkətləri koordinasiya etmək lazımdır. Amerikanın iqtisadi, 
siyasi, strateji və ideoloji aspektlərdə dünyada aparıcı 
mövqeyini yaratmaq üçün Avrasiyanın kontinental dövlətləri 
olan Rusiya və Çindən, eyni zamanda Almaniyadan gələn 
təhlükələrin qarşısını almaq lazımdır.2 Onu da qeyd etmək olar 
ki, müharibədən sonra müstəqil dövlətlərin sayı da artdı. Çoxlu 
xalqlar müstəqillik əldə etdilər. Məsələn, Hindistan və Pakistan 
müstəqil dövlətlərə çevrildilər. Koreya iki hissəyə bölündü. 
Digər bir misal olaraq qeyd etmək olar ki, I Dünya 
müharibəsinin nəticəsi olaraq Osmanlı imperiyasının 
məğlubiyyəti il ə onun işğalı altında olmuş ərazilərin bir çoxu 

                                                 
1 Гаджиев К.С. Г13 Введение в геополитику. Изд.2-е, доп. и перераб.: 
Учебник для вузов.-М.: Логос, 2002.-432 с., 20-21.  
2 Н.А.Нартов. Геополитика: Учебник для вузов/Под. ред. проф. 
В.И.Староверова.-2-е изд., перераб. И.доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 
Единство, 2002.-439с., səh. 69.  
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müstəqillik əldə etdi, eləcə də bir çoxları İngiltərə və Fransanın 
nəzarəti altına keçdilər. Rus-Türk müharibələrində də Türkiyə 
çox yerləri itirdi. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki, dünya 
münasibətlərinin təbəqəli, iyerarxik əsasları beynəlxalq 
münasibətlər sisteminin tərkibini rəngarəng etmişdir ki, bu 
rəngarəngliyi də maraqları daşıyan dövlətlərin ərazi 
ölçülərinin, güclərinin fərqli olmaları əsaslandırmışdır. Qeyd 
edildiyi kimi, beynəlxalq münasibətlərdə dövlətlərin iştirak 
səviyyələri onların gücləri il ə əlaqədar olur və göstərdikləri 
təsirlər və təzyiqlər  də onların hərəkətlərindən asılı olur. 
Məsələn, İraq və Əfqanıstan əməliyyatlarında ABŞ-ın və digər 
koalisiya qüvvələrinin təsirləri və təzyiqləri, eləcə də hərbi 
əməliyyatları bu İraq və Əfqanıstanı məğlub edərək, ABŞ-ın 
təsirləri altına saldı. (Qeyd: ABŞ-a qarşı İraqın vahid ordusu 
döyüşdü. Əfqanıstanda isə belə vahid ordu barəsində söhbət 
etmək olmazdı. Əfqanıstan ayrı-ayrı qrupların əlində idi. ABŞ 
əsgərlərinə qarşı döyüşlər də pərakəndə xarakter daşıyırdı). 
Təsirlər və təzyiqlərin də səviyyəsi onların maraqları, real 
imkanlar və şəraitlərlə bağlı olur. Eyni zamanda dövlətlərin 
beynəlxalq münasibətlərdə hərəkətləri də onların etik 
davranışlarından asılı olur. Elə dövlətlər olur ki, çalışırlar ki, 
beynəlxalq ictimaiyyətə və digər dövlətlərə və xalqlara qarşı 
humanist mövqe nümayiş etdirsinlər; beynəlxalq baza hüquqa, 
əsas qaydalara əməl etsinlər; ümumiyyətlə, ədalət prinsipini 
əllərində rəhbər tutsunlar; iki və ya çoxtərəfli əsaslarla normal 
və sabit əlaqələr yaratsınlar. Məsələn, politoloq Z.Bjezinskiyə 
görə, Amerika siyasətinin qəti məqsədi xeyirxahlığa 
söykənməlidir və yüksək olmalıdır: insanlığın fundamental 
maraqları və uzunmüddətli tendensiyalarına müvafiq olaraq 
beynəlxalq ictimaiyyətdə əməkdaşlığa həqiqi hazırlığı təşkil 
etmək lazımdır.1  

                                                 
1 Бжезинский З. Б 58 Великая шахматная доска. Господство Америки и 
его геостратегические императивы.- М.: Междунар. Отношения, 2002.-
256 с., səh. 12. 
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Dünya düzəninin formalaşmasında başlıca olaraq bütün 
xalqlar və dövlətlər, iştirak edirlər. Dünya siyasətinə bütün 
subyektlər cəlb olunurlar. Bu, onların istək və iradələrindən, 
eyni zamanda ortaya çıxan zərurətdən asılı olur, həm də daxili 
tələbatlardan irəli gəlir. Eləcə də nəzərə alsaq ki, dövlətin xarici 
siyasət funksiyası olmasa, daxilən mövcudluğu ola bilməz, 
onda onların beynəlxalq münasibətlər sistemlərində məcburi 
iştiraklarını başa düşmək olar. Dövlət elə bir siyasət təsisatıdır 
ki, bu obyekt və subyekt yalnız daxili və xarici enerji 
mübadiləsində özünün mövcudluğunu və gücünü təmin edə 
bilər. Dövlətin daxili siyasəti onun xarici siyasəti il ə bağlıdır və 
əslində xarici siyasət dövlətin daxilinə xidmət edir. Yəni daxili 
siyasət əsas nüvə, mərkəz hesab edilməlidir. Bu baxımdan da 
daxili və xarici zərurət dünya siyasəti sisteminin tərkib 
strukturunun rəngarəngliyini şərtləndirir. Dövlət fəaliyyət 
sistemini daxili və xarici aktlardan formalaşdırır. Ümumdünya 
siyasəti müstəvisi, məkanı ayrı-ayrı dövlətlərdən və onların 
həyata keçirdikləri aktlardan, hərəkətlərdən, siyasətdən ibarət 
olduğundan, ümumdünya siyasəti strukturunun  
formalaşmasında, sistemin yaranmasında da bütün dövlətlər 
iştirak edirlər və hər bir dövlətin öz gücü mövcud olur. 
Dövlətin gücü həm daxili resurslardan formalaşır, həm də 
xarici əlaqələrdən və əlaqələrin predmeti olan vasitələrdən və 
obyektlərdən, onların hərəkətə gətirilməsindən meydana gəlir. 
Xarici siyasətin obyektləri, sahələri və istiqamətləri cəmi nə 
qədər çox olarsa, dövlətin gücü də bir o qədər çox olar və 
beynəlxalq aləmdə idarəetmə və nəzarətetmə subyektinə 
çevrilər. Ən əsası isə ondan ibarət olur ki, dövlət hakimiyyəti 
xarici və daxili gücü sintez edir, balanslaşdırır və hər iki 
istiqamət arasında təbii bağlılıq və harmoniya yarada bilir. 
Dövlət dünya siyasəti cərəyanlarına sintez olunmuş formada 
qoşulur və bundan da istifadə edir. Ümumdünya siyasətinin 
gücü, bu baxımdan ümumgüc bütün dövlətlərin güclərindən 
ibarət olur, eləcə də hər bir dövlət ümumdünya siyasəti 
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sistemindən faydalanır. İştirak qarşılıqlı mübadilə şəraitində 
həyata keçirilir. Ümumdünya siyasəti başlıca olaraq 
ümumsərvətlərin bölgüsü prinsipinə əsaslanır və 
ümumsərvətlər əsas etibarilə dövlətlərin güclərinə görə bölünür 
və hər bir dövlət müvafiq paya malik olur. Məsələn, Hindistan 
dünyada ən çox düyü və çay yarpaqları istehsal edən 
ölkələrdən biri olduğuna görə bu məhsulların beynəlxalq 
ticarətində də böyük təsirə malik olur. OPEC ölkələrindən 
Səudiyyə Ərəbistanı dünyada ən çox neft ixrac etdiyindən, ölkə 
bu siyasətdə də böyük təsirlərə malik olur. (Qeyd: Neft İxrac 
Edən ölkələr Təşkilatı OPEC -The Organization of the 
Petroleum Exporting Countries- daimi fəaliyyət göstərən 
hökumətlərarası təşkilatdır. 1960-cı il sentyabr ayının 10-14-
də İran, İraq, Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı və Venesuela 
tərəfindən Bağdad konfransında yaradılıb. Beş təsisçi 
dövlətdən sonra bu təşkilata daha doqquz dövlət qoşulub: 
Qətər (1961), İndoneziya (1962), Liviya Ərəb Sosialist 
Cəmahiriyyəsi (1962), Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (1967), 
Əlcəzair (1969), Nigeriya (1971), Ekvador (1973-1992), 
Qabon (1975-1994) və Anqola. Təşkilatın baş ofisi birinci beş 
illik f əaliyyət dövründə İsveçrənin Cenevrə şəhərində 
yerləşmişdir. 1965-ci ildə isə Avstriyanın paytaxtı Vyana 
şəhərinə köçürüldü “Yeddi bacılar” adlanan beynəlxalq 
şirkətlər tərəfindən beynəlxalq neft bazarına dominantlıq 
həyata keçirilirdi). Rusiya (məsələn, raketdaşıyıcı layihəsi olan 
“Proton”) və ABŞ kosmik sahələrdə (NASA Kosmik 
Agentliyi) dominant mövqeyə malikdirlər. Bölgü özü də təbii 
olaraq iştirak səviyyəsindən ortaya çıxır. Bu baxımdan da 
beynəlxalq münasibətlər sistemi ayrı-ayrı sahələr üzrə və 
iştirakçıların güclərinə görə müxtəlif t əbəqələrdən təşkil edilir.  

Ümumdünya siyasəti, xüsusilə beynəlxalq münasibətlər 
sistemi elə qurulub ki, burada hər bir dövlət müvafiq qaydalar 
və normalar əsasında sistemdə iştirak edir. Hər bir dövlətin 
iştirak gücü onun öz gücünə bağlı olur. Dövlətlərin bərabər 
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hüquqlara malik olması, münasibətlər və əlaqələr 
sistemlərində, yaratdıqları beynəlxalq təşkilatlarda bərabər 
əsaslarla təmsil olunmaları onların ümumi əsaslarla, ümumi 
forma etibarilə bərabər olmalarını müəyyənləşdirir. Ümum 
qaydalar hər bir dövlət üçün şamil edilir. Lakin bununla yanaşı, 
hesab etmək olar ki, dövlətlərin hər biri ümumdünya 
siyasətində eyni çəki il ə iştirak edə bilməz və bu, sistemin 
qeyri-rəngarəngliyinə gətirib çıxara bilər və piramidal struktur 
əvəzinə dağınıq formalı bir vahidlik yaranar. Ümumi 
münasibətlər və əlaqələr sisteminin baza elementləri və digər 
elementlər, böyük və kiçik elementləri, fərqli ölçülü 
subyektləri, ünsürləri prinsipi heçə enər. Qaydalar ümumi olsa 
da iştirak çəkisi eyni deyil. Məsələn, kiçik bir dövlət ərazisi 
çox böyük olan bir dövlətlə eyni səviyyədə, həcmdə taxıl, 
düyü, şəkər çuğunduru və digər kənd təsərrüfatı məhsulları 
istehsal etmək iqtidarında ola bilməz. Düzdür, ola bilər ki, bir 
kiçik dövlətdə istehsal olunan hər hansısa bir məhsul ölkənin 
öz daxili tələbatını ödəyə bilsin, lakin eyni məhsulu istehsal 
edən böyük dövlət isə öz daxili tələbatını ödəyə bilməsin. Bu o 
demək deyil ki, burada kiçik dövlət beynəlxalq münasibətlərdə 
o böyük dövlətdən güclüdür. Beynəlxalq münasibətlərdə 
güclü dövlət statusunu yaradan komponentlər kompleks 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki, 
beynəlxalq münasibətlər sisteminin formalaşmasında əsas 
etibarilə böyük güc mərkəzləri baza subyektləri rolunu 
oynayırlar. Dövlətlərin baza subyektləri rolunu oynaması 
prinsipləri həm də onunla əsaslana bilir ki, böyük dövlətlər 
böyük gücə malikdir və böyük güc də öz ətrafına kiçik gücü 
cəlb edə bilir. Böyük gücün formalaşması da tərkiblərdən, kiçik 
elementlərdən ibarət olur. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki, 
beynəlxalq münasibətlər sistemində aparıcı güc elementləri 
hesab edilən subyektlər mövcud olur ki, bu subyektlər də 
axının, siyasət cərəyanlarının müəyyən olunmasında iştirak 
edirlər. Dünya siyasəti sisteminin aparıcı subyektləri anlayışı 
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həm də o demək olur ki, o mənanı verir ki, onların qismində, 
onların simasında dünya siyasətinin məsul dairələri, məsul 
subyektləri yaranır. Təbii ki, hər bir dövlət məsuliyyət daşıyır. 
Ona görə ki, tamın tərkibidir, sistemin komponentidir, 
ümumdünya siyasətindən kənarda qala bilməz. Hər bir dövlətin 
hərəkəti sistemdə mövcud olan ümumi qaydaları 
pozmamalıdır. Bu baxımdan “Dövl ətlərin beynəlxalq hüquqa 
zidd əməllərə görə məsuliyyəti haqqında” BMT-nin 56/589 
saylı qətnaməsi bir tənzimləyici sənəd kimi əhəmiyyət kəsb 
edir. Sənədin dövlətin beynəlxalq hüquqa zidd əməlinin 
elementləri adlanan ikinci maddəsində qeyd edilir ki, dövlətin 
beynəlxalq hüquqa zidd əməli o halda mövcud olur ki, onun 
hərəkət və ya hərəkətsizliyindən ibarət davranışı: a) beynəlxalq 
hüquqa əsasən dövlətin özü tərəfindən həyata keçirilsin; b) bu 
dövlətin beynəlxalq hüquq öhdəlikl ərinin pozulmasını özündə 
ehtiva etsin. On ikinci maddəyə əsasən, beynəlxalq öhdəliyin 
pozulması o vaxt mövcud olur ki, mənşəyi və xarakterindən 
asılı olmayaraq dövlətin fəaliyyəti üzərinə götürdüyü öhdəliyə 
uyğun olmasın. Həmin sənədin 34-cü maddəsinə görə, 
beynəlxalq hüquqa zidd əməllə vurulmuş zərərin tam 
ödənilməsi restitusiya, kompensasiya və satisfaksiya 
formasında və ya ayrılıqda bu fəslin müddəalarına uyğun 
olaraq həyata keçirir. Restitusiya odur ki, beynəlxalq hüquqa 
zidd əmələ görə məsuliyyət daşıyan dövlət restitusiya 
formasında əvəzin ödənilməsini həyata keçirməlidir, yəni 
hüquqa zidd əməlin törədilməsinə kimi mövcud olmuş 
vəziyyəti bərpa etməlidir. Kompensasiya –beynəlxalq hüquqa 
zidd əmələ görə məsuliyyət daşıyan dövlətin zərəri restitusiya 
qaydasında ödəmədiyi təqdirdə onu kompensasiya qaydasında 
ödəməsidir. Satisfaksiya- peşmançılıq, rəsmi üzr istəmə 
deməkdir. Zərərə görə məsuliyyət daşıyan dövlətin zərəri 
restitusiya və ya kompensasiya qaydasında ödəmədiyi təqdirdə 
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onu satisfaksiya qaydasında ödəməli olduğudur..1 Bu, dövlətlər 
arasındakı rəsmi və hüquqi tənzimləmə sənədidir.  

Lakin realizm nöqteyi-nəzərdən hesab etmək olar ki, 
ümumi məsuliyyət daha çox böyük dövlətlərin və xalqların 
üzərlərinə düşür. (Sənədlərdə isə bütün dövlətlər bərabər 
tərəflər kimi vəzifəyə malik olurlar, məsuliyyət və öhdəlik 
daşıyırlar ki, bu məsuliyyət trayektoriyasını da geniş dairəli, 
əhatəli hərəkətin sferası cızır. Hərəkət sferası ilə yanaşı, 
məsuliyyət də böyüyür. Buna görə də böyük dövlət daha çox 
özünümüdafiə siyasətinə üstünlük verir). Bu, bir tərəfdən 
ümumi olaraq kiçik dövlətlər üzərində böyük dövlətlərin 
nəzarəti sistemini yaradır və lokal və regional müharibələrin 
qarşısının alınmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kiçik 
dövlətlər üçün çəkindirici vasitələr, amillər, subyektlər rolunu 
oynayır. Digər tərəfdən də dünya siyasətinin aparıcı güclərinin 
olması dünya siyasətinin bütövlüyünü və möhkəmliyini 
şərtləndirir. Böyük elementlər, ünsürlər öz ətraflarına kiçik 
elementləri cəlb etməklə siyasətdə vahid istiqamətlilik v ə 
mərkəzlilik yaradırlar. “Maqnit prinsipl əri” (c əzbetmə və 
itələmə prinsipl əri) əsasında dünya düzəni formalaşır. Vahid 
mərkəzliliyin t ərkibinə aid olan struktur subyektləri siyasətin 
ayrı-ayrı mərkəzlərdən paylanmasını və əlaqəliliyini t əmin 
edirlər. Bununla bərabər, hesab etmək olar ki, dünya siyasəti 
müstəvisində həm də böyük dövlətlərin olması dünyanın 
geosiyasi məkanlar üzr ə nüfuz, təsir dair ələrin ə bölünməsi 
prinsipini ortaya çıxarır. Bir növ ümumdünya siyasəti 
səhnəsində müxtəlif ölçülü təsir dairələri, məkanları yaranır. 
Böyük dövlətlər öz imkanlarını artırdıqca ətrafa doğru 
böyüməyi əsas götürürlər və böyümə ilə məkan da genişlənir 
və təsir dairələri meydana gəlir. Mövcud dünyanın siyasi 
mənzərəsi, ümumdünya nizamı elə qurulub ki, dünyanın 

                                                 
1 Dövlətlərin beynəlxalq hüquqa zidd əməllərə görə məsuliyyəti haqqında 
BMT-nin 56/589 saylı qətnaməsi. 12 dekabr 2001-ci il. Tərcümə: Gülər 
Paşayevanındır. www.diplomatiya.az.  



 281

aparıcı güc mərkəzləri çalışırlar ki, digər dövlətləri öz təsir 
dairələrinə salsınlar. Bunun üçün müxtəlif variantlardan: 
mülayim və kəskin, radikal (təzyiqlər) variantlardan istifadə 
edirlər. Maliyy ə yardımının göstərilm əsi (məsələn, ABŞ-ın 
İsrailə maliyyə yardımını qeyd etmək olar. Hələ 2007-ci ildə 
İsrailin baş naziri Ehud Olmert bildirirdi ki, ABŞ 2017-ci 
ilədək İsrailə 30 milyard dollarlıq yardım göstərəcək. ABŞ 
bunadək hər il İsrailə 2,4 milyard dollar həcmində hərbi dəstək 
verirdi. ABŞ Misirə də hərbi yardımlar göstərirdi) 1, vizasız 
gediş-gəlişin müəyyən edilməsi (Avrop İttifaqının bu kimi 
siyasəti, MDB ölkələri arasında vizasız gediş-gəlişlər), 
sadələşdirilmi ş gömrük rejiminin t ətbiqi  (Rusiya, Belorus və 
Qazaxıstan arasında gömrük razılaşmaları), beynəlxalq 
aləmdə müdafiə (ABŞ-ın İsraili müdafiə etməsi, Rusiya və Çin 
tərəfindən Suriyadakı Bəşər Əsəd rejiminin, Rusiya tərəfindən 
Venesuela hakimiyyətinin beynəlxalq aləmdə müdafiəsi, Rusiya 
tərəfindən İran rejiminin müdafiə olunması və s. ) və digər 
məsələlər mülayim metodlar kimi hesab edilə bilər. Güc 
tətbiqi, həmçinin, embarqo siyasəti sanksiyaların tətbiqi isə 
radikal addımlar hesab edilə bilər. 

Tarixdən məlumdur ki, böyük dövlətlər, imperiyalar, 
ittifaqlar  başlıca olaraq iki mühüm istiqamətdə formalaşıb: 
həm təzyiqlər yolu il ə, həm də mülayim yollarla, tərəflərə 
sərfedici variantlarla.  Hər bir imperiyanın yaranması işğallar 
yolu ilə həyata keçirilib və vahid ideologiya əsasında mərkəzi 
subyekt ətraf subyektləri öz tərəflərinə çəkib. Hər bir imperiya 
çalışıb ki, mühüm nəqliyyat yolları, ticarət məskənləri, 
sərvətlərin bol olduğu məkanlar və digər potensialın, 
resursların mövcud olduğu məkanlar, coğrafi mövqelər üzrə 
üstünlük əldə etsin. Məsələn, Britaniya imperiyası, Rus 
imperiyası, Ərəb xilafəti, Faşist Almaniyası, Millitarist 
Yaponiya və digər imperiyalar bu siyasətdən istifadə ediblər. 

                                                 
1 İrana qarşı ərəb-İsrail ittifaqı 
qurulur.http://www.express.com.az/second.asp?id=87233. 31.07.2007. 
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Onlar öz aralarında son əsrlərdə, xüsusilə XIX əsrdə və XX 
əsrin birinci yarısında böyük rəqabət mübarizəsi həyata 
keçiriblər. Tarixçilər qeyd edirlər ki, XIX əsrin sonu-XX əsrin 
əvvəllərində beynəlxalq münasibətlərin əsas səciyyəvi cəhəti maliyyə və 
sənaye inhisarlarının dünyanı xammal və bazarlar cəhətdən bölmək 
uğrunda mübarizələri il ə əlaqələnir. 1  XIX əsrin son onilliyi dünya 
siyasətində ABŞ-ın rolunun artması ilə səciyyələnir. Bu dövrdə ABŞ-ın 
xarici siyasət fəaliyyəti əsasən iki istiqamətdə inkişaf edirdi: Uzaq Şərq və 
Latın Amerikası2. ABŞ 1893-cü ildə Sakit okeandakı Havay adlarını tutdu. 
Həmin adalar Birləşmiş Ştatların okeanda əsas dayaq nöqtələrinə çevrildi. 
Bundan sonra ABŞ-ın qərb sahillərindən Çinə qədər olan xarici siyasət 
nailiyyətlərini həyata keçirmək asanlaşdı. 1898-cildə İspaniya ilə 
müharibədən qalib çıxan ABŞ Kubanı, Puerto-Rikonu, Filippin adalarını 
İpaniyadan aldı. Bu müharibə müstəmləkə uğrunda iki böyük dövlətin, eyni 
zamanda dünyanın bölüşdürmək uğrunda ilk imperialist müharibəsi idi3. 
1898-ci ildə ABŞ dövlət katibi Aleksandr Heyqin çin barəsində “açıq 
qapılar” siyasəti bəyan olundu. Doktrinaya əsasən, Çində bütün millətlərin 
kapitalının fəaliyyəti üçün bərabər imkanlar və şərtlər yaradılmalı və azad 
iqtisadi fəaliyyət prinsipi gözlənilməli idi 4. ABŞ hökuməti Çində özünün 
əsas rəqibi kimi Rusiyanı görürdü. Rusiyanı Çindən sıxışdırmaqdan ötrü 
Amerika diplomatiyası ingilis diplomatiyası ilə birlikdə Yaponiyaya 
müttəfiq kimi baxırdılar.5  Birinci Dünya müharibəsi isə ABŞ hərbi 
qüvvələrinin Avropaya göndərilməsi üçün ilk imkanları açdı6. 

Tarixdən məlumdur ki, XIX əsrin 70-ci illərində Avropada Elzas və 
Lotaringiya məsələləri üzrə ingilis-fransız ziddiyyətləri baş verdi. Alman 
kapitalının Reyn-Rur inhisarları Lotaringiya dəmir filizi üstündə fransız 
ağır sənayesinə qarşı mübarizə aparırdı. Bu, təkcə iki ölkə arasında baş 
verən ziddiyyət deyildi, həm də Avropada hegemonluq uğrunda iki güc  
 
 

                                                 
1 Musa Qasımov, Mahir Abdullayev Beynəlxalq Münasibətlər Tarixi (XX 
əsr. I hissə. 1900-1945-ci illər). Tarix elmləri doktoru, professor Musa 
Qasımovun ümumi redaktəsi ilə. Dərs vəsaiti. Bakı-1998.  
2 Yenə orada.  
3 Yenə orada.  
4 Yenə orada  
5 Yenə orada.  
6 Бжезинский З. Б 58 Великая шахматная доска. Господство Америки и 
его геостратегические императивы.- М.: Междунар. Отношения, 2002.-
256 с., səh.14. 
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mərkəzinin mübarizəsi idi. Alman diplomatiyasına qarşı mübarizə aparan 
fransız diplomatiyası 1871-ci ildə Almaniyanın işğal etdikləri torpaqları 
geri almaq istəyirdi. Böyük dövlətlər arasındakı ziddiyyətlərdə rus-alman, 
rus-avstriya ziddiyyətləri də regionun beynəlxalq münasibətlərində 
özünəməxsus yer tuturdu. 1873-cü ilin iqtisadi böhranından sonra İngiltərə 
alman ticarəti rəqabətini daha ağrılı qəbul etməyə başladı. Bununla 
birlikdə Almaniya imperiyasının yüksəlməsi qitədə alman hegemonluğunun 
qurulması qarşısında İngiltərəni təhlükəyə saldı. XX əsrin 90-cı illərində 
Almaniya hər yerdə ingilislərin müstəmləkə siyasətlərinə qarşı maneçilik 
siyasəti həyata keçirirdilər. Həmçinin Almaniyanın hərbi-dəniz donanması 
yaratmasına başlaması İngiltərənin hərbi-dəniz qüdrətinə böyük zərbə idi. 
Cənubi Afrikada iki ölkə arasında rəqabət həyata keçirilirdi. Digər rəqabət 
mübarizəsi məkanları Yaxın və Orta Şərq idi. İngiltərə ilə Rusiya arasında 
Uzaq Şərqdə, İngiltərə ilə Fransa arasında Afrikada rəqabət mübarizələri 
həyata keçirilirdi1.  

Avropa İttifaqı isə XX əsrin ortalarından başlayaraq, XXI 
əsrin ilk onilliyində növbəti yeni münasibətlər mərhələsinə 
keçərək, mülayim-liberal əsaslarla yeni mədəni-iqtisadi gücü 
yaradıbdır. Burada Almaniya, Fransa və Böyük Britaniya 
başlıca olaraq böyük üstünlüyə malikdirlər. Regionun 
inteqrasiyası məqsədilə, Avropada Kömür və Polad İttifaqının 
yaradılmasını nəzərdə tutan 1951-ci il tarixli Paris müqaviləsi, 
Avropa İqtisadi Birliyinin yaradılması haqqında Müqavilə 
(1957-ci il Roma müqaviləsi), Atom Enerjisi üzrə Avropa 
Birliyinin yaradılması haqqında Müqavilə (1957-ci il 
müqaviləsi), 1992-ci ildə imzalanan Maastrixt müqaviləsi, 
Avropa İttifaqı haqqında Müqaviləyə və Avropa Birliyinin 
yaradılması haqqında Müqaviləyə dəyişiklikl ər edilməsi 
haqqında 2007-ci il tarixli Lissabon Müqaviləsi kimi sənədlər 
imzalanıbdır.  

Ümumiyyətlə, dünyanın ayrı-ayrı geosiyasi məkanlarında 
“siyasət oyunçuları” nın mövcudluğu və siyasətin baza 
cərəyanlarını yaradan subyektlərin fəaliyyəti öz-özlüyündə 

                                                 
1 Musa Qasımov, Mahir Abdullayev Beynəlxalq Münasibətlər Tarixi (XX 
əsr. I hissə. 1900-1945-ci illər). Tarix elmləri doktoru, professor Musa 
Qasımovun ümumi redaktəsi ilə. Dərs vəsaiti. Bakı-1998.  
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dünyanın nüfuz dairələrin ə bölünməsi məsələsini yaradır. 
Etnik, milli və dövlət maraqları məsələsində, strateji 
məsələlərdə böyük xalqlar dünyanın kiçik xalqlarına əksər 
hallarda “yuxarıdan-aşağı”  baxırlar. Məsələn, Azərbaycana 
qarşı böyük dövlətlərin (ABŞ, Rusiya, Fransa və s.) “ikili 
standart” siyasətlərini buna nümunə göstərmək olar. İkitərəfli 
münasibətlərdə bəzən onlara qarşı soyuq davranış göstərirlər, 
laqeyd münasibət bəsləyirlər. Kiçik xalqları öz aralarında olan 
oyunlarda alətlərə, onların dövlətlərini isə vasitələrə çevirirlər. 
Bu baxımdan hesab etmək olar ki, Amerika qitəsinin, 
Avropanın, Asiyanın, Afrika və digər regionların oyunçuları 
arasında baş verən mübarizə, rəqabət əsas etibarilə dünyanın 
ayrı-ayrı regionlarının idarəolunması məsələsini zəruri 
etməkdədir. Oyunçuların sahib olduqları məkanlar arası 
zolaqlar və məkan zonaları da olur ki, bu sahələrdə oyunçular 
rəqabəti həyata keçirirlər, sahələrdən istifadə edirlər. 
Oyunçular arasında baş verən rəqabət siyasəti məhz mövcud 
dünya düzəninin mahiyyətini müəyyən edən əsas 
kriteriyalardan birinə çevrilir. Məsələn, Ərəb dünyası və 
Avropa məkanı vaxtilə SSRİ və ABŞ arasında rəqabət zolağı 
(aralıq məkan) funksiyasını yerinə yetirirdi. Şərqi Avropa da 
rəqabət mübarizəsi zolağı idi. İndi də Avropa aralıq geosiyasi 
məkan funksiyasını yerinə yetirməkdədir və qlobal 
qarşıdurmaların qabağını ala biləcək (Rusiya və ABŞ arasında) 
imkanlara malikdir. Böyük dövlətlər rəqabət məkanlarında 
özlərinin hərbi, siyasi, iqtisadi və digər güclərini nümayiş 
etdirirlər və bir növ güclərini sınaqdan keçirirlər. 1950-1953-cü 
ill ərin Koreya müharibəsində ABŞ, SSRİ və Çinin iştiraklarını, 
Vyetnam, Laos, Kambocada aparılan müharibələr və bu 
müharibələrdə kommunizm hərəkatlarına və cəbhələrinə SSRİ-
nin və Çinin yardımlarını, Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində 
“kommunizm”in Çin modelinin tətbiqi uğrunda Çinin hərbi-
siyasi dəstəyini və s. nümunə göstərmək olar. Rəqabəti həmin 
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kiçik ərazilərdə həyata keçirməklə, həm də bir növ 
mərkəzlərindən rəqabəti uzaqlaşdırmaq istəyirlər.  

Rəqabət zamanı rəqabət məkanında olan dövlətlər nüvə 
mərk əzlərin ə yaxın olmalarına görə dərəcələnirl ər. Lap 
sərhəddə yerləşən ərazilərdə, dövlətlərdə olan rəqabət nüvə 
mərkəzləri üçün birinci d ərəcəli risqli  hesab edilməlidir. 
İkinci və üçüncü dərəcəli risqli regionlar birinci dərəcəli risqli 
məkanlar üçün sərhəd gücləndirici rolunu oynayırlar. Ən 
həssas və kövrək məkanlar böyük dövlətlərin sərhədləri 
boyunca yerləşən qurşaq dövlətləridir. Məsələn, SSRİ dövründə 
Türkiyə, İran kimi ölkələr SSRİ-nin tam sərhədlərində 
yerləşmişdi. Buna görə də SSRİ-nin Cənubi Qafqaz bölgəsi 
daha çox silahlanmış bölgələrdən hesab edilirdi. Sovet 
hökuməti burada öz sərhədlərindən kənarda cənub 
regionlarının hava məkanına hərbi müşahidəni həyata keçirən 
qurğunu- Qəbələ RLS-ni inşa etmişdi. Həm də bu həssas zolaq 
ona görə tam təhlükəli olur ki, onun özündə və arxasında olan 
qurşağında digər bir böyük dövlətin dayaq məkanları və ya da 
öz sərhədləri mövcud olur. Məsələn, XX əsrin ikinci yarısında 
Qərbi Avropa ABŞ-ın geosiyasi dayaq məkanı olduğundan 
SSRİ Şərqi Avropanı çox həssaslıqla müdafiə edirdi. Burada 
Qərb ölkələrinin sərhəd zolaqlarını keçən mülki təyyarələri 
belə SSRİ tərəfindən vurulurdu.  

Böyük dövlətlər rəqabət mübarizələrinə qoşulurlar, həm 
ona görə ki, öz çəkilərini artırsınlar, geosiyasi məkanlarını 
böyütsünlər, həm də müdafiə və hücum həyata keçirsinlər, 
eyni zamanda maraq dairəsini böyütmək zolaqlarını təşkil 
edə bilsinlər. Məsələn, geosiyasət nəzəriyyəçilərinin fikirl ərinə 
əsasən, SSRİ-nin Əfqanıstana qoşun yeritməsi “Anakonda 
dairəsi”ni  dağıtmaq və “isti dənizlər” ə çıxmaq cəhdi idi. 
“Anakonda dairəsi” -Qərbi Avropanı, Türkiyə və Səudiyyə 
Ərəbistanını, Çinin cənubunu və şərqini-Yaponiya və Cənubi 
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Koreyanı, Tayvanı, Cənub-Şərqi Asiya ölkələrini birləşdirən 
bir geosiyasi nəzəriyyə qurşağı idi.1  

Bu baxımdan da dünyanın maraq dairələrinə bölünməsi 
nüvə (mərkəz) dövlətlərin immanent (daxilən gələn) və zəruri 
və təbii vəziyyətlər alan hərəkətlərindən meydana gəlir. 
Dünyada maraq uğrunda mübarizə varsa, hərəkət də olacaq, 
hərəkət olacaqsa, məkanlar maraqlar dairələrinə bölünəcəklər. 
Bu nöqteyi-nəzərdən də dünya daima yuxarıdan aşağılara 
doğru nəzarət sistemlərinə və dairələrinə bölünəcəkdir.  

Böyük dövlətlər öz rəqabət siyasətlərini qurşaqlarda həyata 
keçirməklə, bir növ dolayı yolla bir-biriləri üzərlərində qələbə 
qazanırlar. Qələbələr zamanı, müharibələr edərkən bir növ 
özlərini qoruma siyasətini həyata keçirirlər. Hər bir böyük 
dövlət çalışır ki, zərbələr ondan uzaq olsun və ortadakı (aralıq 
məkanda yerləşən dövlətlərə) dövlətlərə dəysin. Məsələn, ABŞ 
Suriya məsələsində Türkiyəni qabağa verir ki, Rusiya ilə 
rəqabət mübarizəsində əsas zədələri Türkiyə alsın. Rusiya da 
Suriyanı müdafiə edir və birbaşa münaqişədə zərərdən uzaq 
durmağa çalışır. Bundan da, belə vəziyyətlərdən də beynəlxalq 
qlobal və regional gərginliklər-münaqişələr, böhranlar və 
müharibələr, digər silahlı qarşıdurmalar formalaşır. Hər bir 
situasiyanı əks etdirən nizam qaydaları meydana gəlir. 
Məsələn, müharibələrin aparılması qaydaları da elə nizam 
qaydalarıdır. Sülh vəziyyətinin yaradılması da elə nizam 
qaydalarıdır.  

Dünya siyasəti öz məzmunu və forması baxımından o 
zaman daha qabarıq və aktiv şəkildə müşahidə edilir ki, burada 
böyük dövlətlər yaxından iştirak edirlər. Məsələn, 2010-cu 
ill ərdə başlamış “Ərəb baharı” nda ABŞ və NATO-nun digər 
ölkələrinin iştirakı bu hadisəni, prosesi dünyada daha da aktiv 

                                                 
1 Александр Дугин Д80 Основы геополитики. Геополитическое 
будущее России. Мыслить Пространством-Изд.4-е, Москва, 
«АРКТОГЕЯ-центр», 2000-928 стр., səh. 101.  
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şəkildə müşahidə edilən etdi. Suriyada isə Rusiyanın fəal 
mövqeyi və Qərb önündə dayaq-sipər rolunu nümayiş 
etdirməsi dünyanın diqqətini cəlb etməkdədir. Eləcə də İraq 
müharibələrində, Əfqanıstan məsələsində böyük dövlətlərin 
iştirakı dünya siyasətini daha da cəlbedici edir. Həmçinin 
Yunanıstanda baş verən maliyyə böhranı (2011-2012-ci illər) 
ümumavropa məsələsi olduğundan dünyanın diqqətini cəlb 
edirdi. 2008-ci ildə ABŞ-da başlanan dünya iqtisadi böhranı 
demək olar ki, bütün dünyanı silkələdi. Bu həm də ondan irəli 
gəlir ki, böyük dövlətlərin, itifaqların hər hansısa bir qlobal 
əhəmiyyətli məsələdə iştirakı dünyada böyük dəyişiklik ərə 
gətirib çıxarır. Dünya düzəninin dinamikliyi, müsbət və mənfi 
tərəfləri həm də ondan ibarətdir ki, hərəkətlərdə həm 
dövlətlərin xeyrinə, həm də ziyanına hallar yarana bilər. 
Burada hərəkət daha da cəlbedici və böyük əhəmiyyətə və 
təsirə malik olur. Ümumiyyətlə, böyük hadisələr, böyük 
dövlətlərin məruz qaldıqları hadisələr, hər hansısa qlobal 
fəlakətlər, faciələr, böyük dövlətlərin i ştirak etdikl əri 
böyük proseslər dünya siyasətinin axarını dəyişmək 
iqtidarında olur. Böyük dövl ət imperiya siyasətini 
formalaşdıranda da (məsələn, İkinci dünya müharibəsindən 
sonra SSRİ-nin Avro-Asiya nəhənginə çevrilməsi və bundan 
irəli gələn köklü dəyişiklikl ər), imperiya kimi öz ərazilərinin 
bəzilərini itridikd ə də (SSRİ-nin çökməsindən sonra baş 
verən beynəlxalq köklü proseslər) dünyada baza etibarilə 
köklü proseslər baş verir. Dünya siyasətinin əsas axarları, 
cərəyanları meydana gəlir. Xüsusilə II Dünya 
müharibəsindən sonrakı və SSRİ-nin dağılmasından sonrakı 
prosesləri buna misal çəkmək olar. ABŞ Rusiyadan qopan və 
müvəqqəti zaman çərçivəsində “yalqız” qalan dövlətləri XX 
əsrin 90-cı illərində və XX əsrin başlanğıcında öz orbitinə 
çəkmiş oldu. Sözügedən ölkələrdə daxili proseslər də 
dəyişikliy ə uğramış oldu. Bu proses o zamana kimi sürətlə 
davam etdi ki, Rusiya tədricən güclənməyə və yeni imperiya 
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maraqlarını nümayiş etdirməyə başladı. Bu, o halda baş verdi 
ki, Rusiya Çeçenistan məsələsində uğurlar əldə etdi və iqtisadi 
irəlil əyişlərə nail olundu. Məsələn, Rusiya prezidenti Vladimir 
Putin 2007-ci ilin fevral ayının 1-də Kremldə jurnalistlərlə 
görüşündə məlumat verirdi ki, 2006-cı ildə Rusiyanın yeni 
tarixində ilk dəfə olaraq bir rəqəmli inflyasiyaya -9 faizlik 
inflyasiyaya nail olundu. Bu rəqəm 1999-cu ildə 36,5 faiz 
təşkil etmişdir. Rusiyanın qızıl ehtiyatları 90-cı illərdə 12 
milyard dollar məbləğində idisə, 2006-cı ildə bu rəqəm 303,7 
faiz ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu göstəriciyə görə Rusiya 
dünyada üçüncü yerdə yer almışdır. Bu ildə Rusiyanın nəhəng 
şirkətlərinin dəyərlərinin artması prosesləri davam etmişdir, 
artım 90 faizdən çox olmuşdur. Rusiyanın fond bazarlarının 
kapitalizasiyası yüksək olmuşdur və buna görə də Rusiya 
dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş on dövlətinin sırasına 
daxil olmuşdur. 1  2006-cı il siyasətin sabitləşdirilmə 
mərhələsindən inkişaf mərhələsinə keçilən il olmuşdur.  

2000-ci illərin ortalarından etibarən təkrar olaraq rəqabət 
davam etməkdədir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin hesab 
edirdi ki, nəhəng dövlət anlayışı “soyuq müharibə” dövründən 
qalma bir anlayışdır. 2  2000-ci illərin ortalarından etibarən 
Rusiya dünya siyasətində müşahidəçi qismində zəif bir tərəf 
kimi iştirak etməkdən imtina edir və neoimperializm siyasətini 
davam etdirməyə başlayır. Rusiyanın “Yaxın Şərq” siyasətində 
aktiv iştirakı bərpa olunur. Rusiya prezidenti Səudiyyə 
Ərəbistanı, İsrail, İran və digər ölkələrlə yaxınlaşmaq siyasətini 
həyata keçirməyə başlayır. Rusiya birpolyuslu dünya siyasətini 
qəbul etməmək siyasətinin icrasına başlayır. Bu baxımdan 
2007-ci ilin fevral ayının 11-də təhlükəsizlik siyasəti il ə 
əlaqədar olaraq Almaniyanın Münhen şəhərində “Qlobal 
böhranlar-qlobal məsuliyyətlər”  mövzusunda keçirilən 
konfransda çıxış edən Rusiya prezidenti V.Putin bildirirdi: 

                                                 
1 Москва, Кремль, Круглый зал. 1 февраля 2007 года. www.vesti.ru.  
2 Yenə orada.  
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“...Belə ki, məlumdur ki, beynəlxalq təhlükəsizlik 
problematikası-hərbi-siyasi sabitlik məsələsindən daha çox 
genişdir. Bu, dünya iqtisadiyyatının davamlılığı, kasıbçılığın 
ləğv olunması, iqtisadi təhlükəsizlik və sivilizasiyalararası 
dialoqun inkişafıdır...Cəmisi iki onillik qabaq dünya iqtisadi və 
ideoloji baxımdan iki hissəyə bölünmüşdür, bu baxımdan 
dünyanın təhlükəsizliyini iki super dövlətin nəhəng strateji 
potensialları təmin edirdi...Ancaq birqütblü dünya nə 
deməkdir? Bu termin necə bəzənilsə də, son anda təcrübədə 
yalnız bir məna kəsb edir: bu, hakimiyyətin bir mərkəzidir, 
gücün bir mərkəzidir, qərarların qəbul edilməsinin bir 
mərkəzidir. Bu, bir rəhbərin, bir suverenin dünyasıdır. Bu, son 
mərhələdə nəinki bu sistemin daxilində olan hər kəs üçün, eləcə 
də suverenin özü üçün də məhvedicidir, çünki onu daxildən 
dağıdır. Bunun, əlbəttə ki, demokratiya ilə heç bir ümumi 
əlaqəsi yoxdur. Ona görə ki, demokratiya-bu, məlumdur ki, 
azlığın maraqlarını da nəzərə almaqla, çoxluğun 
hakimiyyətidir....Hesab edirəm ki, müasir dünya üçün birqütblü 
model nəinki qəbuledilın deyil, hətta ümumiyyətlə mümkün 
deyil...Birtərəfli, qeyri-legitim fəaliyyət heç bir problemi həll 
etməmişdir. Əksinə olaraq, yeni insan faciələrinin və 
gərginliklərin ocağının yeni generatorlarına 
çevrilmişdir...Fikrimcə, aydındır ki, NATO-nun genişlənməsi 
prosesi alyansın özünün müasirləşdirilməsi ilə və Avropanın 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. 
Əksinə, bu, qarşılıqlı inamı aşağı salan ciddi təhrikedici 
amildir. Və bizdə açıq sual vermək üçün ədalətli hüquq vardır-
bu genişlənmə kimə qarşıdır?...Nə üçün, genişləndirmək yolu 
ilə, hərbi infrastrukturu bizim sərhədlərə qədər itələmək 
lazımdır?... 1”  

                                                 
1 Россия против однополярности. Выступление президента РФ 
Владимира Путина на Мюнхенской конференции по вопросам 
политики безопасности. 11.02.2007. 
http://www.vesti.ru/files.html?id=13305&tid=42710&date=11-02-2007. 
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Rusiya Atlantizmin məkanının böyüməsindən ehtiyat edir. 
Bunun qarşısını almaq və güclər tarazlığında paritetə nail 
olmaq üçün Rusiya özünə partnyorlar axtarmaq 
məcburiyyətində qalır. Rusiya hesab edir ki, ayrı-ayrı geosiyasi 
məkanlarda mövcud olan dünyanın aparıcı iqtisadi güc 
mərkəzləri olan dövlətləri ətrafında birləşməklə (məsələn, Çin, 
Hindistan, Braziliya) iqtisadi inteqrasiya yaratmaq yolu ilə 
ABŞ və Avropa İttifaqına alternativ iqtisadi və siyasi 
inteqrasiya məkanları və sistemləri formalaşdırmaqla dünya 
iqtisadi sistemində çoxqütblülüyə nail ola bilər. Bu yolla 
dünya siyasətində aparıcı təsiredici mövqeyni gücləndirmək 
imkanları əldə edər. Üçüncü minillikdə Çin və Hindistan qlobal 
dünya iqtisadiyyatının lokomotivləri rolunda çıxış etməyə 
başlayıblar. Hələ 2007-ci ildə Almaniyanın Federal kansleri 
A.Merkel bildirirdi ki, Hindistan və Çinin birlikdə (cəmi) 
ümumdaxili məhsulu paritet alıcılıq qabiliyyəti baxımından 
artıq ABŞ-dan çoxdur. Bu prinsipə uyğun hesablanaraq BRİK-
ə üzv olan ölkələrin -Braziliya, Rusiya, Hindistan və Çinin 
ümumdaxili məhsullarının cəmi Avropa İttifaqını qabaqlayır. 
Mütəxəssislərin fikrincə, bu fərq gələcəkdə daha da arta 
biləcəkdir. 1  BRİK formatına sonradan Cənubi Afrika 
Respublikası da qoşulub. İndi format BRİKS adlanır 

Rusiya çalışır ki, XX yüzilliyin sonlarında itirdiyi 
məkanları öz orbitinə təkrar olaraq qaytarsın və bunun üçün ilk 
növbədə daxilən möhkəmlənmək, yeniləşmək siyasətini həyata 
keçirməkdədir. Daxildə texnoloji yeniliklərdən istifadə etməklə 
paralel şəkildə xaricdə güclənmə siyasətini prioritet olaraq 
qarşıya qoyubdur. Xüsusilə yeni hərbi texnoloji vasitələrin 
yaradılması ilə məşğul olur və kosmik sahədə və raket 
texnologiyasında öz əvvəlki üstünlüyünü və nüfuzunu 

                                                 
1 Россия против однополярности. Выступление президента РФ 
Владимира Путина на Мюнхенской конференции по вопросам 
политики безопасности. 11.02.2007. 
http://www.vesti.ru/files.html?id=13305&tid=42710&date=11-02-2007.  
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saxlamağa çalışır. Rusiya həm keçmiş SSRİ məkanında və 
sosialist blokunda, həm də Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində 
strateji müttəfiq axtarışında olur. Məsələn, Vyetnamı özünün 
strateji müttəfiqi hesab edir və bu dövləti gömrük 
inteqrasiyasına qoşmaq siyasətini həyata keçirməyə can atır. 
(Qeyd: Rusiya mənbələrinin yazdığına görə, XX əsrin 90-cı 
ill ərində Rusiya bidirirdi ki, 1978-ci ildə SSRİ ilə Vyetnam 
Sosialist Respublikası arasında imzalanmış müqavilənin 
qüvvədə olmasını qəbul edir. Bu müqavilə ilə 1979-cu ildən 
1980-ci illərin sonlarına qədər Sovet İttifaqı Vyetnamda iki 
hərbi baza-Kamranidə hərbi -dəniz, Dananqda isə hərbi-hava 
bazalarını icarəyə götürmüşdü. Bu bazalarda iştirak həmin 
dövr üçün Amerikanın Filippində hərbi iştirakını tarazlaş-
dırmalı idi. 1990-cı illərin başlanğıcında Rusiyanın Vyetnamda 
hərbi iştirakı məsələsində əks dönüş yarandı. Vyetnam və 
Rusiya arasında Vyetnamdakı Rusiya hərbi bazalarının ləğv 
edilməsi niyyəti elan edildi. Lakin hadisələr sonradan başqa 
cürə cərəyan etdi. Çində hərbi quruculuq işlərinin keçirilməsi 
və Çinin hərbi-dəniz qüvvələrinin cənub istiqamətdə 
fəaliyyətinin artması Vyetnam tərəfinin mövqeyinin 
dəyişməsinə gətirib çıxardı. Rusiyanın Vyetnamda 2004-cü ilə 
qədər hərbi iştirakı saxlanıldı. Həmin bazalardan ABŞ-ın 
istifadəsinə də razılıq bildirildi.1  

Böyük dövlətlər dünya düzənini formalaşdırarkən əsas 
etibarilə qlobal məqsədləri müəyyən edirlər. Bu, müxtəlif 
müddətli strategiyalarla  müəyyən olunur. Qlobal məqsədlərə 
çatmaq üçün rəngarəng tərkibli taktikalar müəyyən edilir. Bəzi 
açıq və gizli razılaşmalar, qəbul edilən qərarlar, addımlar məhz 
strategiya və taktikaların tərkibləri olaraq müəyyənləşdirilir.  

                                                 
1 В60 Внешняя политика Российской Федерации.1992-1999.-
М.:Московский государственный институт международных 
отношений (Университет); «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЕН), 2000.-328 с., səh.245. 
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Dünya düzənində “mar şrut”  prinsipləri (“yol x ərit ələri”)  
də mühüm əhəmiyyət kəsb edir və demək olar ki, dövlətlərin 
maraqları məhz bu prinsiplərə əsasən müəyyən edilir. Onu da 
nəzərə almaq lazımdır ki, gələcək dünya düzəninin 
formalaşmasında məhz marşrut prinsipləri də mühüm rol 
oynayacaqdır. Böyük dövlətlər (məsələn, Rusiya) çalışacaqdır 
ki, öz əvvəlki (SSRİ dövründəki) siyasi-strateji marşrutunu 
bərpa etsin. Çünki bu marşrutlarla gedərkən öz əvvəlki gücünü 
bərpa etmək imkanlarını əldə edə biləcəkdir. Nəzərə almaq 
lazımdır ki, vaxtilə bu marşrutdan əl çəkmə resurs çatışmazlığı 
ucbatından olmuşdur. Resurslar əldə edildikcə, təkrar olaraq 
həmin marşrutların bərpası siyasətini həyata keçirəcəkdir. 
Lakin burada artıq üsullar dəyişəcəkdir. Bir daha “Praqa 
baharı” nı boğmağa ehtiyac qalmayacaqdır.”  

Ümumiyyətlə isə belə hesab etmək olar ki, marşrutların 
bərpası gücünün tətbiqi daha çox böyük potensiala malik olan 
dövlətlər tərəfindən həyata keçirilə bilər. Çünki ilk növbədə 
marşrutların, yolların qət edilməsi üçün vəsaitlər lazımdır, 
ikincisi isə marşrutların (xətlərin) gedilməsi zamanı yollarda 
olan maneələrin dəf edilməsi üçün gücün olması tələb edilir. 
Belə güman etmək olar ki, gələcək dünya düzənində köhnə 
(əvvəlcə tətbiq olunmuş, lakin icrası yarımçıq qalmış və ya da 
icrasına başlanılmamış) marşrutların bərpa edilməsi siyasəti 
həyata keçəcəkdir.  

Mövcud dünya düzəni prinsipinə müvafiq olaraq hesab 
etmək olar ki, əvvəllər olduğu kimi hal-hazrda da böyük 
dövlətlər dünyanı “x ərit ə”  əsasında bölməkdə, nüfuz 
dairələrinə ayırmaqda davam edirlər. Gələcəkdə də dünyanın 
xəritələr əsasında “bölünməsi” davam edəcəkdir və geosiyasi 
məkanlara “f ənərl ər”  prinsipi ilə yanaşılacaqdır. Burada 
bölünmə dedikdə, belə başa düşmək olar ki, ərazilər üzr ə 
əsasən qəti sərhədləri çəkmək olmaz. Sərhədlər şərti v ə 
nisbi əsaslara da söykənə bilər. Burada sadəcə olaraq 
siyasətin kökünün hansı güclü dövlətə bağlı olması məsələsi 
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önəm kəsb etməkdədir, bu da “siyasi heliosentrizm” 
prinsipi il ə müəyyən edilir. Əsas “f ənərl ər”  hesab edilən yeni 
mərkəzlər meydana gələcəkdir ki, onların “işıqlandırdıqları” 
ərazilər həmin “fənər” hesab edilən dövlətlərin təsir dairələri 
olacaqdır. Hadisələrin gedişatı, sürətlə silahlanma, yeni 
texnologiyalar vasitəsilə sərvətlərin istismarı, informasiya 
texnologiyalarının bir birləşdirici və inkişaf etdirici vasitə 
olaraq qloballaşmada mühüm rol oynaması, beynəlxalq silah 
ticarətinin artması onu göstərir ki, yeni “fənərlər” yaranacaqdır. 
Söz sahibi olan güc mərkəzləri meydana gələcəkdir. “Fənərlər” 
arasında “işıqlandırma” sahələri üzrə rəqabət həyata keçəcəkdir 
və yeni “Karib böhranları” meydana gələ biləcəkdir. Məsələn, 
gələcəkdə, XXI əsrin ikinci yarısında Aralıq dənizində 
Slavyan-Türk dünyası ittifaqı ilə İngilis-Ərəb dünyası ittifaqı 
arasında yarana biləcək təhlükəli və böyük risqli rəqabət 
qarşıdurmasını buna nümunə olaraq göstərmək olar.  

Gələcək geosiyasi proqnozlaşdırmada dəqiq tarixi göstərmək 
isə qeyri-mümkündür. Yadda saxlamaq lazımdır ki, gələcək 
proqnozlar ehtimallar üzərində qurulmalıdır. Hesab etmək olar ki, 
dünyanın “fənərlər” üzrə bölünməsi, işıqlandırılma sahələrinə 
ayrılması əslində “siyasi heliosentrizm”in analoji fikridir, 
alternativ baxışıdır. Bu gün dünyada “sönmüş fənərl ər”  də 
vardır. Məsələn, İspaniyanı “sönmüş fənər”  hesab etmək olar. 
Ona görə ki, İspaniya (Portuqaliya ilə birlikdə) gələcəkdə, çox 
ehtimal ki, Latın Amerikasını işıqlandırmaq siyasətini həyata 
keçirə biləcəkdir. Latın Amerikası ölkələri gələcəkdə İspaniyanın 
işıqlandırdığı sahələr ola biləcəkdir. İspaniya Şimali Atlantika-
Qərb dünyasında Latın Amerikasının qoruyucusu və təmsilçisi 
rolunda çıxış edəcəkdir. “Fənərlər” prinsipinin mahiyyəti odur ki, 
“f ənər” (mühafizəkar siyasi nüvə mərkəzi-tarixi-ənənəvi dövlət) 
özündən buraxdığı “i şıq” hesabına ətraf əraziləri işıqlandırır. 
Fənər özü ölçü baxımdan balaca olsa da onun effekti daha 
səmərəli olur və çox yerləri işıqlandırır. Məsələn, Böyük 
Britaniyanın özü ərazi, əhali baxımdan kiçik olmasına və 
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Avropada birinci iqtisadiyyata malik olmadığına baxmayaraq, bu 
“f ənər”in i şıqları ABŞ və Kanada kimi dövlətləri işıqlandırır. 
ABŞ və Kanada, Avstraliya və digər Birlik ölkələri “f ənərin 
işıqlandırdığı ərazilərdir”. Rusiya bir ara “sönmüş fənər”ə çevrilsə 
də son dövrlərdə tədricən işıqlanmağa başlayıb. Çin özü hal-
hazırda bir “fənərdir”, əsasən cənub sərhədlərindən Avstraliyaya 
doğru əraziləri “i şıqlandırır”. Qeyd edildiyi kimi, İspaniya isə 
“sönmüş fənər”dir, lakin onu gözləmək olar ki, gələcəkdə Latın 
Amerikasını “işıqlandıracaqdır”. İspaniyanın bir fənər olaraq 
yanmasına isə gələcəkdə İngilis-Ərəb dünyaları ittifaqı (fənər 
birləşmələri) və Avropada Almaniya və Fransa səbəb olacaqdır. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, ABŞ fənəri həm də Ərəb dünyasını 
işıqlandırmaqdadır. ABŞ-ın Atlantikada olan geosiyasi marağı 
başlıca olaraq “p ərgar”  fiquru üzrə həyata keçirilir və XXI əsrdə 
bu şəkildə də davam edəcəkdir. ABŞ çalışır ki, “pərgar” fiqurunu 
“üçbucaqla”  əvəz etsin, yəni Avropanın SSRİ-dən ayrılmış 
keçmiş sosialist ərazilərini öz işıqlandırma sahəsinə aid etsin. 
Ərəb dünyası və Avropanın əhatə olunduğu Atlantika regionunda 
“üçbucağı” formalaşdırsın. Lakin pərgarın üçbucağa 
çevrilməsində böyük manelər var və xüsusilə Rusiya buna imkan 
vermir, pərgarın birləşməsində qırıq xətlər  əmələ gəlir. Məsələn, 
ABŞ Polşa və Çexiya ərazisində İranın raketlərindən ehtiyat 
edərək, RƏM (Raket Əleyhinə Müdafiə) elementləri yerləşdirmək 
istəyir, Rusiya isə bu siyasətin onun əleyhinə yönəldiyini bəyan 
edir və siyasətə qarşı çıxır. Rusiya tərəfi belə hesab edir ki, RƏM 
elementləri əslində ona qarşı yönəlibdir və İranın 4-6 min 
kilometr uzaqda yerləşən hədəfi vura biləcək raket istehsal etmək 
imkanları yoxdur. Bunun üçün hələ İrana başqa güclü iqtisadiyyat 
lazımdır.1 Rusiya eyni zamanda siyasətin reallaşmasına imkan 

                                                 
1 Россия против однополярности. Выступление президента РФ 
Владимира Путина на Мюнхенской конференции по вопросам 
политики безопасности. 11.02.2007. 
http://www.vesti.ru/files.html?id=13305&tid=42710&date=11-02-2007.  
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verməmək məqsədilə Polşa və Çexiyaya iqtisadi təzyiqlər də 
göstərir.  

Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, dövlət gücləndikcə həm 
də “qaynayıb-daşan maye qazanı”na bənzəyir. Qaynar maye 
daşdıqca ətrafa yayılır və ətrafdakıları da ya “yandıraraq” 
zədələyir, ya da məhv edir.  

Gələcək dünya düzəninin konturları da xalqmərk əzlilik 
(burada böyük xalq və eyni kökənli xalqlar birliyi məsələsi 
əsasdır) prinisipi əsasında cızılacaqdır. Böyük xalqlar öz 
qohum xalqlarına doğma kimi yanaşmağa çalışacaqlar və 
onları hər vəchlə öz orbitlərinə çəkəcəklər.  

 
 
Dünya və onun strukturu. Dünyalar anlayışı 
  
Dünya (kosmologiya, kosmos) siyasi mənada özündə 

gözəlliyi əks etdirən (burada müxtəlif xalqların birliyind ən, 
əlaqələrindən yaranan zahiri gözəllik və məzmun baxımından 
gözəllik, estetika yaradan rənagarəng mücərrəd sosial, siyasi, 
mədəni görünüş) nizamlı tam bir quruluş deməkdir. Dünya 
özündə tərkib strukturlarından  ibarət olan vahidliyi əks 
etdirir. Dünya rəngarəngdir və etno- siyasi fonda daxili 
komponentlər baxımından fərqlilikl ər mövcuddur. Fərqlilikl ər 
həm ziddiyyətləri meydana gətirir, həm də uyğunluqları və 
harmoniyanı yaradır. Dünya tərkibindəki müxtəlif ərazi ölçülü 
dövlətlər və say baxımından müxtəlif xalqlar, ayrı-ayrı irqə, dil 
ailələrinə və dil qruplarına mənsub olan xalqlar, ümumilikdə 
müxtəlif insanların mövcudluğu məhz bu birliyin tərkibini 
rəngarəng etmişdir. Xalqlar arasında qohumluq münasibətləri, 
ayrı-ayrı coğrafi və siyasi məkanlar məhz dünyanın tərkibini 
rəngarəngləşdirmişdir. Dünyanın siyasi mənzərəsini müxtəlif 
ərazi ölçülərinə malik olan dövlətlər cəmi təşkil edir. Dövlətlər 
dünya nizamının əsas subyektləri hesab edilirlər. Dövlətlərin 
maraq nümayiş etdirdikləri vasitələr isə obyektlər hesab edilir. 
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Dünyanın əsas subyektləri dövlətlər (dövlətlər sərhədləri 
daxilində yaşayan insanlar), obyektləri isə insanların münasibət 
qurduqları sahələr və vasitələr, predmetlər hesab olunur. 
Ümumdünya siyasi mənzərəsi tərkibcə çox zəngindir və 
iqtisadi sistemlərdən və sosial - siyasi sistemlərdən təşkil 
edilib. Siyasət sisteminin tərkibi müxtəlif istiqamətli 
trayektoriyalardan ibarətdir və subyektlər öz güclərinə görə 
hərəkət xəttini müəyyən edirlər. Güclü subyektlərin cızdıqları 
trayektoriyalar daha da qalın olur. Özündə digər 
trayektoriyaları əks etdirən şəbəkə yaradır. Bu baxımdan da 
ümumdünya siyasət sistemi fərqli ölçülü siyasət 
trayektoriyalarından və siyasət trayektoriyalarını birləşdirən 
şəbəkələrdən təşkil olunub. 

Vahid dünya özü strukturlardan təşkil olunduğundan 
strukturlar tərkibində müxtəlif ölçülü dövlətləri yaradan xalqlar 
və millətlər mövcuddur. Dünyada eynikökənli və eyni dil 
ailələrinə və qruplarına mənsub olan xalqlar vardır. Eləcə də 
ayrı-ayrı regionlar, sosial-siyasi areallar arasında mədəniyyət 
fərqləri mövcuddur. İnkişaf baxımından da ümumdünya siyasət 
sistemində disharmoniya yaşanır və regionlar, qitələr arasında 
kəskin inkişaf fərqləri vardır. Bu fərqlər və ayrılmalar, 
seçilmələr dünyanın tərkibində əlavə dünyalar anlayışlarını 
meydana gətirmişdir. Din, mədəniyyət, sivil inki şaf, 
eynikökənli xalq, siyasi ideologiya (burada dövlət və 
cəmiyyətlər quruluşlarını da aid etmək olar) və region 
(burada geosiyasi və geostrateji amillər də daxil olmaqla) 
kriteriyalarına  görə dünyalar anlayışı da formalaşmışdır. 
Mövcud vahid dünya mədəniyyət fərqlərinə və inkişafına görə 
ayrı-ayrı strukturlara-mədəni-siyasi, etnik məkanlara bölünür. 
Məsələn, ABŞ politoloqu olmuş Samuel Hantinqtona görə, 
dünyada səkkiz mühüm sivilizasiya vardır: Atlantik Qərb; 
Slavyan-pravoslav; İslam dünyası; Yaponiya Sakit okean 
sivilizasiyası; İnduist sivilizasiyası; Konfuçian sivilizasiyası; 
Latın Amerikası sivilizasiyası; Potensial Afrika sivilizasiyası. 
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Cənubi Afrika Respublikası; Avstraliya və Yeni Zelandiya isə 
Qərb sivilizasiyasının tərkib fraqmentləridir.1 Bu sivilizasiyalar 
içərisində ən böyüyü Atlantik Qərb sivilizasiyasıdır. Ən zəifini 
və kiçiyini isə Potensial Afrika sivilizasiyasını hesab etmək 
olar. (Qeyd: burada sivilizasiyaların qarşılıqlı təsir məkanları 
nöqteyi-nəzərdən, hesab etmək lazımdır ki, Afrikanın Qərbi 
gələcəkdə daha çox Latın Amerikası sivilizasiyasının təsir 
dairəsinə-inteqrasiya məkanına keçə biləcəkdir. Müəllif 
İspaniyanı düzgün olaraq Qərb sivilizasiyasının tərkibi kimi 
götürür. Lakin gələcəkdə İspaniya özü Latın Amerikası 
(Avropadan törəmə-məkan olaraq Cənubi Amerika, etnos 
olaraq Avropa) sivilizasiyasına rəhbərlik edə biləcəkdir. 
İspaniya Qərb sivilizasiyasının mərkəzi (Avropa) ilə Latın 
Amerikası arasında körpü yaradan bir mərkəzi güc subyekti 
olacaqdır. Çox güman ki, gələcəkdə Türkiyə və İran da 
(xristianlardan fərqli sivilizasiyaların tərkibi olmalarına 
baxmayaraq) Slavyan-pravoslav sivilizasiyalarında yer ala 
biləcəklər. Müəllif Çini konfuçian sivilizasiyasında götürür. 
Baza olaraq belə olsa da, çox güman ki, geniş mənada Çin 
özü gələcək buddizm aləmində və coğrafi baxımdan Sakit 
okean-Cənub Şərqi Asiya məkanında əsas mərkəzi 
müəyyənedici güc ola biləcəkdir ). 

Hantinqtonun fikrincə, növbəti dünya müharibəsi, əgər bu 
baş verərsə, sivilizasiyalararası olacaqdır. Gələcəyin əsas 
mühüm münaqişələri sivilizasiyalar arasında sınıq xətt boyunca 
baş verəcəkdir. Münaqişələrin sınıq xətlərdə baş verməsini 
güman etmək olar. Lakin sivilizasiyalararası müharibələrin baş 
verməsi mütləq həyata keçə bilməz. Bu, qlobal müharibə 
demək olar ki, bunda da qalib müəyyən edilə bilməz. Lakin 
onunla razılaşmaq olar ki, sivilizasiyalar arasında birliklərin 
yaradılması və rəqabət mübarizələri daima yaşanacaqdır. Çünki 

                                                 
1 Александр Дугин Д80 Основы геополитики. Геополитическое 
будущее России. Мыслить Пространством-Изд.4-е, Москва, 
«АРКТОГЕЯ-центр», 2000-928 стр.; səh.116-117. 
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dövlətlərin siyasi sistemləri bir mövcudluq məfhumu olaraq 
ancaq fəaliyyətdə və mübarizədə olarkən özlərini büruzə 
verdirmiş olurlar.  

 
Dünyalar anlayışının geniş məzmununa aşağıdakı 

aspektlər və kriteriyalar əsasında yanaşmaq olar:  
 
-bütün dövlətlərin v ə xalqların təmsil olunduqları 

ümumdünya birliyi.  Bu, vahiddir, ümumi sistem və 
mexanizmlərə malik olan bir qurumdur, bütövdür, tamdır. 

Tərkib hissələri:  
-mədəniyyət və sivil inki şaf səviyyəsinə görə fərql ənən 

Qərb və Şərq dünyaları.  Şərq  özü də mədəniyyət və baxış 
fərqlərinə görə dörd yerə- dörd dünyaya bölünür: Çin, 
Yaponiya (Yaponiyada həm də sintoizm də var. Sintoizm-
yaponca hərfi mənası –allahların yolu deməkdir. Yaponiyada 
təşəkkül tapmış lokal dindir. Sintoizmə görə insanın mənşəyi 
sonsuz sayda ruhlardan, nüfuzlu allahlardan başlayır. Həmin 
allahlar içərisində xüsusi yeri Günəş ilahəsi Allaterasu tutur).1 
və Koreya və s. kimi ölkələrdə yaşayan xalqların düşüncələrini 
özündə əks etdirən buddizm mədəniyyəti və konfusiçilik; 
hinduizm və onun bir qolu olan və tibetlilərin etiqad etdikləri 
lamaizm-buddizm mədəniyyətini özündə daşıyan mədəniyyəti; 
islam mədəniyyəti və qərb-şərq mədəniyyəti qarışığından 
formalaşmış və pravoslavlığın da təsir göstərdiyi Şərqi Slavyan 
mədəniyyəti. Bunlarla yanaşı, şamanizm də (Monqolustanda, 
Mərkəzi Asiyanın şimal hissələrində və s.) mövcuddur. İslam 
mədəniyyətinə türk mədəniyyəti və ərəb mədəniyyəti daxildir. 
İslam mədəniyyəti həmçinin farskökənli xalqların da 
mədəniyyətini özünə sintez etmişdir. Bu dünyalar, Qərb-Şərq 
arealları içərisində yerləşən mədəni dünyalar ümumdünya 

                                                 
1 Axundov N.A., Məmmədov C.A. Dünya dövlətlərinin əsas coğrafi, siyasi 
və iqtisadi göstəriciləri. I kitab. Avrasiya dövlətləri; Bakı: Çaşıoğlu 2000-
240 səh., s.149.  
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birliyinin, anlayışının tərkib strukturlarıdır, komponentləridir, 
tərkib hissələridir; 

-tarixi k əşflərə müvafiq olaraq “köhn ə dünya” və “yeni 
dünya” anlayışları, məkanları. Bu məkanlar da ümumdünya 
vahid kompleksinin tərkib elementləridir; 

-böyük xalqlar və eyni kökənli xalqlar  birliyi (həmin 
xalqların dövlətləri birliyi, məsələn, ərəblərin dövlətləri cəmi, 
türklərin dövlətləri cəmi, ingilislərin dövlətləri cəmi, 
slavyanmənşəli xalqların dövlətləri cəmi və s.); 

-qlobal və beynəlxalq dinl ər üzərind ə formalaşan 
dünyalar:  məsələn, islam dünyası, xristian dünyası, 
buddistlərin dünyası; 

-mədəni və sivil inki şafı baxımından fərqli olan 
dünyalar-Şərq-Qərb dünyaları arasında yerləşən “aralıq 
məkanlar” dünyası; 

-məkan nöqteyi-nəzərdən (məsələn, qitələrə, 
materikl ərə görə bölünmə) dünyaların mövcudluğu. 
Məsələn, Avropa dünyası, Afrika dünyası, Amerika dünyası və 
s.-bura həmçinin mədəniyyəti də aid etmək olar; 

-ideoloji inki şaf xüsusiyyətlərin ə görə fərqli inki şaf edən 
dünyalar. Məsələn, sosialist dünyası və kapitalist dünyası, 
mühafizəkar dünya, o cümlədən ənənəvi qaydalar ilə 
mövcudluğunu təmin edən dünyalar (Ərəb, Türk, Hindistan, 
Çin) və liberal-islahatçı dünyalar (almanlar, fransızlar, 
ingilislər və s.)  

Tarixən dünyada baş vermiş qlobal və regional müharibələr 
dünyanın siyasi mənzərəsinə bu və ya digər səviyyədə təsir 
edib. Müharibələr nəticəsində dövlətlərin siyasi xəritələrində 
dəyişiklikl ər baş verib, bəzi dövlətlərin ərazisi böyüyüb, 
bəzilərinin isə kiçilibdir. Eynikökənli xalqların mənsub 
olduqları ərazilər də böyüyüb. Məsələn, ingilislər yeni dünya 
kəşfləri hesabına Şimali Amerikada, Avstraliyda, Yeni 
Zelandiyada yayılıblar, ərəblər Ərəbistan yarımadasında, 
Afrika qitəsinin şimalında, Aralıq dənizinin şərq sahillərində 
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yayılaraq dövlətlər qurublar, slavyan dünyasında bir neçə 
dövlət meydana gəlib, ruslar türklərin də mənsub olduqları 
əraziləri tutaraq böyük bir ərazidə yayılıblar, türk dünyasında 
həm birləşmə, həm də parçalanma meydana gəlibdir. İspanlar 
və portuqaliyalılar dəniz səyahətləri nəticəsində kəş olunan 
torpaqlara –Amerika qitəsinə, Sakit okeana (Filippinə və s.) 
nüfuz əldə ediblər. Dünyanın çox da böyük saya malik 
olmayan xalqları (məsələn, qədim dövrdə romalılar, XIX əsrdə 
fransızlar, XX əsrdə almanlar) imperiyalar yaratmaq niyyətinə 
düşüblər. İmperiyalar həm iki imperiyanın bir-biriləri il ə 
müharibəsindən, həm də imperiyalar daxilində baş verən 
çəkişmələrdən, hakimiyyətin zəifl əməsindən və daxildə baş 
verən etiraz hərəkatlarından, resurs çatışmazlığından dağılıbdır. 
Elə olub ki, mərkəzi hakimiyyətin öz imperiyalarını, 
periferiyaları əldə saxlamaq üçün resurslar və ordusu 
çatışmayıb. Məsələn, Rus imperiyası Alyaskanı əldə 
saxlamaqda çətinlik çəkdiyinə, nəzarətin çətinliyinə və resurs 
çatışmazlığına görə, bu ərazini ABŞ-a satıbdır. İmperiyalar 
həm də imperiyalararası rəqabət mübarizələrindən, birinin və 
ya bir neçəsinin digəri üzərində qələbə çalmasından da 
dağılıblar. Məsələn, III Reyxin, İtaliya faşizminin, Yaponiya 
imperiyasının SSRİ, ABŞ və Böyük Britaniya tərəfindən 
məğlub olması sayəsində dağılmaları buna sübutdur.  

Xüsusilə, müasir tarix baxımından istər birinci, istərsə də 
ikinci dünya müharibələrindən sonra dünyanın geosiyasi 
mənzərəsində köklü dəyişiklikl ər baş veribdir. Hal-hazırki 
dünyanın siyasi mənzərəsinin formalaşmasında mühüm rol 
oynamış II Dünya müharibəsindən sonra dünyanın müasir 
geosiyasi mühiti daha kəskin dəyişikliy ə məruz qalıbdır. Çoxlu 
sayda dövlətlər başqa dövlətlərin koloniyalarından azad 
olunaraq müstəqillik qazanıb, bununla yanaşı, bir çox xalqlar 
öz müstəqil dövlətlərinə sahib olublar. Bu proses əsasən Asiya 
və Afrika (məsələn, XX əsrin 60-cı illəri “Afrika ili” olubdur, 
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bu ərəfədə burada çoxlu sayda dövlətlər müstəqillik 
qazanıblar) qitələrində həyata keçirilibdir.  

 Müharibədən sonra Avropanın iki bloka ayrılması ilə 
müşahidə olunan proseslər nəticəsində dünya siyasi cəhətdən 
iki qütbə (ideoloji dünyalara) bölünmüşdür. Qəbul etmək 
lazımdır ki, İkinci Dünya müharibəsindən sonra Avropa 
regionunu Almaniya üzərində qələbə çalan ruslar (SSRİ) və 
ingilislər (ABŞ və B.Britaniya) dünyaları iki hissəyə bölərək öz 
təsir dairələrini yaratmışlar. Müharibənin gətirdiyi geosiyasi 
nəticələr ondan ibarət oldu ki, SSRİ Avrasiyanın “ürəyinə” 
(“heartland”ına), mərkəzi qüvvəsinə çevrildi. Eyni zamanda 
Şərqi Avropanı (geosiyasət konsepsiyalarında buna “rimland” 
də deyirlər) özünə tabe etdi. SSRİ Türkiyə və İranı da, eyni 
zamanda, Çin və Hindistanı, Cənub-Şərqi Asiya ölkələrini də 
sosializm-kommunizm ideyalarından istifadə edərək, öz 
orbitinə çəkməyə çalışdı və bir çox ölkələrdə buna nail oldu. 
Ayrı-ayrı ölkələrdə hakim rejimlərə qarşı sosializm və 
bərabərlik şüarı altında müxalifət qruplarını yaratdı. İnqilabçı 
qüvvələri dəstəklədi. Ölkələrdə sosialist partiyalarının 
yaradılması və sosialist hərəkatlarına dəstək birmənalı qaydada 
aparılıdı.  

 II Dünya müharibəsindən sonra dünyanın əsasən iki qütbə 
bölünməsi ilə soyuq müharibə dövrünün yaşanması əksər 
regionların dövlətlərinin də qütbləşmiş dünya düzəninə daxil 
olmasına səbəb olmuşdur. Siyasi qütbləşmə xüsusilə Amerika, 
Avropa və Asiya qitələrini əhatə etmişdir. Qütbləşmə hətta 
Afrika qitəsinə də öz təsirlərini göstərmişdir. Sosializm 
dalğaları bir ideoloji cərəyan olaraq qitənin aqrar dövlətlərində, 
zəif Afrika dövlətlərində yayılmağa başlamışdır. Xüsusilə 
qitənin Avropaya yaxın şimal hissəsi və Asiyaya yaxın şimal 
şərq bölgələrində qütbləşmə prosesləri özünü göstərmişdir. 
Belə ki, dünyanın iki super güc mərkəzi olmuş ABŞ və SSRİ 
arasında Afrika qitəsində (məsələn, Liviya, Misir, Tunis və s.) 
dövlətləri öz tərəflərinə çəkmək uğrunda rəqabət siyasəti 
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həyata keçirilmişdir. SSRİ sosializm ideyalarının Afrika 
qitəsində geniş yayılmasına çalışmış, ABŞ isə tam əksinə 
siyasət yeritmişdir. Öz siyasətlərini reallaşdırmaq məqsədilə 
ABŞ və SSRİ qitənin bir çox dövlətlərində hətta hərbi siyasət 
də həyata keçirmişlər. Hərbi rejimlərin qurlmasında və yaxud 
da hakimiyyətə gəlmiş hərbi rejimlərə dəstək olmuşlar. 
(Misirdə, Liviyda və s. ölkələrdə belə siyasət həyata 
keçirilmişdir).  

Ümumiyyətlə tarixən dünya düzəninin formalaşmasını 
dünyanın “güc mərkəzləri”  olan dövlətləri həyata keçiriblər. 
Dünya düzəni güc mərkəzlərinin qlobal maraqları əsasında 
formalaşmış və geosiyasi mənzərə məhz, güc mərkəzlərinin 
rəqabəti əsasında müəyyən edilibdir. Güc mərkəzləri imperiya 
iddiaları ucbatından öz aralarında rəqabət mübarizəsinə girərək 
müəyyən məkanlar üzrə siyasi üstünlük əldə etməyə çalışıblar. 
Hal-hazırda bu siyasət yenə də davam etməkdədir.  

Bir məsələni xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, mövcud 
dünya düzəninin müəyyən olunmasının, onun istiqamətlərinin 
formalaşmasının əsasında güc mərkəzləri olan böyük 
dövlətlərin siyasəti dayanır. Tarixən də bu siyasəti böyük 
xalqlar və onların dövlətləri həyata keçiriblər. Tarixi qlobal 
müharibələri də əsasən böyük xalqlar aparıblar. Çünki böyük 
xalqlar güc mərkəzləri hesab olunan böyük dövlətlərə sahib 
olublar və indi də həmin məzmunlu siyasət davam etməkdədir. 
Dünya müharibələri də böyük xalqların imperiyalara və böyük 
ərazilərə sahib olmaq iddiaları səbəbindən baş veribdir. Elə 
qlobal müharibələrin nəticələri də əsasən bu və ya digər 
səviyyədə böyük xalqların mənafeyinə uyğun olubdur.  

Kiçik və orta gücə malik olan dövlətlər isə böyük 
dövlətlərin müəyyən etdikləri siyasət nəticəsində öz 
siyasətlərini formalaşdırmışlar. Strateji və əlverişli coğrafi 
mövqeyə malik olan kiçik dövlətlərin ərazilərinə sahib olmaq 
böyük dövlətlərin xüsusi marağında olubdur. Böyük dövlətlər 
bu kiçik dövlətlərin ərazilərini ya işğal etmiş, ya da bu 
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dövlətləri öz təsirlərinə salmışlar. Bu siyasət hal-hazırda davam 
etməkdədir. Başlıca olaraq iqtisadi amillər bu siyasətin həyata 
keçirilməsində mühüm rol oynayır. Müasir transmilli 
korporasiyalar siyasi təsirin başlıca daşıyıcılarına çevrilirlər.  

Hal-hazırda güc mərkəzləri olan dövlətlər, xüsusilə, super 
və super gücə yaxın dövlətlər böyük xalqların əlindədir. Kiçik 
xalqların dövlətləri isə bu böyük dövlətlərin təsirləri altındadır.  

Xalqların dünyaları dedikdə, eyni kökə malik, oxşar dildə 
danışan, çox zaman eyni dinə sitayiş edən, oxşar mədəniyyətə, 
o cümlədən adət-ənənələrə malik olan, bir neçə dövlətə sahib, 
vahid və ya bir-birinə yaxın coğrafi məkanda yaşayan 
xalqların birliyi (birlikl əri) –keçmişdə tayfa birl əşmələri 
başa düşülməlidir. Xalqların dünyalarında bir və ya eyni kökə 
malik olan xalqların (millətlərin) bir neçə müstəqil dövləti olur. 
Məsələn, türklər, ərəblər, slavyanlar, ispanlar, ingilislər 
dünyada bir neçə dövlətə sahibdirlər. Qeyd edilən xalqların 
dövlətləri də çox zaman eyni coğrafi zolaqlarda yerləşir. 
Məsələn, türklərin yaşadıqları ərazilər Şərqdən Qərbə bir 
coğrafi zolaq olmuşdur. Türkiyə (Ön Asiya), Qafqaz, Qara 
dənizin şimal-şərqi, Xəzər dənizi ətrafları-Mərkəzi Asiya, 
Sibir, Çinin şimal-qərbi (Türkistan) və Uzaq Şərqdən ibarət 
böyük bir zolaq türklərin qədimdən yayıldığı zonalardır. 
(Qeyd: Paropamid dağlarının ön hissəsi, qərbdən-Xəzər 
dənizi, şimal-qərbdən-Muqocarın cənub və şərq dağətəyi, 
şimaldan Turqay yaylası, şimal-şərqdən-Mərkəzi Asiyanın 
düzənlik hissəsi Turan adlanır. Tədqiqatçılar, məsələn, 
L.N.Qumilyov, bu ərazini-Çin səddindən Karpata qədər-
şimaldan Sibir tayqası, cənubdan İran yaylasının səhrası və 
İran oazisi ilə əhatə olunan Böyük çölü “Avrasiyanın qəlbi” 
adlandırır. Qədimdə bu çölü yunanlar Skifiya, farslar-Turan, 
çinlil ər isə Bey-xu-“Şimal barbarlarının” çölü 
adlandırırdılar. XVIII əsrin ortalarından etibarən 
Türküstanın Şərq torpaqları Çinə birləşdirildi. Çinlil ər onu 
“Sin-Tzyan” (“Yeni sərhəd”) adlandırırdılar. XIX əsrin 
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ortalarından Buxara Türküstanı Qərbi Türküstan, Çininki 
isə-Şərqi Türküstan adlandırılmağa başlandı. Qərbi 
Türküstan XIX əsrdə Rusiyaya birləşdirildi. 1924-cü ildən 
Türküstan Orta Asiya adlanmağa başlandı). 1  XX əsrin 
əvvəllərində Parisdə fəaliyyət göstərmiş “Gənc Türklər” 
təşkilatının üzvü olmuş Yusif Akçuraoğlu (1876-1935) türkün 
tərifini belə verir: “Türkl ər dediyimiz zaman, etnoqrafiya, 
filologiya və tarixlə bağlılığı olanların bəzən “türk-tatar”, 
“türk-tatar-moğol” deyə anladıqları bir irqdən gəlmə, adətləri, 
dilləri bir-birin ə çox yaxın, tarixi həyatları bir-birinə qarışmış 
olan qövm (tayfa) və qəbilələrin tamamını nəzərdə tuturuq. Bu 
baxımdan iranlı və avropalı bəzi yazarların və onlara istinadən 
bəzi Osmanlı yazarlarının tatar dedikləri kazanlılar, 
azərbaycanlılar və s. ilə bərabər, qırğızlar və yakutlar da 
türklər ifadəsinin içində deməkdir”. 2

  
Ərəblər xilafət dövründən başlayaraq, Ərəbistan 

yarımadasından tutmuş Afrikanın Şimal ərazilərinə doğru 
böyük bir zolaqda imperiya yaratmışlar. (Qeyd: b.e.ə. birinci 
minilliyin axırlarında sami tayfalarının Ərəbistan yarımadasının 
cənub və mərkəz hissələrindən şərq və cənub-şərq bölgələrinə 
köçməsinə başlanmışdır. Onlar ilk ərəb dövlətlərindən birin 
(Xaragen, yaxud Xartasen) yaratmışlar. Bu dövlət eramızdan əvvəl II 
əsrdə nəhəng dövlətə çevrilmiş və Babilistanı tutmuşdur. Ərəblərin 
şərqi və cənub-şərqi Ərəbistanda tam bərqərar olmaları bu dövrə 
aid edilir. Sonralardan Xaragen dövləri bir sıra kiçik əmirliklərə 
parçalanmışdır. Onların əksəriyyəti eramızın IV əsrindən VII əsrinə 
kimi qüdrətli Sasani dövlətinin hakimiyyəti altında olmuşlar. Körfəz 
ətrafında yaşayanlar VII əsrdə islam dinini qəbul etdikdən sonra 

                                                 
1 S.Y.Süleymanova, tarix elmləri doktoru, BDU-nun professoru. Türk 
xalqları tarixi (ən qədim zamanlardan bu günümüzədək). Ali məktəb 
tələbələri üçün dərs vəsaiti. Rus dilindən tərcümə. Bakı, “Elm və təhsil”, 
2011, 352 səh., səh. 18-19. 
2 Akçuraoğlu Yusuf. Türkçülüyün tarixi. Bakı, Qanun, 2010, 272 səh., 
Türkiyə türkcəsindən uyğunlaşdıranı və ön sözün müəllifi: Ayb əniz 
Kəngərli, filologiya elmləri doktoru; səh. 19-20. 
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əmirliklər ərəb xilafətinin tərkibinə qatılmışlar.1 Tarixçi alim Nailə 
Vəlixanlı öz tədqiqat əsərində göstərir ki,  müsəlman tarixi ənənəsinə 
görə, “ əl-xülafa’ ər-rəşidun”-“do ğru yolu tutmuş xəlifələr” 
adlandırılan ilk dörd xəlifənin –Əbu Bəkr (632-634), Ömər ibn əl- 
Xəttab (634-644), Osman ibn Affan (644-656) və Əli ibn Əbu Talibin 
(656-661) hakimiyyəti ill əri ərəb işğalının geniş yayıldığı dövrdür. 
Ərəblərin öz dinləri il ə Ərəbistan hüdudlarından çıxmalarına, bu 
dini yalnız bütpərəst ərəblər arasında deyil, xristian və yahudi 
ərəblər və qeyri-ərəblər arasında yaymalarına da səbəb kimi 
müqəddəs kitab olan “Qurani kərim” olmuşdur. Məhəmməd 
peyğəmbərin “ Ərəbistanda yalnız bir dini etiqad olmalıdır” ideyası 
Ərəbistan yarımadasında yaşayan “bədəvi” adlanan köçəri 
ərəblərin və oturaq ərəblərin birləşməsinə gətirib çıxardı. İki böyük 
etnik qrupun-şimal (nazarilər və maadilər qəbilələri) və cənub 
(himyəril ər-yəmənilər və qəhlanlar qəbilələri) ərəblərinin VII əsrin 
birinci yarısında islam bayrağı altında birləşməsi sayəsində ərəb 
xalqı meydana gəldi. Ərəb qəbilələrinin Ərəbistan hüdudlarından 
kənarda-Sasanilərin və Bizansın tabeliyində olan ərazilərdə də 
yaşamaları islamı ərəblər arasında yaymağı qarşılarına məqsəd 
qoymuş müsəlman başçılarını öz qoşunlarını qonşu ölkələrə -Şama-
Suriyaya və İraqa da göndərməyə məcbur etdi. 630-cu illərdən 
başlayaraq ərəb qoşunları Sasanilərin tabeliyində olan İraqa və 
Bizansın tabeliyində olan Şama (Suriyaya göndərildi). 637-ci ildə 
bütün Babilistan fəth olundu. 640-cı illərdə Azərbaycana, 
Ermənistan və Gürcüstana qoşun yeridildi. VII əsrin ikinci yarısı 
boyu və VIII əsrin əvvəlləri Cənubi Qafqaz işğal olundu2.  

Osmanlı imperiyasının yaranması və sürətlə güclənməsi 
Hörmüz dövlətinin zəifləməsinin, sonradan isə dağılmasının 
başlıca səbəblərindən biri idi. Konstantinopolun süqutundan 
sonra Osmanlı imperiyası İran körfəzi sahilində öz mövqeyini 
gücləndirmişdir. Burada məskunlaşan ərəblər osmanlılara bac 
verirdilər).3  

                                                 
1 Məmmədov C., Gərayzadə T. M.52. İran körfəzi əmirlikl əri.-B.Azərnəşr. 
1994, 184 səh., s. 61.  
2 Vəlixanlı N.M. V 50 Ərəb xilafəti və Azərbaycan.-B.Azərnəşr, 1993. 157 
səh., s. 5-46. 
3 Məmmədov C., Gərayzadə T. M.52. İran körfəzi əmirlikl əri.-B.Azərnəşr. 
1994, 184 səh., s. 62-63.   
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İndi həmin zolaqda bir neçə müstəqil ərəb dövləti 
mövcuddur. İran körfəzinin Ərəbistan sahili XIX yüzilliyin 
əvəllərindən təqribən 150 il İngiltərənin nəzarəti altında idarə 
olunmuşdur. İran körfəzi ətrafında Bəhreyn (sahəsinə görə ərəb 
ölkələri içərisində ən kiçiyidir), Birləşmiş Ərəb Əmirlikl əri, 
Küveyt, Qətər və Səudiyyə Ərəbistanı kimi ərəb dövlətləri 
yerləşir. Ərəb dövlətləri regional inteqrasiya şəraitində 
yaşayırlar və təşkilatlanıblar. (Qeyd: Ərəb Dövlətləri Liqası 
(The League Of Arabian Nations) 1945-ci ildə Ərəb 
dövlətlərinin Qahirədə keçirilmiş konfransında təsis edilmişdir. 
Nizamnamə həmin ildə qüvvəyə minmişdir. Nizamnaməyə görə 
bütün ərəb dövlətləri Liqanın tərkibinə daxil ola bilərlər. 
Təşkilata 21 müstəqil ərəb dövləti, Fələstin, həmçinin dövlət 
dilini ərəb dili elan etmiş Somali daxildir. Təşkilatın məqsədi 
ərəb dövlətləri və onların maraq dairəsinə aid olan bütün 
məsələlərdir) . 1  2012-ci il noyabr ayının 30-da BMT Baş 
Assambleyasının iclasında qəbul olunmuş qərarla Fələstin 
muxtariyyəti müşahidəçi-dövlət statusunu qazandı.  
İslam mədəniyyətinin, Ərəb mədəniyyətinin bazasında 

məhz islam təlimi dayanır. Ərəblər həm də islam dininin 
təbliğatçıları olmuşlar və özləri il ə birlikdə Avrasiyada 
(Qafqazda, Mərkəzi Asiyada, İranda, Şimali Afrikada, Cənubi 
Avropada və s.) islamı təmsil etmişlər. İslam dini Türk 
dünyasının böyük bir hissəsini əhatə etmişdir. İslam dini hətta 
Afrikanın mərkəzi hissələrində, məsələn, Sudanda, Nigeriyada, 
Malidə (Afrika qitəsinin qərbində yerləşir) və digər ölkələrdə 
də yayılmışdır. Hindistan, Pakistan, Banqladeş, İndoneziya 
(dünyada sayca ən böyük müsəlman ölkəsi), Malayziya kimi 
ölkələrdə də geniş yayılmışdır. Rusiya imperiyası ərazilərində 
də islam dini geniş coğrafiyanı əhatə etmişdir. Şimali Qafqaz 
xalqları- dağıstanlılar, çeçenlər və s., Asiya türkləri, Çin 

                                                 
1 Axundov N.A., Məmmədov C.A. Dünya dövlətlərinin əsas coğrafi, siyasi 
və iqtisadi göstəriciləri. I kitab. Avrasiya dövlətləri; Bakı 2000-240 səh., 
səh. 235. 
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türkləri (uyğurlar) islam dinini qəbul etmişlər. (Qeyd: 
Rusiyanın tərkibində olan xakasların (türklər) dini isə 
şamanizmdir. Xakaslar dini məbədlər hesab etdikləri 
mağaraya gedirlər. Özlərini təmizləmək üçün alov yandırırlar 
və ruhlar üçün yemək qoyurlar. Əvvəlki dövrlərdə ruhlar üçün 
keçi və inək qurban aparırdılar. Qırmızı (rəmz kimi odu, alovu 
bildirir), göy (səmanı, göylə əlaqəni bildirir) və digər 
rənglərdə olan lentlər bağlayaraq inanclarını nümayiş 
etdirirlər. Altay ailəsinə mənsub olan türk qrupunun uyğur 
qanadına aid olan tuvalıların (tıvalar) dinləri də buddizm və 
şamanızmdir).1  

Hətta xalqların başqa dövlətdə muxtar qurumları da 
mövcuddur. Məsələn, Rusiya dövlətində tatarlar, başqırdlar, 
xakaslar, tuvalılar, yakutlar, altaylar və bəzi digər türkkökənli 
xalqların muxtar qurumları (respublikaları) mövcuddur. İranda 
da Şərqi Azərbaycan və Qərbi Azərbaycan əyalətləri (ostanları) 
mövcuddur. Ancaq onlar muxtar qurumlar deyillər.  

Bununla yanaşı, eyni kökə malik olan xalqların da bir neçə 
dövləti var. Məsələn, slavyan mənşəli xalqlar olan ruslar, 
polyaklar, beloruslar, ukraynalılar, çexlər, slovaklar, serblər, 
slovenlər, xorvatlar, bolqarlar müstəqil dövlətlərə sahibdirlər. 
Türkkökənli xalqlar olan osmanlı türkləri, azəri türkləri, 
qazaxlar, qırğızlar, özbəklər, türkmənlər müstəqil dövlətlərə 
sahibdirlər.  

Sayca dünyanın ən böyük xalqı olan çinliləri də dünyası 
olan xalq adlandırmaq olar. Çinin əhalisi bir milyard nəfərdən 
çoxdur. Dünyada elə bir xalq və ya eynikökənli xalq yoxdur ki, 
əhalisinin cəmi bir milyard nəfərdən çox olsun. Belə çoxluq 
tərkibə Hindistanı da aid etmək olar. Bir dövlət daxilində çoxlu 
sayda milyonluq xalqlar vardır.  

 

                                                 
1 Фируз Мустафа. 100 ТЮРКСКИХ ЭТНОСОВ. Баку, издательство 
«Араз», 2012-446 стр., səh. 322. 
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Xalqların dünyasını əmələ gətir ən aşağıdakı səbəbləri 
göstərmək olar: 

 
-xalqın özünün say tərkibinin çoxlu ğu. Məsələn, çinlilər 

dünyanın sayca ən böyük xalqıdır. Hindistanlılar da cəm halda 
sayca ikinci böyük xalqlardırlar. Hindistan ərazisinə görə 
dünyada yeddinci, əhalisinin sayına görə isə ikinci yerdədir. 
Hindistan dini cəhətdən çoxtərkibli bir dövlətdir. Ölkədə induizm, 
buddizm, sikhizm, caynizm, zoroastizm, iudaizm, xristianlıq və islam 
dini mövcuddur. XVIII əsrin başlanğıcından XIX əsrin ortalarına 
qədər Britaniya imperiyası tərəfindən tədricən 
koloniyalaşdırılmışdır. 1947-ci ildə ölkə müstəqillik əldə etdi. 
İqtisadi və hərbi sahədə böyük nailiyyət əldə olundu. XX əsrin 
sonlarından etibarən Hindistan iqtisadi cəhətdən dünyanın sürətlə 
inkişaf edən dövlətlərindən birinə çevrilib. Ümumdaxili məhsul 
istehsalına görə dünyada öncül yerlərdədir. Lakin ölkədə 
kasıbçılığın və savadsızlığın səviyyəsi çox yüksəkdir. Sənayeləşmə 
inqilabı dövründə-təqribən 1770-ci illərdə Hindistan dünyada 
iqtisadi cəhətdən ikinci böyük dövlət (Britaniya imperiyası 
tərkibində idi) olmuşdur və dünyada istehsal olunan məhsulun 20 
faizi onun payına düşürdü. Bu dövrdən -1773-cü ildən etibarən 
iqtisadi staqnasiya başladı və bu proses iki yüz il davam etdi. 1970-ci 
ill ərdə öz tarixində ən aşağı göstəricini müəyyən etdi. Lakin 1991-ci 
ill ərdən başlayan iqtisadi islahatlar iqtisadi azadlıqlara mane olan 
ünsürləri aradan götürməyə başladı və Hindistan qlobal 
iqtisadiyyata inteqrasiya yolunu tutdu. 2003-cü illərdən etibarən 
daha çox sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyata malik oldu.1  

XII-XIII əsrlərdə ərəblər, türklər və əfqanlar Hindistanın 
şimalına soxuldular. XIII əsrin başlanğıcında şimalda Delhi 
sultanlığı yaradıldı. Sultanat dövründə Hindistan mədəni inkişafa 
nail oldu. 1398-ci ildə türk-monqol sərkərdəsi olan Teymur 

                                                 
1 India’s Rising Growth Potential. Global Economics Paper No:152. GS 
GLOBAL ECONOMIC WEBSITE Economic Research from the GS 
(Goldman Sachs) Institutional Portal at http://portal.gs.com. Tushar Poddar 
Eva Yi January 22, 2007. http://www.usindiafriendship/net/viewpoints 
1)Indias_Rising_Growth-Potential.pdf. 
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tərəfindən tutuldu. Hindistanda Böyük Moğollar imperiyasının 
hakimiyyətinə XIX əsrin ortalarında son qoyuldu. XVII əsrdən 
etibarən Hindistana avropalılar gəlməyə başladılar. Portuqalların 
ardınca hollandlar, ingilislər, fransızlar ölkə ərazisinə daxil oldular. 
Hindistan 1510-cu ildən bəri, ölkədə (Goa-da) Portuqaliyanın ticarət 
koloniyası təşkil olunandan bu yana, qlobal qüvvələr balansında 
mühüm rol oynayıb. Portuqaliya ticarət koloniyası Hind okeanında 
yeddi əsrlik müsəlman ticarət monopoliyasını dağıtdı. Hindistana 
sahib olmaq isə Britaniya imperiyasını XIX əsrdə dünya 
hakimiyyətində pik nöqtəyə qaldırdı. Lord Kerzon Hidistanın 
imperiyadakı mühüm əhəmiyyətini göstərirdi. 1  

1617-ci ildə Britaniyanın Ost-Hind şirkəti Hindistanla ticarət 
aparmaq hüququnu Moğol imperatoru Cahangirdən aldı. 1850-ci 
ildə bu şirkət kolonial siyasət apararaq Hindistan subkontinentinin 
böyük bir hissəsini ələ aldı. Həmin ərazilər içərisində müasir 
Pakistan və Banqladeş ərazisi də vardır. İngilislər öz kolonial 
siyasətlərində “parçala və hökm sür” prinsipini tətbiq edərək 
Hindistanda müxtəlif çarlar və müxtəlif dini və sosial qruplar 
arasında ixtilaflar yaradırdılar. 1857-ci ildə Hindistanda ilk 
müstəqillik uğrunda müharibə baş verdi. Britaniyanın Ost-Hind 
şirkətinin idarəçiliyindən narazılığın nəticəsi olaraq “Sipahilər”  
üsyanı başladı. Üsyan ölkədə moğolların hakimiyyətinə son qoydu. 
Moğol imperatoru Bahadur şah Zəfər ölkədən qovuldu. Nəticədə 
Britaniyanın Ost-Hind şirkəti dağıdıldı və Hindistan Britaniya 
imperiyasının koloniyası kimi birbaşa Britaniya taxt-tacının 
idarəçiliyinə keçdi. 1920-ci ildə Mahatma Qandinin liderliyi ilə 
Britaniyanın kolonial idarəçiliyinə qarşı kütləvi etirazlar başladı. 
Bütün Hindistan subkontinenti boyunca Britaniya idarəçiliyinə qarşı 
mübarizə həyata keçdi və 1947-ci ildə ölkə müstəqillik qazandı. 
1915-ci ildə Mahatma Qandi Hindistan azadlıq hərəkatına rəhbərlik 
etdi və müsəlmanlarla hinduslar arasında birliyə nail oldu. 1947-ci 
ildə Britaniya Hindistanının ərazisi müstəqil olduqdan sonra 
Hindistan -Hindistan İttifaqı və Pakistan dominionuna bölündü. 

                                                 
1 The New Great Game. By Daniel Twining. The Weekly Standart as 
published in FrontPageMag.com. December 19, 2006. 
http://www.usindiafriendship.net/viewpoints1/greatgame.htm.  
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(Dominion-latınca mülk, hakimiyyət mənalarını bildirir. -1947-ci 
ilədək Britaniya Millətlər Birliyinin üzvü olan dövlətləıri 
birləşdirmək üçün işlədilən termindir).  

XX əsrin ortalarından etibarən Hindistan qonşu dövlətləri il ə 
ərazi problemini yaşamaqdadır. Çinlə ərazi mübahisəsi var, 1962-ci 
ildə müharibə olmuşdur. Hindistan Pakistanla üç dəfə-1947, 1965 və 
1971-ci illərdə müharibə etmişdir. Axırıncı dəfə isə müharibə 1999-
cu ildə Kəşmir ştatında baş verdi. 1974- cü ildə Hindistan nüvə 
silahının yeraltı sınağını keçirtdi və “nüvə klubu”nun yeni üzvü 
seçildi. 1998-ci ildən isə Hindistan ardıcıl olaraq daha beş yeni 
sınaq həyata keçirib.  

1960-2000-ci illər arasında iqtisadiyyatın illik ümumi 
məhsuldarlıq (annual total factor productivity-TFP-məhsuldarlığın 
cəmi amilləri ) göstəricisinin yüksəlişi orta hesabla 0,25 faizdən çox 
olmamışdır. 1985-ci ildə iqtisadiyyatda eksperimental addımlar, 
1991-ci ildən isə fundamental islahatlar iqtisadi yüksəlişi orta 
hesabla 6 faizə yüksəltdi və məhsuldarlığın ümumi göstəricil ərinin 
yüksəliş dərəcəsini illik orta hesabla 1,6 faizə qaldırdı1.  

Hələ 2000-ci illərin ortalarından etibarən belə bir iqtisadi 
layihənin planlaşdırılması nəzərdə tutulur ki, Hindistan iqtisadiyyatı 
2020-ci ilə qədər təqribən 8 faiz iqtisadi artım göstəricil əri il ə 
yüksəkliyə doğru qalxacaqdır. BRİC layihəsinə görə 2050-ci illərdə 
Hindistan dünyanı üçüncü böyük iqtisadiyyata malik olan ölkəsi 
olacaqdır. Hindistan qlobal iqtisadiyyatın motoruna çevriləcəkdir2.  

Hindistanda 1971-1979-cu illərdə umumdaxili məhsul artımı 2,9 
faiz yüksək, ümumi məhsuldarlıq göstəricisi 2,1 faiz aşağı; 1980-89-
cu illərdə ümumdaxili məhsul artımı 5,1 faiz yüksək, ümumi 
məhsuldarlıq göstəricisi 0,7 faiz yüksək; 1990-99-cu illərdə  
 
 
                                                 
1 India’s Rising Growth Potential. Global Economics Paper No:152. GS 
GLOBAL ECONOMIC WEBSITE Economic Research from the GS 
(Goldman Sachs) Institutional Portal at http://portal.gs.com. Tushar Poddar 
Eva Yi January 22, 2007. http://www.usindiafriendship/net/viewpoints 
1)Indias_Rising_Growth-Potential.pdf.  
2 Yenə orada.  
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ümumdaxili məhsul artımı 6 faiz yüksək, ümumi məhsuldarlıq 
göstəricisi 1,6 faiz yüksək; 2003-2005-ci illərdə isə ümümdaxili 
məhsul artımı 7,5 faiz yüksək, ümumi məhsuldarlıq göstəricisi isə 3.3 
faiz yüksək olmuşdur. (Qeyd: Hindistanda maliyyə ili aprel ayının 1-
də başlayır və mart ayının 31-də başa çatır).1  

2008-ci ilin aprel ayında Hindistan Pakistan, Türkmənistan və 
Əfqanıstanla birlikdə 2015-ci ildə “Transəfqan” qaz kəmərinin 
çəkilməsi ilə bağlı saziş imzaladı. 2005-ci ildə Rusiya ilə Hindistan 
arasında hərbi-texniki sahədə əməkdaşlığa dair müqavilə imzalandı. 
ABŞ prezidenti Corc Buşla Hindistanın baş naziri Monmoxan Sinqx 
atom texnologiyası sahəsində əməkdaşlığa dair müqavilə 
imzalayıblar. Müqaviləyə əsasən, Vaşinqton Hindistana nüvə 
yanacağı və müxtəlif texnologiyalar verməlidir. Hindistan da öz 
növbəsində atom sənayesi sahələrini beynəlxalq müfəttişlər üçün 
açıq etməyi öhdəlik götürüb. ABŞ əvvəllər Hindistanın nüvə 
texnologiyasının əleyhinə çıxış edirdi. 2006-cı illərin sonlarında 
ABŞ-da “Henri C. Hayd” qanunu qəbul edildi. Qanuna əsasən, ABŞ 
və Hindistan atom enerjisi sahələrində sülh şəraitində əməkdaşlığı 
davam etdirməlidirl ər. 

Hindistanda ucuz işçi qüvvəsi mövcuddur. Eyni zamanda yüksək 
texnologiya sənayesi mtəxəssisləri vardır. Hindistanda böyük büdcə 
defisiti var ki, bu amil də iqtisadiyyatın inkişafına mənfi təsir 
göstərir. Hindistanda kommunikasiya sahələri yaxşı inkişaf 
etməmişdir və enerji resurslarının qıtlığı iqtisadiyyatın inkişafına 
mane olur.2  

                                                 
1 India’s Rising Growth Potential. Global Economics Paper No:152. GS 
GLOBAL ECONOMIC WEBSITE Economic Research from the GS 
(Goldman Sachs) Institutional Portal at http://portal.gs.com. Tushar Poddar 
Eva Yi January 22, 2007. http://www.usindiafriendship/net/viewpoints 
1)Indias_Rising_Growth-Potential.pdf.  
2 Qeyd: ölkə haqqında tarixi məlumatların bir çoxu açıq ensiklopediyaların 
internet saytlarından götürülmüşdür. 
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-bir xalqın (mill ətin) sahib olduğu dövlətin çoxluğu. 
Məsələn, ispanlar, ərəblər, ingilislər bir neçə dövlətə 
sahibdirlər; 

-eynikökənli xalqların bir neçə dövlətinin olması amili. 
Məsələn, slavyanlar, türklər, latın mənşəli xalqlar, ingilislər və 
fars kökənli xalqlar bir neçə dövlətə sahibdirlər; 

-coğrafi məkan anlayışı amili. Məsələn, türkkökənli 
xalqlar əsasən Asiya qitəsində Ön Asiyadan tutmuş Mərkəzi 
Asiya və Çinin Şimal Qərbi və Rusiya da də daxil olmaqla 
(Volqaboyu, Krım və Sibir türkləri), Aralıq dənizi-Qara dəniz-
Xəzər dənizi hövzələrində geniş bir məkanda yaşayırlar. 
Bununla yanaşı, ingilislər Şimali Avropada, Şimali Amerikada 
və Avstraliya materikində, Yeni Zelandiyada məskunlaşıblar. 
Ərəblər Afrika və Asiyada, Aralıq dənizi-Qırmızı dəniz-İran 
körfəzi-Ərəb dənizi hövzələri birləşməsində geniş bir məkanda 
yaşayırlar. Slavyanlar Şərqi və Cənubi Avropadan tutmuş Uzaq 
Şərqə qədər geniş bir ərazidə məskunlaşmışlar.  

Slavyanlar Rusiyada, Şərqi Avropada, Cənubi Avropada 
(Balkan yarımadasında) və Mərkəzi Avropada yaşayırlar. 1877-
1878-ci illərdə baş verən Rusiya-Türkiyə müharibəsində Rusiya 
ordusu Balkan dövlətləri olan Bolqarıstanı, Serbiya və 
Çernoqoriyanın Osmanlı imperiyasının əsarətindən qurtarmağa 
kömək etmişdi. Serbiya 1459-cu ildən 1878-ci ilə qədər Osmanlı 
imperiyasının tərkibində olub. Bosniya-Herseqovina XV əsrdən 
Osmanlı imperiyasının tərkibinə daxil olub. 1815-ci ildə Osmanlı 
imperiyasının tərkibində muxtar dövlət kimi fəaliyyət göstərib. 1875-
1878-ci illərdə Avstriya-Macarıstan tərəfindən işğal olunub, 1929-cu 
ildə isə Yuqoslaviyanın tərkibinə birləşib.  

I Dünya müharibəsindən sonra, 1918-ci ildə xorvatlar, serblər 
və slovenlər bir dövlətdə birləşdilər. 1929-cu ildə bu dövlət 
Yuqoslaviya Krallığı adlandı. 1918-1992-ci illərdə Serbiya Böyük 
Yuqoslaviyanın tərkib hissəsi olub. (Bu müddət ərzində dövlət-
Serblərin, Xorvatların və Slovenlərin Krallığı, Yuqoslaviya Krallığı, 
Yuqoslaviya Xalq Federativ Respublikasının üzvü-İttifaq 
respublikası, Yuqoslaviya Sosialist Federativ Respublikası adlanıb). 
1991-ci ildə Yuqoslaviya dağılıb. 1992-2003-cü illər arası Serbiya 
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kiçik Yuqoslaviya Federativ Respublikasının hissəsi olub. 2003-
2006-cı illərdə Serbiya və Çernoqoriya İttifaqının (konfederasiyanın) 
üzvü olub. 2006-cı ilin iyununda Çernoqoriya İttifaqın tərkibindən 
çıxıb. 17 fevral 2008-ci ildə Kosovo öz müstəqilliyini elan edib.  

Bolqarıstan XIV əsrin sonlarında Osmanlı imperiyasının 
tərkibinə daxil olub. 1877-1878-ci il Rusiya-Türkiyə müharibəsindən 
sonra isə Osmanlı imperiyasının tərkibində muxtariyyət əldə edib. 
1908-ci ildə Bolqarıstan Osmanlı imperiyasından azad olunaraq 
müstəqillik qazanıb. II Dünya müharibəsi zamanı Bolqarıstana 
Almaniya qoşunları yeridildi. 1946-cı ildə isə SSRİ-nin təsiri il ə 
sosializm cəmiyyəti yaradıldı və ölkə Bolqarıstan Xalq Respublikası 
adı ilə Sovetlər İttifaqının təsirinə düşdü. 1990-cı il noyabrın 15-də 
Boqarıstan Respublikası elan edildi. 

Rusiyanın I Dünya müharibəsinə daxil olması 1917-ci ildə 
(fevral inqilabı zamanı) monarxiyanın devrilməsinə və bununla da 
Rusiya imperiyasının son qoyulmasına səbəb oldu. İnqilab zamanı 
V.Leninin rəhbərliyi il ə bolşevik partiyası-RSDRP (b) hakimiyyəti ələ 
keçirdi. 1918-1922-ci illərdə Rusiyada baş verən vətəndaş 
müharibəsi zamanı qərbi Ukrayna və qərbi Belorusiya ərazisini işğal 
etmiş Polşa və Finlandiya Rusiyanın ərazisindən çıxdılar. 1922-ci 
ilin dekabr ayının 30-da Rusiya (RSFSR), Ukrayna (USSR), 
Belorusiya (BSSR) və Cənubi Qafqaz respublikaları (ZSFSR) 
birləşərək Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqını-SSRİ-ni 
yaratdılar. 1939-1940-cı illərdə Polşanın SSRİ və Almaniya 
tərəfindən bölüşdürülməsi və digər hərbi-siyasi aksiyaların nəticəsi 
olaraq Qərbi Belorusiya və Qərbi Ukrayna SSRİ-yə daxil edildi. 
1991-ci il dekabrın 8-də Rusiya, Ukrayna və Belorusiyanın dövlət 
rəhbərləri Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yaradılması haqqında saziş 
imzaladılar. “Belovejsk” sazişi adlanan sənəddə qeyd edilirdi ki, 
1922-ci ildə “ İttifaq müqaviləsi”ni imzalayan Rusiya, Ukrayna və 
Belorusiya belə qərara gəldilər ki, SSRİ beynəlxalq hüququn 
subyekti kimi özünün mövcudluğuna son qoyur.  

Slavyan ölkələri-Rusiya, Ukrayna, Polşa, Çexiya, Bolqarıstan, 
Belorus, Serbiya, Slovakiya, Xorvatiya, Bosniya və Herseqovina, 
Makedoniya, Sloveniya və Çernoqoriyadır. Slavyan dövlətlərinin 
ümumi ərazisi 18.716.278 kv.km-dir. Əhalisi isə 280 milyon nəfərdən 
çoxdur. Dini inanclara görə slavyanlar pravoslavlar, katolik 
xristianlar və müsəlmanlardır (Bosniya müsəlmanları boşnaklardır). 
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Katolik xristianlar Çexiyada, Slovakiyada, Polşada, Xorvatiyada; 
pravoslavlar-Rusiyada, Ukraynada, Belorusda, Bolqarıstanda, 
Serbiyada, Çernoqoriyada; müsəlmanlar Bosniyada (Osmanlı 
imperiyası dövründə islam dinini qəbul ediblər), Bolqarıstan və 
Çernoqoriyada yaşayırlar. Ümumdaxili məhsul istehsalına görə 
Rusiya, Polşa, Ukrayna və Çexiya öndədirlər. Ukrayna həm 
əhalisinin sayına, həm də ərazisinə görə ikinci böyük slavyan 
dövlətidir.  

Polşa çarlığı 1815-ci ilə qədər Rusiya imperiyasının tərkibində 
muxtar statusa malik olub. 1918-ci ildə müstəqillik qazanıbdır. 
Salvyanlar Avstriya-Macarıstanın da tərkibində olublar. 1918-ci ildə 
Avstriya-Macarıstanın dağılmasından sonra Slovakiya Çexiya və 
Karpatətrafı Rusiyası ilə birləşərək Çexoslovakiya dövlətini 
yaratmışdılar. 1938-ci il Münxen razılaşmasından sonra 
Çexoslovakiyanın dağılması ilə Slovakiya müstəqil dövlət kimi 
Faşistlərin hakimiyyəti altına keçmişdi. İkinci Dünya 
müharibəsindən sonra Çexoslavakiya yenidən yarandı və Sovet 
dövlətinin təsiri altına düşdü. 1989-cu ildə sülh şəraitində baş vermiş 
“M əxməri” inqilabdan sonra, kommunistlər hakimiyyətdən getdilər 
və 1993-cü ilin yanvar ayının 1-dən yenidən Çexiya və Slovakiya iki 
müstəqil dövlət kimi fəaliyyət başladı.  

Rusiya ərazisinə görə dünyanın ən böyük dövlətidir. Ərazisi 17 
milyon kv.km-dən çox olmaqla, Yer kürəsinin quru hissəsinin 
doqquzda bir hissəsini tutur. Rusiyanın böyük dövlət olaraq ən böyük 
problemi ərazisinə nisbətən əhalisinin az olması və ümumölkə 
ərazisində qeyri-bərabər paylanmasıdır. Əhalinin 80 faizinə qədəri 
Avropa hissəsində qalanları isə Asiya hissəsində yaşayır. Əhalinin 
çox hissəsini ruslar təşkil edir. Rusiyada əhalisi milyon nəfərdən 
yuxarı olan şəhərlərin sayı da azlıq təşkil edir. Ölkə- əhalinin sayına 
görə dünyada 9-cu yeri tutur. Rusiya SSRİ-nin varisi olaraq 
beynəlxalq münasibətlərdə iştirak edir. Rusiya iqtisadi cəhətdən 
inkişaf etmiş “Böyük səkkizlər” formatına daxildir. Rusiya 1997-ci 
ildə kreditor ölkələrin Paris klubuna daxil oldu, London banklar-
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kreditorlar klubu ilə saziş imzaladı. 1998-ci ildə Rusiya Asiya- Sakit 
Okean iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatının üzvü oldu1.  

Ölkə 2012-ci ildə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv oldu. 
Rusiya Belorusla birlikdə “ İttifaq dövləti”ni yaradıbdır. Rusiya 
çoxvektorlu siyasət yeridir. Rusiya hal-hazırda Avrasiyamərkəzli 
siyasətə üstünlük verir. Eyni zamanda ABŞ, Braziliya, Argentina, 
Meksika, Avstraliya və s. kimi böyük dövlətlərlə də əlaqələri 
formalaşdırır və inkişaf etdirir. Rusiya Şanxay Əməkdaşlıq 
Təşkilatının, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin, Kollektiv Təhlükəsizlik 
Müqaviləsi Təşkilatının, ATƏT-in, Avropa Şurasının, Asiya-Sakit 
okean İqtisadi Əməkdaşlıq qurumunun (APEC-Asia-Pacific 
Economic Cooperation-qurum 1989-cu ildə yaradılıb), BRİCS-in 
(Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin, Cənubi Afrika), o cümlədən BMT 
sisteminə daxil olan və daxil olmayan başqa bir çox təşkilatların və 
müqavilələrin üzvüdr. Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi 
üzvüdür.  

Rusiya tarixi barədə əlavə məlumat: Rusiya Federasiyası 1991-
ci il dekabrın 25-dən müstəqil olaraq fəaliyyət göstərir. Rusiyada ilk 
dövlət 862-ci ildə yaradılmış Kiyev Rus dövlətidir. Ölkə 22 yanvar 
1721-ci ildən 1 sentyabr 1917-ci ilə qədər Rusiya imperiyası adlanıb. 
16 yanvar 1547-ci ildən 22 yanvar 1721-ci ilə qədər Rusiya çarlığı 
(Rusiya dövləti) adlanıb. Rusiyada respublika 1917-ci ilin 
sentyabrından həmin ilin 25 oktyabrına (7 noyabr) qədər olub. 1917-
ci ildən 1991-ci il də daxil olmaqla, Rusiya Sovet Federativ Sosialist 
Respublikası (RSFSR) adlanıb. 30 dekabr 1922-ci ildə isə SSRİ 
yaranıb. Bir məsələni xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, V-VIII 
əsrlərdə Rusiya ərazisində türk tayfalarının ittifaq dövləti olan “Türk 
xaqanlığı” olubdur. VII əsrin ortaları-X əsrdə aşağı Volqa ətrafında, 
Şimali Qafqazda, Azov dənizi ətrafında Xəzər xaqanlığı dövləti 
fəaliyyət göstərib. IX əsrdə şərqi slavyan tayfalarının birləşməsindən 
əmələ gələn “Qədim Rus” dövləti öz tərkibinə bir neçə fin-uqor, 
baltik tayfaları ilə yanaşı, türkdilli tayfaların yaşadıqları əraziləri də 
daxil etmişdir. Qədim Rus dövləti yarandıqdan sonra Şərqi 
Avropada və Qara dəniz regionunda dominantlıq uğrunda Bizans 

                                                 
1 Мировая экономика и международный бизнес: учебник/кол.авторов; 
под.общ.ред.д-ра экон.наук, проф. В.В. Полякова и д-ра экон. наук, 
проф. Р.К.Щенина.-5-е изд.,стер.-М.:КНОРУС,2008.-688 c., səh. 42. 
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imperiyası ilə müharibə aparırdı. Rusiya XIII-XV əsrlərdə Monqol 
tatarlarının əsarəti altında olubdur. 1654-cü ildə Ukrayna 
muxtariyyət statusu ilə Rusiyanın tərkibinə daxil olmuşdur. İmperiya 
dövründə rus ordusu Prussiya ilə “Yeddiillik müharibə” (1756-
1763) edərək böyük nailiyyətlər əldə etdi. İmperatriça Yekaterinanın 
dövründə Qara dənizə çıxış uğrunda Türkiyə ilə böyük nəticələri 
olan müharibələr aparırdı. XVIII əsrin sonlarında Rusiya inqilabçı 
Fransaya qarşı koalisiyada iştirak edirdi. Koalisiyanın 
məğlubiyyətindən sonra 1812-ci ildəki Vətən müharibəsində hətta 
Moskvanı tutmuş Napoleonun yarımmilyonluq ordusu Rusiya 
tərəfindən darmadağın edilmişdi. 1813-cü ildə Almaniyanı 
fransızların işğalından azad edən rus ordusu Parisə daxil olmuşdu.  

1939-1940-cı illərdə Moldova, Qərbi Koreliya, Baltikyanı 
ölkələr SSRİ-ə daxil oldular. SSRİ-nin Finlandiyaya hücumuna görə 
ölkə Mill ətlər Liqasının üzvlüyündən xaric edildi. 1944-cü ildə 
müstəqil Tuva respublikası SSRİ-nin tərkibinə daxil edildi. 1945-ci 
ildə Yaponiya ilə müharibə zamanı Cənubi Saxalin və Kuril adaları 
azad edildi. II Dünya müharibəsindən sonra Şərqi Avropada-
Macarıstan, Polşa, Rumıniya, Bolqarıstan, Çexoslovakiya və ADR-
də də tamamilə SSRİ-dən asılı olan kommunist rejimləri quruldu. 
1955-ci ildə NATO-ya cavab olaraq SSRİ-nin rəhbərliyi il ə Varşava 
Müqaviləsi Təşkilatı yaradıldı1.  

XX əsrin ortalarından Avropa, eləcə də Avrasiyanın özü 
demək olar ki, iki qütbə bölündü. Avropanın bölünməsi ilə 
“Soyuq müharibə” başladı. “Soyuq müharibə” bir tərəfdən 
Avropa üçün qorxu yaradırdı, məkanı təzyiq altında saxlayırdı, 
digər tərəfdən isə iqtisadi və siyasi rəqabət güclü elmi-texniki 
inkişafı zəruri edirdi. Elmi-texniki inkişaf həm iqtisadiyyat və 
xüsusilə sənaye və infrastruktur sahələrində, həm də silah 
sənayesi sahələrində özünü büruzə verirdi. “Soyuq müharibə” 
həm də Avropa ilə Asiyada, Avropanın özündə inkişaf 
uyğunsuzluğunu meydana gətirirdi. İnkişaf uyğunsuzluğu da öz 
növbəsində “qorxulu, təzyiqli balansı” formalaşdırırdı. 1985-ci 
ildə M.S.Qorbaçovun SSRİ-də hakimiyyətə gəlişi il ə 
                                                 
1 Qeyd: tarixi məlumatların bir çoxu açıq ensiklopediya saytlarından 
götürülmüşdür. 
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“yenidənqurma” siyasəti həyata keçirilməyə başladı. Siyasətin 
məqsədi SSRİ-nin siyasi və iqtisadi sistemində islahatların 
həyata keçirilməsini nəzərdə tuturdu. SSRİ ümumiyyətlə 
iqtisadi böhran ucbatından dağıldı. 1992-ci ilin fevral ayının 1-
də Rusiya ilə ABŞ arasında “Soyuq müharibə” vəziyyətinin 
dayandırılması haqqında bəyannamə imzalandı. 

1998-ci ilin avqust ayında Rusiya rublu dollara nisbətən öz 
dəyərini çox itirdi. 1998-ci ildə Rusiyada baş verən defolt 
(iqtisadiyyatın aşağı düşməsi) hadisəsi Rusiya vətəndaşlarının 
vəziyyətini daha da kəskinləşdirdi. 2000-ci illərdən etibarən 
Rusiya iqtisadiyyatında artım müşahidə olundu. Bunun başlıca 
səbəbi kimi dünya bazarlarında neft və qazın qiymətlərinin 
artması və ölkədə bərpa edilən siyasi sabitlik oldu.  

Rusiyada əhali azalmaqda davam edir. Əhalinin çox hissəsi 
şimaldan Sankt-Peterburq, cənubdan Novorossiysk, şərqdən İrkutsk 
şəhərlərinin əhatə etdiyi “üçbucaqlı” zonada yaşayır. Məsələn, Sibir 
Rusiya ərazisinin təxminən dörddə üç hissəsini tutmağa baxmayaraq, 
burada ümumi ölkə əhalisinin dörddə biri yaşayır. Rusiyada sayına 
görə ikinci böyük xalq tatarlar hesab edilir. Bundan başqa 
ukraynalılar, başqırdlar, çuvaşlar, çeçenlər və s.-də milyon nəfərdən 
yuxarı saya malikdirlər.  

Rusiya “iqtisadi cəhətdən inkişaf etməkdə olan dövlət” qrupuna 
daxildir. Rusiya iqtisadiyyatında, sənaye istehsalında yanacaq enerji 
məhsulları istehsalı və sellüloz kağız istehsalı daha çox paya 
malikdir. Rusiya meşə resurslarına görə dünyada qabaqcıl yerlərdən 
birini tutur. Ölkə neft ixracına görə dünyada ikincidir. Ölkənin 
faydalı qazıntılarının çox hissəsi Sibir zonasında yerləşir. Əhali 
azlığı, coğrafi şərait və iqlimin yaratdığı çətinliklər faydalı 
qazıntıların iqtisadi cəhətdən səmərəli istifadəsinə imkan vermir. 
Rusiyada neft-qaz istehsalı əsasən Qərbi Sibir iqtisadi zonasında 
yerləşmişdir. Rusiyanın Uzaq Şərq iqtisadi zonasında əsasən qızıl, 
almaz, balıq və digər dəniz məhsulları istehsal olunur. Metal filizi 
yataqlarına və metal istehsalına görə dünyada öncül yerlərdədir.  

Rusiya ordu cəhətdən güclüdür və milyon nəfərlik orduya 
malikdir: Silahlı qüvvələrin Quru qoşunları, Hərbi-Hava Qüvvələri, 
Hərbi-Dəniz Donanması, Kosmik Qoşunları, Strateji təyinatlı raket 



 318

qoşunlarından ibarətdir. Bundan əlavə, digər silahlı birləşmələr də 
mövcuddur. 

Eləcə də ispanlar Cənub-Qərbi Avropada və Amerika 
qitəsində böyük bir məkanda yaşayırlar. 

-dünyanın siyasi mənzərəsinin formalaşmasının 
tarixind ə geniş iştirak etm ək amili . Məsələn, almanların 
Avropanın geosiyasi mənəzərəsinin formalaşmasında böyük 
iştirakları var: Almaniya Avropanın mərkəzində yerləşməklə 
yanaşı, həm də Avropa iqtisadiyyatının mərkəzi aparıcı gücü, 
subyekti hesab edilir. Almaniya iqtisadiyyatı Avropada 
birincidir və dünyada ümumdaxili məhsul istehsalına görə isə 
ABŞ, Yaponiya və Çindən geri qalır. İkinci və üçüncü yer 
göstəriciləri dəyişə bilir. Ölkələr müxtəlif vaxtlarda bir-birini 
əvəzləyir.  

Ölkədə əhalinin əsas hissəsini almanlar təşkil edir. 
Almaniyada katoliklər, lüteranlar, pravoslavlar və 
müsəlmanlar yaşayırlar.  

Almaniya tarixi barədə qısa məlumat: 1871-ci ildə Prussiya 
kralı Vilhelm özünü yeni Almaniya imperiyasının (“ikinci reyx) kralı 
elan etdi, Otto Fon Bismark isə kansler elan edildi. Bu dövr 
Almaniyanın Afrikada koloniya siyasəti dövrü hesab edilir. 1914-cü 
ildə Almaniya I Dünya müharibəsinə qoşuldu. Almaniya gəmiləri 
ABŞ və Böyük Britaniayaya məxsus olan gəmiləri batırırdı. ABŞ 
Birinci Dünya müharibəsinə qoşuldu və Avropanın geosiyasətinin 
formalaşmasında iştirak etdi. I Dünya müharibəsindən sonra 
Almaniyanın imperiya dövrünə son qoyuldu və Veymar Respublikası 
yaradıldı. 1933-cü ildə Adolf Hitler kansler təyin olundu. 
İmperiyanın növbəti fazası başladı. Faşist Almaniyası müharibədə 
müttəfiqlərə məğlub oldu. II Dünya müharibəsindən sonra, Qərbi və 
Şərqi Almaniya respublikaları yaradıldı. 1990-cı ildə isə 
birləşdirildi.  

1958-1963-cü illərdə Almaniya Federativ Respublikasının 
Avropada xarici siyasəti Fransa ilə yaxınlaşmaq olub: “Berlin-Paris 
oxu” nu yaratmaq başlıca məqsədə çevrilib. (Hər ilin sentyabr ayı 
Almaniya ilə Fransa arasında tarixi yaxınlaşma ayı kimi qeyd edilir. 
Bu an dövlət başçıları səviyyəsində də qeyd olunur). Almaniya bu 
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dövrdə ABŞ-ın təklif etdiyi “çoxtərəfli nüvə gücü” planından imtina 
etməyi başlıca siyasi məqsəd hesab edib. Almaniya-Fransa 
müqaviləsinin imzalanması həmin dövlətlərin çoxəsrlik 
qarşıdurmasına son qoydu. Almaniya Avropa Birliyinin 
yaradılmasında geniş iştirak etdi. Həmçinin Çörçil tərəfindən irəli 
sürülmüş Avropa müdafiə birliyinin yaradılması ideyasını da 
dəstəklədi. 1952-ci ildə imzalanan Bonn müqaviləsinə əsasən AFR-in 
işğal olunmuş statusu ləğv olundu və AFR dövlət suverenliyi əldə 
etdi. 1955-ci ildə AFR NATO-ya üzv qəbul edildi. Hələ bu zamana 
qədər Almaniyanın tam müstəqilliyindən söhbət gedə bilməzdi. 
Xarici ölkə qoşunları qalırdı və AFR-ə çoxlu növdə strateji silahların 
istehsalı qadağan edilirdi. Yalnız 1959-cu ildə Cenevrədə ABŞ, 
B.Britaniya, SSRİ və Fransanın iştirak etdiyi konfransda iki Alman 
dövləti –ADR və AFR rəsmi qaydada, faktiki olaraq tanındılar. 
“Soyuq müharibə” dövründə AFR-in xarici siyasəti məhdudlaşırdı 
və eləcə də ADR də SSRİ-nin rəhbərlik etdiyi Şərq blokundan asılı 
idi. Həm AFR, həm də ADR silahlanma məkanlarına çevrilirdilər. 
ABŞ-la SSRİ arasında ən kəskin qarşıdurma məkanları idilər. ABŞ və 
SSRİ bu ölkələrdə nüvə başlıqları yerləşdirmək siyasəti həyata 
keçirirdilər. Bir xalqı iki hissəyə bölən divarların yeni layihələri 
üzərində SSRİ daima iş aparırdı.  

Hal-hazırki Almaniya Şərqlə Qərb, Skandinaviya və Aralıq 
dənizi regionları, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri arasında 
birləşdirici mərkəz rolunu oynayır. Almaniya mövcud zamanda güclü 
hərbi dövlətdir. Silah ixracına görə öncül yerlərdən birini tutur. 
Almaniya hərbisi NATO tərkibində, eləcə də BMT tərkibində müxtəlif 
əməliyyatlarda iştirak edib. Məsələn, 1992-1996-Yuqoslaviyaya 
qarşı Adriatik dənizində iştirak; 1993- BMT silahlı qüvvələri 
tərkibində iştirak; 2002-2007- NATO-nin Əfqanıstan 
əməliyyatlarında iştirak; 2002-ci ildən Şərqi Afrika sularında və 
Aralıq dənizində iştirak; 2003-İraq əməliyyatlarında iştirak; 2006-
2007 Livanın sahil sularının qorunmasında iştirak və s. 

Fransızlar (Fransa kolonial imperiyası, Napolen dövründə 
Fransa imperiyası-1804-cü il), eləcə də italyanlar (Roma 
imperiyası) tarixən müharibə apararaq Avropanın siyasi 
mühitinin formalaşmasında mühüm rol oynamışlar.  
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Fransanın Şimali və Cənubi Amerikada, Vest-Hinddə, Hind və 
Sakit okeanlarda və Antarktidada əraziləri vardır. Fransa əhalisinin 
əksəriyyətini fransızlar təşkil edir. Əhalinin çox hissəsi katoliklərdir. 
Ümumdaxili məhsul istehsalına görə dünyada qabqacıl yerlərdədir. 
Burada əhalinin kiçik bir hissəsini müsəlmanlar təşkil edir. Əhali 
artımı daha çox immiqrantlarda müşahidə olunur. Ərazisi təqribən 
675 min kv. km.-dir. 1337-1453-cü illərdə İngiltərə ilə 100 illik 
müharibə aparmışdır. Fransada inqilab nəticəsində 1792-ci ildə 
kralın boynu vurulur, monarxiya devrilir respublika qurulur. Sonra 
isə ölkə imperiyaya çevrilir.  

 1799-1814-cü il Napoleon Bonapartın idarəçilik dövrüdür. 
Napoleon de –yure II Napoleon, de-fakto isə XVIII Lüdovikin xələfi 
olub. Fransa inqilabi ordusunun generalı rütbəsinə kimi qalxan 
Napoleon Bonapart 1799-cu ilin noyabrından 1804-cü ilin martına 
qədər Fransa Respublikasının birinci konsulu olur. 1804-cü ilin 
mayından 1814-cü ilin aprelinə qədər birinci imperator vəzifəsini 
tutur. 1815-ci ilin martından iyununa qədər ikinci dəfə imperator 
vəzifəsini tutub. O, həmçinin İtaliya respublikaının prezidenti, İtaliya 
kralı, Reyn İttifaqının protektoru, İsveçrə konfederasiyasının 
mediatoru, Berqin böyük hersoqu postunu da tutub. Ümumiyyətlə, 
İspaniya və İtaliya onun tərəfdarları və ya qohumları tərəfindən 
idarə olunurdu. O, 1805-ci ildə Avstriya, 1806-cı ildə Prussiya, 
1807-ci ildə Polşa üzərində qələbə qazanmaqla Avropada Fransa 
imperiyasını yaradır. Lakin 1812-ci ildə Rusiyaya məğlub olur. Eyni 
zamanda Böyük Britaniya tərəfindən məğlub edilir.  

Fransada I Respublika 1792-1804; II Respublika 1848-1852-ci 
ill ərdə mövcud olub. 

1914-1918-ci illərdə I Dünya müharibəsində Fransa 
“Antanta”nın tərkibində çıxış etdi. 1960-cı ildə kolonial sistemin 
dağılması ilə Fransa koloniyalarının əksəriyyəti müstəqillik qazandı. 
Məsələn, 1962-ci ildə Əlcəzair müstəqillik əldə etdi. 

Fransızlar Afrikada, əsasən qərb hissəsində, Aralıq 
dənizinin Şərqində (məsələn, Suriyada), Cənub-şərqi Asiyada 
(məsələn, Kambocada) böyük təsirlərə malik olmuşlar. (Qeyd: 
1534-cü ildən 1980-ci ilin 30 iyula qədər tarixdə Fransa kolonial 
imperiyası –French colonial Empire (ing.)-Empire colonial Français 
(frans.) mövcud olub. 1980-ci ilin 30 iyulunda Vannuatu 
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(Okeaniyada-Avstraliya qitəsindən şərqə doğru- yerləşir; unitar 
parlament respublikasıdır) müstəqillik qazanıb. Koloniyanın paytaxtı 
Paris şəhəri olub. Bu imperiyaya daxil olan indiki müstəqil dövlətlər 
və ərazilər bunlar olub:-Əlcəzair, Antarktika, Benin, Burkina Faso, 
Kamboca, Kamerun, Kanada, Mərkəzi Afrika Respublikası, Çad, 
Komor adaları (Afrika qitəsinin cənub-şərqində, Madaqakar 
adasının şimal-qərbində yerləşir. Ərəb və fransız dilləri rəsmi 
dillərdir), Konqo, Cibuti respublikası, Dominikan Respublikası, 
Fransa, Qabon, Qvineya, Haiti, Hindistan, Kot d’ivuar (İvory Coast-
Rpublic of Cote d’İvoire) –Afrika qitəsinin qərbində yerləşir, 
prezident respublikasıdır, rəsmi dili fransız dilidir; Laos, Livan, 
Liviya, Madaqaskar, Mavritaniya, Mali, Mərakeş, Niger, Seneqal, 
Seyşel adaları (Afrika qitəsinin cənub-şərqində yerləşir, unitar 
nümayəndəli prezident respublikasıdır, 1976-cı ilin 29 iyununda 
Birləşmiş Krallıqdan müstəqillik qazanıb), Mauritius (ing.adlanma) 
Respublikası (Hind okeanında yerləşir, Madaqaskar adasının 
yaxınlığındadır, 12 mart 1968-ci ildə Birləşmiş Krallıqdan 
müstəqillik qazanıb), Suriya, Toqo, Tunis, Vanuatu, Vyetnam, ABŞ 
(Luiziana). Fransa kolonial imperiyasının ərazisi 19-cu və 20-ci 
əsrlərdə öz böyüklüyünə görə Britaniya imperiyasının ərazisindən 
sonra ikinci yerdə olub).  

Fransa Avropa İttifaqını yaradan (1957-ci ildə) əsas 
dövlətlərdən biridir və hal-hazırda bu təşkilatın siyasətinin müəyyən 
olunmasında aktiv rol oynayır. Prezident Şarl De Qollun dövründə, 
1966-cı ildə Fransa NATO-nun hərbi qanadından çıxdı. Məqsəd 
təhlükəsizlik sahəsində müstəqil siyasət aparmaq idi. Prezident Jak 
Şirakın dövründə isə NATO-nun hərbi strukturlarında faktiki iştirak 
gücləndirildi. Prezident N. Sarkozinin dövründə isə hərbi 
strukrurlara qayıtmaq prioritet məqsədlərə çevrildi. 

İspanlar və portuqallar  XV-XVI əsrlərdən XIX əsrə 
qədər imperiya siyasəti həyata keçirmişlər.  

Bu xalqlar orta əsrlərdə dünya kəşflərini həyata keçirmişlər 
və qüdrətli dəniz dövlətləri olmuşlar. Onlar Hind okeanında 
İran körfəzində və Hindistanda ərazilər əldə etmişlər. 1507-ci 
ildə Hörmüz boğazına daxil olan Portuqaliya hərbi donanması bu 
yerləri zəbt edərək İran körfəzinin Ərəbistan sahillərində 
Portuqaliya ağalığını bərqərar etmişdir. Lakin Osmanlı imperiyası 
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bu regionda öz mövqeyini əldən verməmək üçün, XVI əsrin 
axırlarına qədər Portuqaliya ilə mübarizə aparmışdır. Bu dövrdə 
İran körfəzi regionuna sahib olmaq üçün yeni iddiaçılar- Böyük 
Britaniya və Niderland meydana çıxmışdır. Böyük Britaniya İran ilə 
Portuqaliya arasındakı ziddiyyətlərdən bacarıqla istifadə edərək 
portuqaliyalıları bu regiondan sıxışdırmış və 1623-cü ildə Hörmüzü 
tuta bilmişlər. Böyük Britaniya və Portuqaliya arasında gedən 
rəqabət mübarizəsi yüz ildən artıq davam etmiş və İngiltərənin 
qələbəsi ilə bitmişdir1.  

XVI-XVIII əsrlərdə Cənubi Amerikada İspaniya və 
Portuqaliyanın müstəmləkə sistemləri formalaşmışdı. Portuqaliyanın 
müstəmləkəsi olan Braziliya əvvəlcə general-qubernator, XVII əsrin 
ikinci yarsından isə vitse-kral və ona tabe olan əyalət qubernatorları 
tərəfindən idarə edilirdi. Braziliyanın paytaxtı əvvəlcə Baii, 1763-cü 
ildən isə Rio-de-Jeneyro idi.2  XVIII əsrin ikinci yarısında 
Amerikadakı müstəmləkələrdə azadlıq hərəkatının güclənməsi 
müstəmləkə sisteminin dayaqlarını zəiflədirdi. İspaniya və 
Portuqaliyanın beynəlxalq mövqelərinin zəifləməsi də Latın 
Amerikasında azadlıq hərəkatına təkan vermişdi. “ İspan irsi” 
uğrunda müharibədən sonra İspaniya İngiltərəyə Afrikadan onun 
müstəmləkələrinə zənci gətirmək hüququ (asyento) vermişdi3.  

XVIII-XIX əsrlərdən ingilislər  böyük güc mərkəzi olaraq, 
dünya siyasətinin formalaşmasında mühüm rol oynamışlar. 
Orta əsrlərdən geniş imperiya siyasəti həyata keçirmişlər, dəniz 
ticarət yolları və limanları uğrunda digər böyük dövlətlərlə və 
regionların yerli dövlətləri il ə müharibələrə qoşulmuşlar. 
Məsələn, 1793-cü ildə İngiltərə-İspaniya müharibəsi zamanı 
İngiltərə eskadrası Panama bərxəzində yerləşən Portobelyo limanını 
ələ keçirmişdi. 1740-1742-ci illərdə İngiltərə donanması Kartaxena, 
Venesuela və Panama sahillərini bombalamışdı. Yeddiillik 
müharibədən sonra İngiltərə işğal etdiyi Havananı İspaniyaya 
qaytarmış, əvəzində İspaniya 20 il müddətində Floridanı İngiltərəyə 
                                                 
1 Məmmədov C., Gərayzadə T. M.52. İran körfəzi əmirlikl əri.-B.Azərnəşr. 
1994, 184 səh., s. 63.   
2 Baxışov M.Ə. Latın Amerikası ölkələrinin yeni tarixi. Dərs vəsaiti. Bakı, 
2010, 117 səh., s.5. 
3 Həmin kitab, s.12.  
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vermişdi. “ İspan irsi” uğrunda müharibə zamanı Portuqaliya 
İngiltərənin himayəsinə keçmişdi. 1703-cü ildə bağlanmış Metuen 
müqaviləsi ilə İngiltərəyə Portuqaliya və Braziliyada geniş ticarət 
imtiyazları verilmişdi1.  
İngilis dünyasına daxil olan dövlətlər bu dünyanın imperiya 

siyasətini formalaşdırmışlar. İngilis dünyasının ən böyük 
dövləti kimi ABŞ xüsusi çəkiyə malikdir. (Qeyd: ABŞ 
ərazisinə görə dünyada dördüncü, əhalisinin sayına görə isə 
üçüncü yerdədir. Ümumdaxili məhsul istehsalına görə isə 
birinci yeri tutur. ABŞ-da hər ştatın özünün konstitusiyası və 
qanunverici, icraedici və məhkəmə hakimiyyəti vardır.  

Qısa tarixi məlumat-1607-ci ildə ingilislərin Şimali Amerikada 
ilk daimi koloniyasının əsası qoyuldu. 1776-cı ildə ABŞ-da 
müstəqillik bəyannəməsi qəbul edildi. Bu bəyannamə ilə ABŞ 
B.Britaniyadan müstəqillik əldə etdi. 1787-ci ildə konstitusiyası 
qəbul olundu.  

1812-1815-ci illərdə ingilis-amerikan müharibəsi baş verdi. 
1846-1848-ci illərdə amerikan-meksika müharibəsi oldu və nəticədə 
Meksikadan bir çox ərazilər ABŞ-a qatıldı. XIX əsrin 60-cı illərində 
ölkədə vətəndaş müharibəsi başladı. 1867-ci ildə Alyaska Rusiyadan 
alındı. 1898-ci ildə Quam, Puerto-Riko və Filippin adaları 
İspaniyadan alındı. ABŞ 1903-cü ildə Kuba ilə müqavilə imzaladı. 
Quantanamoda hərbi-dəniz bazasını yaratdı2.  

1917-ci ildə “Antanta”nın tərəfində I Dünya müharibəsinə 
qoşuldu. 1941-ci ildə yaponların Perl-Harbora hücümu nəticəsində 
ABŞ Yaponiyaya qarşı müharibə elan edərək II Dünya müharibəsinə 
qoşuldu. 1945-ci il avqust ayının 6-da və 9-da Xirosimo və Naqasaki 
şəhərlərinə atom bombası atıldı. Yaponiya antihitler koalisiyasına 
təslim oldu.  

1950-1953-cü illərdə Koreya müharibəsində iştirak etdi. 1960-cı 
ildə Kubada ABŞ şirkətlərinin mülkiyyətlərinin millil əşdirilməsinə 
başlanıldı. 1962-ci ildə prezident Con Kennedi tərəfindən Kuba ilə 
ticarətə tamamilə embarqo qoyuldu. 1962-ci ildə Karib böhranı 

                                                 
1 Həmin kitab, s.12-13.  
2 Baxışov M.Ə. Latın Amerikası ölkələrinin yeni tarixi. Dərs vəsaiti. Bakı, 
2010, 117 səh., s. 78-79. 
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başladı. Bu böhrana qərb ədəbiyyatında “Kuba raket böhranı” adını 
veriblər. Böyük Britaniyanın qərbində yerləşdirilmi ş 60 ədəd “Tor” 
adlanan raketə əlavə olaraq ABŞ İtaliyanın Şimalında və Türkiyədə 
“Yupiter” adlanan orta məsafəli raketlərin 45 ədəd buraxılış 
qurğusunu yerləşdirmək qərarına gəldi. SSRİ buna cavab olaraq 
1962-ci il sentyabr ayının 8-də SS-4 və SS-5 raketlərini öz gəmisi 
vasitəsilə Kubaya gətirdi. Oktyabr ayında həmin raketlər ABŞ-ın 
aerofotoçəkilişi nəticəsində aşkarlandı Oktyabrın 22-də Kuba ABŞ 
hərbi dəniz donanması tərəfindən blokadaya alındı. Oktyabrın 28-də 
intensiv danışıqlar nəticəsində Sovetlər Birliyinin r əhbəri Nikita 
Xruşov raketlərin Kubadan çıxarılması barədə bəyanat verdi. 
Əvəzində Kubanın blokadası qaldırıldı və Türkiyədən ABŞ raketləri 
çıxarıldı.  

ABŞ nəhəng iqtisadiyyata və bol sərvətlərə malik olan ölkədir. 
Dünyada ən güclü texnoloji istehsalatı və tədqiqatı vardır. 1945-ci 
ildə dünya istehsalının 50 faizi ABŞ-ın əlində olub. 1990-cı illərdə bu 
rəqəm 25 faizə enib. 

 ABŞ-da Roma-katolik kilsəsi ən geniş yayılmış konfesiyadır. 
 Böyük Britaniya dövləti 1801-ci ildə yaradılıb. B.Britaniyanın 

tabeçiliyində Britaniya adalarında 3 ərazisi və digər regionlarda 12 
ərazisi vardır. Bu asılı ərazilər Avropada, Amerikada, Atlantik 
okeanında, Okeaniyada və Hind okeanında yerləşir. Britaniya 
dünyada ən nəhəng və genişmiqyaslı koloniyalara malik olan 
imperiya olubdur. 1970-ci illərin ortalarında demək olar ki, bütün 
koloniyaları müstəqillik əldə ediblər. Britaniya imperiyasının ərazisi 
1930-cu ildə 37 milyon kv.km.olmuşdur. Bu, Yer kürəsinin quru 
hissəsinin dörddə biri demək idi. İmperiyanın əhalisi Yer kürəsi 
əhalisinin dörddə birini təşkil edirdi. “Britaniya imperiyası” termini 
kral I Yelizavetanın yanında astroloq, riyaziyyatçı və əlkimyaçı olan 
Con Di tərəfindən işlədilmişdir. İmperiyanın əsası 1707-ci ildə 
qoyulub. Konstitusiyalı monarxiya quruluşu olub. 1588-ci ildə 
“M əğlubedilməz Armada”nın dağıdılmasından sonra İspaniya 
imperiyasının gücü zəiflədi. Bundan sonra İspaniya Britaniya 
imperiyasının inkişafına mane ola bilmədi. 

İngilis dünyasının tərkibi olan Avstraliya ərazisinə görə dünyada 
6-cı yerdədir. 1770-ci ildə Avstraliyanın şərq hissəsi Britaniya 
imperiyasının tərkibinə daxil oldu. 1788-ci ilin 26 yanvar tarixində 
ilk dəfə olaraq Yeni Cənubi Uels adlanan ilk koloniyanın əsası 
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qoyuldu. XIX əsrdə Avstraliya ərazisində daha beş böyük koloniya 
yaradıldı. 1901-ci il yanvar ayının 1-də bu altı koloniya federasiyaya 
çevrildi. Avstarliya İttifaqını yaratdılar. Həmin vaxtdan etibarən 
Avstraliya Dostluq Krallığının tərkibi kimi qalaraq stabil 
demokratiya idarəetmə sistemini saxlayır. Əhalisi azdır. Ölkə 
əhalisinin çoxunu B.Britaniya və İrlandiyadan gələn immiqrantlar 
təşkil edir. Əhali əsasən böyük şəhərlərdə yaşayır. Avstraliyada 
konstitusiyalı monarxiya idarəetməsi mövcuddur. Ümumdaxili 
məhsul istehsalına görə dünyada ilk iyirmilərin içərisindədir. 1953-
cü ildən Avstraliyanın dövlət rəhbəri B.Britaniya kraliçası II 
Yelizavetadır. 

Son onilliklərdə Avstraliyanın beynəlxalq əlaqələri ANZYUS 
(Australia, New Zealand, United States Security Treaty) təşkilatı 
vasitəsilə ABŞ və Yeni Zelandiya ilə; ASEAN təşkilatı-Cənubi Şərqi 
Asiya dövlətləri və Sakit okean ölkələri forumu vasitəsilə Okeaniya 
ilə əlaqələrin gücləndirilməsinə əsaslanır. Avstraliyanın ənənəvi 
müttəfiqləri qismində ABŞ və Böyük Britaniya çıxış edir. Avstraliya 
regionun nəhəng dövlətləri olan Çin, Yaponiya və İndoneziya ilə 
mehriban qonşuluq siyasəti həyata keçirir. Avstraliya öz qonşuları 
olan İndoneziya, Papua-Yeni Qvineya, Solomon adaları, Fici və 
Naurunun daxili problemlərinin həllində öz vasitəçilik iştirakını 
gücləndirir. Avstraliya ordusu Şərqi Timor və Solomon adalarındakı 
sülhməramlı əməliyyatlarda iştirak edir. Həmçinin İraq və 
Əfqanıstandakı sülhməramlı əməliyyatlarda da iştirak edir. 

Avstraliya ərazisində ABŞ-ın hərbi obyektləri yerləşir. Bununla 
yanaşı, radiomərkəz və raket poleqonu (Vumerdə) vardır. II Dünya 
müharibəsi başlananda Avstraliya Böyük Britaniyaya yardım üçün 
böyük qoşun göndərdi. 1940-1941-ci illərdə Avstraliya ordusu Aralıq 
dənizindəki hərbi əməliyyatlarda iştirak etmişdi. Yaponiyanın Perl-
Harbor adasına hücumu ilə Avstraliya Yaponiyaya qarşı müharibəyə 
qoşulur. 1942-ci ilin fevral ayında Sinqapurun məğlubiyyətindən 
sonra Avstraliya ordusu Yaponiyaya əsir düşür. Yaponların başlıca 
niyyəti Avstraliyanı işğal etmək olur. Avstraliyanın şimalı 
aviazərbələrə məruz qalır. Avstraliya uzunmüddətli döyüşlərdə 
Papua-Yeni Qvineyada yaponlar üzərində qələbə qazanır. Ölkə 
həmçinin faşistlərə qarşı ikinci cəbhənin açılmasında da iştirak edir. 
II Dünya müharibəsi Avstraliya ilə ABŞ arasında yaxınlaşmanı 
zəruri etdi. 1951-ci ildə ANZYUS təşkilatı yaradıldı.  
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Müharibədən sonra Avstraliyada kəskin əhali çatışmazlığı baş 
verir və dövlət immiqrasiyanı genişləndirir. İlk növbədə İngiltərədən 
immiqrantların qəbuluna üstünlük verir. 

İngilis dünyasının təsirlərinin mövcud olduğu böyük ölkələrdən 
biri də Pakistandır. Pakistan 1947-ci avqust ayının 14-də 
B.Britaniyadan müstəqillik əldə etdi. Pakistan ümumdaxili məhsul 
istehsalına görə dünyada ilk 30 dövlət içərisindədir. XIX əsrdə 
Pakistan ərazisi İngilis Hindistanının tərkibinə daxil olmuşdur. Ölkə 
ərazisi VIII əsrdə qonşu müsəlman dövlətləri tərəfindən işğal olundu 
və bu ərazidə islam dini yayılmağa başladı. 1947-ci ildə müsəlman 
əhalisinin üstünlük təşkil etdiyi Hidistanın şimal-qərb və şimal-şərq 
rayonlarının aid olduğu Pakistan dövləti yarandı. 1971-ci ildə Şərqi 
Pakistan ərazisi müstəqil Banqladeş dövlətinə çevrildi və buna 
Hindistan da dəstək verdi. Pakistanda prezident Ziya-Ül-Hakanın 
1988-ci ildə ölümündən sonra hakimiyyət mülki şəxslərin əlinə keçdi.  

Pakistanda qaz, su, kömür, neft kimi yeraltı faydalı qazıntılar 
vardır. Dünyada ən böyük pambıq istehasl edən dövlətlərdən biridir. 
Həmçinin böyük düyü istehsalçısı olan dövlətdir. Pakistanda əhalinin 
97 faizi müsəlmanlardır. Çoxusunu sünnilər təşkil edir. Pakistan və 
Hindistanın ayrılmasından sonra çoxlu sayda müsəlman təzyiqlərdən 
ehtiyat edərək Hindistandan Pakistana köç etdi. Eyni zamanda 
hinduslar da Hindistan ərazisinə köç etdilər. Pakistan etnik cəhətdən 
çoxtərkibli bir dövlətdir. Əhalinin çoxunu pəncablar təşkil edirlər. 
Dövlət dili urdu və ingilis dilləridir.  

Britaniya Birliyi (British Commonwealth)-Birliyə daxil olan 
ölkələr, keçmişdə ya Britaniya imperiyasının tərkibində, ya da taxt-
tacın himayəsi altında olmuş ölkələrdir. Birlik ölkələri üzrə 
əməkdaşlıq məşvərət, mədəniyyət və təhsil məsələlərinə şamil edilir. 
Əlahəzrət kraliça II Yelizaveta Britaniya Birliyinin başçısıdır; Baş 
Katib və Katiblik Londonda yerləşir. Aşağıdakı dövlətlər Birliyin tam 
hüquqlu üzvləri statusuna malikdirlər: Avstraliya, Antiqua və 
Barbuda, Baham adaları, Banqladeş, Barbados, Beliz, Botsvana, 
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı, Bruney, 
Vanuatu, Qayana, Qambiya, Qana, Qərbi Samoa, Qrenada, 
Dominikan Respublikası, Zambiya, Zimbabve, Yamayka, Kamerun, 
Kanada, Keniya, Kipr, Kiribati, Lesoto, Mavriki, Malavi, Malayziya, 
Maldiv adaları, Malta, Mozambik, Namibiya, Nauru, Nigeriya 
(üzvlüyü müvəqqəti saxlanılmışdır), Yeni Zelandiya, Sent-Kits və 
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Nevis, Sent-Lüsiya, Sent-Vinsent və Qrenadina, Pakistan, Papua-
Yeni Qvineya, Svazilend, Seyşel adaları, Sinqapur, Syere-Leonye, 
Tanzaniya, Tonqa, Trinidad və Tobaqo, Tuvalu, Uqanda, Hindistan, 
Fici, Şri-Lanka və Cənubi Afrika Respublikası.  

Birliyin parlament assosiasiyası, Birliyin qanunvericiliyində 
qarşılıqlı maraqların qorunmasına nəzarət edir, konseptual surətdə 
və ya təcrübədə parlament idarəetmə formasını təmin edə bilməyən 
ölkənin üzvlüyünü müvəqqəti olaraq dayandırır1.  

Kanada bir dövlət kimi 17 aprel 1982-ci ildə Birləşmiş 
Krallıqdan müstəqillik qazanıb. Tarixdə Fransa ilə Böyük Britaniya 
arasında Kanada uğrunda mübarizələr olub. Kvebekdə üstünlük 
təşkil edən fransızlar Böyük Britaniya hakimiyyətinə tabe olmaqdan 
imtina ediblər.  

İngilis dünyasının tərkibi olan dövlətlərdən biri də Kanadadır. 
Kanada ərazisinə görə Rusiyadan sonra dünyada ikinci yeri tutur. 
Əhalisi isə azdır. Kanadanın təbii faydalı sərvətləri çoxdur. Ölkədə 
neft və təbii qazın böyük ehtiyatları vardır. Dünyada neft istehsal 
edən ölkələr arasında mühüm yer tutur. Dünyada kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsal edən və ixrac edən ən nəhəng dünya 
dövlətlərindəndir. Kanada almaz, qızıl, nikel, aliminium, sink 
istehsalına görə dünyada qabaqcıl yerdədir. Telekommunikasiya, 
biotexnologiya və farmakalogiya sahəsində dünyanın lider 
dövlətlərindən biridir. Kanada ABŞ-la ticarətdən çox asılı olan bir 
dövlətdir. İki ölkə arasında 1989-cu ildə imzalanmış azad ticarət 
sazişi və 1994-cü il tarixli “Azad ticarət haqqında Şimali Amerika 
sazişi” (NAFTA) Kanadanın ABŞ-la iqtisadi və ticarət əlaqələrinə və 
inteqrasiyasına böyük kömək etdi. Meksika da sonradan bu sazişə 
qoşuldu. Kanada 1991-ci ildən heç bir tənəzzül dövrünü 
yaşamamışdır. Ümumdaxili məhsul istehsalının həcminə görə 
dünyada qabaqcıl yerlərdən birini tutur. NATO-nun üzvüdür. 
Həmçinin “Böyük səkkizlər” formatının da üzvüdür. Burada əhalinin 
əksəriyyəti ingilis dilində, digər böyük qismi isə fransız dilində 

                                                 
1 Birlik haqqında məlumat qeyd edilmişdir: Məmmədov C.A., Axundov 
N.A. Dünya dövlətlərinin əsas coğrafi, sosial və siyasi göstəriciləri. III 
kitab. Avstraliya, Okeaniya dövlətləri və Antarktida; Bakı: Çaşıoğlu 2003. 
212 səh., rəngli şəkill ər və xəritələr; səh. 198-199. 
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danışır. Ölkədə əhalinin dörddə üç hissəsi ABŞ-la sərhəd bölgələrdə 
məskunlaşıbdır.  

Britaniya imperiyasının tərkibi olaraq Kanada 1914-cü ildə I 
Dünya müharibəsinə qoşuldu. I Dünya müharibəsi və II Dünya 
müharibəsi zamanı müttəfiqlərin tərəfində iştirak edib. Kanada 
həmçinin Koreya müharibəsində ABŞ-ın tərəfində iştirak edib. Fars 
körfəzindəki birinci müharibədə koalisiyanın tərkibində iştirak edib. 
Həmçinin Yuqoslaviyadakı və Əfqanıstandakı əməliyyatlara da 
qoşulub. Kanadanın dövlət rəhbəri İngiltərə Kraliçasıdır.  

Eləcə də türklərin, slavyanların (ruslar), çinlilərin də 
imperiya siyasəti olmuşdur. Türklər orta əsrlərdə Vyanaya 
qədər öz ərazilərini genişləndirmişlər. Turan (Mərkəzi Asiya və 
həmin ərazinin şimal-şərq hissəsi-uyğurların yaşadığı ərazilər) 
Çin və Rusiya arasında bölünmüş vəziyyətdədir. Ərəblərin də 
orta əsrlər dövründə imperiya siyasəti olubdur. Sonra isə onlar 
Osmanlı imperiyasının tabeçiliyinə qatılıblar.  

Osmanlı imperiyasının tarixi barədə qısa məlumat: Osmanlı 
imperiyası (1923-cü ildən Türkiyə respublikası) 1299-1923-cü illər 
arasında mövcud olub. 1453-cü ildə Bizansdan Konstantinopolu 
tutdular və imperiyanın paytaxtı elan etdilər. Sultan Səlimin 
dövründə türklər Suriya, Ərəbistan və Misiri ələ keçirdilər. Türk 
sultanı Qahirədə sonuncu xəlifəni devirdi və özü sultan oldu. 1475-ci 
ildə Krımı tutdular və Rusiya ilə münasibətlər yarandı. Türklər 
Rusiyaya qarşı Krım tatarlarını müdafiə edirdilər.  

XVI-XVII əsrlərdə imperiyanın çiçəklənməsi dövrü olub. Bu 
dövrdə imperiya ərazisinə Anatoliya (kiçik Asiya), Yaxın Şərq, Şimali 
Afrika, Balkan yarımadası və adanın şimalındakı Avropa əraziləri 
daxil olub. Anatoliya-Kiçik Asiyadır-indiki Türkiyənin ərazisidir. 
Sultan Süleymanın (1520-1555) idarəetməsi dövründə imperiyanın 
ərazisi Vyananın qapılarından İran körfəzinə, Krımdan Mərakeşə 
qədər uzanırdı. 1526-cı ildə Macarstanı ələ keçirdilər və Vyana 
qapılarına qədər gəldilər.  

I Dünya müharibəsində Osmanlı imperiyasının çökməsi ilə 
Fransa Suriyanı, B.Britaniya isə İraq və Fələstini ələ keçirdi. 1828-
1829-cu ildə Rusiya-Türkiyə müharibəsi Adrianapol sülh müqaviləsi 
ilə başa çatdı. Osmanlı imperiyası Serbiyanı, Moldovanı, Valaxiyanı, 
Yunanıstanı, Qara dənizin şərq sahilərini itirdi. Ümumiyyətlə, 
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Türkiyə ilə Rusiya arasında 10 müharibə baş vermişdir. İlk müharibə 
1676-cı ildə olmuşdur. 1877-1878-ci il Rusiya-Türkiyə müharibəsi 
San-Stefan sülh müqaviləsi ilə başa çatdı. Osmanlı imperiyası 
Serbiya və Rumıniyaya olan hüququnu itirdi, Bosniya və 
Herseqovina Avstriyaya verildi, Bolqarıstan xüsusi vassal knyazlığı 
elan edildi. Serbiya, Çernoqoriya və Yunanıstan ərazi genişlənməsi 
(artırılması) əldə etdilər. Rusiya Qars, Batum və Ərdahanı ələ 
keçirdi.  

1912-ci ildə İtaliya Liviyanı tutdu. 1912-1913-cü illərdə I Balkan 
müharibəsi zamanı Osmanlı imperiyası özünün Avropadakı 
ərazilərinin böyük bir hissəsini itirdi. Albaniya, Makedoniya və 
Yunanıstanın şimalı Osmanlı imperiyasının tərkibindən çıxdılar. 
Zəifləmiş Osmanlı imperiyası I Dünya müharibəsində Almaniya ilə 
yaxınlıq etdi. Müharibə nəticəsində Dördlər İttifaqı dağıldı. I Dünya 
müharibəsindən sonra Suriya və Livan Fransanın nəzarəti altına 
keçdi. İordaniya və İraq B.Britaniyanın nəzarəti altına düşdü. 
Ərəbistan yarımadasının qərbində ingilislərin yardımı ilə Hicaz, 
Həcd, Asir və Yəmən adında müstəqil dövlətlər yaradıldı. Sonradan 
Hicaz və Asir Səudiyyə Ərəbistanının tərkibinə daxil oldu. 1918-ci il 
oktyabrın 30-da Mudros sülh müqaviləsi imzalandı, sonra isə 1920-
ci ilin 10 avqustunda Sevr sülh müqaviləsi imzalandı. Müqavilələrə 
əsasən, Osmanlı imperiyası faktiki olaraq parçalandı. İzmir 
şəhərinin Yunanıstana verilməsi vəd edildi. Yunan ordusu bu şəhəri 
1919-cu il mayın 15-də ələ keçirdi. Lakin Mustafa Kamalın rəhbərlik 
etdiyi Türkiyə milliyətçiləri sülh müqaviləsinin şərtlərini qəbul 
etmədilər və yunanları zorla Türkiyədən qovdular. 1922-ci il 
sentyabrın 22-də ölkə işğalçılardan azad edildi. 1923-cü ildə 
imzalanan Lozanna müqaviləsinə əsasən, Türkiyənin yeni sərhədləri 
qəbul edildi. Türkiyə 1923-cü il oktyabr ayının 29-da respublika elan 
edildi. II Dünya müharibəsində Türkiyə bitərəf mövqe nümayiş 
etdirdi. 1952-ci ildə NATO-ya qəbul oldu.  

Türkiyə ümumdaxili məhsul istehsalına görə dünyada qabaqcıl 
yerdədir. İlk iyirmilərin içərisindəddir. Türkiyədə 100-dən çox 
faydalı qazıntı növü (çoxlu növdə mədən, dağ-kimya, yanacaq-enerji 
xammalı) mövcuddur. Türkiyədə dünyada mövcud olan civə 
ehtiyatlarının 25 faizi mövcuddur. Türkiyənin nəhəng yanacaq enerji 
resursları –neft, uran, boz kömür, daş kömür vardır. Sənaye sahələri 
içərisində toxuculuq, dəri, ərzaq, kimya, dərman istehsalı, 
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energetika, metallurgiya, gəmiqayırma, avtomobilqayırma və elektrik 
məişət cihazları, avadanlıqları istehsalı sürətlə inkişaf etməkdədir.  

1980-ci ildə Türkiyədə baş verən hərbi çevriliş zamanı Avropa 
Ankara ilə əlaqələri kəsdi. Yalnız 1983-cü ildə danışıqlar bərpa 
olundu.  

Ölkə 1987-ci ildən Rusiyadan qaz alır. Türkiyə İran və 
Azərbaycandan da neft və qaz idxal edir. Türkiyənin əlverişli coğrafi 
mövqeyi onun Avrasiya ilə Şimali Afrika, Avropa ilə Yaxın Şərq, 
Rusiya ilə Aralıq dənizi regionu, eləcə də ümumilikdə Qərb və Şərq 
arasında əlverişli geosiyasi mövqeyini formalaşdırmağa imkan verir.  

Adları sadalanan xalqlar bir-biriləri il ə müharibələr 
apararaq dünyada həm də yeni tarixi inkişaf dövrlərinin 
meydana gəlməsinə zəmin yaratmışlar. 

Kanadanın fransızlar yaşayan əyaləti (Kvebek) öz 
müstəqilliyi uğrunda hal-hazırda da mübarizə aparır.  

Avropanın özündə fransızların (Belçikada, İsveçrədə və s. 
fransızlar yaşayırlar), italyanların, almanların (Avstriya da 
onlara məxsusdur), rumınların, hollandların, macarların, şimal 
xalqlarının və s. isə dünyaları mövcud deyildir. Çünki bu 
xalqlar əsasən yalnız kiçik bir məkanda öz dövlətləri ərazisində 
(beynəlxalq əlaqələri istisna olmaqla) köklü fəaliyyət göstərə 
bilirl ər. Bu xalqlar içərisində fransızların İsveçrədə və 
Belçikada müəyyən qədər təsirləri var. Almanların isə iki 
dövləti vardır: Avstriya və Almaniya. İsveçrədə isə müəyyən 
qədər təsirləri mövcuddur. (Qeyd: Mərkəzi Amerika sularında-
Atlantik okeanı hövzəsində) Fransaya məxsus olan adalar var: 
məsələn, Martinik adası, Qvadelupa adası, Cənubi Amerikanın 
şimal-qərbində yerləşən Qviana (dövlətdir); Şimali-Amerikada 
Kanadanın cənub-şərqində yerləşən Mikelon adası, Sen-Pyer 
adası; Hind okeanında Sen-Pol adası, Amsterdam adası, 
Kerqelen adaları, Kroze adaları, Qloryoz adaları (Afrika 
qitəsinin cənub-şərqində yerləşir), Tromlen adası (Afrika 
qitəsinin cənub-şərqində yerləşir); Okeaniyada-Luayote 
adaları, Matyu adası, Xanter adası, Yeni kaledoniya adası və s. 
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vardır).1 Lakin bu əsas vermir ki, bu xalqların Avropanı əhatə 
edən geniş dünyaları olsun. Bir də ki, nəzərə almaq lazımdır ki, 
Almaniyanın faşizmdən sonrakı tarixində, SSRİ-dən ayrılaraq, 
təkararən vahid dövlət kimi birləşməsində ingilislərin (ABŞ-ın) 
böyük rolu olub. Məsələn, adi bir faktı misal çəkək: 1987-ci il 
iyun ayının 12-də ABŞ prezidenti Ronald Reyqan Berlin 
divarlarının qarşısında çıxış edərək SSRİ rəhbəri M. 
Qorbaçovu Berlin divarlarını dağıtmağa çağırmışdı. Avrop 
Birliyinin yaradılmasında və Almaniyanın burada iştirakında 
da ingilislərin böyük maraqları olub.  

Düzdür, XX əsrin 30-cu illərində Hitler Almaniyası 
Avropanı tam ələ alaraq ingilis və slavyan dünyasını işğal 
etməyi qarşısına məqsəd qoymuşdur. Lakin almanların 
dünyasının olmaması onların imperiya yaratmaq siyasətini heçə 
endirdi. Həmin dövrdə Almaniyanın B.Britaniyanı ötüb keçmiş 
dəniz qüdrəti (məsələn, sualtı qayıqlarının çoxluğu) isə böyük 
alman imperiyasının yaranması üçün tələb olunan tam tərkibli 
kriteriya deyildi. Faşist Almaniyasından ehtiyatlanan ingilis və 
slavyan dünyası almanları məğlub etdirlər.  

 Fransız və almanları, digər kiçik avropa xalqlarını yalnız 
məkan amili birləşdirir. Avropa İttifaqının yaradılmasını da 
buna misal çəkmək olar. Avropa İttifaqına fransız, alman və 
italyanlar ingilis, türk və slavyan dünyasının təsirlərini 
azaltmaq üçün bir vasitə kimi baxa bilərlər. Bu xalqların 
regionda vahid inteqrasiyasında və imperiya yaratmaq 
iddialarına daima kənar ünsürlər mane olublar. İngilislər isə bu 
xalqlarla tam birləşə bilməzlər. Bir amili də nəzərə almaq 
lazımdır kiçik xalqların böyük əraziləri əhatə edən imperiyaları 
(post imperiya dövrünü səciyyələndirən yeni inteqrasiyaya 
əsaslanan güc mərkəzləri)  ola bilməz.  

                                                 
1 Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə 
Komitəsi. Dünyanın Siyasi Xəritəsi. Bakı Kartoqrafiya Fabrikində 2001-ci 
ildə tərtib olunmuş və 2012-ci ildə yenidən nəşrə hazırlanmış xəritə.  
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Tarixən böyük xalqların dünyaları arasında iqtisadi və 
siyasi üstünlük əldə etmək üçün müharibələr baş veribdir. 
Əvvəlcə İspanların və Portuqalların dünyada hegemonluğu 
(məsələn, dənizlərdə olan üstünlükləri) sonradan ingilislərin 
hegemonluğu ilə əvəz edilmişdir. İspanlar və Portuqalların həm 
quru üzərlərində hakimiyyətləri, həm də su üzərlərində 
hakimiyyətləri mövcud olmuşdur. Türklər də uzun əsrlər boyu 
imperiya (quru əraziləri üzərində geniş məkan hakimiyyəti) 
olmuşlar. Ön Asiya, Şimali Afrika və Cənubi Avropada 
hegemonluq etmişlər. Ruslar Şərqi Avropadan Uzaq Şərqə 
qədər böyük bir ərazi əldə edərək imperiya dövləti (quru 
üzərində hakimiyyət) yaradıblar. Alyaskanı da sonradan maddi 
çətinlikl ər və idarəetmə çətinlikl əri il ə əlaqədar olaraq ABŞ-a 
satıblar. Tarixə nəzər saldıqda, qeyd etmək olar ki, strateji 
əhəmiyyət kəsb edən qlobal müharibələr məhz, daha çox 
dünyalara sahib olan böyük xalqlar arasında törədilib və 
müharibələrin qloballığı və qlobal dəyişmələrə səbəb olmaları 
da onların iştirakları ilə baş verib: Osmanlı imperiyası ilə Rus 
imperiyası arasında baş verən müharibələr; İspaniya ilə 
İngiltərə arasında baş verən müharibə; Napolen- Fransa 
imperiyasının Rusiya ilə müharibəsi və müttəfiqlərin iştirakı; 
İspaniya ilə ABŞ arasında baş verən müharibə (1898-ci il 
müharibəsi); “Antanta” və “Dördlər İttifaqı” arasında baş verən 
müharibə (I Dünya müharibəsi); İngiltərə-ABŞ və Almaniya 
imperiyası, SSRİ və Almaniya arasında baş verən II Dünya 
müharibəsi; “soyuq müharibə” dövründə beynəlxalq super 
güclər arasında baş vermiş rəqabət mübarizəsi və s.  

Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, uzun əsrlər boyu 
ərəb dünyasını, Avropadakı slavyanları öz hakimiyyəti altında 
saxlayan Osmanlı imperiyasına qarşı ingilislər və ruslar 
müharibə aparıblar. Nəticədə tədricən öz nüfuzunu və təsir 
dairəsini itirməyə başlayan Osmanlı imperiyasının 
parçalanması ilə ərəb dünyası türk dünyasından ayrılaraq özləri 
üçün müstəqil dövlətlər yaradıb. Bu proses I Dünya müharibəsi 
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zamanı və sonradan həyata keçirilib. Ərəb dünyasının 
birləşməsinə sonradan imkan verilməyib. Türk dünyasına qarşı 
əsasən slavyan və ingilis dünyaları (I Dünya müharibəsinə 
qədər və müharibənin gedişində) mübarizə aparıblar. Bu 
mübarizəyə hətta Avropanın bir çox xalqlarını, məsələn, 
italyanları cəlb ediblər. İtaliya –Türkiyə müharibələrini buna 
nümunə göstərmək olar.  

  
“Dünyanın siyasi bel qurşağı” anlayışı  

 
Bu ifadə yeni bir ifadə deyil və müəllif kimi m ənim 

tərəfimdən əvvəl işlənilmişdir.1  
Əgər biz ümumdünyaya ayrı-ayrı komponentləri və 

yarımstrukturları olan vahid bir siyasi struktur, mexanizm və 
sistem kimi yanaşsaq və buna görə də dünyanı canlı bir 
orqanızmə bənzətsək, onda hesab edə bilərik ki, dünyanın ayrı-
ayrı dövlətləri, materikləri və qitələri onun orqanlarıdır, 
hissələridir ki, bunlardan da dünya adlanan canlı orqanizmin 
daxili və xarici üzvlərini əhatə edən bir fiziki quruluş 
yaranıbdır. Əgər bu vacib orqanlardan (məsələn, böyük 
dövlətlərdən və onların yerləşdikləri qitələrdən, materiklərdən) 
biri və ya da bir neçəsi təbii fəlakətlər, ya da qlobal 
müharibələr ucbatından məhv olarsa, ya da zəifl əyərsə (tibb 
dilində ifadə etsək orqanlardan biri amputasiya olunarsa), 
onda orqanizmin özü (dünyanın özü) də “xəstələnə” bil ər və 
“şikəst” vəziyyətində qalar. Bu baxımdan da hesab etmək olar 
dünya siyasi baxımdan bütöv olaraq, neçə ill ərdir ki, öz-özünə 
tənzimlənən bir orqanizmə çevrilib. Müharibələr, münaqişələr, 
böhranlar da bu nizama mane olan ünsürlərdir- “infeksiyalar 
törədən mikroblardır”.  

                                                 
1 Nəsibov E.M. Siyasət (nəzəriyyələr, mövqelər, baxışlar, təhlill ər, ideyalar, 
təklifl ər, proqnozlar) elmi və elmi-publisistik məqalələr toplusu. II CİLD, 
Bakı, “Elm və təhsil”, 2010, 600 s., səh. 415.  
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Dünyanın bir siyasi orqanizm kimi əsaslandırılması 
baxımından hesab etmək olar ki, dünya mexanizmini “işə salan”, 
onun fəaliyyətini baza etibarilə təmin edən orqanlardan ibarət 
hissələr vardır. Dünyanın “başı, ürəyi, bel qurşağı- bel nayihəsi 
də daxil olmaqla, və ayaqları” hesab edilə bilən hissələrini qeyd 
etmək olar. Dünyanın “siyasi bel qurşağı” elə bir hissədir ki, 
qarın nayihəsindən tutmuş, bel mərkəzinə qədər olan hissələr və 
bu hissədə yerləşən orqanlar dünya adlanan bədənin əsas 
fəaliyyətini təmin edir. Dünyanın siyasi bel qurşağı ekvator (tən 
bölən) adlanan xəyali xəttdən şimala doğru 10-40-cı dərəcəli 
paralellər arasında yerləşən dövlətləri əhatə edir. Bu qurşaqda 
yerləşən dövlətlər tarixən dünyanın sivil mərkəzləri, mədəniyyət 
beşikləri hesab ediliblər. Həmin qurşaqda bel mərk əzi kimi 
(onurğa beyin mərkəzi də daxil olmaqla) Qədim Şərqin əsas 
sivilizasiyasının yarandığı mərkəzlər hesab edilməlidir. Bu 
qurşağın Mərkəzi Amerika hissəsində sivilizasiyalar olaraq 
Asteklərin imperiyası və Maya imperiyası mövcud olub. Buna 
görə də tam sağlam orqanizmin mövcudluğu baxımından 
hərəkət ritminin təmin edilməsi məqsədilə siqnalların başdan 
ayaqlara ötürülməsi üçün sağlam bel mərk əzinə və sağlam 
onurğa beyninə böyük ehtiyac vardır.  

Sözügedən qurşaqda dünyanın qlobal dinləri-bəşəri dinlər, 
fəlsəfi baxışları, dünya elmi və mədəniyyəti formalaşmışıdır. 
Qurşaqda dünya əhalisinin əksəriyyəti və böyük güc mərkəzləri 
olan dövlətlər yerləşməkdədir. Dünya orqanizmin bu hissəsi 
daima qaynar vəziyyətdədir. Bu məkan digər məkanlar üçün 
enerji verməklə məşğuldur. Eləcə də dünya üçün əsas 
lokomotivdir.  

Dünyanın siyasi bel qurşağı Mərkəzi Amerikanı, Şimali 
Amerikanın bir çox hissələrini, Afrikanın şimal və bir qədər 
mərkəz hissələrini, Asiya qitəsinin mərkəzini və mərkəzdən 
cənuba doğru böyük bir məkanını əhatə edir. Dünya əhalisinin 
miqrasiyası-başqa məkanlara yayılma prosesləri üçün də 
qurşağa aid olan məkanlar əhali mənbəsi rolunu oynayırlar. 
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Eyni zamanda qeyd etmək olar ki, dünyanın milyondan çox 
əhalisi yaşayan böyük şəhərlərinin əksər hissəsi, sənayə və 
mədəniyyət mərkəzləri də məhz bu qurşaqda yerləşmişdir. 
Dünyanın siyasi bel qurşağına aid olan ölkələrı 
aşağıdakılar hesab etmək olar: 

-Qərb yarımkür əsində: ABŞ-bu qurşağa düşən təqribən 
10 ədəd milyonluq əhalisi olan şəhərləri il ə; Meksika-6 ədəd 
milyon nəfərdən çox əhalisi olan şəhərləri il ə;  

-Mərk əzi Amerikada Kuba, Haiti, Venesuela, 
Kolumbiya, Dominikan Respublikası, Qvatamela-qurşaqda 
yerləşən təqribən 8 ədəd milyonluq əhalisi olan şəhərləri il ə; 

-Şimali Afrikada M ərakeş, Əlcəzair, Tunis, Misir, 
Liviya -qurşaqda yerləşən təqribən 7 ədəd milyonluq şəhərləri 
ilə;  

-Mərk əzi Afrika yaxınlı ğında Nigeriya, Mali, Sudan, 
Efiopiya, Qvineya kimi ölkələr-qurşaqda yerləşən təqribən 9 
ədəd milyonluq şəhərləri il ə;  

-Avropanın cənub hissəsində İspaniya, İtaliya, Türkiy ə 
kimi ölkələr-qurşaqda yerləşən təqribən 7 ədəd milyonluq 
şəhərləri il ə;  

-Aralıq d ənizinin şərqind əki dövlətlər-Qırmızı d əniz-
Fars körfəzi regionu-Cənubi Qafqaz da daxil olmaqla, 
Xəzər dənizi regionunun mərk əzi hissələri-Çinin v ə 
Hindistanın Qərb sərhədlərin ə qədər olan Yaxın Şərq və 
Orta Şərq regionları: Suriya, İraq, İran, Səudiyyə 
Ərəbistanı, Livan, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, 
Özbəkistan, Əfqanıstan, Pakistan kimi ölkələr-qurşaqda 
yerləşən təqribən 27 ədəd milyonluq əhalisi olan şəhərləri il ə;  

-Cənubi Asiya dövlətlərind ən Hindistan və Banqladeş-
qurşaqda yerləşən təqribən 30-dan yuxarı milyonluq əhalisi 
olan şəhərləri il ə;  

-Cənub-Şərqi Asiya dövlətlərind ən Vyetnam, Myanma, 
Tayland, Kamboca və Filippin  kimi dövlətlər-qurşaqda 
yerləşən 8 ədəd milyonluq şəhərləri il ə;  
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-Asiya-Uzaq Şərq ölk ələrind ən Çin, Yaponiya, Şimali 
Koreya, Cənubi Koreya kimi ölkələr-qurşaqda yerləşən 
təqribən 45-dən yuxarı milyonluq əhalisi olan şəhərləri il ə.  

Siyasi bel qurşağında əsas ticarət limanları mövcuddur, 
dünya dəniz ticarətinin yollarının əksəriyyəti də (Panama 
kanalı, Cəbəlüttariq boğazı, Süveyş kanalı, Qırmızı dəniz, 
Hörmüz boğazı, ABŞ-da Nyu-York, Yaponiyada Yokohama 
dəniz liman şəhəri və s.) bu məkandan daha çox keçməkdədir. 
Üç qitənin qovşağı, bu baxımdan da müxtəlif mədəniyyətlərin 
qovuşduğu məkanlar da məhz bu qurşağın ərazisinə düşür. 
Əhali çoxluğu baxımından daha çox tələbat da bu ərazilərdədir. 
Dünyanın siyasi bel qurşağına dünyanın çox böyük ağırlığı 
düşür və bu nöqteyi-nəzərdən də bu məkan hərəkətlərin və 
ritmlərin –ümumilikdə mexanizmin əsas dayağı hesab 
olunmalıdır. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, dünyanın əsas 
diqqəti bu siyasi qaynar məkana yönəlir. Məkanda baş verən 
proseslər bütün dünyaya təsir göstərə bilir. Həm də onu diqqətə 
almaq yerinə düşər ki, məhz dünyanın “siyasi bel qurşağı” 
dünyanın geoloji baxımdan zəlzələ qurşağıdır. Bu ərazilərdə 
daha çox zəlzələlər baş verir.  

Mərkəzi, Şimali və Qərbi Avropanı, ABŞ-ın şimalını, 
Kanadanı və Rusiyanın Avropa hissəsini isə “dünyanın baş və 
ürək sistemi” hissələri kimi adlandırmaq olar. Bu ərazilərdə 
müasir elm və texnologiyanın əsas böyük mərkəzləri 
yerləşmişdir. Müvafiq hissələrdə təqribən 35 ədəd milyon 
nəfərdən çox əhalisi olan şəhərlər vardır.  

Çoxmilyonluq şəhərlər başlıca olaraq əhalinin çox 
hissəsinin məskunlaşdığı məkanlardır. Bu şəhərlərdə elm və 
texnologiya, istehsalat və sənaye gücləri mərkəzləşir, cəmləşir.  
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III F ƏSİL: 
Mövcud dünya düzəni 

(ümumi əsaslar) 
 

Mövcud dünya düzəni və onun əsasları 
 
Mövcud dünya düzəni- təbii ki, xətkeş prinsipinə müvafiq 

olaraq zamanın ardıcıl bölünən trayektoriyasında müvafiq 
tarixi dəyişiklikl ər əsasında yaranan indiki (mövcud) zaman 
vəziyyəti və şəraitidir. Xəyali xətkeş üzərindəki zamanlarda 
baş verən hadisələr ardıcıllığı siyasi mühiti tamamilə və ya da 
qismən dəyişiklikl ərə məruz qoymuşdur. SSRİ-nin dağılması 
nəticəsində Rusiya sərhədlərindəki əksər ölkələr yeni iqtisadi, 
siyasi və sosial-mədəni mühit axtarmaq məqsədilə, ondan 
qoparaq Qərbə-Atlantik regionuna üz tutmuşlar. Belə hesab 
etmişlər ki, bu yolla Rusiyadan ayrılmaq imkanları əldə 
etmişlər. Lakin buna baxmayaraq, qəbul etmək lazımdır ki, hal-
hazırda ümumdünya siyasətinin tənzimlənməsində baza düzən 
prinsipl ərinin , yəni dövlətlərin gücləri üzərind ə, mərk əzi 
gücdən asılı olaraq nizamlanma prinsiplərinin, tətbiq 
olunması yenə də davam etməkdədir. Başqa sözlə, dünya hal-
hazırda da güclü dövlətlər tərəfindən idarə olunur. Hər hansısa 
bir güc tərəfinin müvəqqəti olaraq zəifl əməsi o demək deyil ki, 
həmin güc siyasi idarəetmədə iştirak etmir. İdarəçilik böyük 
dövlətlərin əllərində olduğundan məsuliyyət və öhdəlik də 
onların əllərindədir. Güclü tərəf diqqət məsələsində də güclü 
olur.  

Dünya düzəninin formalaşmasını tarixi m ərhələlərə 
bölmək olar. Bu tarixi mərhələləri böyük tarixi hadisələr 
arasındakı zamanla müəyyən etmək olar. Köklü dəyişiklikl ərə 
gətirib çıxaran hadisələr arasındakı zaman özü tarixi 
mərhələləri yarada bilir. XX əsrin dünya düzənində dünya 
müharibələri mühüm rol oynamışdır və eləcə də kommunizmin 
yaranması və təbliği də dünya düzəninin formalaşmasının 
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əsaslarını müəyyən etmişdir. Rusiyada sosializmin qələbə 
çalması ilə baş verən millil əşdirilmə prosesləri XX əsrin 20-ci 
ill ərində SSRİ ilə ABŞ arasında soyuq münasibətlərin baş 
verməsini şərtləndirmişdir və iki böyük gücü qarşı-qarşıya 
qoymuşdur. Məsələn millil əşdirilmə zamanı ABŞ-ın “Standart 
oil” şirkəti (rəhbəri Con Rokfeller), Fransız Rotşild (Bakıda 
onun “Xəzər-Qara dəniz” səhmdarlar şirkəti fəaliyyət 
göstərirdi) böyük itkilərlə üzləşmişlər.1  

Lakin II Dünya müharibəsi və dünyada faşizm təhlükəsi 
böyük dövlətlər olan ABŞ, Britaniya və SSRİ-ni bir araya 
gətirə bilmişdir. Bu ölkələr Avropaya şimaldan, cənubdan 
(Şimali Afrikadan İtaliyaya daxil olmaqla), qərbdən (ABŞ 
tərəfindən Fransaya- Normandiyaya qoşun çıxarılması), 
şəqdən (SSRİ tərəfindən Şərqi Avropanın, Bolqarıstanın azad 
olunması) müdaxilə etməklə dünyada faşizm təhlükəsini məhv 
etdilər. Dünya müharibəsi zamanı tarixin bir-birilərinə qarşı 
soyuq dövlətləri olan ABŞ-İngiltərə birliyini SSRİ ilə 
yaxınlaşdırdı.2  

                                                 
1 Qeyd: Amerika milyonçusu Con Rokfeller XIX əsrin 70-80-ci illərində və 
XX əsrin əvvəllərində dünyada ağ neft biznesi ilə məşğul olurdu. Onun 
şirkəti Bakıda, Rusiyada neft istehsalı ilə məşğul olurdu. XIX əsrin 70-ci 
ill ərində Amerikanın neft təmizləyən zavodlarının satdığı xam neftin 90 
faizi, təmizlənmiş neftin isə 100 faizi “Standart oil” şirkətinin əlində idi. Bu 
şirkət Çin bazarlarını ələ keçirmişdi. Avropa, Yaxın Şərq, Latın Amerikası 
bazarlarında böyük üstünlüyə malik idi. Rotşildin isə Bakıda, Rusiyada 
(Uralda filiz mədənləri, Sibirdə Lena, Yenisey çayları sahillərində qızıl, 
platin, Yakutiyada almas və s.), Ukraynada kömür yataqları vardı. O, Çinə, 
Yaponiyaya, Yava adalarına, Siyam və Filippin adalarına neft məhsulları 
ixrac edirdi. Süleymanov M.F. S89. Eşitdiklərim, oxuduqlarım, 
gördüklərim.-B.:Azərnəşr, 1989.-376 səh., s.65-69. 
2 Hətta 1945-ci il fevral ayının 23-də ABŞ prezidenti Ruzvelt və 
B.Britaniyanın baş naziri Ü.Çörçill “Qırmızı ordu”nun yaradılmasının 27-ci 
ildönümü münasibətilə İ.Stalinə təbrik məktubu göndərmişdilər və faşizm 
üzərində Qərbdə və Cənubda şəksiz qələbə istiqamətində orduya uğurlar 
arzulamışlar. Mənbə: SSRİ-də istehsal olunmuş “Baharın on yeddi anı” 
filminin dördüncü seriyası. 
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ABŞ həm Böyük Britaniyaya, həm də SSRİ-yə hərbi 
yardımlar və digər yardımlar göstərirdi. Lakin ideoloji amillər 
və Avropada konfrontasiya məsələsinə görə XX əsrin ikinci 
yarısının dünya düzəni ideoloji cəbhələr arasında soyuq 
münasibətlərin mövcudluğu ilə xarakterizə olunmuşdur. İki 
qütb məkanları arasında baş verən mübarizələrdən, 
gərginliklərdən hər an növbəti dünya müharibəsinin, qlobal 
müharibələrin baş vermə təhlükəsi meydana gəlmişdir. Digər 
tərəfdən də soyuq rejimləri, mühiti və əks cəbhələri yaradan 
dünya düzəni elm və texnologiya sahəsində böyük rəqabət 
hesabına güclü sıçrayışları ortaya çıxarmışdır. XX əsrin ikinci 
yarısının dünya düzəni ümumdünya üçün təhlükə ola biləcək 
nüvə silahlarının və həmin nüvə silahlarını dünyanın istənilən 
nöqtəsinə çatdıra biləcək daşıyıcı vasitələrinin (raketlərin və 
bombardmançı təyyarələrin, sualtı atom gəmilərinin) meydana 
gəlməsi ilə tarixdə iz qoydu. Güclü dövlətlər nüvə silahlarına 
sahib olmağı özlərinin güclərini artıran vasitələr kimi baxdılar. 
(Qeyd: Faşist Almaniyasının nüvə silahına sahib olmasının qarşısı 
alındı. Nüvə silahı əldə etmək üçün alman alimləri ciddi işlər 
həyata keçirirdilər. Onlar bir çox alimlərin bilikl ərindən, o 
cümlədən Fransız alimlərindən -Nobel mükafatçıları və ər-arvad 
olan İren Küri və II Dünya müharibəsindən sonra Fransa atom 
energetikası sənayesinin rəhbəri təyin olunuan Frederik Julyodan- 
nəzəri və təcrübi bilikl ər əldə ediridilər. Hitler də bu silaha sahib 
olmaqla özünü Avropa nəhənginə çevirmək istəyirdi. Müttəfiq 
dövlətlər hesab edirdilər ki, Hitler bu silaha sahib olarsa, onu 
məğlub etmək çox çətin olar. Eyni zamanda Hitler hakimiyyəti 
“Fau” raketl əri üzərində iş aparırdı. (1944-cü ildə Müttəfiqlərin 
Avropada anti-faşist əməliyyatları apardıqları bir zamanda Hitler 
alman mühəndisi Fon Braununun-bu şəxs sonrada ABŞ-ın raket 
texnologiyasına rəhbərlik edib- düzəltdiyi Fau-1 (çox sürətli hərəkət 
edən təyyarə şəklində idi) və Fau-2 (raket idi) silahları vasitəsilə 
Londonu bombalatdırırdı). Bu silahın dünyanın istənilən nöqtəsinə 
çatdılrılması asan ola bilərdi. Buna görə də hər vəchlə onun 
qarşısını almağa çalışırdılar. Bu baxımdan nüvə silahı istehsalı 
üçün tələb olunan və Norveçdə istehsal olunan ağır suyun ələ 
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keçməməsi üçün təxribat yolu ilə su qutularına toplanmış ağır suyu 
daşıyan gəmi batırılmışdı. Bununla da Hitler həmin silahın 
istehsalına nail ola bilməmişdi. 1945-ci il avqustun 6-da ABŞ ilk 
dəfə olaraq Yaponiyanın Xirosima şəhərində bu silahı istifadə 
etmişdi və nəticədə iki yüz min nəfər məhv edilmişdir. 1949-cu ildə 
isə SSRİ nüvə dövlətinə çevrilmişdir. Qazaxıstanın Semi-Palatinski 
rayonunda sınaqdan çıxarmışdı). Eyni zamanda maddi 
tələbatların ödənilməsi üçün lazımi vasitələr əldə olundu, 
kütləvi xəstəlikl ərlə müalicə üçün lazımı dərman preparatları 
əldə edildi. Bununla yanaşı, informasiya texnologiyalarının 
meydana gəlməsi də inkişafı daha daha da sürətlənmiş oldu. 
Dünyaya nəzarət prinsipləri də meydana gəldi. Münasibətlər 
təkmilləşdi ixtisaslaşdı. Universal və regional təşkilatlar 
meydana gəldi. Sülh konfransları, konqresləri keçirildi. 
Diplomatiya sahəsində də böyük uğurlar əldə olundu. 
İmmunitet (toxunulmazlıq) və imtiyazları (əlavə güzəştli 
hüquqları) nəzərdə tutan konvensialyalar qəbul edildi və s.  

 
XX əsrin ikinci yarısının dünya düzənini formala şdıran 

aşağıdakı kriteriyaları, elementl əri v ə istiqamətləri qeyd 
etmək olar: 

-ideoloji amill ər-  kapitalizm yolu ilə demokratiya və 
sosializm yolu ilə demokratiya mövcud idi. Əslində isə əksər 
cəmiyyətlərdə avtoritarlıq və hərbi hakimiyyətin idarəçilk 
rejimləri hökm sürürdü ki, bunlar da insan hüquqlarını 
məhdudlaşdırırıdı və kobud şəkildə pozurdu. Hər bir ideoloji 
mərkəz öz regionunu, ərazi məkanını genişləndirmək 
siyasətindən istifadə edirdi. Ərazi ələ keçirmək uğrunda 
rəqabət (iqtisadi, siyasi, hərbi və humanitar sahələrdə rəqabət) 
həyata keçirdi; 

-iqtisadi amill ər-  hər iki ideoloji cəbhədə iqtisadi inkişaf 
uğrunda mübarizə gedirdi və sərvətlərin mənimsənilməsi və 
reformasiya üçün yeni-yeni texnoloji vasitələrin tətbiqi 
uğrunda mübarizə gedirdi; 
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-hərbi amill ər-hər iki ideoloji cəbhənin mərkəzi öz 
maraqlarını müdafiə etmək üçün ayrı-ayrı məkanlarda hərbi 
bazalarını yerləşdirirdi; 

-siyasi amillər- hər iki cəbhə mərkəzləri öz nəzarətlərində 
olan məkanlarda həm cəmiyyətlərə, həm də hakimiyyətlərə 
təzyiqlər göstərirdilər və siyasi vasitələrdən istifadə edərək öz 
maraqlarını müdafiə edirdilər; 

-eynikökənli xalq amili-  nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya 
slavyanları, xüsusilə cənub və şərq slavyanlarını öz təsir 
dairəsində saxlayırdı. Stalindən sonra hakimiyyət başında 
yalnız slavyan mənşəli xalqların nümayəndəsi dururdu. Ruslar 
slavyanları öz ideoloji cəbhələri altında birləşdirirdi və 
Avropada geniş geosiyasi nüfuz ərazilərinə malik idi; 

-məkan amili- hər iki cəbhə dünyanın ayrı-ayrı qitələrində, 
regionlarında, sularda ərazilər uğrunda mübarizə aparırdılar. 
SSRİ Avrasiyanın mərkəzi gücü olaraq öz ideoloji 
“çəpərlər”ini t əşkil edirdi.  

Mövcud dünya düzəninin başlanması mərhələsini isə 
SSRİ-nin dağılmasından sonrakı proseslərlə əlaqələndirmək 
olar. SSRİ dağıldıqdan sonra yeni dünya düzəni formalaşmağa 
başladı. Belə bir fikir var ki, gələcək zamanda yeni dünya 
düzəni qəti şəkildə (tam olmasa da) mümkün qədər simmetrik 
iqtisadi əlaqələrlə mövcud olacaqdır. Bu yeni düzənə 
beynəlxalq iqtisadi düzən də demək olar.1  

Hal-hazırda dünyada baş verən mövcud siyasi proseslər 
əvvəlki tarixi proseslərin məntiqi nəticəsi olaraq davam 
etməkdədir. Qlobal müharibələr baş verməsə də böyük 
xalqların öz imperiya siyasətlərini formalaşdırmaq uğrunda 
apardıqları mübarizə yenə də davam etməkdədir. 
Çoxpolyusluğa əsaslanan dünya düzəni formalaşmaqdadır. 
İqtisadi amillər burada başlıca yeri tutur və hərbi məsələlər də 

                                                 
1 Selahaddin BAKAN. Teoriler işığında politika. 21.YÜZYILDA TÜRK 
DIŞ POLİTİKASI. 2.Baskı, Ankara, Ocak 2004. Nobel yayın dağıtın. 
Editör: İdris Bal. ss. 9-29., səh. 27. 
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iqtisadi maraqların və ümumilikdə dövlət maraqlarının 
müdafiəsinə əsaslanır. Dünya iqtisadiyyatında çoxpolyusluq 
amili daha çox yaranmaqdadır. Qlobal iqtisadiyyatda Çin, 
Hindistan, Avropa İttifaqı kimi mərkəzlər formalaşmaqdadır. 
Qloballaşma fikir olaraq 1990-cı illərdən meydana gəlmişdir 
və qarşılıqlı asılılığın bir nəticəsidir. Qarşılıqlı asılılıq iqtisadi, 
mədəni, sosial və siyasi sahələri əhatə edir. Qarşılıqlı asılılıq 
da inteqrasiyaya gətirib çıxarır. 1  Qloballaşdırma dünya 
təsərrüfatında mərkəzə meyillilik tendensiyasını gücləndirir. 
Sıx iqtisadi əməkdaşlıq müxtəlif ölkələrdə inkişafın oxşar 
tendensiyalarını yaradır, iqtisadi göstəricil ər dinamikasını 
yaxınlaşdırır. Müəyyən hədlərdə təsərrüfat strukturlarının 
bərabərləşməsi meydana gəlir. 2  İqtisadiyyatın 
qloballaşdırılması –təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşməsinin 
keyfiyyətcə yeni mərhələsidir: dünya iqtisadiyyatının 
subyektləri arasında qarşılıqlı fəaliyyətin çiçəklənməsini əks 
etdirən proses ümumdünya əhəmiyyəti kəsb edir.3  

SSRİ-dən qopmuş postsovet Avropa ölkələri və Rusiyadan 
qopmuş postsovet öləkləri yeni əsaslı cəmiyyətlər qurmaq 
uğrunda fəaliyyət həyata keçirirlər. Mövcud dünya düzəni 
başlıca olaraq zaman-zaman XX əsrin dünya düzənində 
mövcud olmuş geosiyasi formanı (bəzi dəyişiklikl ərlə) almağa 
başlayır. Əsas oyunçu mərkəzləri yenə də qalmaqdadırlar və 
onlar dünya məkanında, özlərindən asılı olan periferiyalarda 
maraqlarını təmin etməkdədirlər. XX əsrin nüvə mərkəzləri 
XXI əsrdə də dəyişməz olaraq qalmaqdadır, lakin 
periferiyalarda, yəni ətraflarda forma dəyişiklikl əri mövcud 
olur. İndiki dünya düzəninin formalaşmasında XX əsrdə 
                                                 
1 Selahaddin BAKAN. Teoriler işığında politika. 21.YÜZYILDA TÜRK 
DIŞ POLİTİKASI. 2.Baskı, Ankara, Ocak 2004. Nobel yayın dağıtın. 
Editör: İdris Bal. ss. 9-29., səh. 25. 
2 Мировая экономика и международный бизнес: учебник/кол.авторов; 
под.общ.ред.д-ра экон.наук, проф. В.В. Полякова и д-ра экон. наук, 
проф. Р.К.Щенина.-5-е изд.,стер.-М.:КНОРУС,2008.-688 c., səh. 41. 
3 Yenə orada. səh. 43. 
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yaranmış Avropa İttifaqı da başlıca olaraq SSRİ-nin 
dağılmasından sonra yeni elementlər və iqtisadi məkanlar 
hesabına gücünü artırmaqdadır. Məsələn, Almaniya öz köhnə 
avtomobillərini keçmiş SSRİ məkanına satır və bundan gəlir 
əldə edir. Eləcə də Avrasiyada və digər məkanlarda yeni 
“texnohakimiyyəti” həyata keçirir. Yeni dünya düzəni HATO-
nun hərbi-siyasi məkanlarını artırmaqdadır.  

Çin də XX əsrin əsas nüvələrind ən biri olmuşdur. Hal-
hazırda sürətlə güclənməkdədir və ingilis dünyasından, Avropa 
İttifaqından sonra mühüm rolları oynamaqdadır. Çin, xüsusilə 
2000-ci illərdən başalayaraq, Cənub-Şərqi Asiyanın, Şərqin 
böyük geosiyasi mərkəzinə çevrilməkdədir. (Qeyd: 
mütəxəssislərin fikrincə, əvvəlki tarixdən təqribən 1820-ci illərə 
qədər Çin iqtisadiyyatı inkişaf etmişdir. Bütün dünyada istehsal 
olunan məhsullarda Çinin payı 22-33 faiz arasında olmuşdur. Ancaq 
sonrakı dövrlərdə Avropanın, ABŞ və Yaponiyanın sənayeləşməsi, 
Çinin Qərb və Yaponiya ilə toqquşması qlobal iqtisadiyyatda Çinin 
payını kəskin dərəcədə aşağı salmışdır və 1950-ci ildə ölkənin qlobal 
iqtisadiyyatda payı cəmi 4,5 faiz olmuşdur. 1970-ci illərdən isə 
artmağa başlamışdır. Beynəlxalq Valyuta Fondunun məlumatına 
əsasən, 2005-ci ildə isə 15,4 faiz təşkil etmişdir. Dünya sənaye 
məhsullarının ixracında Çinin payı 1990-cı ildə 2,2 faiz idisə, 2002-
ci ildə 6,6 faiz təşkil etmişdir. Toxuculuq, ayaqqabı, idman malları, 
electronika sahəsində Çin 2000-ci illərin ortalarında super dövlətə 
çevrilmişdir. Çinin sənaye məhsullarının ixracı Meksika kimi 
ölkələrdə sənaye sahəsində istehsalata böyük təsirlər göstərmişdir. 
1979-cu ildən ölkənin idxalı artmışdır və təqribən 2000-ci illərin 
ortalarında dünyada ABŞ və Almaniyadan sonra üçüncü yerə 
çıxmışdır. 2003-cü ildə Çinin Cənubi Koreya ilə ixracatı 36 faiz, 
Yaponiya ilə 32 faiz, Almaniya ilə 28 faiz, ABŞ-la isə 21 faiz 
artırmışdır. Cənubi Koreyada 3-4 milyon iş yeri Çinlə ticarətlə 
əlaqələndirilmişdir. 2003-cü ildə Çin Asiyada əsas turist ölkəsi olan 
Yaponiyanı ötüb keçmişdir).1  

                                                 
1 David M.Lampton. The Faces of Chinese Power. http://www.sais-
jhu.edu/insider/pdf/2007-articles/lamton-fa-010107.pdf. 
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ABŞ 1949-cu ildən 1971-ci ilə qədər Çinin regionda 
balanslaşdırılması siyasətini həyata keçirmişdir. 1971-1989-cu 
ill ərdə isə Çinlə müttəfiq olmaq siyasətini reallaşdırmışdır.1 1971-ci 
ilin iyul ayının 15-də ABŞ prezidenti R.Niksonun tapşırığı ilə onun 
Milli T əhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşaviri H.Kissincer Pekinə gizli 
səyahət etdi. Səfərin məqsədi Çin liderləri il ə birbaşa əlaqələrin 
yaradılmasını təmin etməkdən ibarət idi. Prezident Çinə səfərə dəvət 
olundu. 1972-ci ilin fevral ayında Nikson Çinə səfər etdi və “ Şanxay 
komminikesi” imzalandı. Komunikedə hər iki dövlət diplomatik 
münasibətlərin tam normal şəkildə irəlil əməsi üçün birgə işləri 
görəcəklərini vəd etdilər. ABŞ Tayvanın Çin tərkibi olmasını qəbul 
etdi. Çin də öz növbəsində bəyan etdi ki, Amerika xalqı da Tayvan 
əhalisi ilə ticarət, mədəni və digər sahələrdə qeyri-rəsmi əlaqələr 
qura bilər. 1954-cü ilin başlanğıcından 1970-ci ilə qədər səfirl ər 
səviyyəsində çoxlu sayda görüşlər keçirilmişdir. 1979-cu ilin mart 
ayında hər iki ölkədə səfirlikl ər təşkil edildi2.  

 
Mövcud dünya düzəninin formalaşmasında iştirak edən güc 

mərk əzləri aşağıdakılardır: 
 
-ABŞ (Böyük Britaniya il ə birlikd ə, Kanada və 

Avstraliya, Yeni Zelandiya və Cənubi Afrika respublikası 
da daxil olmaqla) –ingilis dünyasının mərkəzi; 

-Çin-əsasən Cənubi-Şərqi Asiya məkanının böyük 
təsiredici qüvvəsi-mərkəzi; 

-Avropa İttifaqı- burada Almaniya, Fransa və Böyük 
Britaniya kimi mərkəzləri vardır. Böyük Britaniya həm ingilis 
dünyasında, həm də Avropada mühüm rol oynayır və demək 
olar ki, lazım olan anlarda həm birl əşdirici funksiyanı  yerinə 
yetirir, bir çox məsələlərdə isə ingilis dünyasının Avropa 
üzərind ə nəzarətini  təmin etməkdə mühüm rol oynayır. 
                                                 
1 The New Great Game. By Daniel Twining. The Weekly Standart as 
published in FrontPageMag.com. December 19, 2006. 
http://www.usindiafriendship.net/viewpoints1/greatgame.htm.  
2 China-USA Relations. http://www.index-china.com/index-english/China-
US-s.html 
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Böyük Britaniya  Avropa üzərində (xüsusilə Almaniya və 
Fransa) İngilis dünyasının baş nəzarətedici subyektidir. 
Gələcəkdə (XXI əsrin ikinci yarısından sonra ola bilər) 
mərkəzlərin periferiyalarında, təsir zonalarında dəyişiklik 
gözləniləcəkdir. Bu, hər şeydən öncə Rusiyadan asılı 
olacaqdır. Güman ki, Avropa İttifaqının özü bir vahid mərkəz 
kimi mövcud siyasi sərhədlərini itir əcəkdir. Slavyan mənşəli 
dövlətlər Rusiyanın iqtisadi gücünə müvafiq olaraq XX əsrdəki 
orbitlərinə geri qayıdacaqlar. Almaniya və Fransa isə ayrıca 
mərkəzlər kimi əhəmiyyət kəsb edəcəklər və başlıca olaraq 
ingilis, slavyan, türk, ərəb dünyaları arasında təsriedici 
imkanlara malik ola biləcəklər; 

-Rusiya-keçmiş SSRİ respublikalarını öz ətrafına çəkməklə 
və bundan da sərhədləri-ətrafları boyunca iqtisadi bazar 
məkanlarını və siyasi qurşağı formalaşdırmaqla məşğuldur; 

-Hindistan-Asiya-Hind okeanı nəhəngidir. Asiyada Çinin 
qüvvəsinin balanslaşdıran əsas dövlətdir. (Qeyd: Hindistan 
1950-ci ildən Tibet hadisələrindən başlayaraq Çinin regionda 
balanslaşdırılması siyasətini həyata keçirir).1  

-Latın Amerikası ölkələri -Cənub Atlantik regionunun 
əsas mərkəzidir və Asiya-Sakit okean regionunda həlledici güc 
mərkəzi kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Braziliya, Çili, 
Argentina, Meksika Latın Amerikasının böyük güc 
mərkəzləridir; 

-Ərəb dünyası ölkələri - burada Misir və Səudiyyə 
Ərəbistanı daha çox gücə malik olan ölkələrdir. Bu ölkələr 
Afro-Asiya qitələrinin qovşağında yerləşirlər. Misir həm də 
Afrika il ə Avropa arasında əsas ticarət keçid mərkəzlərindən 
biridir; 

-Yaponiya və Cənubi Koreya-ingilis dünyasının təsir 
dairəsinə aid olan ölkələr olaraq, ingilis dünyasının Uzaq 

                                                 
1 The New Great Game. By Daniel Twining. The Weekly Standart as 
published in FrontPageMag.com. December 19, 2006. 
http://www.usindiafriendship.net/viewpoints1/greatgame.htm. 
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Şərqdə və Asiya Sakit okean regionunda nufuzlarının 
güclənməsində böyük rol oynayan subyektlərdir;  

-Türkiy ə, İran, Pakistan -kimi ölkələr islam dünyasının 
aparıcı mərkəzləridirlər. Bu ölkələrin Avrasiyanın böyük güc 
mərkəzləri arasında əlverişli geosiyasi mövqeləri mövcuddur.  

Mövcud dünya düzənində ümumdünya liberal şəraitinin 
yaranması bir ideallıqdır. Hələlik bu nəzəri yanaşma Avropa 
məkanında mövcuddur və liberal realizmin Avrasiyanın başqa 
məkanlarına, Latın Amerikasının, Afrikanın məkanlarına 
nisbətən yüksək mövcudluğu vardır.  

Mövcud dünya düzənində Avrasiyanın yeni güc mərkəzləri 
daha çox diqqəti cəlb etməkdədirlər. Avrasiyanın böyük 
potensialı, o cümlədən bu potensialın formalaşmasında 
lokomotiv rolunu oynayan zəngin enerji resursları qlobal dünya 
siyasətinə təsir etməkdədir. Məsələn, dünya enerji 
ehtiyatlarının statistikasına fikir versək, görərik ki, dünya enerji 
ehtiyatlarının çox böyük əksəriyyəti Avrasiyadadır. Dünyada 
neft ehtiyatlarının məkanlar üzrə əsas həcmi belədir: Orta 
Şərq-65 faizdən çoxu; Mərkəzi və Cənubi Amerika -9 faizdən 
çoxu; Afrika- 7 faizdən çox; keçmiş SSRİ-6 faizdən çoxu; 
Şimali Amerika-6 faizdən çoxu; Asiya –Sakit okean regionu-4 
faizdən çoxu; Avropa-2 faizə qədəri. Təbii qaz ehtiyatları-
Keçmiş SSRİ-36 faizdən çox; Orta Şərq-36 faizdən çox; Asiya-
Sakit okean regionu-7 faizdən çox; Afrika- 7 faizdən çox; 
Şimali Amerika-4 faizdən çox; Cənubi və Mərkəzi Amerika-4 
faizdən çox; Avropa-3 faizdən çox.1  

Avrasiya öz nəhəng ərazisi ilə yanaşı, böyük resursları da 
öz siyasətində hərəkət etdirməkdədir. Məkan böyüklüyü eyni 
zamanda dünyanın digər məkanlarını da öz orbitində 
saxlamaqdadır.  

                                                 
1 Mənbə: BP-nin 2001-ci il tarixli məlumatı. İdris BAL. Türkiye-ABD 
ili şkileri ve 2003 İrak savaşı’nın getirdikleri. 21.YÜZYILDA TÜRK DIŞ 
POLİTİKASI. 2.Baskı, Ankara, Ocak 2004. Nobel yayın dağıtın. Editör: 
İdris Bal. ss.151-228., səh.165.  
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Dünya düzəninin formala şmasında digər qüvvələrin 
(qeyri-dövlət qüvvələrinin) i ştirakı  
 
Dünyanın açıq və gizli şəkildə idarəolunması 
 
Ümumiyyətlə, idarəçilik tənzimləmə funksiyası və aktları 

(aktlar cəmi) olaraq aşağıdakıları özündə əks etdirir: 
-qərarların hazırlanması proseslərini və bunun üçün 

müvafiq şəraitin öyrənilməsi məsələlərini;  
-qərarların qəbul edilməsi istiqamətlərinin müəyyən 

edilməsini; 
-qərarların qəbul edilməsi və icrasını; 
-qərarların qəbul edilməsi və icra edilməsi məsuliyyətinin 

müəyyən edilməsini; 
-qərarların qəbul edilməsi ilə bağlı öhdəlikl ərin müəyyən 

edilməsi məsələsini; 
-funksiyalara, bu baxımdan vəzifə və öhdəlikl ərə dair 

hesabatların verilməsi proseduralarını və s.  
İdarəçilik məqsəd, maraq və niyyətlərə bağlıdır və açıq 

(həm də leqal) və gizli (gizli təzyiqlər göstərməklə qərarlar 
qəbul etdirmək yolu ilə) formada həyata keçirilə bilər. Hər iki 
istiqamətdə böyük güc mərkəzi, tərəfi özündən kiçik olan 
tərəflərə yönələ bilər. Gizli və açıq şəkildə idarəçilik əsasən 
böyük dövlətlərin kiçik dövlətlər üzərlərində məsuliyyətlərini 
meydana gətirir.  

Tarixən olduğu kimi, indiki zamanda da dünyanın 
idarəolunması prosesləri, dünyanın nizam qaydalarının 
yaradılması həm açıq, həm də gizli yollarla həyata keçirilir. 
Bu, dövlətlərin açıq və gizli niyyətlərin ə, bu baxımdan da 
səmimi və qeyri-səmimi mövqelərinə, ümumilikdə isə davranış 
xüsusiyyətlərinə əsaslanır. Açıq şəkildə idarəetmə dövlətlərin 
birinin digəri üzərində açıq üstünlüyündən (imkanlarının 
müqayisədə yüksək olmasından) irəli gəlir və müəyyən ümumi 
qaydalarla təmin edilir. Böyük dövlətlər çalışırlar ki, elə məhz 
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müasir beynəlxalq hüquq normaları vasitəsilə digər dövlətlər 
üzərində üstünlük qazansınlar. Öz böyük potensiallarından 
mövcud qaydalara uyğun istifadə edərək təsir imkanları əldə 
edirlər. Məsələn, ABŞ çalışır ki, özünün Avropa üzərində 
siyasi üstünlüyünü qoruyub saxlamaq üçün, eyni zamanda 
qitəyə təhlükəsizlik baxımından nəzarət etmək məqsədilə, 
Polşada və Çexiyada RƏM elementləri quraşdırsın. Təbii ki, 
ABŞ özünün bu addımlarını hüquqi-siyasi çərçivəyə salaraq, 
dövlətlər arasında müvafiq sənədlər imzlamaq yolu ilə, atmaq 
istəyir. Dövlətlər arasında müvafiq sənədlərin imzalanması 
yolu ilə (beynəlxalq hüquq vasitəsilə, -burada beynəlxalq 
hüquq geosiyasətə haqq qazandırır, maraqların təmin 
edilməsini şərtləndirir)  bu siyasətini reallaşdırmağa can atır. 
Burada açıq üstünlük məsələsində beynəlxalq hüquq 
tənzimedici vasitə kimi iştirak edir. Rusiya tərəfi isə bu 
addımın onun mənafeyinə və Avropanın təhlükəsizliyinə 
(təhlükəsiz Avropa məkanı yaratmaq və Avropada balanslı 
mühiti təmin etmək) zidd olması prinsipi ilə çıxş edir və 
siyasətin qarşısını kəsmək istəyir. Burada isə Rusiya 
tərəfindən beynəlxalq hüquq əsas götürülür. Yəni Rusiya 
tərəfi hesab edir ki, bu addım atılarsa, onun-üçüncü tərəfin 
maraqları zərbə altında qalır. Burada geosiyasətlə 
beynəlxalq hüququn qarşılıqlı vəhdəti və ziddiyyəti 
meydana gəlir. H ər halda geosiyasət üçün beynəlxalq 
hüquq həm məhdudlaşdırıcı (Rusiya üçün), həm də 
genişləndirici (AB Ş üçün) funksiya kəsb edir. Təbii ki, 
burada dolayı qaydada beynəlxalq hüquqa zidd addımlar 
vardır. Məsələn, Rusiyanın da bir böyük dövlət kimi 
Avropadakı maraqlarını (“Avrogüc” dövlətlərindən biri 
olmasını) nəzərə alsaq, belə qənaətə gələrik ki, bu addımda 
dolayı yollla beynəlxalq hüquq pozuntusu meydana gəlir. 
Nəticə baxımından siyasi gerçəklik isə ondan ibarət olur ki, 
tarazlıq pozulur, güc mərkəzləri arasında siyasi balans 
yaranmır və bu da hər bir güc tərəfinin özünümüdafiəsinə 
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(müdafiə və hücum taktikalarından, təhdidlərindən meydana 
gələn qorxu altında özünümüdafiə reaksiyası və instinkti) 
gətirib çıxarır. Özünümüdafiə də böyük güc mərkəzləri 
tərəfindən müvafiq məkan üzrə kəskin geosiyasi xətlərin, 
bufer zonaların formalaşmasını şərtləndirir. XX əsrin “soyuq 
müharibəsi”nin yaranması əsaslarını buna nümunə göstərmək 
olar. Nəzərə almaq lazımdır ki, geosiyasətlə beynəlxalq 
hüququn qarşılıqlı mövcudluğunda və siyasətdə tətbiqində 
idellıq (beynəlxalq hüquq) və reallıq (geosiyasi maraqlar 
uğrunda məkandan və zamandan irəli gələn real siyasi 
fəaliyyət) ziddiyyət təşkil edir. Reallıq görünüşdə ideallığın 
“altında gizlənir”, maraqların böyüməsi məsələsində isə 
ideallığı “öz altına alır”. Buradan da belə bir məntiqi nəticə 
əldə olunur ki, güc daima özünün yaratdığı nəzəri qaydaları 
“pozmaq haqqına” malik olur.  

Açıq idarəetmə məsələsinə siyasi nöqteyi-nəzərdən 
yanaşsaq hesab etmək olar ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
beş daimi üzvünün olması elə onların beynəlxalq səviyyədə 
açıq qaydalarla, leqal şərtlərlə digər dövlətlər üzərində təsir 
imkanlarının mövcudluğunu sübut edir. Bununla yanaşı, 
“böyük səkkizlər” formatının üzvləri tərəfindən dünyanın 
idarəolunmasına dair müəyyən razılıqları da buna sübut ola 
bilər. Böyük dövlətlərin dünyanın qlobal problemlərinə dair 
qəbul etdikləri qərarların özləri elə istiqamət və strategiya və 
taktika baxımından açıq idarəçiliyi şərtləndirir. Bu formatın 
(“böyük səkkizlər”in-güc baxımından seçilənlərin) özü belə 
idarə edən qrup mənasını verir. NATO təşkilatı dünyanın hərbi 
cəhətdən idarəçiliyində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Rusiya və 
Çin də dünyanın hərbi idarəçiliyində iştirak edə bilirl ər. Digər 
tərəfdən də bir dövlətin açıq gücü digər dövlət üzərində bir çox 
məsələlərdə üstünlüyə və əlavə söz sahibinə malik olmasını 
şərtləndirir. Dövlətlərin digər dövlətlər üzərində üstünlüyü 
onların potensial gücləri fərqindən irəli gəlir. Məsələn, 
dünyanın nəhəng transmilli korporasiyaları (istər, istehsalat və 
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sərmayə, istər ticarət və tranzit-nəqliyyat daşımaları, istərsə də 
maliyyə- kapital imakanlarına malik olmaq baxımından) dünya 
iqtisadiyyat sisteminin aparıcı elementlərinə çevrilirlər və öz 
məkanlarında olan dövlətlərin iqtisadiyyatlarında böyük çəkiyə 
(paya) malik olmaqla siyasi hakimiyyətlərinə təsir imkanları 
əldə edirlər. Bu təsir imkanları transmilli korporasiyaların 
məxsus olduqları dövlətlərin də digər dövlətlər üzərində siyasi 
üstünlüyünü qazandırır. Transmilli korporasiyaların onların 
siyasi hakimiyyətlərinə təsirlərinin qarşısını almaq məqsədilə 
bəzən elə olur ki, dövlətlər radikal addımlar olaraq, özlərinin 
dövlət maraqlarını müdafiə etmək baxımından iqtisadiyyatın 
millil əşdirilm əsi konsepsiyasını tətbiq edirlər. Məsələn, vaxtilə 
SSRİ-də, sonrakı dövrlərdə İraqda, Misirdə, Venesuelada belə 
siyasət həyata keçirilib və cəhdlər göstərilib. Millil əşdirilmə 
zamanı maraqlar zərbə altında qalır (sərmayə yatırmış dövlətin 
maraqları) və bu siyasətin həyata keçirilməsindən dövlətlər 
arasında soyuq münasibətlər meydana gəlir. Gərginlik yaşanır 
və transmilli korporasiyanın sahibi olduğu dövlət həmin dövlət 
üzərində müəyyən təzyiq metodlarından (ixracat və idxalat 
məsələsində məhdudiyyətlər tətbiq edir, beynəlxalq səviyyədə 
embarqolar tətbiq edir, siyasi təzyiqlər metodlarından istifadə 
edir və s.) istifadə etməyə başlayır.  

Ola bilir ki, millil əşdirmə həyata keçirən dövlət siyasi 
dəstək qazanmaq və təzyiqlərlə çox üzləşməmək üçün digər 
böyük dövlətlə yaxınlıq etsin. XX əsrdə sosializm-kommunizm 
və kapitalizm ideoloji məkanları arasında belə xarakterli 
siyasətə çox rast gəlinibdir. Kiçik dövlətlərdə həyata keçən 
millil əşdirilmə proqramları ideoloji müharibələrin və 
mübarizələrin tərkibi olaraq bəzən digər qütbdə olan böyük 
dövlətin siyasi sifarişinə əsasən də həyata keçirilə bilib. Vaxtilə 
SSRİ Afrika, Mərkəzi Amerika, Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində 
millil əşdirilmə siyasətini dəstəkləyirdi və ABŞ kapitalının 
həmin ölkələrdən çıxmasını istəyirdi. Bu siyasət SSRİ-nin 
kommunizm dalğalarının yayılmasına xidmət edirdi.  
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Bütün dövlətlərin hər bir məsələdə iştirak edə bilməmək 
imkanları da birinin digəri üzərində üstünlüyünü və idarəçiyini 
sübut edir. Məlumdur ki, dövlətlər arasında bütün sahələr üzrə 
tənzimedici beynəlxalq hüquq normaları vardır. Lakin hər bir 
dövlətin hər bir sahədə iştirak etmək imkanları yoxdur. Bu 
baxımdan da qlobal miqyasda iştirak iştirak edə bilməyən 
dövlətlər üzərində birbaşa və dolayı yollarla nəzarəti yaradır, 
idarəetməni ortaya çıxarır. Məsələn, hər dövlətin kosmik 
peykə sahib olmaq imkanı yoxdur. ( İnformasiya vasitələrinin 
məlumatına əsasən, kosmik peykə məxsus olan dövlətlərin sayı 
25-ə qədərdir) . Məcbur olur ki, digər dövlətlərə müraciət etsin. 
Bu da təbii ki, müraciət olunan dövlətin təsir imkanlarını ortaya 
çıxarır.  

Dövlətlərarası nəzarətə aid olmayan, lakin dövlətlərin 
güclərini müqayisə edən belə bir faktı göstərmək olar: 
Antarktika (Antarktida) ilə bağlı ümumi beynəlxalq sənəd 
mövcuddur, lakin burada hər bir dövlətin iştirakı təmin edilə 
bilmir. (Məsələn, bu materikdə aşağıdakı ölkələrin elmi-
tədqiqat stansiyaları vardır: ABŞ- “Amundson-Skott” (demək 
olar ki, tam cənub qütb dairəsində yerləşir), “Mark Merda”, 
“Palmer”; Böyük Britaniya –“Rotera”, “Halli”; Rusiya-
“Mirnıy”, “Novolazarev”, “Molodyojnaya”; Argentina-“San-
Marten”, “Espransa”, “Marambion”, “Belqrane II”; 
Almaniya-“Noymayer”; Cənubi Afrika Respublikası- 
“SANAE”; Avstraliya-“Mouson”, “Deyvis”, “Keysi”; 
Yaponiya-“Syova”, “Kupol Fudzi”; Çin-“Çjunşan”; Fransa-
“Dyumon-d’Yurvil; Yeni Zelandiya- Skott-Beys; Çili-General 
Bernardo O’Hiqqins və s.)1  

Dünyanın iqtisadi mərkəzləri həm də dünyanın elm və 
texnologiya, dünyanın hərbi mərkəzləri olurlar ki, bu mərkəzlər 
də nüvə hesab edilə bilirl ər. Təbii olaraq əsas mərkəzlərin digər 
mərkəzlər üzərində açıq təsirlərini yaradır. Açıq şəkildə 

                                                 
1 Mənbə: МИР. Политическая Карта. ООО «Атлас принт», 2009 
(разработка, составление карт, дизайн). Раскартография.  
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mövcud olan təsirlər görünür və dünya siyasət cərəyanlarında 
bu, özünü göstərir. Biri də var ki, bir dövlətin digər dövlət 
üzərində gizli şəkild ə, hər kəs tərəfindən, geniş ictimaiyyət 
tərəfindən dərk edilə bilməyən, idarəçiliyi v ə təsirləri. Bu 
formada olan idarəçilik əsas etibarilə gizli şəkildə həm 
müdafiəyə əsaslana bilər (məsələn, kiçik dövlətlərin böyük 
dövlətlər tərəfindən bir çox məsələlərdə müdafiə olunmaları, 
eləcə də böyük dövlət siyasətinin kiçik dövlətlər tərəfindən gizli 
şəkildə müdafiə olunmaları və s.), həm də təzyiq elementinə və 
istiqmatinə çevrilə bilər. Gizli şəkildə idarəçiliyin tərkibində 
gizli şəkildə qərara gəlmələr, razılaşmalar, gizli planlar ola 
bilər. Gizli təsirlərin həyata keçirilməsi üsullarına iki dövlət 
rəhbərləri arasında baş verən və mətbuaut üçün gizli saxlanılan 
danışıqlar da aid edilə bilər. Həm gizli, həm də açıq şəkildə 
idarəçilyin öz taktiki tərəfləri vardır və qəbul edilən qərarlar da 
belə xassələrə malik olur. Gizli və açıq idarəetmələr başlıca 
olaraq həm birbaşa təsirlərlə, həm də gizli təşkilatların təsirləri 
ilə ola bilər. Dövlət başqa dövlət ərazisində gizli terrora da əl 
ata bilir ki, bu da idarəetmə üçün mühüm təsirlərin tərkibinə 
çevrilə bilir. Gizli idarəçilik əsas etibarilə müəyyən 
qruplaşmaların, şəxslərin (təsir üçün gizli agentlərin) gizli 
yollarla başqa dövlətlərin hakimiyyət dairələrinə 
yerləşdirilməsi aktları və onların fəaliyyəti də ola bilər. Gizli 
idarəetməyə, dünyanın gizli surətdə bölüşdürülməsinə misal 
olaraq “lal müharib ələr” i də göstərmək olar. Böyük 
dövlətlərin kiçik dövlətlərə qarşı tətbiq etdikləri “ikili 
standart”  siyasətlərini də dünyanın gizli idarəçiliyinin tərkibi 
hesab etmək olar. Gizli və açıq şəkildə iadəretmə prinsiplərinın 
tətbiqi əsasən böyük dövlətlərin başqa məkanlarda və 
dövlətlərdə rəqabətləri məsələsində ortaya çıxır. Bu, adətən 
təzyiq metodlarını formalaşdırır. Məsələn, 1979-89-cu illər 
ərzində SSRİ qoşunları Əfqanıstanı işğal altında saxladı. 
Əfqanıstanın yerli mücahidləri SSRİ ordusuna qarşı terrora və 
partizan müharibələrinə əl atırdılar və davamlı partizan 
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döyüşlərini həyata keçirirdilər. ABŞ xüsusi xidmət və hərbi 
kəşfiyyat dairələrinin indiki dövrdə dəfələrlə efir vasitəsilə 
işıqlandırılan məlumatlarında qeyd edilir ki, ABŞ SSRİ-nın 
Əfqanıstan siyasətinə qarşı Pakistan ərazisindən istifadə edirdi 
və SSRİ ordusuna qarşı döyüşlərdə yerli mücahidlər Pakistanda 
yetişdirilirdi, onlara təlimatlar verilirdi və döyüşçülər külli 
miqdrada maliyyə vəsaiti ilə və silah-sursatla təmin edilirdi. 
Səudiyyə Ərəbistanı nefti həmin dövr üçün ABŞ-ın SSRİ-yə 
qarşı yönəlmiş siyasətində siyasi təzyiq aləti kimi (bir tərəfdən 
neftin dünya bazarında qiymətlərinin aşağı salınması, digər 
tərəfdən də Səudiyyə Ərəbistanının neft pullarından Pakistan 
ərazisi vasitəsilə SSRİ-yə qarşı yönəldilməsi) istifadə olunurdu. 
SSRİ Əfqanıstanda özünün açıq şəkildə hakimiyyət 
idarəçiliyini t ətbiq edirdi, dövlət rəhbərini müəyyənləşdirirdi.  

Qeyd etmək olar ki, hal-hazırda dünyanın idarə 
olunmasında başlıca tərəf kimi dövlətlər iştirak edirlər. 
Dövlətlərin hakimiyyətləri başlıca olaraq dünyanın 
idarəolunması siyasətini həyata keçirirlər və onların təmsil 
etdikləri dövlətlər tərəf kimi hesab edilirlər. Əvvəlcə qeyd 
edildiyi kimi, dünyanın dövlətlər tərəfindən idarə olunmasında 
həm açıq, həm də gizli üsullar vardır. Bununla yanaşı, 
dünyanın idarəolunmasında dövlət hakimiyyətində iştirak edən, 
eləcə də böyük şirkətləri öz əllərində cəmləşdirən şəxslər 
(bunlara oliqarxlar, dünya oliqarxları demək olar), terror 
təşkilatlarının rəhbərləri, gizli iqtisadiyyatın (“kölgə 
iqtisadiyyatı”nın) rəhbərləri, müəyyən dini qruplaşmaların 
rəhbərləri, dini icmalar, internet şəbəkə sistemlərinə-axtarış 
sistemlərinə malik olan provayderlər, ümumilikdə 
monopolistlər, mafiya rəhbərləri və digər bu kimi qüvvələr də 
mövcud olurlar. Bu qüvvələr gizli yollarla dövlət və ya qeyri-
dövlət şirkətlərində (açıq və ya da gizli yollarla) təmsil 
olunurlar və böyük təsirlər əldə etməyə çalışırlar. Həmin 
şəxslər (şəxslər qrupu) bu və ya digər formada dövlət 
idarəçiliyinə cəlb olunurlar və konspiroloji (gizli) maraqların 
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təmin edilməsini həyata keçirirlər. Elə də olur ki, böyük 
dövlətlərin hakimiyyət qrupları terror təşkilatlarını 
dəstəkləyirlər və onlar vasitəsilə öz rəqiblərinin siyasətlərinə 
zərbələr vururlar. Dövlət idarəçiliyində müəyyən söz sahibinə 
çevrilirlər və təsirlər imkanları əldə edirlər. Eyni zamanda 
müəyyən qərarların qəbul edilməsində istək və iradə nümayiş 
etdirirlər və öz mənafelərinə müvafiq olaraq qərarların qəbul 
edilməsində iştirak edirlər. Belə qüvvələr həm dövlətlər 
daxilində, həm də dövlətlərindən kənarda müvafiq siyasət 
həyata keçirirlər. Belə şəxslərin siyasəti başlıca olaraq 
dövlətlərin gizli şəkildə idarəçiliyində müəyyən mövqelərin 
tutulmasına gətirib çıxarır. 

Dövlətin digər dövlət üzərində leqal məzmunlu üstünlüyü 
(buna təbii üstünlük də demək olar; belə ki, dövlət güclüdürsə 
zəif dövlət bu və ya digər formada ondan asılı vəziyyətdə qalır: 
xüsusilə maliyyə və iqtisadiyyat baxımından) onun beynəlxalq 
etik davranışının tərkibidir. Lakin məqsədlərə çatmaq üçün 
əlavə üsullar da meydana gəlir ki, bu da gizli xarakter alır, ona 
görə ki, beynəlxalq ictimaiyyətin bunu bilməsi və şahid olaraq 
görməsi dövlətin beynəlxalq səviyyədə davranışına xələl gətirə 
bilər. Lakin dövlətin məqsədi genişdir və bu yalnız açıq şəkildə 
idarəçilikl ə (buna yumşaq idarəçilik də demək olar) 
kifayətlənmək mümkün deyildir və dövlət mütləq şəkildə gizli 
yollara da əl atır və bu da təzyiq amilini üzə çıxarır. 

Gizli şəkildə təsir göstərən qüvvələr də leqal və qeyri-leqal 
qurumlar olurlar. Məsələn, transmilli korporasiyalar, o 
cümlədən istehsalat, ticarət və maliyyə təşkilatları, banklar, 
məsləhət mərkəzləri və analitik qruplar, bu qrupların mövcud 
olduğu təşkilatlar-şuralar, cəmiyyətlər leqal; terror təşkilatları, 
digər mafiya qrupları isə qeyri-leqal qurumlardır. Belə qeyri-
leqal qurumlar əllərində kölgə iqtisadiyyatının müəyyən 
hissəsini, maliyyə dövriyyələrinin müəyyən qismini saxlayırlar, 
narko ticarətlə və silah alveri ilə, can alveri və digər transmilli 
cinayətkarlıqla məşğul olurlar və lazımi anlarda cəmiyyətə və 



 355

dövlətə, iqtisadi, siyasi və hərbi sistemlərə təsir göstərə bilirl ər. 
Belə təşkilatların dövlət qurumlarında, dövlət hakimiyyətində 
müəyyən şəxsləri (gizli nümayəndələri, hamiçiləri) də olur ki, 
bu şəxslər adətən siyasi qərarların qəbul edilməsində və dövlət 
siyasətinin müəyyən olunmasında iştirak edirlər. 

 
Gizli və qeyri -leqal siyasətin istiqamətlərinə və siyasətin 

həyata keçirilməsi üsullarına dair aşağıdakı 
ümumiləşdirilmi ş fikirl əri bildirm ək olar: 

 
-qlobal səviyyədə törədilən sui-qəsdlər, təxribat-

pozuculuq fəaliyyəti, o cümlədən fəaliyyətin tərkib olaraq, 
-iqtisadiyyatda törədilən sui-qəsdlər:  böyük şirkətlərin 

rəhbərlərinin həyatlarına olan sui-qəsdlər; qəsdən iqtisadi 
böhranları yaratmaq; beynəlxalq maliyyə bazarlarına və 
qiymətli kağızlar bazarlarına təsirlər göstərmək, bu sahədə süni 
oyunları təşkil etmək; strateji təyinatlı məhsulların beynəlxalq 
ticarətində satış qiymətlər ilə bağlı problemlər yaratmaq; 
qiymətli metalların ticarətində olan manipulyasiyalar; ayrı-ayrı 
ölkələrdə gizli niyyətlərin həyata keçirilməsi üçün dövlətlərdə 
müvafiq qanunvericilik aktlarını qəbul etdirmək üçün təzyiqlər 
üsulları; kölgə kabinetlərinin fəaliyyətləri; əsas ticarət 
obyektlərinə, istehsalat obyektlərinə və tranzit strukturlarına 
qarşı təxribatçılıq fəaliyyəti və s.; 

-neft və qaz sahəsində olan manipulyasiyalar, qiymətlərə 
süni təsirlər göstərən gizli fəaliyyət sövdələşmələri, kvotaların 
aşağı salınması, qiymətlərin süni yollarla qaldırılması və aşağı 
salınması və s.; 

-infrastrukturaya  qarşı dağıdıcılıq və pozuculuq 
fəaliyyəti: əsas enerji, rabitə xətlərinin, su kanallarının, 
nəqliyyat vasitələrinin hərəkət yollarının və digər şəbəkələrin 
xətlərinin və obyektlərin qəsdən dağıdılması və s.; 
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-ayrı-ayrı ölk ələrdə milli v ə etnik qarşıdurmalar  
yaratmaq məqsədilə cəmiyyətlərdə qarşıdurmalara şəraiti üzərə 
çıxara biləcək təxribat xarakterli təbliğat üsulları və s.; 

-ayrı-ayrı ölk ələrin informasiya t əbliğat vasitələrind ə 
nüfuzların əldə olunması və təsiredici mənfi məlumatların 
yayılması; 

-ayrı-ayrı xalqların genefonduna zərbələr vura biləcək 
biotəxribatlar; 

-dünya ictimaiyyətini çaşdıra biləcək və müəyyən 
çaxnaşmalar yarada biləcək “dünyanın sonu” ilə bağlı elmi 
əsası olmayan kainat məlumatları;  

-heç bir əsası olmayan, təbliğatı yalnız müəyyən xalqların 
monoplist hakimiyyətinə xidmət edən “dünya hakimiyy əti” 
ideyaları və onların reallaşdırılması yolları; 

-ümumdünya birliyinə zərbə vuran və xalqlar arasında 
bioloji və sosial-mədəni baxımdan ayrı-seçkiliyi təbliğ edən 
bəşəri dinlərə və bəşəri inanclara qarşı yönəldilmiş, 
antihumanist ideya olan “qızıl milyard”  ideyası və onun 
reallaşdırılması uğrunda çaşdırıcı və real əsası olmayan fikirlər 
və s.  

 Ümumiyyətlə, mövcud dünyanın rasional əsaslarla 
qurulmuş münasibətlər sisteminin dağılmasına xidmət edən, 
eləcə də ayrı-ayrı şəxslərin və ya da qrupların merkantil və 
korporativ maraqlarına yönəlmiş istənilən hərəkət, açıq və ya 
da gizli olmasına baxmayaraq, qeyri-leqal hərəkətdir.  

 
 
Dünya düzəninin formala şmasında informasiya yayım 
vasitələrinin f əaliyyətlərinin əsasları  
 
Kütləvi informasiya vasitələri əsas məlumat yayan resurslar 

olaraq hakimiyyətin cəmiyyət üzərində, cəmiyyətin də 
hakimiyyət üzərində nəzarətini təmin edən əsas 
vasitələrdəndirlər. Hakimiyyət cəmiyyət üzərində öz geniş 
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siyasətini həm də təbliğati yollarla, o cümlədən 
məlumatlandırma və bundan da istiqamətləndirmə yolu ilə 
təmin edir. Dövlət öz siyasətinin baza mahiyyətini, 
məzmununu təbliğati üsullarla cəmiyyətinə çatdırır. 
Cəmiyyətin kənardan və daxildən meydana gələn mənfi 
stereotiplərə qarşı mübarizədə hazır olmasında, bu baxımdan 
cəmiyyətin məlumatlandırılmasında informasiya resursları 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Cəmiyyətin inkişafında ayrı-ayrı 
sahələr üzrə məlumatların yayılması vacib istiqamətə çevrilir. 
Məlumatlar ardıcıllığı və zəncirliliyi el ə inkişaf üçün 
şərtləndirici əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət siyasətinin əsas 
istiqamətləri-nəzəri (məsələn, ardıcıl olaraq qəbul edilən 
qanunvericilik aktları və dövlətin proqram və konsepsiyaları, 
layihələri) və təcrübi istiqamətləri (görülən işlərin prosesləri) 
informasiya vasitələri il ə cəmiyyətə ötürülür. Geniş məlumatlar 
əsasında cəmiyyət toparlanır, cəmiyyət maariflənərək öz-özünü 
və dövlət siyasətini dərk edir. Cəmiyyətə ötürülən ardıcıl 
məlumatlar məhz cəmiyyətin nizamlanmasında, onun 
dəyərlərinin qorunub saxlanılmasında, adət-ənənlərinin 
qorunub saxlanılmasında, mənəvi dəyərlərin nəsillərə 
ötürülməsində mühüm rol oynayır. Kütləvi informasiya 
vasitələri həm də cəmiyyətin inkişafı proseslərinin həyata 
keçirilməsi zamanı onun üzvləri arasında istiqamətverici 
funksiya kəsb edərək, cəmiyyət üzvlərinin fərdi qaydada və 
ümumi əsaslarla mübarizəsini təşkil edir. Reallığı insanlara 
çatdıran məlumat mübarizə və inkişaf üçün şəraitin yaradılması 
məqsədilə mühüm funksiya kəsb edir. İnformasiya vasitələri 
gələcək nizamlama qaydaları üçün məlumat daşıyıcı və 
məlumat ötürücü əhəmiyyətə malikdir.  

Siyasətin bir-birilə zəncirli qaydada asılı olan məkanlar 
üzrə yayılmasında informasiya vasitələri əsas xidmət 
göstərirlər. İnformasiya vasitələri ictimaiyyətin rəyini, mövcud 
durumu, cəmiyyətin dərketmə və siyasəti qəbuletmə 
səviyyəsini göstərir. İnformasiya vasitələri bir tərəfdən 
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xəbərlərin-məlumatların yayılmasını təmin edirsə, digər 
tərəfdən də bu xəbərlərə olan reaksiyanın (cəmiyyətdə və siyasi 
elitada) üzə çıxmasını təmin edir. İnformasiya vasitələri 
hakimiyyətlə vətəndaş arasında bağlılığı yaradır və cəmiyyətlə 
dövlət arasında bütövlüyü üzə çıxarır. Bütövlükdən də enerji 
mübadilələri meydana gəlir. İnformasiya vasitələrinin 
yaydıqları məlumatlar, sosial-siyasi xəbərlər, siyasi, mədəni, 
iqtisadi və digər sahələri əhatə edən analitik məlumatlar, xəbər 
şərhləri, yanaşmalar, mövqelər sayəsində dövlət siyasəti 
istiqamətləndirilir. Cəmiyyətin reaksiyasına müvafiq olaraq 
dövlət siyasəti də müəyyən edilir. Digər tərəfdən də hesab 
etmək olar ki, cəmiyyətin ayrı-ayrı qrupları, təbəqələri arasında 
bağlılıq da informasiya texnologiyalarının fəaliyyəti, istifadəsi 
sayəsində daha da geniş olur. İnformasiya yayım vasitələri 
başlıca olaraq cəmiyyətin ümumi nizamlanmasında və ayrı-
ayrı sahələrin nizama salınmasında iştirak edir. Ayrı-ayrı 
qaydaları üzə çıxarır. Dövlət siyasətinin əsas məzmununu 
cəmiyyətə çatdırır. Dövlət informasiya vasitələri il ə həm öz 
siyasətini tənzimləyir, həm özü ilə əhali arasında, vətəndaşlar 
arasında münasibətləri tənzimləyir, həm də cəmiyyətin özünün 
iştirak ilə cəmiyyətin özünü tənzim edir. Burada vasitələr 
tərəflər arasında bağlayıcı funksiyanı yerinə yetirir. 
İnformasiya vasitələri (alətləri) və subyektləri mədəniyyətin, 
incəsənətin, elmin, təhsilin və digər bu kimi hadisələrin, 
faktların cəmiyyətlərdə təbliğində mühüm rol oynayırlar. 
İnformasiya subyektləri və vasitələri (alətləri) həm də 
cəmiyyətin istək və arzularını, gələcək inkişaf planlarını, 
ictimai düşüncəni dövlətin diqqət nəzərinə çatdırır. Müvafiq 
vasitələr lazımi ictimai mühiti öyrənir və ona uyğun şəkildə, 
cəmiyyətin tələblərinə müvafiq olaraq, dövlət öz siyasətini 
istiqamətləndirir. İnformasiya subyektləri və vasitələri 
cəmiyyətin xüsusiyyətlərinin formalaşmasında (ictimai və 
siyasi psixologiyanın yaranmasında) iştirak edirlər. Həm də 
böyük təsirlərə malik olurlar. Cəmiyyətə, xalqa məxsus olan 
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adət-ənənələrin geniş yayılmasında və təbliğatında, cəmiyyətin 
ayrı-ayrı təbəqələrinin təşviqatında bu vasitələr mühüm 
əhəmiyyət kəsb edirlər. İnformasiya vasitələri cəmiyyətin 
ümumi məzmununun, vəziyyətinin tədqiqat vasitəsi rolunda 
çıxış edir. Bu vasitələr cəmiyyətin psixologiyasının 
formalaşmasında, onun tərkib elementlərinin yaranmasında 
mühüm rol oynayır. Vasitələr cəmiyyətin sistemləşməsinə, 
onun ayrı-ayrı strukturlarının formalaşmasına böyük kömək 
göstərir. Cəmiyyətlə dövlət arasında uzlaşma və uyğunlaşma 
proseslərinin formalaşmasında iştirak edir, bununla da 
problemlərin v ə ziddiyyətlərin üzə çıxarılmasında vasitəçi 
olur.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, mövcud informasiyalar yayılma 
arealları baxımından artıq lokal deyil, qlobal məkanları əhatə 
edir. Dünyanın bir nöqtəsində baş verən hadisə digər qütbündə 
dərhal eşidilir. İnformasiya vasitələri bu baxımdan da dünya 
sakinlərini bir-birinə bağlayır. İnformasiya vasitələri dünyanın 
idarəolunmasında, dünya siyasətinin tənzimlənməsində 
proseslərin ardıcıllığını şərtləndirir və zaman əlaqəsini ortaya 
çıxarır. İnformasiya mənbələri həm də dünyanın vahid qaydada 
idarəolunması şərtlərindən irəli gələrək, dünya hadisələri 
arasında bağlılığı əks etdirir və ictimai şüurda, total 
düşüncələrdə dünyanın vahidliyi v ə bütövlüyü anlayışını əks 
etdirən düşüncə prinsipini ortaya çıxarır. Müvafiq vasitələr 
dünya problemlərinin həllinə birgə yanaşmanın ortaya 
çıxmasında vasitəçi olur. Bir dövlətin siyasətinin mahiyyəti, 
onun cəmiyyətinin maariflənmə səviyyəsi informasiya 
vasitələri il ə başqa dövlətə və cəmiyyətə məlum olur. Siyasi, 
ictimai, mədəni, hüquqi, iqtisadi, humanitar proseslər 
dövlətlərdən-dövlətlərə keçir, xalqlardan-xalqlara yayılır. 
İnformasiya vasitələri mədəniyyətin, elmin, incəsənətin, 
ədəbiyyatın və s. bu kimi inkişaf törədici vasitələrin 
ölkələrdən-ölkələrə geniş yayılmasını təmin edir. Ölkələrarası, 
xalqlararası münasibətlərin nizamlanmasında informasiya 
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vasitələri də əsas rolu oynayırlar. İnformasiya vasitələri dünya 
problemləri arasında mövcud olan müəyyən bağlılıqları da 
cəmiyyətlərdə, xaqlar arasında təbliğ edir. Bu vasitələr qlobal 
hadisələrə (qloabl ekoloji problemlər, ərzaq çatışmazlığı 
problemləri, xəstəliklərin yayılması ilə bağlı problemlər və s.) 
ümumi yanaşmanın əsaslarını təbliğ edir. Vasitələrin təbliğat 
materialları bütün dünya insanları arasında müəyyən məsələlər 
üzrə vahid fikirlərin, ümumi baxışların formalaşmasının 
əsaslarını müəyyən edir. İnformasiya vasitələri insanlıq 
dəyərlərinin ölkələrdən- ölkələrə, məkanlardan-məkanlara 
dalğalanmasını təmin edir.   

Mövcud dünya düzəninin  formalaşmasında müxtəlif 
media qrupları, media maqnatları da iştirak edirlər. Media 
vasitələri, eləcə də beynəlxalq informasiya texnologiyaları 
vasitələri  də dünyanın nizam qaydalarının formalaşmasında 
mühüm rol oynayır. Belə ki, şəbəkə xarakteri daşıyan və 
müxtəlif sahələri əhatə edən informasiya texnologiya vasitələri 
beynəlxalq ictimayyətdə rəy formalaşdırıcı funksiyanı yerinə 
yetirir. Beynəlxalq sahələrdə ayrı-ayrı cəmiyyətlər üzərində 
təsir imkanları əldə edirlər. Bu baxımdan da mövcud zamanda 
informasiya amili böyük dövlətlərin “dünya 
hakimiyyətlərinin” (müasir qloballaşan dövrdə bir ölkənin 
dünya üzərində tam nəzarəti ağlabatan deyil) təmin 
edilməsində təsiredici, nüfuz yaradıcı vasitələr kimi çıxış edir. 
Böyük media qrupları, məlumat yayan vasitələr-geniş efir 
vasitələri-tele kanallar, radiokanalllar, qəzet və jurnallar; 
kanalların internet yayımları, onlayn məlumatlar, digər internet 
yayımları, o cümlədən, internet məlumat yayan xəbər saytları 
və analitik saytlar, idman saytları, internet axtarış sistemləri, 
sosial şəbəkələr, ensiklopedik məlumat saytları və s. əsasən 
böyük dövlətlərin əllərində cəmləşir. Bütün bu vasitələr 
məlumat mənbələri qismində iştirak etməklə yanaşı, 
istiqamətverici funksiya da kəsb edirlər. Böyük dövlətlər bu 
resurslardan istifadə edərək müxtəlif məkanlar üzrə öz 
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informasiya-təbliğat təsirlərini göstərirlər. Məlumatlar yolu ilə 
kiçik dövlətlərin cəmiyyətlərinə və hakimiyyətlərinə müxtəlif 
təsirlər göstərirlər. Böyük və beynəlxalq informasiya vasitələri 
böyük dövlətlərin qlobal siyasətlərini təbliğ etməklə onların 
başqa dövlətlər üzərlərində psixoloji təsirlərini  (“böyük dövlət 
böyük olmalıdır” kimi psixoloji təsirlərdən meydana gələn 
baxışları) meydana gətirirl ər. Məsələn, böyük dövlətlərin ayrı-
ayrı regionlarda həyata keçirdikləri hərbi əməliyyatlar ondan 
zəif olan ölkələri qorxu altında saxlayır və zəif ölkələr üzərində 
təsir imkanları həmin ölkələrin kiçik dövlətləri öz tərəflərinə 
çəkmələri üçün şərait yaradır. Ümumdünya iqtisadi böhranları, 
o cümlədən ərzaq böhranları və kənd təsərrüfatı sahələrində 
olan regional və qlobal böhranlar, maliyyə-bank böhranları və 
s. ilə əlaqədar yayılan məlumatlar bir tərəfdən kiçik dövlətləri 
böyük dövlətlərdən psixoloji baxımdan asılı edir, digər tərəfdən 
kiçik dövlətlərin hakimiyyətləri tərəfindən cəmiyyətləri 
üzərində bərk xassəli rejimlərin yaradılmasına xidmət göstərir. 
Böyük dövlətlərdə sosial-siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə baş 
verən hadisələrin kiçik dövlətlər tərəfindən məlumat şəkilində 
əldə edilməsi kiçik dövlətlərin siyasi hakimiyyətləri və 
cəmiyyətləri üçün ayıqlığı yaradır və özünümüdafiəni ortaya 
çıxarır. Bundan da böyük dövlətlər təsir məsələsində əks təsirlə 
də rastlaşa bilirlər və kiçik dövlətlər reaksiyaverici funksiya 
yerinə yetirirlər.  

Böyük dövlətlərə məxsus olan informasiya agentlikləri 
dünya üzərində informasiya şəbəkəsi təsirlərini meydana 
gətirirl ər. İnformasiya şəbəkəsi vasitəsilə dünya siyasətinə də 
şəbəkəli nəzarəti həyata keçirirlər. 

Belə hesab etmək olar ki, gələcək dünya düzəninin 
formalaşmasında informasiya resursları birləşdirici, uzlaşdırıcı 
funksiyalarını daha da gücləndirəcəklər. Böyük dövlətlər 
informasiyaların yayılması yolu ilə kiçik dövlətlər üzərində 
psixoloji gərginlik yarada biləcəklər. Gələcək zamanda qlobal 
müharibələrin yerinə qlobal informasiya mübarizələri  də 
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həyata keçiriləcəkdir. Bu mübarizə zamanı çaşdırıcı və real 
əsasları olmayan və qeyri-rasional məlumatların şəbəkə 
şəkilində yayılması prosesləri də həyata keçə biləcəkdir. 
Mövcud və gələcək əsrləri informasiya əsrləri hesab etmək 
olar. Yalan informasiyalar yolu ilə böyük dövlətlər böyük 
siyasi təsirlər və indikindən də böyük gəlirl ər, qazanclar əldə 
edə biləcəklər. İnformasiyanın alınmasında və verilməsində, 
ötürülməsində olan operativlik siyasi çevikliyi yarada 
biləcəkdir. İnformasiya şəbəkləri başlıca olaraq dünyanın 
sürətlə inkişafında müvafiq şəraiti ortaya çıxaracaqdır. 
İnformasiyalar əsas etibarilə siyasi hadisələrin sürətlə 
törədilməsi üçün münasib şərait yarada biləcəkdir. Böyük 
dövlətlər arasında baş verəcək geoinformasiya (ayrı-ayrı 
coğrafi məkanlarda dövlətlərin orqanlarını hərəkətə gətirən 
informasiyalar) mübarizələri demək olar ki, onların dünyanın 
ayrı-ayrı sahələrə bölünməsinə yönəlmiş siyasətini reallaşdıra 
biləcəkdir. Lakin informasiya təsirləri həm də birləşməni və 
bütövləşməni təmin edə biləcəkdir. Dövlətlər öz gizli 
siyasətlərini informasiya vasitələrindən istifadə etməklə də 
həyata keçirəcəklər. Yalan informasiyaların yayılmasının özü 
də dünyanın mübarizəsinin əsaslarını meydana gətirəcək və 
dünya sürətlə mübarizə şəraitində inkişaf mərhələlərinə yüksələ 
biləcəkdir. Böyük xalqmərkəzli dünya dövlətləri başlıca olaraq 
informasiya vasitələrindən istifadə etməklə öz böyüklüklərini 
qoruyub saxlayacaqlar və üstünlük əldə edəcəklər.  

Ümumiyyətlə, belə bir qənaətə gəlmək olar ki, böyük 
xalqların həyata keçirdikləri yeni imperiya siyasətləri 
(qloballaşma proseslərində həlledici mövqelərə malik 
olmalarını təmin edən siyasətləri)  bu xalqların dünyaları ilə sıx 
əlaqəlidir.  

Mövcud zamanda dünya düzəninin formalaşmasında 
dünyalara məxsus olan böyük dövlətlər və onların məxsus 
olduqları iqtisadi güclər, elmi-texnoloji və informasiya 
vasitələri mühüm rol oynayır. Gələcəkdə müvafiq istiqamətlər 
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yenə də davam edəcəkdir və əlavə resurslar-vasitələr meydana 
gələcəkdir. İnsanların maraq sahələri artacaq və proseslərdə 
daha çox resurslar iştirak edəcəkdir. Bunun sayəsində də 
hərəkət sferaları genişlənəcək və inkişaf dalğalarının zamanla 
formalaşmasını təmin edəcəkdir.  

 
 
Böyük dövlətlər (dünyaları olan xalqlar) mövcud dünya 
düzənində. İngilis dünyası mövcud dünya düzənində  
 
Məsələnin şərhinə ümumi yanaşaraq qeyd etmək olar ki, 

mövcud zamanda ingilis dünyası (ABŞ-Böyük Britaniya-
Kanada-Avstraliya nəhəngləri birliyi v ə Britaniyaya məxsus 
digər əraziləri) hal-hazırda dünyada iqtisadi, siyasi, elmi-
texnoloji və məkan üstünlüyünü (dənizlərdə və quru 
ərazilərində) ələ alıbdır. ABŞ demokratiya və insan 
hüquqlarının təbliğində də dünyada özünün hökmran 
mövqeyini qoruyub saxlamaqdadır. ABŞ özünün iqtisadi 
gücündən istifadə edərək, öz potensialını dövlətin imicinin 
bütün dünyada təbliğatına yönəldir. ABŞ öz iqtisadiyyatından 
təbliğatda güc amili kimi istifadə edir. Bu üsulla ABŞ-ın 
dünyaya nəzarəti qorunub saxlanılır. ABŞ azadlıq carçısı olan 
dövlət statusunu formalaşdırmışdır və özünün demokratiya 
hamisi kimi imicini artırmaqda davam etməkdədir. Bununla 
yanaşı, dünyanın siyasi müstəvisində yeni geosiyasi oyun 
mərkəzlərinin mövcudluğu da ABŞ-ı bu mərkəzlərlə bir çox 
məsələlərdə balanslı siyasət yeritməyə vadar edir. ABŞ bu və 
digər formada çoxpolyarlığı qəbul edir. Dünyanın digər 
iqtisadi, hərbi və mədəni güc mərkəzləri il ə münasibətlərinin 
genişlənməsində maraqlı olur ki, bu əlaqələrdən də istifadə 
etməklə həmin güc mərkəzləri üzərində nəzarəti təmin etmiş 
olur. XXI sərdə Çinin, Avropa İttifaqının, Rusiya və 
Hindistanın, eləcə də Meksika və Braziliyanın dünya 
siyasətlərində aktiv iştirakları ona gətirib çıxarır ki, ABŞ öz 
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üstünlüyünü təklikdə yox, həm də onların iştirakı ilə təmin 
etsin. Kollektiv mübarizə səhnəsinə qoşulmaqla, seçim 
sayəsində gücün təsnifatı ortaya çıxsın. Hələ 2002-ci ilin 
sentyabr ayında qəbul edilən ABŞ Milli T əhlükəsizlik 
Strategiyasında qeyd edilirdi ki, XX əsrin azadlıq və 
totalitarizm cəbhələri arasında baş verən nəhəng mübarizə 
azadlıq qüvvələrinin və milli nailiyyətlər üçün yeganə əlverişli 
model olan azadlıq, demokratiya və azad müəssisələrin 
həlledici qələbəsi ilə başa çatıb. XXI əsrdə yalnız əsas insan 
hüquqlarının müdafiəsində öhdəlikl ərə malik olan və siyasi və 
iqtisadi azadlığın təminatçısı olan dövlətlər öz xalqlarının 
potensiallarını aydınlaşdıra, müəyyən edə və gələcək 
çiçəklənən həyatlarını təmin edə bilərlər.1 Həmin sənəddə o da 
qeyd edilirdi ki, bu gün ABŞ əvəzolunmaz və bərabəri olmayan 
gücə və təsirlərə malikdir. Azadlıq prinsiplərini təsdiq edərək 
(bu prinsiplərə olan inamdan irəli gələrək), azad cəmiyyət 
dəyərlərini təsdiq edərək, ABŞ-ın belə mövqeyi əvəzolumaz 
məsuliyyəti, öhdəlikl əri və imkanları ilə birlikdə üzə çıxır. Bu 
dövlətin nəhəng gücü azadlığı şərtləndirən qüvvələr balansının 
dəstəklənməsi üçün istifadə olunmalıdır.2 Sənədə əsasən, ABŞ-
ın milli təhlükəsizlik strategiyası birbaşa milli maraqları və 
dəyərlər bütövlüyünü əks etdirərək Amerikanın 
beynəlmiləlləşməsinə xidmət edəcəkdir. 3  Bu strategiyanın 
başlıca məqsədi dünyada ən yaxşı təhlükəsizliyin təmin 
edilməsini təşkil etməkdən ibarətdir. Proqres sahəsində ABŞ-ın 
məqsədi aydındır: siyasi və iqtisadi azadlıq, digər dövlətlərlə 

                                                 
1 The National Security Strategy of the United States of America. 
September 2002. The White House Washington. 
http://www.whitehouse.gov/nse/nsshtml. 
2 Həmin sənəd. 
3 Həmin sənəd. 
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sülh şəraitində əlaqələrin qurulması və insan ləyaqətinə 
hörmətin göstərilməsi.1  
İngilis dünyası öz gücünü artırmaq və yeni güclərin ortaya 

çıxmasının qarşısını almaq məqsədilə daima rəqabət 
mübarizələrini həyata keçirmişdir. Tarixin bəlli dövrlərində 
türk və ərəb dünyalarının zəifl ətməsində iştirak etmiş (XX 
əsrin ikinci yarısında isə ingilis dünyası ərəb dünyasını 
inkişaf etdirmiş, onların sərvətlərinin yerin daxilindən 
çıxarılması üçün texnolgiyadan istifadə etmişdir. Bununla 
yanaşı, ABŞ və İngiltərə bu dövlətlərə hərbi və siyasi 
baxımdan da kömək etmişlər. ABŞ Misirə yardımlar edir. 
Eyni zamanda Səudiyyə Ərəbistanı ilə enerji sahəsində və 
hərbi sahədə geniş əməkdaşlıq həyata keçirir) ingilis 
dünyasının İkinci Dünya müharibəsindən sonra başlıca 
məqsədi dünya siyasəti səhnəsində slavyan dünyasının və 
çinlilərin güclənməsinin qarşısını almaqdan ibarət olmuşdur. 
Çinin Cənub-Şərqi Asiyada güclənməsi, Rusiyanın isə 
Avropada böyük nüfuz sahibinə (enerji sahəsində) malik 
olması, Cənubi Qafqazda və Xəzər regionunda təsiredici gücə 
sahib olması ingilis dünyasını daima narahat edibidr. (Qeyd: 
belə bir məlumat var ki, B.Britaniyanın baş naziri Çörçilin II 
Dünya müharibəsindən sonra SSRİ-yə hücum planı olubdur. 
Avropanın müharibədən sonra bölünərək bir hissəsinin 
SSRİ-nin nüfuz dairəsinə keçməsi heç də ingilis dünyasını 
qane etməmişdir. Hələ XX əsrin 30-cu illərində SSRİ ilə ABŞ 
arasında münasibətlər soyuq olmuşdur. SSRİ yarananda-XX 
əsrin 20-ci illərində, ABŞ SSRİ-nin müstəqilliyini bir müddət 
tanımamışdır. SSRİ neftinə qarşı embarqo qoyulmuşdu). 
Ruslar və çinlilər, almanlar, ispanlar, fransızlar və yaponlar 
ingilis dünyasının tam dünya hegemonluğuna mane olublar və 
hal-hazırda da mane olmaqda davam edirlər. Məsələn, Çində 

                                                 
1 The National Security Strategy of the United States of America. 
September 2002. The White House Washington. 
http://www.whitehouse.gov/nse/nsshtml. 
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də XX əsrin 50-ci illərində baş verən kommunist mübarizələri 
və kommunizmin hakimiyyətə gəlməsi ilə bu ölkədə ingilis 
dünyasının da mənafeyi zərbə altında qalmış oldu. İngilis 
dünyası başlıca olaraq Tayvan adasında məskunlaşan Çin 
mühacir hökumətini (Çan Kay Şini) dəstəklədi. ABŞ Tayvan 
mühacir hökumətinə dəstək verdi. XXI ərdə də Tayvanla bağlı 
iki ölkə arasında problem mövcuddur. Bununla bərabər, 
mütəxəssislərin bildirdiyinə görə, iki ölkənin münasibətlərinə 
xələl gətirən bir sıra problemlər də yaşanır: Kosovada Çin 
səfirliyi bombalanmışdır və bir çox Çin müxbirləri 
öldürülmüşdür; Çinlə ABŞ arasında casusluqla bağlı 
qalmaqal mövcud olur; ABŞ Çini öz ölkəsində keçirilən 
seçkilərdə qeyri-qanuni siyasi yardımlarda ittiham edir; bəzi 
konqressmenlər Tayvanda və Tibetdə azadlıq hərəkatlarını 
dəstəkləyirlər1.  

ABŞ və Böyük Britaniya Avropada Almaniya və Fransanı 
nəzarətdən kənarda qoymurlar. Bu dövlətlərin xarici siyasətləri 
ABŞ və Böyük Britaniyanın ümumi nəzarəti altındadır. Bu iki 
dövləti birləşdirərək onların gücündən ümumavropa 
inteqrasiyasında istifadə edirlər. İngilis dünyasının maraqları 
bütün dünyanı əhatə etməkdədir. Z.Bjezinskiyə görə, Amerika 
üçün əsas mərkəzi məsələ Avropanı alman-fransız birliyi 
altında birləşdirməyin yollarını müəyyən etməkdən ibarətdir. 
Eyni zamanda mərkəzi məsələ olaraq əvvəlki kimi ABŞ-la 
əlaqəli olan həyatı davamlı Avropanı qurmaqdan ibarətdir. 
Politoloqun qənaətinə görə, ABŞ əməkdaşlığın beynəlxalq 
demokratiya sistemləri çərçivəsini genişləndirir və Amerikanın 
qlobal siyasətdə birinciliyini də məhz bu siyasət şərtləndirir. 
Onun fikrincə, Avropa Almaniyasız və Fransasız mövcud ola 
bilməz. Daha sonra yazır ki, nə Fransa, nə də Almaniya 
təklikdə Avropanın quruculuğunu bacara bilməzlər və eləcə də 
təklikdə Avropa məsələsi ilə əlaqədar Rusiya ilə qaranlıq 

                                                 
1 China-USA Relations. http://www.index-china.com/index-english/China-
US-s.html 
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məsələləri aydınlaşdıra bilməzlər. Bunun üçün mütləq şəkildə 
ABŞ-ın burada iştirakı vacibdir.1 ABŞ-ın Milli T əhlükəsizlik 
Strategiyasında da yazılır ki, qlobal terrorizmi 
zərərsizləşdirmək üçün ittifaqları gücləndirmək lazımdır və 
ABŞ-a və onun dostlarına qarşı hücumları qabaqlamaq 
məqsədilə birgə işləmək lazımdır. Həmin sənəddə həmçinin 
qeyd olunur ki, ABŞ-ı, onun müttəfiqlərini, dostlarını kütləvi-
qırğın silahları ilə hədələyən düşmənlərin qabağını kəsmək 
lazımdır.2  

Sovet hökumətinin dağılmasından sonra keçmiş sosialist 
blokunun slavyan ölkələri də Avropa Birliyinə və NATO-ya 
daxil oldular. İngilis dünyası slavyan dünyasına (xüsusilə, 
Rusiyaya) qarşı mübarizədə dünyaları olmayan və tarixən 
slavyan dünyasına qarşı soyuq münasibətlərdə olan avropa 
xalqlarından istifadə etməyə çalışıbdır. Məsələn, “soyuq 
müharibə” dövründə Şimali Avropa ölkələrinin (Skandinaviya 
ölkələri) hərbi təyyarələri kəşfiyyat məqsədilə SSRİ-nin 
geosiyasi təsir zonalarına daxil olurdu və SSRİ hərbi hava 
qüvvələri həmin təyyarələri zərərsizləşdirirdi. SSRİ-yə və Çinə 
qarşı yaradılmış NATO hərbi-siyasi ittifaqını da buna misal 
gətirmək olar. İngilis dünyası hətta slavyan dünyasına və Çinə 
qarşı mübarizədə ərəb dünyasından və eyni zamanda 
parçalanaraq çox sayda dövlətləri slavyanların (müstəqil türk 
dövlətləri və dövlətəbənzər qurumları-muxtar qurumları) və 
Çinin (uyğurlar-Şərqi Türküstanda yaşayırlar) əsarətində 
qaldığına görə, tək qalmış türk dünyasının rəhbəri olan 
Türkiyədən istifadə etməyə çalışıbdır. SSRİ-dən etdiyi 
ehtiyatlara görə 1952-ci ildə NATO-ya üzv qəbul edilən 

                                                 
1 Бжезинский З. Б 58 Великая шахматная доска. Господство Америки и 
его геостратегические императивы.- М.: Междунар. Отношения, 2002.-
256 с., səh.90-91.  
2 The National Security Strategy of the United States of America. 
September 2002. The White House Washington. 
http://www.whitehouse.gov/nse/nsshtml. 
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Türkiyə ABŞ hərbi bazalarının yerləşdiyi məkanlardan birinə 
çevrilib. Hal-hazırda Rusiyanın Suriyadakı maraqlarına qarşı 
Türkiyə ingilis dünyasının əsas obyektlərindən, 
istinadgahlarından biri rolunu oynayır. Türkiyənin Suriya ilə 
sərhədləri, ümumiyyətlə, hər iki dövlətin sərhədləri 
hərbiləşdirilmiş zonalara çevrilməkdədir. İngilis dünyası digər 
bir rəqibi olan çinlilərə qarşı isə çinlilərin tarixi düşmənləri 
olan yapon və koreyalılardan istifadə edibdir və bu siyasət bu 
gün də davam etməkdədir. ABŞ Yaponiyanın “çətiri” 
(Z.Bjezinskinin fikirlərinə görə) rolunu oynayıb. ABŞ-ın 
Vyetnamda müharibə aparmasının başlıca məqsədlərindən biri 
də çinlilərin regionda maraqlarına ciddi zərbə vurmaq 
(kommunizmin yayılmasının qarşısını almaq) və ümumilikdə 
Çini zəifl ətmək və ölkənin geosiyasi təsir dairəsinin cənuba 
doğru irəlil əməsinin qarşısını almaq üçün gələcəkdə əlverişli 
məkanlar əldə etməkdən ibarət olubdur.  
İngilis dünyası Sovet imperiyasının dağılmasından sonra 

slavyan dünyasının əsas güclü dövləti olan Rusiyanı zəifl ətmək 
üçün bu dövlətin ətrafında olan digər slavyan dövlətlərini öz 
orbitinə çəkmək siyasəti yeridibdir. Hələ soyuq müharibə 
dövründə ingilis dünyası Polşanı öz orbitinə çəkmək üçün bir 
çox siyasət reallaşdırmağa səy göstəribdir. Hal-hazırda da 
ingilis dünyası bu məqsədlə slavyan dövlətlərini NATO-ya və 
Avropa İttifaqına cəlb etməklə özünün iqtisadi və siyasi 
təsirləri dairəsinə salmaq siyasətini reallaşdırır. İngilis dünyası 
çalışır ki, Avrasiyanın Qərb siyasi planşetində Rusiyanın 
iştirakı minimum səviyyədə təmin olunsun. Onu da nəzərə 
almaq lazımdır ki, Sovet dövlətinin dağılması hələ slavyan 
dünyasının tamamilə zəifl əməsi deyil. Bu baxımdan da ingilis 
dünyası Rusiyanın gələcəkdə güclənərək slavyan dövlətlərini 
təkrar olaraq öz təsir dairəsinə salmasından ehtiyat edir. Buna 
görə də hər vəchlə çalışır ki, Rusiyanı zəifl ətsin. Lakin 
Rusiyanın hərbi gücü və postsovet məkanlarında ideoloji təsir 
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imkanları ingilis dünyasının siyasətinin tam şəkildə həyata 
keçməsinə imkan vermir.  

Avropada slavyan dünyasının hökm sürdüyü Yuqoslaviya 
ittifaqının dağılması da ingilis (burada ABŞ-B.Britaniya 
birliyi) dünyasının başlıca məqsədi olubdur. Şərqi və Mərkəzi 
Avropada pravoslavmərk əzli sistemin yaradılması ingilis 
dünyasının Avropa siyasətinə zidd olubdur. 1999-cu ildə 
Serbiyanın paytaxtı Belqrad şəhərinin NATO tərəfindən 
bombardman edilməsi də slavyanlara ingilis dünyası tərəfindən 
vurulmuş ən böyük zərbələrdən biri idi. İngilis dünyasının 
slavyan dünyasının rəhbəri olan Rusiyaya pravoslav 
dünyasında vurduğu ən böyük zərbələrdən biri də 2008-ci ildə 
Kosovonun Serbiyanın tərkibindən ayrılaraq müstəqilliyini 
elan etməsi və bu müstəqilliyin ingilis dünyası və Qərbin digər 
aparıcı dövlətləri tərəfindən dərhal tanınması halı oldu. 

2008-ci ilin Gürcüstan-Rusiya müharibəsini də qlobal 
mənada ingilis-slavyan mübarizəsinin tərkibi kimi 
qiymətləndirmək lazımdır. İngilis dünyası beynəlxalq rəqabət 
mübarizəsinin tərkibi olaraq, slavyan dünyasının rəhbəri olan 
Rusiyanı zəifl ətmək üçün Sovet dövlətindən ayrılmış slavyan 
olmayan dövlətləri də Rusiyaya qarşı qoymaq siyasətini həyata 
keçirir. Bunun üçün ilk olaraq Baltikyanı respublikalardan, 
Cənubi Qafqaz respublikalarından və Mərkəzi Asiya 
respublikalarından istifadə etməyə çalışır və bu dövlətlərə 
iqtisadi yardım etməklə öz tərəfinə çəkmək siyasətini yeridir. 
Məsələn, ABŞ Gürcüstana, Ermənistana, Ukraynaya 2000-ci 
ill ərin ortalarında böyük məbləğdə yardımlar edirdi və bu yolla 
Gürcüstanın və Ukraynanın siyasi hakimiyyətlərinə böyük təsir 
imkanları qazanırdı. Postsovet ölkələrində rəngli inqilabları 
dəstəkləyirdi. Bu dövlətlərin NATO-ya inteqrasiyaları da 
başlıca məqsədə çevrilmişdi.  

Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, böyük gücə malik olan 
dövlətlər (ABŞ və Rusiya) dünya üzrə öz geosiyasi məkanlarını 
böyütmək məqsədilə şəbəkələşmiş qurumlar-ittifaqlar 
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(birlikl ər) sistemindən istifadə edirlər. Böyük dövlətlərin 
geosiyasi təsirlərinin böyüməsi ittifaqlardan çox asılı olur və 
təsir dairəsinə düşmüş hər bir subyektin fəaliyyəti şəbəkə 
xarakteri kəsb edir.  

 İngilis dünyasının Əfqanıstanı ələ keçirməsində də, 
əslində, başlıca məqsəd Çin dövlətinə və Rusiyaya qarşı bir 
məkan əldə etməkdən, həm Rusiyanın, həm də Çinin regional 
siyasətlərində “yırtıqları”  əmələ gətirməkdən ibarətdir. Bir 
məsələni də ehtimal etmək olar ki, Rusiya və Çin gələcəkdə 
ABŞ hərbi bazalarının Əfqanıstandan çıxarılması siyasətinə 
çalışacaqlar. Çünki bu ərazi iki böyük güc mərkəzinin 
gesoiyasi marağındadır. Hər iki böyük güc Avrasiya nəhəngləri 
olaraq, bu materikə digər bir nəhəngin qəbul edilməsi ilə 
barışmayacaqdır.  

ABŞ rusların Avropa siyasətlərində kəskinləşmənin və 
güclənməsinin qarşısını almaq üçün Almaniya və Fransadan 
istifadə edir. Mövcud zamanda bu dövlətlər bir növ ingilis 
dünyası ilə slavyanlar arasında yumşaldıcı subyektlər rolunu 
oynayırlar. (Qeyd:bir məsələni də xüsusi olaraq vurğulamaq 
lazımdır ki, ingilis dünyası həmçinin slavyan dünyası üzərində 
siyasi qələbə qazanmaq, Avropaya nəzarəti artırmaq məqsədilə 
dünya diplomatiyasında üstünlük əldə etmək üçün ABŞ BMT-
nin Təhlükəsizlik Şurasında Böyük Britaniya və Fransanı daim 
üzv edibdir. Mühüm qərarların qəbulu məsələsində Avropanın 
da iştirakını təmin edibdir).  

ABŞ özünün Cənubi-Asiya siyasətinə xüsusi fikir verir. 
Avrasiyanın iki siyasət ağırlığı mərkəzlərindən biri də bu 
məkandır. XX və XXI əsrlərdən Rusiya və Avropa İttifaqı 
Avrasiyanın Qərb geosiyasi məkanında (siyasi parasında-
siyasi planşetində) əsas güc mərkəzləri, Çin, Hindistan, 
Pakistan, İndoneziya və Yaponiya (Cənubi Koreya ilə birlikdə) 
isə Şərq planşetində əsas mərkəzlər kimi formalaşmışlar. 
ABŞ-ın Avrasiyanın Şərqində əsas məqsədi bu regionda bir 
dövlətin-güc mərkəzinin xeyrinə olan siyasi mühitin qarşısını 
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almaqdan ibarətdir. Bunun üçün isə, ABŞ tərəfindən güc 
mərkəzləri arasında balansın yaradılması siyasətindən istifadə 
edilir. Yaponiya, Çin, Hindistan iqtisadi mərkəzlərdir, Pakistan 
isə Çin və Hindistanla yanaşı, siyasi və hərbi mərkəzdir. Şərqi 
Asiya siyasi planşetində atom silahına malik olan üç mühüm 
gücün olması ABŞ-a və ümumilikdə ingilis dünyasına imkan 
verir ki, onlar arasında balanslı vəziyyətləri meydana gətirə 
bilsin. ABŞ hər üç güc mərkəzi ilə ayrı-ayrılıqda iqtisadi və 
siyasi əlaqələri qurur. Məsələn, ABŞ-ın regionda ən böyük 
iqtisadi tərəfdaşlarından biri Hindistandır. Hələ 2000-ci illərin 
əvvəllərindən ortalarına kimi-2002-ci ildən 2005-ci ilə qədər, 
ABŞ-ın Hindistana ixracatının məbləği iki dəfə artmışdır. Bu 
rəqəm dörd milyard dollardan səkkiz milyard dollara qədər 
yüksəlmişdir. 2006-cı idə iki ölkə arasında qarşılıqlı ticarətin 
məbləği 30 milyard dolları keçmişdir.1  

Prezident Corc Buşun 2005-ci ilin iyulunda Hindistana 
səfəri zamanı Hindistanın baş naziri Manmohan Sinq 
(Manmohan Singh) ilə birlikdə iki ölkə arasında bir çox sahələr 
üzrə birgə əməkdaşlıq layihəsi müəyyən edilmişdir: dinc nüvə 
əməkdaşlığı; ABŞ-Hindistan Qlobal Demokratiya Təşəbbüsü; 
maliyyə, ticarət, kommersiya, ətraf mühit sahəsində ABŞ-
Hindistan İqtisadi Dialoqunun yaradılması; elm və 
texnologiya sahəsində əməkdaşlığın davam etdirilməsi; 
kosmik sahədə əməkdaşlıq; stabil enerji bazarlarını təmin 
edən və enerji təhlükəsizliyini gücləndirən Enerji Dialoqunun 
qurulması; Amerikanın əlli il öncə yardımı ilə təşkil edilmiş 
Hindistanın kənd təsərrüfatı sahəsində ikinci yaşıl inqilabı 
təşkil etmək üçün Kənd Təsrrüfatı Bilikl əri Təşəbbüsünü 
yaratmaq; Fəlakətlər üzrə Məsuliyyətlərlə bağlı ABŞ-
Hindistan Təşəbbüsünün yaradılması; ABŞ və Hindistan 

                                                 
1 U.S. Policy in South Asia. R.Nicholas Burns, Under Secretary for Political 
Affairs.Remarks to the Asia Society. Washington,DC. November 27, 
2006.http://www.state.gov/p/us/rm/2006/76984.htm 
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arasında Hiv/AİDS Tərəfdaşlığını yarartmaq; Cənub və Şərqi 
Asiyada hərbi tərəfdaşlığı gücləndirmək1.  

ABŞ hal-hazırda sürətlə güclənmə siyasətinin reallaşmasını 
qarşısına məqsəd qoyubdur. Bu baxımdan da dünyanın 
müxtəlif ölk ələrindən əhali cəlb etməklə ölkəsinin əhalisinin 
sayını artırır və eyni zamanda digər xalqların ingilislər 
tərəfindən inteqrasiya olunmasına çalışır. ABŞ-da əsas məqsəd 
dövlətin özünün gücləndirməkdən və ingilis dilində danışan 
əhalinin sayını artırmaqdan ibarətdir. ABŞ “çoxlu sayda xalq-
bir ölk ə”  prinsipi ilə öz ölkəsini əhali baxımından 
doldurmaqda, bunun üçün isə miqrasiya siyasətini 
gücləndirməkdə davam etməkdədir. 

 
İngilis dünyasının mövcud dünya düzənində rolunun 

saxlanılmasının əsaslarını aşağıdakı ümumiləşdirilmi ş 
fikirl ərl ə bildirm ək olar: 

 
-ingilis dünyasının dünya idarəçiliyində, dünya 

məsuliyyətində birinciliyini qoruyub saxlamaq və ABŞ-ın 
mövqeyni daha da gücləndirmək; 

-dünyanın iqtisadi, siyasi, hərbi sahələrdə, o cümlədən 
məkan məsələsində-quruda, suda, atmoferdə və kosmik 
məkanda ABŞ-ın birinciliyini qoruyub saxlamaq; 

-dünya ticarətində ABŞ-ın payının yüksək olmasını təmin 
etmək; 

-dünyada iqtisadi məhsulların idxalında və ixracında ABŞ-
ın birinciliyini qorumaq və mövqeynini daha da gücləndirmək;  

-dünyada demokratiya və insan hüquqları sahəsində ABŞ-
ın təbliğatçı kimi üstün mövqeyni saxlamaq və bu yolla 
ölkələrə və cəmiyyətlərə nüfuz əldə etmək;  

                                                 
1 U.S. Policy in South Asia. R.Nicholas Burns, Under Secretary for Political 
Affairs.Remarks to the Asia Society. Washington,DC. November 27, 
2006.http://www.state.gov/p/us/rm/2006/76984.htm 
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-ingilis dünyasının ümumdünya siyasətində 
balanslaşdırılma məsələsində tənzimedici mövqeyini qoruyub 
saxlamaq, bu baxımdan Rusiya, Çin, Hindistan və Avropa 
İttifaqı arasında tarazlığın qorunub saxlanılmasında yaxından 
iştirak etməni təmin etmək; 

-Avropa məkanında ingilis dünyasının hakim təsiredici 
mövqeyini qoruyub saxlamaq;  

-Amerika qitəsində və digər qitələrdə ingilis dünyasının 
iqtisadi və mədəni-milli mövcudluğunu qorumaq və inkişaf 
etdirmək;  

-Avrasiyanın Qərb siyasi planşeti ilə Şərq siyasi planşeti 
arasında tarazlığı qoruyub saxlamaq; 

-Ümumdünya sabitliyi üçün sivilizasiyalar və 
mədəniyyətlər arelları arasında paritetin qorunub saxlanılması 
və münasibətlərdə iqtisadi amillərin üzə çıxarılmasını təmin 
etmək və s.  

 
 
Slavyan dünyası-mövcud dünya düzənində  
 
Slavyanlar Rusiya, Ukrayna, Polşa, Belorusiya, Çexiya, 

Slovakiya, Sloveniya, Bolqarıstan, Xorvatiya, Serbiya kimi 
dövlətlərə sahibdirlər. (Qeyd: ABŞ və Çini, eləcə də 
Avropanı narahat edən məsələ də bundan ibarətdir ki, 
Rusiya əvvəlki v əziyyətinə qayıtmaq istəyir, AB Ş və Çin də 
keçmiş SSRİ məkanlarına, dünya ehtiyatları bazalarına və 
məkanlarına diqqət yetirirl ər. Belə güman etmək olar ki, 
Rusiyanın Sibir ərazilərinin ehtiyat zənginliyi cənub 
dövlətlərini, xüsusilə əhalisi çox olan və resursları azlıq 
təşkil edən ölkələri, bu dövlətə yaxınlaşdıra biləcəkdir).  

Slavyanlardan Rusiya zəngin təbii sərvətlər potensialına 
malikdir. Adi bir faktı göstərmək olar ki, Rusiyanın “Qazprom” 
şirkətinin məlumatına əsasən, dünya qaz ehtiyatlarının 18 faizi 
Rusiya ərazisində yerləşir. Dünya qaz istehsalının 15 faizi də 
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Rusiyanın payına düşür. Həm ehtiyatlar, həm də istehsalat 
baxımından Rusiya birinci yerdədir. Neft ixracına görə isə, 
Səudiyyə Ərəbistanından sonra ikinci yerdədir.  

Hal-hazırda slavyan dünyası iki geosiyasi mərkəzdə-
Avropada və Rusiya orbitində yer almaqdadır. Serbiya 
Rusiyanı özünə dəstək hesab edir. Rusiya orbitində Belorus və 
Ukrayna da mövcuddur. Bolqarıstanın da əlaqələri normaldır.  

Etiraf etmək lazımdır ki, tarixən slavyan dünyasının Şərqi 
və Cənubi Avropada təsirləri güclü olubdur. Bu da onunla 
əlaqəli olub ki, onlar tarixən bu məskənlərdə yayılıblar. 
Slavyanları birləşdirməyə çalışan panslavyanizm ideyaları və 
vahid slavyan milli ideologiyası daima mövcud olubdur. Lakin 
digər dünyalar və güc mərkəzləri bu siyasətin əleyhinə çıxış 
ediblər. İkinci Dünya müharibəsindən sonra faşizm üzərində 
tam qələbə qazanan Sovet dövləti Şərqi Avropanın slavyan 
dövlətlərini öz orbitinə daxil edərək ingilis dünyasının 
təhlükəsinin qarşısını almaq üçün “sərhəd təhlükəsizliyi”  
zonasını yaratmışdı. Sovet dövləti o zaman hesab edirdi ki, 
slavyan dövlətləri yalnız onun siyasi təsiri altında mövcud 
olmalıdır. Sovet dövlətinin faşizm üzərində qələbə qazanması 
və Avropanın iki hissəyə bölünməsi ingilis dünyasını qane 
etmirdi. Belə ehtimal etmək olar ki, ingilis dünyası 
Almaniyanın Sovet dövləti üzərində qələbə qazanaraq onun 
çökdürülməsini gözləyirdi. Ehtimalla belə bir fikir yürütmək 
olar ki, əgər faşist Almaniyası Sovetlər üzərində qələbə 
qazanardısa, ingilis dünyası bunun ardınca Hitler Almaniyasına 
zərbə vuracaqdır. Avropa üçün güc mərkəzləri olan ruslar və 
almanların zəifl ədilməsi ingilislərin başlıca marağında ola 
bilərdi. Ehtimal etmək olar ki, Faşist Almaniyasının 
çökdürülməsi nəticəsində ingilis dünyasının hökmranlığını 
daha da gücləndirmək qarşıda duran əsas məqsəd idi. Bu 
addımdan sonra ingilis dünyasının qarşısında mane olan 
yeganə qüvvə olaraq Çin qalacaqdı. İngilis dünyası Sovet 
dövlətinə ona görə kömək etmək məcburiyyətində qaldı ki, 
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müharibədə artıq əks dönüş yaranmışdı (məsələn, 1942-ci ilin 
qışında-noyabr-dekabr aylarında Alman qoşunları Moskva 
ətrafında məğlubiyyətə uğradılmışdı. Bununla bərabər 
almanlar Stalinqrad döyüşlərində də böyük itikilərlə 
üzləşmişdi. Bu əməliyyatlardan sonra müharibədə əks dönüş 
meydana gəlmişdi) və Sovet dövləti Almaniyanı geri çəkilməyə 
məcbur edirdi. Qələbədən sonra Avropanın tamamilə 
itiril əcəyindən ehtiyatlanan və gələcəkdə Avropada siyasi 
nüfuzu bölüşdürməyə can atan ingilis dünyası Sovet dövlətinə 
kömək etmək məcburiyyətində qaldı və Avropadan ikinci 
cəbhənin açılmasına başlandı. Onu da nəzərə almaq lazımdır 
ki, ABŞ SSRİ-yə həm də Cənubi Qafqazdan yardım göstərirdi. 
Buradan (məsələn, Bakıdan) cəbhəyə silah-sursat göndərilirdi.  

1991-ci ildə Sovet dövlətinin dağılmasını ingilis dünyasının 
qismən qələbəsi hesab etmək olardı. Bir daha qeyd etmək 
lazımdır ki, Sovet dövlətinin dağılması hələ slavyan dünyasının 
tamamilə zəifl əməsi demək deyil. Gələcək rəqabət mübarizəsi 
trayektoriyasında ingilis dünyası slavyan dünyasını tamamilə 
zəifl ətmək istəyir. XX əsrin sonlarında slavyan dünyasının 
zəifl əməsinin və Sovet dövlətinin dağılmasının əsas səbəbi 
kimi iqtisadi amilləri önə çəkmək lazımdır. İngilis dünyası 
slavyan dünyasını, xüsusilə Sovet dövlətini dağıtmaq üçün 
iqtisadi amillərdən çox istifadə etdi. SSRİ-də həyatın səviyyəsi 
Avropada və ABŞ-da olduğu kimi deyildi. SSRİ qapalı bir 
dövlət idi və iqtisadiyyat (planlı təsərrüfat sistemi olaraq) tam 
dövlətin əlində cəmləşmişdi. Bu səbəbdən də liberal 
iqtisadiyyatın olmaması dövlətin iqtisadi gücünün zəifl əməsinə 
gətirib çıxardı. Bununla yanaşı, iqtisadi cəhətdən zəif olan 
SSRİ öz maliyyəsini daha çox başqa ölkələrə yardıma 
xərcləyirdi. Başlıca məqsəd dünyanın əksər ölkələrində 
sosializm ideyasının cəmiyyətdə qələbə qazanması və bu 
istiqamətdə ingilis dünyası ilə rəqabət aparmaq və dünyada 
ingilislərin tam hökmranlığına imkan verməməkdən ibarət idi. 
SSRİ sosialist ideyasının dünyada geniş yayılması üçün bir çox 
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ölkələrdə baş verən inqilablara siyasi, hərbi və maddi dəstək 
verirdi. Sosializm ideyası getdikcə Avropada və hətta ABŞ-ın 
özündə də geniş yayılmağa başlayırdı. ABŞ-da kommunistlər 
fəallıq nümayiş etdirirdilər. Bütün bunları görən ingilis dünyası 
SSRİ-ni çökdürmək üçün əvvəlcə onun ideoloji təsir dairəsində 
olan Avropadakı slavyan dövlətlərini müdafiə etmək siyasəti 
həyata keçirdi. SSRİ-nin ətrafında olan slavyan dövlətləri 
SSRİ-dən ayrıldılar və demək olar ki, sosializm ideyası bu 
ərazilərdə tamamilə öz əhəmiyyətini itirdi.  

XX əsrin sonlarından başlayaraq Şərqi Avropanın slavyan 
ölkələrinin, o cümlədən Ukraynanın ABŞ və Avropaya 
inteqrasiya olunmaları Rusiyaya vurulmuş ən böyük zərbə 
oldu. İngilislər Şərqi slavyanları daha çox almanlar və 
fransızların ətrafında cəmləşdirdi.  
İngilis dünyası hal-hazırda Slavyan dünyasına, xüsusilə 

onun rəhbəri olan Rusiyaya qarşı iki mühüm istiqamətdə 
mübarizə aparır: birincisi, NATO təşkilatı, ikincisi, Avropa 
İttifaqı vasitəsilə. Bu siyasətin əsası İkinci Dünya 
müharibəsindən sonra qoyulub və hal-hazırda da davam 
etməkdədir. Şərqi Avropanın slavyan ölkələrinin NATO-ya 
üzv etdiriməsinin başlıca məqsədi bu dövlətlərin Rusiya ilə 
hərbi ittifaqına imkan verməməkdən ibarətdir. ABŞ-ın Polşa və 
Çexiya ərazisində raket əleyhinə müdafiə sistemini (RƏM) 
quraşdırmaq planları da məhz qərbi slavyanların (coğrafi 
amillərə görə -rusların) şərqi slavyanlar ilə ittifaqına yol 
verməməkdən ibarətdir. İngilis dünyasının rəhbəri olan ABŞ 
hesab edir ki, bu yolla slavyanlar arasında birliyi dağıtmaq və 
onların Avropa üzərində təsirlərini pərakəndə hala gətirmək 
olar. (Qeyd: belə qənaətə gəlmək olar ki, bir böyük dövlətin 
digər dövlət üzərində nəzarətinin sistemli və kompleks 
təsirində başlıca olaraq məkan amili və xalq amili əsas rol 
oynayır. Əgər bir böyük dövlət digər dövlət üzərində nüfuz 
qazanmaq istəyirsə, ilk növbədə onun ərazisinə və xalqına 
birbaşa nəzarətə malik olmalıdır. Əks təqdirdə, böyük 



 377

dövlətin digər dövlət üzərində yalnız ayrı-ayrı sahələr üzrə, 
qeyri-sistemli qaydada təsirləri yaranır ki, bu da qlobal 
strateji maraqların formalaşmasına mənfi təsirlərini 
göstərir).  
İngilis dünyasının slavyan dünyasına qarşı rəqabət 

mübarizəsində istifadə etdiyi ən mühüm metodlardan biri də 
iqtisadi metoddur. ABŞ Şərqi Avropanın slavyan ölkələrinin 
Avropa İttifaqına inteqrasiyasına ona görə çalışır ki, bu slavyan 
dövlətlərinin tam iqtisadi müstəqillikl ərinin qarşısını alsın. 
Əgər bu dövlətlər tam şəkildə iqtisadi müstəqilliy ə malik 
olsalar, onda Rusiya tərəfə daha çıx meyil göstərə bilərlər.  

Ancaq bir bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, Avropanın 
slavyan dövlətlərinin iqtisadi cəhətdən güclənməsi bu 
dövlətlərin gələcəkdə Rusiyaya təkrar yaxınlaşmasına gətirib 
çıxara bilər ki, nəticəsi də ingilis dünyasının maraqlarına uyğun 
olmaz. 

Pravo-slavyan dünyası, xüsusilə Rusiya təkrarən dünya 
gücünə sahib olmaq üçün özünün dünya siyasətini aşağıdakı 
istiqamətlərdə həyata keçirir: 

-ilk növbədə Avro-Asiyada güclənmək və yeni əsaslı 
potensial mərk əzinə çevrilmək, bu baxımdan,  

-postsovet məkanlarına təkrar olaraq geri qayıtmaq, bu 
məqsədlə, MDB-ni və Kollektiv T əhlükəsizlik Müqavil əsi 
Təşkilatını gücləndirm ək. Hələ Rusiya Federasiyasının 
1993-cü ilin aprelində təsdiq olunan Xarici siyasət 
konsepsiyasının əsas müddəalarında yazılırdı ki, keçmiş SSRİ 
ölkələri il ə hərbi-siyasi sferada səmərəli kollektiv təhlükəsizlik 
sisteminin qurulması üçün hərtərəfli əməkdaşlığı inkişaf 
etdirmək lazımdır. Rusiya qoşunlarının və hərbi bazalarının 
keçmiş SSRİ ərazisində statusunun tənzimlənməsi həyata 
keçirilməlidir. Rusiya Federasiyasının keçmiş SSRİ məkanında 
yeganə nüvə dövləti kimi statusunu təmin etmək lazımdır. 
Birliyin xarici sərhədlərini qorumaq lazımdır. Rusiyanın hərbi 
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təhlükəsizliyini təmin edən təkmil sistemdən ibarət olan hərbi 
infrastrukturları və obyektləri qoruyub saxlamaq lazımdır. 

1995-ci ildə təsdiq olunan “Rusiya Federasiyasının 
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin i ştirakçıları olan dövlətlərlə 
Strateji kursu” adlanan sənəddə də göstərilirdi ki, Rusiya 
siyasətinin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Rusiya postsovet 
məkanı ərazisində iqtisadi münasibətlərin və dövlətlərarası 
yeni siyasi sistemin formalaşmasında aparıcı dövlət olmalıdır. 
İqtisadi əməkdaşlıq sahəsində tədricən gömrük ittifaqının 
genişləndirilməsini həyata keçirmək lazımdır. Eyni zamanda 
valyuta ittifaqının yaradılmasına nail olmaq lazımdır və bu 
ittifaqda ehtiyat valyuta kimi Rusiya rublunu görmək lazımdır. 
Dövlətlərin iqtisadi ittifaqlarını yaratmaq lazımdır. Rusiyanın 
bu ölkələrin sərhəd təhlükəsizliyi məsələsində iştirakını təmin 
etmək lazımdır və s.;1 

-postsovet məkanında Avropa İttifaqına bənzər və 
NATO-ya alternativ olan hərbi-siyasi ittifaqları yaratmaq -
Rusiya Belorus və Qazaxıstanla bu sahədə müəyyən qədər 
yaxınlaşma edibdir. Ukraynanı da bu formata daxil etməyi 
qarşısına məqsəd qoyubdur; 

-pravoslav dünyasına təkrar ən rəhbərlik etm ək və 
Avropa İttifaqında yer almış slavyan dövlətlərini geri 
qaytarmaq-bunun üçün ilk növbədə iqtisadi baxımdan 
güclənmək və həmin dövlətlərin Rusiya orbitinə qayıtması 
üçün əlverişli imkanları yaratmaq; 

-Uzaq Şərqdə və Cənub-Şərqi Asiyada güclənmək, bu 
baxımdan Çin və Hindistan ilə kosmik sahədə, hərbi 
sahələrdə yüksək əməkdaşlığı möhkəmləndirm ək. (Qeyd: 
2007-ci ilin yanvar ayının sonlarında Rusiya prezidenti 
Vladimir Putinin Hindistana rəsmi səfəri oldu. Həmin gün 

                                                 
1 В60 Внешняя политика Российской Федерации.1992-1999.-
М.:Московский государственный институт международных 
отношений (Университет); «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЕН), 2000.-328 с., səh.97-101 
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Hindistan özünün müstəqilliyinin 58-ci ildönümünü qeyd 
edirdi. Nəhəng parad keçirilirdi. Paraddakı Hindistan 
ordusunun qüvvələri 70 faiz Rusiya istehsalı olan hərbi texnika 
ilə təchiz olunmuşdu. Həmin paradda ballistik raketlər (adi və 
nüvə başlıqları daşımaq qabiliyyəti olan) Rusiya və 
Hindistanın birgə istehsalı olan zenit-raket kompleksləri 
nümayiş olunurdu).1 2007-ci ilin məlumatına əsasən, Rusiya 
Hindistanda “Kudankulam” Atom elektrik stansiyasının yeni 
dörd blokunun tikintisini həyata keçirir.  

Rusiyanın müdafiə naziri Sergey İvanov 2007-ci ilin yanvar 
ayında Hindistanda olarkən bildirirdi ki, Rusiya Hindistanla 
yalnız mülki deyil, eyni zamanda qlobal naviqasiya peyk 
sistemi olan, ГЛОНАСС-dan (rus dilində belə adlanır) da 
istifadə etməklə, hərbi sahədə də əməkdaşlıq edəcəkdir. Bu 
sistem hələ SSRİ dövründə müdafiə nazirliyinin maraq 
dairəsində olub. Bütün sistemin buraxılması iqtisadi sıçrayışı 
təkmilləşdirməyə imkan verir, daha davamlı iqtisadiyyat və 
nəqliyyat strukturunun təşkilinə gətirib çıxarır. ГЛОНАСС 
sistemi 1993-cü ildən istismara verilmişdir. Bu sistemin 
tərkibində 24 ədəd peyk olmalıdır);2 

-Uzaq Şərqdə Çinin və Yaponiyanın gücünü 
balanslaşdırmaq-hər iki dövlətin Rusiya ilə ərazi problemləri 
vardır. Çinlə ərazi problemlərinin-sərhəd problemlərinin çoxusu 
həll edilibdir. 1997-ci ilə qədər Rusiya-Çin sərhədləri xətti 97 
faizə qədər razılaşdırılmışdır. 3  (Qeyd: 1840-cı illərdə Çin 

                                                 
1 Дмитрий Петров. Россия и Индия: новые соглашения. Индийские 
почести для российского президента. 
http://www.vesti.ru/comments.html?id=55116&tid=42191.20.01.2007 
2 Вероника Романенкова. Россия будет сотрудничать с Индией и по 
военному аспекту использования ГЛОНАСС. 23.01.2007. 
http://www.itar-tass.com/level 2html?NewsID=111828881&PageNum=1 
3 В60 Внешняя политика Российской Федерации.1992-1999.-
М.:Московский государственный институт международных 
отношений (Университет); «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЕН), 2000.-328 с., səh.252.   
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imperiyasının ərazisi Cənub-Şərqi Asiyanı əhatə etmişdir. Malakk 
boğazı, Birma da daxil olmaqla, indiki Banqladeşin ərazisi, indiki 
Qazaxıstan, həmçinin Nepal, bütün Monqolustan, Rusiyanın Amur 
çayının okeana tökülən ərazilərindən şimala doğru əraziləri- 
Rusiyanın Uzaq Şərqi hesab olunan regionlar, bütünlükdə bu 
imperiyadan asılı olmuşdur. Bu rayonlar ya bu və digər formada 
Çinin nəzarəti altında olmuşlar, ya da Çinə xərac ödəmişlər. 1885-
1895-ci illərdə fransa-britaniya colonial ekspansiyası Çinin Cənub-
Şərqi Asiyada təsirlərini zəiflətdi. Həmin dövrdə-1858 və 1864-cü 
ill ərdə Rusiya ilə bağlanmış müqavilələr Şimal-Şərqdə və Şimal-
Qərbdə ərazi itkilərinə gətirib çıxardı. 1895-ci ildə Çin-Yapon 
müharibəsindən sonra Çin Tayvanı itirdi;1  Yaponiya ilə Kuril 
adalarına görə mübahisələr olur. (Qeyd: Kuril adalarının cənub 
silsiləsində olan kiçik adlar-Xabomai, Şikotan, Kunaşir və İturup 
adaları 1945-ci ilin sentyabr ayında Kuril adalarını işğal edən zaman 
Sovet qoşunları tərəfindən tutulubdur. Kuril adalarının Sovet 
İttifaqına verilməsinə dair razılıq SSRİ, ABŞ və Böyük Britaniya 
arasında imzalanan Yalta müqaviləsinə əsasən olubdur2. 1951-ci ilin 
sentyabr ayının 8-də San-Fransiskoda imzalanan sülh müqaviləsinin 
ikinci maddəsində qeyd edilir ki, Yaponiya Kuril adalarına və Saxalin 
adasına və Saxalinə mənsub olan adalara olan hüquqi əsasları və 
iddiaları şərtləndirən bütün hüquqlardan imtina edir. Hansı ki, bu 
adalar üzərində Yaponiyanın suverenitetliyi 1905-ci ilin sentyabr 
ayında imzalanan Portsmut müqaviləsi ilə müəyyən olunmuşdur)3.  

1989-cu ildə Moskva ilə Pekin arasında münasibətlərin 
normallaşdırılması üçün həlledici zəmin yarandı. Sovet qoşunları 
Əfqanıstandan çıxarıldı və Monqolustanı tərk etməyə başladılar. 
                                                 
1 Бжезинский З. Б 58 Великая шахматная доска. Господство Америки и 
его геостратегические императивы.- М.: Междунар. Отношения, 2002.-
256 с., səh.196. 
2 В60 Внешняя политика Российской Федерации.1992-1999.-
М.:Московский государственный институт международных 
отношений (Университет); «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЕН), 2000.-328 с., səh.256.   
3 Мирный Договор с Японией (подписан в Сан-Франсиско) 8 сентября 
1951 г. [Извлечение]. Действующее международное право. В трех 
томах. Том первый. Составители проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С. 
Кривчикова. Москва. Издательство Московского независимого 
института международного права. 1996. səh.208 
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SSRİ-nin təzyiqi ilə Vyetnam 1989-cu ilin sentyabrında Kambocadan 
öz qoşunlarını çıxarmaq niyyətini bəyan etdi. Sovet qoşunlarının 
Çinlə olan sərhədlərində sayı azaldıldı1.  

1989-cu ilin mayında SSRİ dövlət rəhbəri M.Qorbaçov Pekinə 
səfər etdi və Çin ilə SSRİ arasında münasibətlər normallaşdırıldı. 
1992-1997-ci illərdə bəzi sərhəd məsələləri razılaşdırıldı. Sərhəd 
zonalarında qarşılıqlı inam məsələləri müəyyənləşdirildi .2  

 90-cı illərin başlanğıcında SSRİ-nin özündə-ölkənin şərqində 
qoşunların sayı 120 min nəfər azaldıldı. Sakit okean hərbi 
donanmasında köhnəlmiş gəmilərin yarısı ləğv edildi. Ölkənin şərq 
rayonlarında hərbi dairələrdə struktur islahatları həyata keçirildi və 
beləliklə, hərbi qüvvələr Çin yox, ABŞ-Yaponiya təhlükəsinə qarşı 
oriyentasiya edildi. Moskva ölkənin şərq hissəsində torpaq üzərində 
mövcud olan zərbəvurucu nüvə vasitələrinin və nüvə daşıyıcı 
təyyarələrin sayını azaltmağı bəyan etdi3. Çin Rusiyadan hərbi 
texnika və texnologiya məhsulları alan əsas dövlətlərdən 
biridir. XX əsrin 90-cı illərində Çin Rusiyanın əsas ticarət 
tərəfdaşlarından biri olmuşdur;  

-Asiya-Sakit okean regionunda iqtisadi inteqrasiya 
mərk əzlərind ən biri kimi böyük rol oynamaq, APEC-in 
işində geniş fəaliyyət göstərmək. APEC-Asia Pasific Economic 
Cooperation-Asiya Sakit okean İqtisadi Əməkdaşlığı-bu, 
ümumregional təşkilatdır. Dövlətlərarası statusa malikdir. Təşkilatın 
məqsədi ticarət və sərmayələr üçün azad və açıq zonaların 
yaradılmasından ibarətdir. APEC-in tərkibinə ASEAN-nın yeddi 
ölkəsi daxildir və ABŞ, Yaponiya, Kanada, Avstraliya, Yeni 
Zelandiya, Cənubi Koreya, Çin, Honkonq -Tayvan nümayəndələri 
hökumətlər səviyyəsində görüşlərdə iştirak etmirlər, Meksika,  
 
 

                                                 
1 В60 Внешняя политика Российской Федерации.1992-1999.-
М.:Московский государственный институт международных 
отношений (Университет); «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЕН), 2000.-328 с., səh.250. 
2 Yenə orada, səh.250. 
3 Yenə orada, səh.250. 
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Papua-Yeni Qvineya, Çili və Sakit okeanın ada dövlətləri daxildir. 
1998-ci ildə Rusiya, Vyetnam və Peru təşkilata üzv olublar. APEC-in 
yaradılması təşəbbüsü ilə 1989-cu ildə ilk dəfə Yaponiyanın dəstəyi 
ilə Avstraliya çıxış edib. APEC dövlətlər arasında iqtisadi 
inteqrasiya ilə bağlı tövsiyyə xarakterli qərarlar qəbul edir.1 ASEAN 
isə 1967-ci ildə yaradılıb və tərkibinə on dövlət daxil olub.-Bruney, 
Vyetnam, İndoneziya, Malayziya, Sinqapur, Tayland, Filippin, Laos, 
Kamboca və Myanma. Tərəfdaş dövlətlər isə ABŞ, Yaponiya, 
Avstraliya, Yeni Zelandiya, Kanada, Cənubi Koreya, Şimali Koreya, 
Rusiya, Çin, Avropa İttifaqının nümayəndələridirl ər. Bu təşkilat 
əsasən Şərqi Asiyada dialoqun qorunub saxlanılmasını və strateji 
vəziyyətlərlə bağlı monitorinqin aparılmasını həyata keçirir;2  

-Şərqi Avropanın pravoslavlarının yenidən hamisinə 
çevrilmək-Bolqarıstan və Serbiya Rusiya ilə sıx əməkdaşlıq 
edirlər; 

-Avropada, xüsusilə slavyanların dövlətlərind ə, ABŞ-ın 
hərbi qüdr ətinin qar şısını almaq; 

-ABŞ nüvə silahlarının və raketlərinin Avropada v ə 
Rusiyanın təsir ərazilərinin sərhədlərin ə yaxın 
yerləşdirilm əsinə mane olmaq, alternativ addımlar atmaq-
2012-ci ilin dekabr ayının əvvəllərində NATO Türkiyənin Suriya ilə 
sərhəddində “Patriot” tipli zenit-raket komplekslərini yerləşdirmək 
barədə qərar qəbul etdi. NATO-nun Almaniyadakı Avropa 
Komandanlığı zenit-raket komplekslərinin Türkiyə ərazisində 
yerləşdirmək qərarına gəldi. NATO baş katibinin məlumatına əsasən, 
bu addım Türkiyənin onu Suriyanın raketlərindən qorumaq istəyinə 
uyğun olaraq atılmışdır. NATO-nun bildirdiyinə görə, bu qurğuların 
idarə edilməsi səlahiyyəti birbaşa Türkiyəyə yox, NATO-nun Avropa 
komandanlığına aid olacaqdır. Türkiyəni Suriyadan NATO 
qoruyacaqdır. Bu addıma qarşı Rusiyanın etirazı meydana gəldi, 
belə ki, 2012-ci ilin dekabr ayının əvvəlində Türkiyəyə səfər edən 

                                                 
1 В60 Внешняя политика Российской Федерации.1992-1999.-
М.:Московский государственный институт международных 
отношений (Университет); «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЕН), 2000.-328 с., səh.248. 
2 Yenə orada. səh.246. 
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Rusiya prezidenti Vladimir Putin bidirirdi ki, bu silahlara ehtiyac 
yoxdur və bu silahlar onları qorxutmur və yalnız Suriyada 
münaqişənin güclənməsinə gətirib çıxara bilər. Belçikada səfərdə 
olan və Brüsseldə NATO qərargahında çıxış edən Rusiyanın xarici 
işlər naziri S.Lavrov da bildirirdi ki, bu silahlar Rusiyanın 
sərhədlərindən uzaqdır, ona görə də narahtçılıq doğurmur. 
“Patriot” raketl əri Suriya ilə sərhədlərdə yerləşdiril ə bilər. Bu 
silahlar köhnə nəsilin kompleksidir, bir o qədər təhlükəli deyil. Lakin 
buna ehtiyac yoxdur, Suriya tərəfindən Türkiyə ərazisinə atılan 
mərmilər təsadüfi olmuşdur və bunun təkrar olunması ehtimalı 
yoxdur. Televiziya və mətbuatın verdiyi məlumata görə, Rusiya bu 
addıma alternativ olaraq Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı 
çərçivəsində yeni zenit-raket komplekslərini quraşdıra bilər1.  

-Türk dünyası ilə yaxınlaşmaq və Türkiy əni Atlantik 
regionundan Asiya geosiyasi regionuna inteqrasiya 
etdirmək-Rusiya Türkiyədə atom elektrik stansiyasının 
tikilməsinin həyata keçirilməsində maraq nümayiş etdirir. Eyni 
zamanda Türkiyəni özünə yaxınlaşdırmaq məqsədilə, iki ölkə 
arasında ticarətin dövriyyəsinin artırılmasını prioritet siyasət 
hesab edir; 

-İranı müdafiə etmək və İranda təkrar olaraq ingilis 
dünyasının nüfuzunun bərpa olunmasının qarşısını almaq; 

-Hindistan, İran kimi ölk ələrə silah ixracı bazarları 
kimi baxmaq; 

-Şərqi Avropanın slavyan dövlətlərini öz orbitind ə 
saxlamaq; 

-İngilis dünyasının ərəb dünyası üzərind ə artan 
nüfuzunun qarşısını almaq; 

-rus mədəniyyətini, o cümlədən rus ədəbiyyatını və 
dilini geniş təbliğ etmək; 

                                                 
1 Bu məlumatlar 2012-ci ilin dekabr ayının 5-də Azərbaycan-“Lider” TV-
nin xəbərlərində, və Rusiya-“ORT” telekanalının «Время» xəbərlər 
proqramında, televiziya vasitələri il ə efirə qedən məlumatlardır.  
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-dünyada, xüsusilə Avropa üzərind əki t əsirlərdə enerji 
nəhəngi kimi öz qüdrətini saxlamaq, regional enerji 
layihələrini h əyata keçirmək və s.  

 
 
Çin -mövcud dünya düzənində  
 
Çin əhalisinin sayına görə dünyanın ən böyük dövlətidir. 

Çinlilər üstünlük təşkil edir. Çinlilər Cənub-Şərqi və Şərqi 
Asiyada öz siyasi və iqtisadi üstünlüklərini əllərində saxlamağa 
çalışırlar. Qeyd edilən regionların geosiyasi mühitinə Çin 
böyük təsir göstərir. Xüsusilə regionun iqtisadiyyatında Çin 
iqtisadiyyatı mühüm təsirə malikdir. Çin də həmçinin regionda 
super gücə malik olan dövlət kimi öz sərhədlərinin 
təhlükəsizliyini təmin etməyə çalışır. Çinin də regional 
maraqları mövcuddur. Çinin başlıca hədəfi Rusiyada, Mərkəzi 
Asiyada, Cənub bölgələrində və Asiya-Sakit okean regionunda 
böyük geosiyasi təsirlərə malik olmaqdan ibarətdir. Hal-hazrda 
dünyada Çin iqtisadiyyatının və əhalisinin geniş ekspansiyası 
baş verməkdədir. Çin iqtisadi cəhətdən dünyaya təsir etmək 
imkanına malikdir. Belə ki, mətbuatın yazdığına görə, 2007-ci 
ilin fevral ayının sonunda Çin birjalarında qiymətlərin kəskin 
şəkildə aşağı düşməsi dünya iqtisadiyyatına təsir etdi. ABŞ-da, 
Asiya ölkələrində, Avropada, Rusiyada səhmlərin qiyməti 
aşağı endi. İlk olaraq Şanxay birjasında səhmlərin qiyməti 1,34 
faiz aşağı düşdü. “Blümberq” agentliyinin məlumatına görə, 
Yaponiya, Hindistan, Filippin və Honkonqda səhmlərin 
qiyməti bütövlükdə 10 faiz aşağı düşmüşdür. Londonun fond 
birjalarında səhmlərin qiyməti 1,47 faiz ucuzlaşdı, Rusiyada bu 
rəqəm 2-3 faiz göstərilirdi. Baş verən hadisələr dünya iqtisadi 
tarixinə “qara çərşənbə axşamı”  kimi də düşdü. Buna qədər 
sonuncu belə böhran hadisəsi 1997-ci ildə yaşanmışdır. O 
zaman Çin iqtisadiyyatının “atası” hesab olunan Den Syaopinin 
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ölümü barədə məlumatlar səhmlərin qiymətinin 9 faiz aşağı 
düşməsinə səbəb olmuşdur.1  

ABŞ-da, Kanadada və digər ölkələrdə Çin əhalisinin sayı 
artmaqdadır. Avropa iqtisadiyyatına da Çin nüfuz edir. Dünya 
idman yarışlarında da Çin böyük idman kollektivi ilə iştirak 
edir. Olimpiadalarda öncül yerləri tutur. Məsələn, 2012-ci ilin 
London olimpiadasında Çin medal sayına görə ABŞ-dan sonra 
ikinci yerə çıxmışdı. (Qeyd: Çin Xalq Respublikası 1949-cu ilin 
oktyabr ayının 1-də yaradılıb. Çində kommunistlər hakimiyyəti ələ 
alıblar.Ölkə əhali sayı baxımdan dünyada birinci yerdədir. Ərazisinə 
görə isə dünyada üçüncü yerdədir. Ölkədə Sintzyan-Uyğur və Tibet 
muxtar rayonları mövcuddur. Burada yaşayan xalqlar Çinin mərkəzi 
hakimiyyəti il ə ziddiyyətli münasibətlər yaşayırlar və etiraz 
hərəkatlarını təşkil edirlər. Ümumdaxili məhsul istehsalına görə Çin 
dünyada ikinci-üçüncü yerləri tutur. Ölkədə sosialist bazar 
iqtisadiyyatı mövcuddur. İqtisadiyyatın əsas hissəsi özəlləşdirilib. 
Çinin qərb rayonları iqtisadi cəhətdən az inkişaf edibdir.  

1949-1956-cı illərdə SSRİ-nin köməyi ilə əsas sənaye sahələri 
yaradıldı və kənd təsərrüftaının kolektivləşdirilməsi həyata keçirildi. 
Çində bazar iqtisadiyyatı 1978-ci ildə Den Syaopinin itəli sürdüyü 
proqrama əsasən tətbiq edilməyə başladı. Nəticədə ölkə 1980-1990-
cı illərdə xaos vəziyyətdən xilas oldu, geridə qalma və kasıbçılıq 
aradan qaldırıldı. Çində hal-hazırda iqtisadi inkişaf sürətlə irəlil əyir 
və Çində neftə tələbat ilbəil artır. Çin Rusiyadan silahlar alır və 
ordunun büdcəsini artırır. Hərbi büdcəsinin məbləği baxımından 
qabaqcıl dünya ölkələri içərisindədir. Sayca dünyada ən böyük 
ordudlardan biri Çindədir. Müdafiə sənayesini inkişaf etdirir. Uzaq 
məsafəni vuran yeni qanadlı raketlərin, yeni sualtı hərbi gəmilərin, 
“Hava yer”, Hava hava” tipli dəqiq hədəfi vurma qabiliyyəti olan 
raketlərin istehsalını və s. həyata keçirir. Çin kosmosa çıxan üçüncü 
dünya ölkəsidir).  

 İngilis dünyasının əsas məqsədlərindən biri də qlobal 
rəqabət mübarizəsində Rusiya ilə yanaşı, Çinin 
zəifl ədilməsidir. Belə ki, Çinin regionda güclənməsi ingilis 
                                                 
1 Terrorsuz 11 sentyabr. Çin dünya iqtisadiyyatına milyonlarla zərbə vurdu. 
“Kaspi” qəzeti, N038 (1504), 1 mart 2007-ci il 
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dünyasının maraqlarına ziddir. Çinlilərə təzyiq olaraq ingilis 
dünyası Çinin indiki rejimini qəbul etməyən mühacir hökuməti 
olan Tayvan hökumətini dəstəkləmək siyasəti həyata keçirirlər. 
Bununla yanaşı, tibetlilər də ingilis dünyası tərəfindən 
dəstəklənir. Tibetlilər müstəqillik qazanmaq istəyirlər. 
(Tibetlilər hinduizmin bir qolu olan lamaizmə sitayiş edirlər). 
İngilis dünyası Çini zəifl ətmək üçün dövlətin daxilindəki etnik 
xalqlardan istifadə etməyə çalışır. ABŞ-ın XX əsrin 50-ci 
ill ərinin əvvəllərində Koreyada apardığı əməliyyatların 
səbəblərindən biri də Çinə regional siyasətinə qarşı olan 
təzyiqlərdən ibarət idi. Çinin Koreya yarımadasında təsirinin 
artmasını istəmirdi. ABŞ Koreya yarımadasında sosialist-
kommunist dövlətinin qurulmasını istəmirdi və bu məqsədlə 
sosializm əleyhinə çıxış edən cənubluları dəstəkləyirdi. 
Vyetnam iki hissəyə-şimala və cənuba bölünmüşdü. Koreyada 
baş verən vətəndaş müharibəsi zamanı iki hissəyə bölünmüş 
dövlət böyük dövlətlərin döyüş poleqonuna çevrilmişdi. O 
zaman SSRİ dövləti ABŞ-ın Koreyda iştirakının əleyhinə 
olaraq Koreyanın şimalında qurulmuş kommunist dövlətini 
hərbi və iqtisadi cəhətdən dəstəkləyirdi. Çin özü XX əsrin 70-ci 
ill ərində Kambocada, Vyetnamda olan kommunist 
hərəkatlarına dəstək verirdi. Bu ölkələrdə kommunistlər 
kommunizmin Çin modelini qəbul edirdilər.  

Çin də daxil olmaqla Asiya ölkələrində kommunizm 
ideyasının yayılmasını ingilis dünyası öz maraqları üçün 
təhlükə hesab edirdi. Etiraf etmək lazımdır ki, XX əsrin 
ortalarından etibarən Çinin regionda təsirlərinin artmasını 
ingilis dünyası özünün region maraqlarına zidd hesab edirdi. 
Bir daha vurğulamaq olar ki, ABŞ-ın XX əsrin 60-cı illərinin 
sonunda Vyetnama hərbi müdaxiləsi də Çinin regiondakı 
maraqlarının təsirinin qarşısını almaqdan ibarət olubdur. 
Burada Çin SSRİ ilə birlikdə ABŞ-a qarşı müharibədə 
Vyetnam hökumətinə maliyyə və hərbi yardım göstərirdilər. 
Nəticədə Çinin və SSRİ-nin köməyi il ə ABŞ Vyetnamdan 
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çıxmağa məcbur oldu və 70-ci illərdə sülh müqaviləsi 
imzalandı. Çinin təsirinin artması ilə bir çox ölkələrdə 
sosializm ideyası geniş yayılırdı. Myanmada (Birmada) 
hərbçilərin hakimiyyəti ələ alması ingilis dünyasını narahat 
edən əsas məsələ idi. 

 İngilis dünyası hal-hazırda da insan hüquqları məsələsini 
əsas gətirərək, Çinin region maraqlarına təsir etməyi qarşısına 
məqsəd qoyubdur. ABŞ Taylandla əlaqələri gücləndirməyə 
çalışır. Çinin regionda güclənməsinin qarşısını almaq üçün 
Yaponiya və Cənubi Koreyanı da öz tərəfinə çəkmək siyasəti 
yeridir və bu ölkələrdə hərbi bazalarını gücləndirir. Məlumdur 
ki, İkinci Dünya müharibəsindən sonra iqtisadi cəhətdən geridə 
qalmış Yaponiyaya ABŞ tərəfindən kapital qoyulmağa başladı 
və Yaponiya iqtisadiyyatı XX əsrin ortalarından etibarən 
sürətlə inkişaf etməyə başladı. Yaponiyanın iqtisadi cəhətdən 
inkişafı Cənubi Koreyaya da öz müsbət təsirlərini göstərdi. 
Yaponiyanın böyük şirkətləri Cənubi Koreyada böyük işlər 
gördülər. Çinin son zamanlarda iqtisadi cəhətdən güclənmsi də 
ingilis dünyası ilə yanaşı, Rusiyanı narahat edən əsas amildir. 
ABŞ hər vəchlə bu siyasətin qarşısını almağa cəhd göstərir. 
Rusiya isə iqtisadi rəqabətdə hələlik Çin qarşısında tab 
gətirmək iqtidarında deyil.  

Çinlə Yaponiya arasında soyuq münasibətlər mövcuddur. 
İki dövlət arasında adalarla bağlı ərazi mübahisələri də vardır. 
Hətta buna görə siyasi qarşıdurmalar da baş verir. 2012-ci ilin 
sentyabr-oktyabr aylarında Çin ilə Yaponiya arasında ada böhranı 
baş verdi. Şərqi Çin dənizində Çin ilə Yaponiya arasında ada 
böhranı, ABŞ-ın vasitəçilik etməsinə baxmayaraq, artmaqda davam 
etdi. Yaponiyanın “Sinkaku” adlandırdığı adaları yaponiyalı 
sahibkarlardan birinin satın alacağı açıqlanmasına Pekinin cavabı 
sərt oldu. Çində Yaponiya əleyhinə aksiyalar keçirildi. Aksiyalarda 
bəzi yapon şirkətlərinə etiraz edilidi. Çin “Diaoyu” adlandırdığı 
adalara sentyabr ayında 6 gəmidən ibarət donanma göndərdi. Çin 
həmin vaxt mindən çox balıqçı gəmisini balıq ovu mövsümünün 
başlanması ilə əlaqədar mübahisəli adaların olduğu ərazilərə 
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göndərdi. Oktyabr ayında da yenə də hərbi gəmilərini həmin adalara 
göndərdi. İki ölkə arasında böhran yaradan arxipelaq insanların 
yaşamadığı 5 kiçik ada və 3 mərcan qayalığından ibarətdir. Bu 
adaların hansı dövlətin tabeçiliyində olması barədə fikir ayrılıqları 
mövcuddur1.  

Zbiqnev Bjezinski Çinin Cənub-Şərqi Asiya regionunda, 
Pakistan da daxil olmaqla, hökmranlığını göstərir. Dünya 
nəhəngi kimi isə Çinin təsir dairələrinə İndoneziyanı da aid 
edir. Eyni zamanda Qazaxıstanı da bu dairədə göstərir. 
Rusiyanın Uzaq Şərqində Saxalin adası da daxil olmaqla, Çinin 
şimal-şərqindən yuxarını da bu təsir dairəsinə aid edir. O, 
həmçinin qeyd edir ki, Çinin dünya nəhəngi kimi təsir dairəsi 
çox güman ki, həlledici dərəcədə cənuba doğru uzanacaqdır. 
İndoneziya və Filippin Çin hərbi-dəniz donanmasının Cənubi-
Çin dənizində hökmranlıq edəcəyi il ə razılaşmaq 
məcburiyyətində qalacaqlar.2  

Politoloq və strateq Bjezinskinin bu fikirlərinin bəziləri il ə 
razılaşmaq olar. Məsələn, Çini hal-hazırda regional güc 
mərkəzi kimi qəbul edirlər. Ehtimal olunur ki, Çin gələcəkdə 
regionda dünya gücünə çevriləcəkdir. Lakin Bjezinskinin 
fikirl ərinin əleyhinə olaraq onu bildirmək olar ki, Çin 
gələcəkdə Qazaxıstana müəyyən təsirlər göstərmək imkanlarına 
malik olsa da, bu dövlətdə böyük nüfuza sahib ola 
bilməyəcəkdir. Qazaxıstan özü regional gücə çevrilmək 
iddiasında olacaqdır və Türk dünyası və Rusiya ilə yaxınlığı 
gücləndirəcəkdir. Bununla yanaşı, Qazaxıstanın Hindistanla da 
əməkdaşlığı güclənəcəkdir. Rusiyadan olan ehtiyat etmələr 

                                                 
1 Çin və Yaponiya arasında böhran dərinləşir. 18 sentyabr 2012-ci il. 
http://www.deyerler.org/138700-gin-vj-yaponiya-arasdnda-bghran-
djrinljeir.html; Çin və Yaponiya arasında adalar gərginliyi dırmaşır. 
17.10.2012-ci il.http://xeberler24com/cin-v-yaponiya-arasinda-adalar-
grginliyi-dirmasir/ 
2 Бжезинский З. Б 58 Великая шахматная доска. Господство Америки и 
его геостратегические императивы.- М.: Междунар. Отношения, 2002.-
256 с., səh.200-201.  
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Çinin bu dövlət üzərində tam təsirini yaratmağa imkan 
verməyəcəkdir. Həmçinin Rusiya özünün Uzaq Şərq regionuna 
xüsusi fikir verməyə başlayıb və bu ərazilərə yeni sərmayələr 
qoyuluşu ilə məşğuldur. Rusiyanın iqtisadiyyatı (sərmayəsi) və 
siyasəti (mərkəzləşmiş dövlət siyasəti və regional-inzibati 
siyasəti) bu məkanlarda güclənməkdədir. 2012-ci ildə Asiya-
Sakit okean dövlətlərinin sammitinin keçirilməsini buna sübut 
kimi göstərmək olar. Bjezinskinin fikirlərinə uyğun olaraq 
hesab etmək olar ki, Çin cənuba doğru geosiyasi məkanlar əldə 
edir. Cənubi-Şərqi Asiyada və eləcə də Sinqapurda, Malayziya 
və Filippində təsirləri artır. Məsələn, belə bir faktı qeyd etmək 
olar ki, Sinqapur kimi Asiyanın güclü inkişaf etməkdə olan 
dövlətində əhalinin 75 faizindən çoxunu çinlilər təşkil edir.1 
Gələcəkdə çox güman ki, Filippində geosiyasi təsirlər uğrunda 
Çin-ABŞ qarşıdurması yaşana biləcəkdir. Onu da gözləmək 
olar ki, hətta Yaponiya və Cənubi Koreya uğrunda ABŞ və Çin 
rəqabəti formalaşa biləcəkdir. Rusiya isə Sakit okean 
regionunda Çinə qarşı ingilis dünyası ilə birləşmək 
məcburiyyətində qalacaqdır.  

 
 
Türk dünyası (mövcud dünya düzənində)  
 
Türkl ərin (türkkök ənli xalqların) Türkiyə, Qazaxıstan, 

Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Azərbaycan kimi 
müstəqil dövlətləri vardır. Belə bir statistik rəqəm vardır ki, 
dünyada 250 milyon nəfərdən çox türkkökənli xalq yaşayır.2 
Türk dilinə mənsub olanların sayı 180 milyon nəfərdir, ancaq 
türk dilində 250 milyondan çox adam danışır. Türklər- Altay və 

                                                 
1 “AzTV” telekanalı, “Həftə” analitik informasiya proqramı. 25.11.2012.  
2 Фируз Мустафа. 100 ТЮРКСКИХ ЭТНОСОВ. Баку, издательство 
«Араз», 2012-446 стр. səh.17.  
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Asiya çöllərində eramızın birinci minilliyində formalaşmış 
etnodil birliyidir. Türklər altay dil ailəsinə mənsubdurlar.1  

Müstəqil türk dövlətlərindən başqa, türkkökənli xalqlar 
geniş məkanda Rusiya, Çin və İran ərazisində, İraqda, 
Moldovada (qaqauzlar), Avropada (Almaniya, Hollandiyada və 
s. ölkələrdə), Cənubi Kiprdə, İraq ərazisində toplum şəklində 
yaşayırlar. Bir çoxlarının muxtar qurumları (tuvalılar, 
xakaslar, yakutlar, altaylar və s., kimi xalqların muxtar 
qurumları, qaqauzların mədəni muxtariyyət statusları vardır) 
da mövcuddur. 2000-ci illərin məlumatına əsasən, Türkiyədən 
xaricdə dörd milyon nəfər türk yaşayır. Qərbi Avropada üç 
milyondan çox, Almaniyada isə iki milyondan çox türk yaşayır. 
Bunlardan da bir milyon üç yüz min nəfərinə qədəri Avropa 
Birliyi v ətəndaşlığını əldə etmişdir.2  

Türk dünyası öz etnosiyasi və geosiyasi ideologiyalarında 
məkan nöqteyi-nəzərdən daha çox avrasiyaçılığa -asiyaçılığa 
əsaslanır. Bununla yanaşı, Atlantik regionun  tərkibi olmaq da 
başlıca ideoloji-strategiyadır. Bununla, Türk dünyası həm 
Asiyanın, həm də Avropanın siyasi-mədəni və iqtisadi 
sistemlərinə də inteqrasiyanı əsas götürür. Türk dünyası, bu 
baxımdan, avrasiyaçılıq (daha çox asiyaçılıq və islam 
mədəniyyəti ideologiyası) mərkəzi ideologiya olmaqla, 
müasirləşmə və sivilləşmə, liberallaşma, mühafizəkarlığın 
stereotiplərdən təmizlənməsi təfəkkürünü də qəbul etməkdədir. 
Bu siyasətdə daha çox Türkiyə və Azərbaycan, eləcə də 
Qazaxıstan maraq nümayiş etdirirlər. Eyni zamanda Rusiyada 
yaşayan tatarlar və başqırdlar da avro-asiya təfəkkürü ilə 
formalaşırlar. Buradan da avro-asiyaçılıq ideologiyası 
formalaşır. Türkiyə həm də islam dünyasının tərkibi olaraq 

                                                 
1 Фируз Мустафа. 100 ТЮРКСКИХ ЭТНОСОВ. Баку, издательство 
«Араз», 2012-446 стр. səh.7.  
2 Turkut GÖKSU. Türkiyenin dış göç politikası. 21.YÜZYILDA TÜRK 
DIŞ POLİTİKASI. 2.Baskı, Ankara, Ocak 2004. Nobel yayın dağıtın. 
Editör: İdris Bal. ss. 123-136., s.131.  
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Ərəb dünyası, İran və Pakistanla, Malayziya və İndoneziya ilə 
əlaqələri genişləndirməkdə maraq göstərir. Türkiyə öz regional 
gücünü türkçülük və islamçılıq, həm də Şərqlilik ideoloji 
kriteriyaları üzərində formalaşdırır. Türkiyə Avropa 
inteqrasiyası istiqamətində avropa rasionalizmini də qəbul edir. 
Türk dünyası iki böyük mədəniyyət arealı (Şərq-Qərb 
mədəniyyət arealları) arasında- qarışıq və zəngin bir mədəni 
mühitdə öz mədəniyyətini formalaşdırmaqdadır. Aralıq 
məkanlarda ( Aralıq dənizi-Qara dəniz-Xəzər dənizi regionları 
ətrafında) yeni bir türk dünyası mədəniyyəti 
formalaşmaqdadır. Türk mədəniyyəti şimal-pravoslav, cənub-
ərəb, şərq-türkün tarixi mədəniyyəti istiqaməti və qərb-
müasirləşmə və liberallaşma istiqamətində sintez 
proseslərindən formalaşmaqdadır. Avro-Asiya mədəniyyətinə 
Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Cənubi Kipr və Rusiya 
ərazisində yaşayan və Avropa ilə Asiya qovşağında 
məskunlaşan tatarlar, başqırdlar sahib olmaqdadır. Türk 
dünyası bir tərəfdən Şərq-islam mədəniyyətini qəbul edir, digər 
tərəfdən müasir sivil ideologiyalardan (sivil fəlsəfədən, sivil 
sistemlərdən, dünyəvi dövlət quruluşlarından) faydalanmağa 
çalışır. Türk dünyası elə bir geosiyasi, geomədəni qurşaqda 
yerləşibdir ki, bu iqtisadi-siyasi qurşağın həm öz daxili 
zəngindir, həm də sözügedən qurşağın şimal və cənub 
sərhədlərindən kənarda olan mədəniyyətlərdə zənginlik vardır. 
Türk dünyası həmçinin zəngin rus mədəniyyətini də 
mənimsəmişdir. Türk dünyasının başlıca funksiyasi bu 
rəngarəng-multi mədəniyyət zonalarında özünü tapmaqdan və 
təsdiq etməkdən, eləcə də təsiredici rola malik olmaqdan 
ibarətdir. Türk dünyasının yerləşdiyi məkan Avrasiyanın 
mərkəzindən şimal-şərqinə doğru uzanan bir “siyasi-mədəni 
bel-ürək-kür ək qur şağıdır”. Burada qur şaq Avrasiyanın 
“belind ən kür əyinə və ürəyinə doğru” birl əşdirici qaydada 
uzanır və Avrasiyanın “mədəni fiziki qurulu şunu” 
formalaşdıran tərkib ə-komponentə çevrilir. Türk dünyası 
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öz-özlüyündə həm müxtəlif mədəniyyətlərin qovuşdurulması 
funksiyasını yerinə yetirir, həm də yeni dünya baxışlarının 
daşıyıcı elementlərini cəmləşdirməyə can atır. Türk dünyasının 
tərkib zənginliyi və bu baxımdan ziddiyyətləri ondan ibarətdir 
ki, rasionalizm (burada həm də texno təfəkkür) ilə ifrat 
mühafizəkarlıq ünsürləri daima mübarizədə olurlar. Bu 
baxımdan da türk dünyasının özündə də köklü mədəni və siyasi 
problemlər yaşanır. Elə rəngarənglik də ziddiyyətləri ortaya 
çıxarır ki, bu da mədəni qarşıdurmalara səbəb olur. Türk 
dünyasının problemi həm də ondan ibarətdir ki, burada 
müxtəlif dini cərayanlar müasir avropa mədəniyyəti il ə 
toqquşur. Bu da nəticədə müəyyən dərin fikir ziddiyyətlərini 
ortaya qoyur. Türk dünaysında fəaliyyət göstərən bir çox dini 
cərəyanlar türkün rasionalizmini-avropalaşmasını qəbul 
etmirlər. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, türk dünyası 
Avrasiyada “bel-kürək-ürək” qurşağı olaraq müxtəlif 
mədəniyyətlər arasında birləşdirici funksiya icra etməklə, həm 
də nizamlayıcı funksiyanı yerinə yetirir. Türkün barışdırıcı və 
qəbuledici xüsusiyyəti insanlıq amili mərkəzdə olmaqla islam-
xristian-yahudi-buddist-şamanist təfəkkür birliyini, təfəkkür 
vəhdətini üzə çıxarır.   

Mövcud türk dünyasının subyektləri indiki zamanda hələlik 
iqtisadi və mədəni inteqrasiya şəraitində birləşə və yaxınlaşa 
bilirl ər. Hər bir türk dövləti müstəqil olaraq inkişaf edir və bu 
inkişafdan irəli gələrək inteqrasiya siyasətinə əl atırlar. Türkiyə 
türk dünyasının rəhbəri kimi məsuliyyətli vəzifəni öz üzərinə 
götürə bilmir. 1992-ci ildə Türkiyə qarşısında belə bir 
birləşdirici məsuliyyət qoyulmuşdu. SSRİ dağıldıqdan sonra 
Qərb “Türk modelini”n Mərkəzi Asiyanın yeni müstəqil dövlətlərinə 
və Azərbaycana tətbiq edilməsi məqsədilə təbliğat qurdu. Həmin 
dövrdə Türkiyənin baş naziri olmuş Süleyman Dəmirəlin 
Vaşinqtonda 12 fevral 1992-ci ildə ABŞ prezidenti Corc Buşla 
görüşündə Corc Buş Türkiyəni həmin müstəqil dövlətlərə nümunəvi 
bir model kimi göstərdi. Türkiyə də bundan razı oldu və siyasətin 
icrasına başladı. Lakin 1994-cü ildə Rusiya müstəqil dövlətlərə 
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münasibətdə kəskin şəkildə dönüş etdi, Mərkəzi Asiya respublikaları 
ilə bir çox sahələrdə razılıqlara nail oldu və buna görə Türkiyə 
modeli qəbul edilə bilmədi. Qərb həmin dövlətlərdə demokratiyanın 
bərqərar olması ilə bağlı “Türk modeli”nin tətbiqi fikrindən əl 
çəkdi.1 1993-cü ildə “Yaxın Çevrə” (Near Abroad) siyasətini həyata 
keçirməyə başlayan Rusiya əvvəlcə daxilən boş yanaşılan Müstəqil 
Dövlətlər Birliyini siyasi təşkilat halına gətirməyə çalışdı. Rusiyanın 
təməl hədəfi təhlükəsizlik, enerji, müştərək xarici siyasət və sərbəst 
ticarət sahələrində Mərkəzi Asiya dövlətləri il ə çox tərəfli 
razılaşmalar əldə etməkdən ibarət idi2. Mərkəzi Asiya üzərində 
olan təzyiqlər Türkiyəni bir qədər geri çəkilməyə məcbur etdi.  

Demək olar ki, indi də Türk dünyasını birləşdirmək üçün 
Türkiyənin iqtisadi və siyasi gücü çatmır. Bundan əvvəlki 
mətnlərdə qeyd olunduğu kimi, Türkiyə mərkəzi nüvə subyekti 
olmaq üçün bir çox tələb olunan kriteriyalardan məhrumdur. 
Dövlət daxildən həm kasıbçılığa, həm də müxtəlif 
ideologiyalara görə fikir ayrılıqları ucbatından inkişaf edə 
bilmir. Ziddiyətlər çoxdur. Lakin ola bilər ki, yaxın gələcəkdə 
müstəqil türk dövlətlərindən bir çoxları (Türkiyə, Azərbaycan, 
Qazaxıstan) rasionalizmin qəbulunu sürətləndirərək, elmə fikir 
verərək, özləri sürərtlə inkişaf etsinlər və bu inkişaf 
vəziyyətlərindən irəli gələrək, birləşmək imkanlarına malik 
olsunlar. Regional böyük layihələr də sürətli inteqrasiya üçün 
əsas vasitələrə çevrilsin.  Türk dünyasının müstəqil dövlətləri 
neft-qaz enerjisi üzərində regional tranzit inteqrasiyaya 
qoşulurlar. Rusiyadan yan keçən bu tranzit layihələr hesabına 
Türkiyə Avropada, Avropanın regional (Xəzər-Qara dəniz 

                                                 
1 İdris Bal. Soğuk savaş sonrası Türk dış politikası için Türk 
cumhuriyyetleri’nin önemi. 21.YÜZYILDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI. 
2.Baskı, Ankara, Ocak 2004. Nobel yayın dağıtın. Editör: İdris Bal. ss.365-
378., s. 370-373.  
2 Ertan EFEGİL. Türk-rus ilişkileri: bölgesel işbirligi ve ya stratejik kazanç? 
21.YÜZYILDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI. 2.Baskı, Ankara, Ocak 2004. 
Nobel yayın dağıtın. Editör: İdris Bal. ss. 343-364, səh. 360. 
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regionları birləşməsində) strategiyasında mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir.  

Mövcud dünya nizamında türk dünyasının qarşısında iki 
mühüm baza funksiya mövcuddur: birincisi, müxt əlif 
sivilizasiyalar arasında öz aralıq coğrafi v əziyyətindən 
istifadə edərək mədəniyyətini zənginləşdirm ək, 
cəmiyyətlərini t əkmill əşdirm ək, siyasi sistemlərini liberal 
əsaslarla formalaşdırmaq; ikincisi isə bu aralıq coğrafi 
vəziyyətdən istifadə edərək regionun geosiyasətinin 
tənzimlənməsində, formalaşmasında yaxından iştirak 
edərək aparıcı məkana və ünsürə çevrilmək. Təbii ki, bu 
yollarda ciddi problemlər mövcuddur. Hal-hazırda Türk 
dünyası aralıq coğrafi və siyasi qurşaqda yerləşdiyindən ayrı-
ayrı dünyaların güclü təzyiqləri il ə üzləşir. Təzyiqlər məkan 
daxilindən olur və xaricdən gəlir. Xarici təzyiqlər ondan 
ibarətdir ki, bir tərəfdən Rusiya çalışır ki, Avropaya olan öz 
təsirini saxlamaq üçün Türkiyə üzərindən keçən layihələrin 
qarşısını alsın. Türkiyə NATO-nun da üzvü olduğundan, bu 
dövlətin Xəzər strategiyasının icrası Rusiya və İran tərəfindən 
ehtiyatla və qısqanclıqla qarşılanır. Bu dövlətlər çalışırlar ki, 
Türkiyə ABŞ və Avropanı regiona geniş miqyasda gətirə 
bilməsin. Məsələn, İran Suriya məsələsində Türkiyənin 
mövqeyini qəbul etmir. Türkiyənin Ərəb dünyası ilə bağlı 
qərbyönümlü siyasəti (məsələn, Suriya siyasəti) İran və Rusiya 
tərəfindən təzyiqlərlə üzləşir. ABŞ və Avropa da çalışırlar ki, 
Türkiyə Rusiyanın cənuba doğru təsir dairələrinin artmasının 
qarşısında bir dayaq elementi olsun. Ərəb dünyası da çalışır ki, 
Türkiyədə mühafizəkarlığı, islam ənənələrini qoruyub saxlasın. 
Onu da qəbul etmək lazımdır ki, liberalizmin ərəb 
cəmiyyətlərinə daxil olması ənənəvi olaraq davam edən, bir-
birini ənənələlərlə əvəzləyən ərəb hakimiyyətləri üçün sərfəli 
deyil. Ərəb cəmiyyətləri daha çox islam fundamentalizminə, 
tarixi baza ənənələrinə üstünlük verirlər. Təzyiqlərin ayrı-ayrı 
tərəflərini daha çox qeyd etmək olar. Daxili təzyiq də ondan 
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iabrətdir ki, xaricdən gələn təzyiqlərin daxildəki mənfi və 
pozucu ünsürlərlə birləşməsi sayəsində Türkiyənın sürətli 
hərəkətinin qarşısını almaq üçün ayaqlarına “kündələr, 
qandallar” vurulur. Bu baxımdan da Türkiyə yerində sürətlə 
dövr edən, lakin qabağa az-az gedən bir “yavaş sürətli 
lokomotivə”  çevrilir. Türkiyə və türk dünyası ümumilikdə 
digər böyük dünyalar önündə zəifdir və geosiyasi rəqabət 
oyunlarında geniş iştirak edə bilmir. Türk dünyasının daxilində 
olan bir çox feodal-burjua təzadlı təfəkkürü bu dünyanın 
müasir dünya düzəni ilə ayaqlaşmasına imkan vermir. Ümumi 
götürdükdə, türk dünyasının əksər cəmiyyətləri “öz feodal 
təfəkkürü il ə XXI əsr texnikası üzərind ə kort əbii olaraq 
dayanmışdır. Bu texnikanın istifadə qaydalarını yaxşı 
bilmir v ə bu baxımdan da texnikadan öz əleyhinə istifadə 
edir. Ona görə də türk dünyasının əksəriyy ət üzvləri 
mövcud texniki lokomotivlərin maşinisti deyil və onu idarə 
edə bilmirl ər”.  Qeyd edildiyi kimi, türk dünyası hələ də böyük 
dünyalarla müqayisədə zəifdir, onun zəifliyi daha çox daxili 
kontrastlarındandır. Lakin buna baxmayaraq, gələcəkdə ölkə 
daxilində elm və maarifçiliyin gücləndirilməsi tədbirləri, sosial 
həyatda bayağı yox, fundamental əsaslı liberal baxışların 
genişləndirilməsi və düşüncələrin tətbiqi siyasəti imkan verə 
bilər ki, türk dünyası gələcəkdə öz daxilini mənfi ünsürlərdən 
bir qədər təmizləyə bilsin.   

Türk dünyası gələcəkdə Atlantik regionla Avrasiya 
arasında balanslaşdırılmış rolu oynmaq iddiasında ola bilər. 
Məsələn, Türkiyə İran və Qərb arasında ən böyük barışdırcı bir 
subyekt olmaq üçün kifayət qədər geosiyasi çəkiyə malikdir. 
Bir tərəfdən qonşuluq amili, digər tərəfdən də din amili buna 
imkan verir. Eyni zamanda hər iki dövlət regionda tarazlayıcı 
qüvvələr-subyektlər rolunu oynayırlar. Türkiyənin Avro-Asiya 
dövləti olması, bu baxımdan da geosiyasi mövqeyi buna imkan 
verir. İran Qərb təyiqlərini zərərsizləşdirmək, azaltmaq 
məqsədilə, Türkiyəni özünə dayaq görə bilər. Çünki Türkiyə 



 396

regionda şimal-cənub, qərb-şərq siyasət cərəyanlarının 
qovuşmasını və ötürülməsini təmin edən əsas mərkəzi 
subyektdir. Türkiyənin birləşmiş-qovuşmuş mədəniyyəti də 
buna imkan verir. İran şərq sivizasiyasının tərkibidir. Öz 
sərhədlərinə qərb sivilizasiyasının elementlərini gətirməkdə 
ehtiyat edir.  

Statistik məlumatlara görə, Türkiyə iqtisadi inkişaf 
baxımdan dünyanın ilk iyirmi dövlətinin içində yer alıbdır. 
Lakin Türkiyə əhalisinin bir qismi adi qazanc dalınca inkişaf 
etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrə üz tutur. Cəmiyyətin 
özündə texno proseslər zəif inki şaf etdiyindən Türkiyə 
əhalisinin təminatı üçün resurslar və tələb olunan iqtisadi və 
siyasi proseslər çatışmır.  

Lakin müəyyən çatışmazlıqlara baxmayaraq, bu gün 
Türkiyə həm öz coğrafi mövqeyinə görə gücdür, həm də Türk 
dünyasının mövcudluğuna görə güc kimi qəbul edilir. 
Ümumilikdə türk dünyasının gücü onun daxili mübarizəsindən 
yaranan pərakəndə enerjisinin kütləsindədir. (Lakin bu 
enerjidən sistemli qaydada istifadə üçün, enerjinin 
istifadəsini istiqamətləndirm ək baxımından, pərakəndəliyi 
bir sistemlə müəyyən yerə toparlamaq üçün lazımi 
vasitələr-resurslar, istiqamətverən ünsürlər, vahidlikl ər 
çatışmır). Digər tərəfdən də Türkiyənin özünün də dini 
maraqları vardır və dövlət səviyyəsində ayrı-ayrı ölkələrdə 
islam dininin yayılmasında iştirak edir. Türkiyənin həm də ərəb 
dünyasında bir qədər nüfuzu vardır. Türkiyə əhalisinin 
əksəriyyətinin də məhz sünni məzhəbli olması faktı da 
ərəblərlə türklər arasında yaxınlığı şərtləndirir. Türkiyə eyni 
zamanda ərəblərin avropa ilə bağlılığında da mühüm bağlayıcı-
birləşdirici rol oynamaq iqtidarındadır. Qərb xristian dünyası 
və pravoslav dünyası Türkiyəni ona görə qismən qəbul edir ki, 
Türkiyədə dini islahatçılıq vardır və bəzi baxışlarda ifrat 
mahfizəkarlıqdan fərqli olaraq, cüzi modernizm mövcuddur. 
İfratçılıq və radikallıqdan bəzi hallarda imtina Türkiyəni 
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Avropa xristian dünyasına yaxınlaşdıra bilir. Avropa xristian 
aləmi Türkiyəni regionda islam aləmi ilə bağlayıcı bir subyekt 
və məkan kimi görə bilir. Türk dünyasında Azərbaycan, 
Qazaxıstan və Türkiyə mövcud zamanın dünya siyasətində və 
beynəlxalq münasibətlərində müxtəlif dinlər arasında 
uyğunlaşdırıcı məkan və subyekt potensialı olaraq mühüm rola 
malikdirlər.  

Dünyanın enerji sərvətlərinin və onların tələb olunan 
yerlərə daşınması üçün coğrafi tranzit məkanların müəyyən 
hissəsi türk dünyasının əlindədir. Lakin buna baxmayaraq, türk 
dünyası hal-hazırda dünya iqtisadi sistemində böyük güclər 
yanında zəiflik nümayiş etdirir. Türkiyənin iqtisadi potensialı 
onun türk dünyasının mərkəzi kimi rol oynamasına imkan verə 
bilmir. O da tarixdən məlumdur ki, türk dünyası əsasən 
Osmanlı imperiyasının çökməsindən sonra və buna əlavə 
olaraq Rusiyanın Mərkəzi Asiyanı, Azərbaycanı işğal 
etməsindən sonra zəifl əmişdir. Mərkəzi Asiyada İran və 
Rusiyanın təsirləri tarixən mövcud olmuşdur və Türkiyə ilə 
rəqabət mübarizələri daima həyata keçmişdir. Digər tərəfdən də 
elm və texnikanın Avropada mərkəzləşməsi də Türkiyənin 
Avropadakı dayaqlarını zəifl ətmişdir. Türkiyənin özü XX əsrin 
80-ci illərinə qədər aqrar ölkəsi olmuşdur. SSRİ-nin 
dağılmasından sonra Türkiyənin sənaye və ticarət məhsulları 
üçün böyük bir bazar məkanı yaranmışdır ki, bu da Türkiyənin 
müasir iqtisadiyyatında təkmil sistemlərin formalaşmasına 
yardımçı olmuşdur. İqtisadi məkan genişliyi Türkiyə 
iqtisadiyyatı ilə türk dünyası iqtisadiyyatını bağlaya bilmişdir. 
Xüsusilə Türkiyə tərəfindən alman, italyan, fransız və yapon 
texnologiyalarının üzü çıxarılmışdır. Türkiyənin Avrasiya üzrə 
(burada əsasən Türk dünyası və keçmiş SSRİ-nin digər 
regionları üzrə) geoiqtisadiyyatı və geostrategiyası, başlıca 
olaraq SSRİ-dən sonra formalaşmışdır. SSRİ dağıldıqdan sonra 
“Keçmi ş SSRİ məkanları üzr ə hərəkət edən türk 
sərmayəsi-Türkiy ə kapitalı”  anlayışı meydana gəlmişdir. 
Məsələn, 2001-ci ilin məlumatına əsasən, Türkiyənin Rusiyada 
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işləyən şirkətlərinin və firmalarının sayı 450-ni ötüb keçmişdir. 
Onlar iyirmi iki ədəd fərqli sahələrdə fəaliyyət göstərirdilər. 
XX əsrin 90-cı illərində Rusiya ilə Türkiyə arasında ixracatın 
həcmi artmışdır. Bu dövr ərzində iki ölkə arasında idxal-ixrac 
əməliyyatlarının həcmi iki milyard ABŞ dollarını ötüb 
keçmişdir.1  

Türk dünyasına qarşı tarixən ingilis dünyasının və slavyan 
dünyasının soyuq münasibətləri olubdur. Bütün tarix boyu həm 
ingilis, həm də slavyan dünyası türk dünyasının 
güclənməsindən ehtiyat etmişlər. Rusiya ilə Türkiyə arasında 
Qara dəniz-Qafqaz regionu uğrunda tarixdə bir neçə dəfə 
müharibələr baş veribdir. Qara dənizin şimal-qərb hissələri 
uğrunda və Qafqazla bağlı Rusiya-Türkiyə qarşıdurmaları 
törənibdir. Müharibələr nəticəsində Osmanlı imperiyası Qara 
dəniz-Qafqaz regionunda öz təsirlərindən, əldə etdiyi 
ərazilərdən məhrum olmuşdur. Məlum olduğu kimi, Avropanın 
slavyan dövlətləri bir neçə müddət Osmanlı imperiyasının 
tabeçiliyində olmuşlar.  

Osmanlı imperiyasına qarşı həm də ispanların, italyanların, 
fransızların və digər avropa xalqlarının da soyuq münasibətləri 
olmuşdur. Birinci Dünya müharibəsi zamanı Osmanlı imperiyasına 
qarşı Rusiya, İngiltərə və Fransa eyni ittifaqda müharibə aparmışdır. 
İngiltərə 1916-cı ilin may ayında Fransa ilə əldə etdiyi razılaşmaya 
görə Osmanlı imperatorluğunun Şərqdəki torpaqlarını Fransa ilə 
bölüşdürməyə başlamışdı. 1918-ci ilin oktyabr ayının 1-də Osmanlı 
ordusu Suriyadan çəkildi. 1920-ci illərdə İordaniyada, Livanda və 
Suriyada müstəqil dövlətlərin yaradılması prosesləri başladı. XIX 
əsrdə-1820-1892-ci illərdə isə Bəhreyn, Küveyt, Qətər və Omman 
İngiltərə protektoratlığında idilər2.  

                                                 
1 Ertan EFEGİL. Türk-rus ilişkileri: bölgesel işbirligi ve ya stratejik kazanç? 
21.YÜZYILDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI. 2.Baskı, Ankara, Ocak 2004. 
Nobel yayın dağıtın. Editör: İdris Bal. ss. 343-364, səh. 349-350. 
2 Tayyar Arı. Geçmişten Günümüze Türkiye’nin orta doğu politikasının 
analizi ve ilişkileri belirleyen dinamikler. 21.YÜZYILDA TÜRK DIŞ 
POLİTİKASI. 2.Baskı, Ankara, Ocak 2004. Nobel yayın dağıtın. Editör: 
İdris Bal. ss.667-699., səh.669-670.  
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Buradan görünür ki, ingilis dünyası, slavyan dünyası və 
fransızlar türk dünyasının güclü olmasını qəbul edə 
bilməmişlər. Hər vasitə ilə türk dünyasını parçalamağa 
çalışmışlar. Avropada yunanlar və italyanlar da türk dünyasına 
qarşı olmuşlar. Yunanlarla türklər və italyanlarla türklər 
arasında müharibələr olubdur. Yunanıstan azadlıq uğrunda 
müharibə aparıbdır və Osmanlı imperiyasından müstəqillik 
qazanıbdır. 

Rusiya qərbi slavyan dövlətlərinə (burada Şərqi Avropa nəzərdə 
tutulur) hər zaman Osmanlı imperiyasından ayrılmq üçün kömək 
etmişdir. Fransızlar da türklərin Avropada nüfuzunun artmasından 
ehtiyatlanmışdır və buna qarşı çıxmışlar. Soyuq müharibə dövründə 
bir çox slavyan ölkələrində Türkiyə türklərinin bu ölkələrdən 
təmizlənməsi siyasəti həyata keçibdir. Məsələn, 1984-cü ildə 
Bolqarıstanda Jivkov hakimiyyəti təqribən bir milyonluq türkkökənli 
müsəlman əhalsinə assimilyasiya siyasəti tətbiq etdi. 1989-cu ildə isə 
həmin adamlar ölkədən xaric olmaq məcburiyyəti il ə üzləşdilər. 
1989-cu ildə Türkiyə hökuməti Bolqarıstanla sərhədləri açdı və viza 
rejimini ləğv etdi1.  

Hal-hazırda da Fransanın Türkiyəyə qarşı tarixi soyuq 
siyasəti davam etməkdədir. Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil 
olmasını əngəlləyən dövlətlərdən birincisi elə Fransadır. Bu, 
ona görədir ki, Fransa özü Afrika müsəlmanlarının 
miqrasiyasından əziyyət çəkir. “Müs əlmansız Avropa” 
mədəni-iqtisadi və siyasi birliyini yaratmaq başlıca məqsəddir. 
Digər tərəfdən də Türkiyənin Avropa İttifaqına daxil olması bu 
dövlətin Aralıq dənizi regionu üçün böyük bir qüvvəyə 
çevrilməsinə gətirib çıxara bilər ki, bu da nəticədə Fransanın 
region siyasətinə zərbə olar. Digər tərəfdən də Türkiyənın 
quruma daxil olması Fransanın və Almaniyanın ingilislərlə  
 
 

                                                 
1 Nevin Yurdsever ATEŞ. Cumhuriyet dönemi türk dış politikası ve hükümet 
programları. 21.YÜZYILDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI. 2.Baskı, Ankara, 
Ocak 2004. Nobel yayın dağıtın. Editör: İdris Bal. ss.31-56, səh. 50. 
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slavyanlar arasındakı geosiyasi mövqeyini zəifl ədə bilər ki, bu 
da Fransanın əleyhinə olan bir siyasətdir. Fransa özünə 
alternativ bir qüvvənin yaranmasının əleyhinədir. Digər 
tərəfdən də Türkiyənin quruma daxil olması ilə Avropaya türk 
miqrasiyası güclənər ki, bu da Türkiyənin Avropada nüfuzunun 
artmasına gətirib çıxara bilər. Digər bir məqamı da qeyd etmək 
lazımdır ki, Türkiyə öz cəmiyyəti, etnosiyasi vəziyyəti 
baxımından Qərbi Avropa üçün tam uyğun deyil. Türkiyənin 
inteqrasiya xarakteri kəsb edən uyğunluq vəziyyəti yalnız 
regiondadır, Qafqaz və Mərkəzi Asiyadadır, Orta və Yaxın 
Şərqdədir və bir qədər də Şərqi Avropadadır. Bu baxımdan da 
Türkiyə öz iqtisadi, siyasi və mədəni müttəfiqini Qərbdə yox, 
regionda və şimalda, şimal-qərbdə axtarmalıdır. “Türkün 
göbəyi Asiyada kəsilibdir”  fikri tamamilə düzdür və buna 
görə də Türk özünü uyğunluq prinsipinə görə gələcəkdə daha 
çox Asiyada təsdiq etmiş olar.  

Türkiyə Birinci Dünya müharibəsindən sonra öz geosiyasi 
vəziyyətinə görə ehtiyatlı davranmağa məcbur olmuşdur. 
Osmanlı imperiyasının parçalanmasından sonra tamamilə 
zəifl əmiş və ingilis, fransız və rusların gücü qarşısında tab 
gətirə bilməyən türklər öz kiçik dövlətlərini əllərində saxlaya 
bildilər. Türkiyə gələcəyə doğru inkişaf yolunda dövlət 
quruluşunda 1923-cü ildən etibarən demokratik respublika 
dəyərlərini qəbul etdi. Türkiyənin dövlət səviyyəsində 
Avropaya inteqrasiya prosesləri gücləndi. Türkiyə 24 iyul 
1923-cü il tarixində imzalanmış Lozanna müqaviləsi ilə 
müstəqilliyini v ə ərazi bütövlüyünü hüquqi olaraq bütün 
dünyaya tanıtmışdı.1  
İkinci Dünya müharibəsi zamanı Türkiyənin müharibəyə 

qoşulmaması ən düzgün və düşünülmüş siyasət idi. Əgər 
müharibəyə qoşulsaydı Türkiyə dövləti ingilis və slavyan 

                                                 
1 Nevin Yurdsever ATEŞ. Cumhuriyet dönemi türk dış politikası ve hükümet 
programları. 21.YÜZYILDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI. 2.Baskı, Ankara, 
Ocak 2004. Nobel yayın dağıtın. Editör: İdris Bal. ss.31-56, səh. 33.  
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dünyaları tərəfindən iki və ya bir neçə hissəyə parçalana 
bilərdi. Bu baxımdan da Türkiyə Qərb ilə SSRİ arasında tarazlı 
siyasəti reallaşdırmağı üstün tutdu. Belə ki, Türkiyə 1925-ci ildə 
SSRİ ilə “Dostluq və hücum etməmək” haqqında Pakt imzaladı və 
SSRİ ilə münasibətlərini normallaşdırdı 1 . Belə bir fikir var ki, 
“soyuq müharibə”nin başlanması əslində 1939-cu ildən Türkiyəyə 
görə olubdur. 1939-cu ildə II Dünya müharibəsi başlayanda Sovetlər 
İttifaqı Türkiyəyə qarşı siyasətini dəyişdirmiş və yenidən Türk 
boğazlarına qarşı iddialar qaldırmışdır. 1939-cu ilin avqustunda 
imzalanan Almaniya-SSRİ müqaviləsindən sonra SSRİ və Almaniya 
Türkiyənin Avropa ilə hər hansısa bir razılaşma əldə edə bilməməsi 
üçün bu dövlətə təzyiqlər göstərməyə başlamışlar. Bu təzyiqlərdən 
qorunmaq üçün Türkiyə İngilis-Fransız-Türk ittifaqını təşkil etdi2. 
SSRİ boğazlar üzərində iddialarını nümayiş etdirirdi. Stalin Yalta 
konfransında boğazlar rejimi ilə bağlı Montryö sazişinin 
dəyişdirilməsini tələb edirdi. Bununla da Türkiyəyə qarşı ərazi 
iddiaları ortaya çıxırdı. 1946-cı ildən sonrakı dövrdə Türkiyə ardıcıl 
olaraq iki super güc arasında bir çəkişmə və təsir dairəsinin mövcud 
olduğu dövlətə çevrildi3.  

İtaliyada faşist diktaturası rejiminin rəhbəri Mussolininin Asiya, 
Afrika, Aralıq dənizinin şərqinə doğru ərazilərə olan iddiaları, eləcə 
də 1935-ci ildə Liviyanı işğal etməsi Türkiyəni Fransa və İngiltərəyə 
yaxınlaşmağa məcbur etdi. Boğazlarla bağlı imzalanmış Montryö 
sazişinin şərtlərini və Türkiyənin hüquqlarını Türkiyə 1936-cı ilin 

                                                 
1 Nevin Yurdsever ATEŞ. Cumhuriyet dönemi türk dış politikası ve hükümet 
programları. 21.YÜZYILDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI. 2.Baskı, Ankara, 
Ocak 2004. Nobel yayın dağıtın. Editör: İdris Bal. ss.31-56, səh. 35.  
2 Abdulkadir BAHARÇİÇEK. Soğuk savaş’ın sona ermesinin türk dış 
politikası üzerindeki etkileri.21.YÜZYILDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI. 
2.Baskı, Ankara, Ocak 2004. Nobel yayın dağıtın. Editör: İdris Bal. ss.55-
74., səh.61.  
3 Abdulkadir BAHARÇİÇEK. Soğuk savaş’ın sona ermesinin türk dış 
politikası üzerindeki etkileri.21.YÜZYILDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI. 
2.Baskı, Ankara, Ocak 2004. Nobel yayın dağıtın. Editör: İdris Bal. ss.55-
74., səh.64. 
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iyul ayında Lozanna müqaviləsinin tərəfdarı olan dövlətlərə qəbul 
etdirdi1.  

Hal-hazırda türk dünyasının bir çox xalqları müstəqil 
dövlətə malik olsalar da, türklərin bəzi qismi çinlilərin, 
farsların və rusların tabeçiliyindədirlər. Türk dünyası həm də 
əlverişli coğrafi mövqeyə malik olsa da, etiraf etmək lazımdır 
ki, hal-hazırda ingilis, slavyan, çinlilər qarşısında iqtisadi və 
hərbi cəhətdən çox zəifdir. Türk dünyasının strateji təyinatlı 
qlobal müdafiə olunan gücə malik dövləti mövcud deyildir. 
Türkiyənin özü dünya gücü yox, yalnız regionda müəyyən 
təsirləri olan regional gücə malik olan dövlətdir.  

Türk dünyası SSRİ-nin dağılması ilə müəyyən iqtisadi və 
siyasi üstünlüklər əldə etdi. Sovet imperiyasının çökməsi 
nəticəsində yeni müstəqil türk dövlətlərinin yaranması ilə 
yanaşı, bu vəziyyət Türkiyə üçün yeni və böyük bir məkanı 
əhatə edən iqtisadi bazarın əldə olunmasına şərait yaratdı. Bu 
zamana qədər Türkiyə üçün Türk dünyasına inteqrasiya bir 
xəyal kimi görünürdü.2 Türkiyə türk dünyasında öz maraqlarını 
müstəqil türkdilli xalqların respublikalarından istifadə etməklə 
reallaşdırmağa başladı. Bu dövlətlərlə beynəlxalq hüquq 
çərçivəsində əməkdaşlıq etməyin özü elə Türkiyənin türk 
dünyası üzrə strategiyasının formalaşması istiqamətlərinə 
çevrildi. Müvafiq subyektlər Türkiyənin maraqlarını 
şəbəkələndirən ünsürlər, elementlər və mərkəzlər rolunu 
oynadılar. İngilis dünyası SSRİ-ninin dağılması siyasətinə 
dəstək olmaqla türk dünyasının slavyan dünyasının 
tabeçiliyində olan bir çox qurumların dövlət yaratmaqlarına və 
müstəqil olmalarına imkan verdi. Lakin buna baxmayaraq 

                                                 
1 Nevin Yurdsever ATEŞ. Cumhuriyet dönemi türk dış politikası ve hükümet 
programları. 21.YÜZYILDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI. 2.Baskı, Ankara, 
Ocak 2004. Nobel yayın dağıtın. Editör: İdris Bal. ss.31-56, səh. 34-35.  
2 Abdulkadir BAHARÇİÇEK. Soğuk savaş’ın sona ermesinin türk dış 
politikası üzerindeki etkileri.21.YÜZYILDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI. 
2.Baskı, Ankara, Ocak 2004. Nobel yayın dağıtın. Editör: İdris Bal. ss.55-
74., səh.73.  
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ingilis dünyası türk dünyasının güclü formada bütövlüyünü 
qəbul etmir. İngilis dünyası farslar, çinlilər və slavyanlara hələ 
də türk dünyasının birləşməsinə imkan verməyən bir qüvvə 
kimi baxır. Açığı etiraf etmək lazımıdr ki, ingilis dünyası 
İranda təsirlər qazanarsa, ehtimal ki, türk dünyasının birləşməsi 
naminə burada yaşayan azəri türklərinin (cənub azərilərinin) 
şimalla birləşməsinə imkan verməzlər.  

(Qeyd: Avrasiyanın (Avrasiya dünyanın əsas ağırlıq 
mərkəzidir. Dünya siyasətini nüvə olaraq bu qitə dövr etdirir) 
çoxpalitralı geosiyasəti elə formalaşıb ki, burada dünyalar 
mərkəzlər qarşı-qarşıyadır və rəqabətdən, radikal 
mübarizədən, konfrontasiyalardan bir dünya tam şəkildə 
inkişaf etmiş formada ortaya çıxa bilmir. Düzdür, 
konfrontasiyalardan həm də inkişaf meydana gəlir. Lakin 
məkanda olan ünsürlər arasında olduqca böyük uyğunsuzluq 
vardır.  

Hesab etmək olar ki, gələcəkdə Rusiyanın güclənməsi 
gözləntiləri Avrasiyanın şimal hissəsinin və mərkəzinin onun 
ətrafına toparlanmasını yarada biləcəkdir. Bundan da vahid 
mərkəzlər ətrafında geosiyasi şəbəkələr meydana gələ 
biləcəkdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Avrasiya materikində 
ABŞ kimi iki super mərkəzin formalaşması gözlənilir: 
onlardan biri Rusiya başda olmaqla Türk-slavyan dünyaları 
ittifaqıdır; digəri isə Cənub-Şərqi Asiyanı özündə birləşdirən 
Çindir. Avropa İttifaqına gəldikdə isə, hesab etmək olar ki, bu 
qurum mövcud əsaslarla, indiki formada uzun müddət tab 
gətirə bilməyəcəkdir. Rusiya və Çin kimi gücə malik ola 
bilməyəcəkdir).  

Slavyan dünyası da eyni mövqedədir. Bir məsələni də 
xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, slavyan dünyasına Çinin 
dağılması sərf etmir. Çünki bu prosesin həyata keçməsi ilə yeni 
bir türk dövlətinin əmələ gəlməsi prosesi baş verə bilər ki, bu 
amil də slavyan dünyasına sərf etməz. Ona görə də Türk 
dünyasına qarşı farsların, çinlilərin, slavyan və ingilis 
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dünyasının müəyyən rəqabət məsələlərində vahid mövqeləri 
mövcuddur. Ruslar və Çinlilər əsasən türklərə mövcud 
zamanda bir vasitə və bazar məkanı kimi baxırlar.  

Hal-hazırda türk dünyasının rəhbəri olan Türkiyə siyasi 
baxımdan ingilis dünyasının tərəfindədir. Bunun da başlıca 
səbəbi türk dünyasının parçalanmış vəziyyətdə olması və 
zəifliyidir. İngilis dünyası Türkiyədən slavyan dünyasına qarşı 
istifadə etməyə çalışır. Hətta, güman etmək olar ki, bu 
məqsədlə yaxın gələcəkdə Türkiyənin Avropaya daha da 
yaxınlaşması siyasətini ingilis dünyası həyata keçirməyə cəhd 
göstərəcəkdir. Türkiyəyə qarşı Avropada iki istiqamətli siyasət 
mövcuddur: biri odur ki, Türkiyəni Avropaya tam yaxın 
buraxmamaq, digər isə odur ki, Türkiyəni Rusiya və islam 
amilinə, eyni zamanda Şərq məsələsinə görə Avropadan çox 
uzaqlaşdırmamaq. Birinci məsələdə Almaniya və Fransa 
Avropanı Türkiyəsiz görmək istəyirlər. Ən əsaslarından biri də 
odur ki, Almaniya və Fransa ingilis dünyası ilə slavyan dünyası 
arasında Türkiyəsiz vasitəçi olmaq istəyirlər. Bu baxımdan da 
Türkiyənin Avropa ilə münasibətləri önünə “dəmir torlar” 
çəkirlər.  İkinci istiqamətli siyasətin tərkibi olaraq, Türkiyə 
1995-ci ildə Avropa Birliyi içərisində gömrük birliyinə daxil 
edilibdir. Eləcə də NATO-nun üzvüdür. Ona görə ki, Türkiyəni 
aralıq siyasi gərginlikdə saxlamaq başlıca məqsəddir. Türkiyə 
də bu siyasəti dərk edir və Qərbin ona qarşı olan soyuq 
münasibətlərinə görə son zamanlarda islam aləminə və 
Rusiyaya doğru meyil göstərir.  

(Qeyd: belə də hesab etmək olar ki, AB Ş-ın Türkiy əyə 
qarşı iki istqamətli siyasəti vardır: AB Ş bir t ərəfdən 
Türkiy əni Avropa qapıları önündə saxlayır ki, onu 
Avropaya lazımi anda daxil edərək, Avropaya təzyiq 
vasitəsinə çevirsin, digər t ərəfdən də, belə vəziyyətdə ona 
görə saxlayır ki, Türkiy ə Avropaya yarımçıq inteqrasiya 
vəziyyətində qalaraq, Rusiya tərəfə yönələ bilməsin. Onu 
da nəzərə almaq lazımdır ki, Türkiy ə gücləndikcə, ona 
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məxsus formalaşdırılan siyasətdən istifadə edərək, Atlantik 
regionun təhlükəsizlik sisteminin sərhəddi olduğundan, bu 
sistemdən qaçmaq və müstəqil regional sistem yaratmaq 
istəyir. Türkiy ənin aralıq geosiyasi mövqeyi bu dövlətə 
Avro-Asiya məkanında güclü taktikalardan istifadə edərək 
siyasi manevrlər etmək imkanları verir).  Çox güman ki, XXI 
əsrin ikinci yarısında ABŞ Avropanı məcbur edə biləcəkdir ki, 
Türkiyəni də öz sıralarına qatsın. Buna Rusiyanın güclənməsi 
və Türkiyənin bu mərkəzə meyil etməsi səbəb ola biləcəkdir. 
ABŞ ehtiyat ucbatından Türkiyə üzərində qəti dayanacaqdır. 
Lakin bu dövlətin Avropa İttifaqına üzv daxil oluna bilməsi isə 
Almaniya və Fransanın geosiyasi maraqları ucbatından həllini 
tapa bilməyəcəkdir.  

Etiraf etmək lazımdır ki, həm də belə bir ehtimalla çıxış 
etmək olar ki, əgər ingilis dünyası slavyan dünyasını, xüsusilə 
onun rəhbəri olan Rusiyanı çökdürərsə, Türkiyə ingilis dünyası 
tərəfindən tamamilə zəifl ədilə və parçalana bilər. Çünki 
slavyan dünyasının çökməsi ilə türk dünyasının güclənməsi ola 
bilər ki, nəticədə ingilis dünyasının uzun müddətli strateji 
maraqlarına uyğun gəlməsin.  
İngilis dünyası və Rusiya Türkiyəni təzyiq altında 

saxlamaq üçün kürd terrorçularından istifadə edirlər. Onlar bu 
terror qruplarını gizli şəkildə dəsətkləyirlər. Kürd amilindən 
həm də ərəb dünyasına qarşı (İraqda, Suriyada) istifadə olunur.  

 
 
Avropa-mövcud dünya düzənində 
  
Avropada siyasi düzən həm sadə, həm də mürəkkəb 

məzmuna malikdir. Sadədir,  ona görə ki, burada xalqlar 
arasında müəyyən qədər birlik vardır və xalqların birləşməsi 
maraqlarının təmin edilməsi zərurəti ümumavropa 
mənafeyindən meydana gəlir. Mövcud zamanda xalqlar 
arasında olan münasibətlər liberal əsaslarla tənzimlənir. 
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Avropa İttifaqının xalqları artıq öz dövlətlərinə güc tətbiq etmə 
aparatı kimi yox, sadəcə olaraq bir tənzimedici vasitə kimi 
baxırlar. Sadəlik həm də ondan ibarətdir ki, burada xalqlar 
arasında olan münasibətləri tənzim etmək, onları bir araya 
toplamaq üçün Avropa İttifaqı, NATO, ATƏT, Avropa Şurası 
və digər regional təşkilatlar vardır. Xalqların mənsub olduqları 
dövlətlər arasında bütün münasibətlər demək olar ki, ittifaqlar, 
birlikl ər və digər təşkilatlar çərçivəsində ixtisaslaşdırılmış 
formada həyata keçirilir. Mür əkkəbdir,  o baxımdan ki, 
Avropa özü çoxlu sayda xalqlardan ibarət olan bir regiondur və 
indiki dövrə qədər tarixin çox acı nəticələrini yaşamışdır. 
Müəyyən zamanda baş verən köklü dəyişiklikl ərdən sonra 
mövcud siyasi vəziyyətə sahib olmuşdur. Mürəkkəbdir, həm də 
ona görə ki, XXI əsrdə bir ittifaqda cəmləşən dövlətlər arasında 
inkişaf uyğunsuzluğu vardır. Mürəkkəbdir, həm də ona görə ki, 
dövlətlər üzərində əlavə bir dövlətə bənzər qurum olan Avropa 
İttifaqı mövcuddur. Dövlətlərin daxili və xarici siyasətlərində 
bu müstəqil qurumun nəzarəti vardır. Ola bilər ki, liberal 
Avropa cəmiyyətləri bu qurumu öz sərbəst hərəkətlərini 
məhdudlaşdıran qurum kimi qəbul etsinlər.  

Avropa regionunda pilləli siyasi quruluş mövcuddur. 
Regionun dövlətləri demək olar ki, bir dövlət yaradaraq, bu 
dövlətdə birləşiblər. Avropa dövlətləri çalışırlar ki, həm fərdi, 
həm də ümumi əsaslarla siyasət həyata keçirsinlər. Bu da təbii 
bir çətinliyi yaradır və koordinasiya məsələlərində tarazlığı və 
qeyri-tarazlılğı, harmoniya və disharmoniyanı üzə çıxarır.  

Avropa regionu hal-hazırda rəngarəng siyasi mühitə 
malikdir. Avropa xalqları (böyük xalqlar mərkəz olmaqla-
birləşdirici element olmaqla) rəngarənglikdən ibarət bir vahid 
iqtisadi, siyasi, mədəni sistem yaradıblar. Avropa Birliyi 
(Avropa İttifaqı) ona daxil olan Avropa ölkələri üzərində əlavə 
bir quruma çevrilib. Avropa İttifaqı Avropa dövlətlərinin bütün 
təsərrüfat sistemlərini bir-birinə uyğunlaşdırma siyasətini 
həyata keçirir və buradan da qurumun geniş tənzimləmə 
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funksiyası meydana gəlir. Hal-hazırda Avropa məkanında 
siyasi nizam alt (dövlətlərin özləri) və üst (Avropa İttifaqı) 
təbəqələr vasitəsilə həyata keçirilir. Avropa ölkələri öz xarici 
siyasətlərini də koordinasiya edirlər və bu məqsədlə Avropa 
Birliyinin müvafiq qurumu (Xarici İşlər Komissarlığı) fəaliyyət 
göstərir. Avropa Birliyi öz quruluş və fəaliyyət məzmunu 
baxımından dövlətlər üzərində yeni formalı bir dövlət 
deməkdir. Bu quruluş formasına görə Birliyin f əaliyyəti region 
ölkələrinin müstəqillikl ərini məhdudlaşdırır. Birliyin özündə 
dövlət idarəetmə strukturlarına uyğun strukturlar vardır və bu 
strukturlar dövlətlərin strukturları ilə əlaqəli olaraq öz işlərini 
qururlar.  

Bununla yanaşı, hesab etmək olar ki, Avropa İttifaqı Birliyə 
daxil olan ölkələr üzərində Almaniya, B.Britaniya və Fransa 
nəzarətini yaradır. (Qeyd: nəzarət həm də qarşılıqlıdır. 
Ümumiyyətlə, bağlılıq sistemi mərkəzi gücləri ətraf güclərə, 
ətraf gücləri də mərkəzi güclərə bağlayır və buradan da 
qarşılıqlı nəzarət qaydaları meydana gəlir).  Bu regionda əsas 
güc mərkəzi kimi regionun böyük iqtisadiyyatını əlində 
cəmləşdirən Almaniya siyasi və iqtisadi şəbəkələr yaratmışıdr. 
Bir aspektdən yanaşaraq hesab etmək olar ki, Avropa İttifaqı 
başlıca olaraq Avropada alman (güclü inkişaf etmiş xalqın) 
nüfuzunu saxlamağa xidmət edir. Onu da qeyd etmək lazımdır 
ki, Avropa üzərində (B. Britaniyanı çıxmaq şərtilə) yeni və 
mədəni bir alman imperiyası yaradılıb. Liberal əsaslarla 
idarəçilik və bundan da ümumnəzarət forması meydana 
gəlibdir. Məlumdur ki, hal-hazırda Almaniya (bir çox hallarda 
Fransa ilə birlikdə) öz iqtisadiyyatını regiondakı təsir 
dairələrinin genişlənməsinə istiqamətləndirib. Avropa 
valyutasına nəzarət və avropa valyutasında böyük çəki 
almanlara məxsusdur. Bu da Almaniyanı regionun iqtisadi 
sistemində böyük nüfuza malik olan bir mərkəzə çeviribdir. 
Ölkə Avropa İttifaqı iqtisadiyyatının mərkəzi lokomotivi hesab 
edilir. İqtisadiyyatı hərəkətə gətirən vasitə olan pul daha çox 
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Almaniyanın əlindədir. Alman sənayesi də öz üstünlüyünü 
qoruyub saxlamaqdadır. Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək 
lazımdır ki, almanmərk əzli Avropa İttifaqı  elə Avropa 
üzərində yeni almançılığın yaranmasına gətirib çıxarıbdır. 
(Tarixdə III Reyxin regionda müharibələr yolu ilə əldə edə 
bilmədiyini indi Almaniya liberal əsaslarla, yeni forma və 
məzmunda qazanıbdır).  

 Demək olar ki, mərkəzi, şərqi və cənubi Avropada alman-
fransız təsirləri formalaşıbdır. Zbiqnev Bjezinski Almaniya və 
Fransanın geosiyasi təsir dairələrinin xəritələrini cızır. Onun 
fikrincə, Almaniyanın təsir zonaları əsasən Mərkəzi Avropanın 
ərazisidir. Bura hətta Fransa və Rusiya da aid olunur. Bu, 
Fransanın da mərkəzi Avropada maraqlarının mövcudluğunu 
göstərir. Afrikanın şimal-qərbini, Avropanın Aralıq dəniz 
dövlətlərini də Fransanın geosiyasi təsir zonasının tərkibində 
görür. Avropa iki böyük güc mərkəzinin-Almaniya və 
Fransanın maraq zonaları üst-üstə düşür. Müəllifin regionda 
Almaniya və Fransanın geosiyasi maraqları dairəsini əks 
etdirən xəritəsinə görə, Avropanın özündə Almaniya Fransa ilə 
birləşmiş məkanlar üzrə maraq nümayiş etdirirlər.1  

Avropa İttifaqı başlıca olaraq regionda nizamlama 
(siyasəti istiqamətləndirmə və subyektlərin strukturlarını 
koordinasiya etmə) həyata keçirən baş quruma çevrilib. Bu 
qurum koordinasiya və nəzarət, bu baxımdan yayılma 
(iqtisadiyyatın və ticarətin şərti bərabərlikl ə məkanlarda 
subyektlər arasında yayılması) funksiyanı yerinə yetirir. Bu 
funksiyanı yerinə yetirməklə Avropa İttifaqı dövlətlər arasında 
həm də ümumliberal münasibətlərin əsaslarını müəyyən 
edibdir. Bu gün Avropa qarşısında duran başlıca məqsəd 
ümumregionun birlikdə inkişafını təmin etmək və birgə gücü 

                                                 
1 Бжезинский З. Б 58 Великая шахматная доска. Господство Америки и 
его геостратегические императивы.- М.: Междунар. Отношения, 2002.-
256 с., səh.82.  
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artırmaq və birgə müdafiə olunmaqdan və bunlardan irəli 
gələrək birgə qaydada sosial rifahı təmin etməkdən ibarətdir. 
Qurumun qlobal məqsədi Avropa regionun siyasi-mədəni 
mövcudluğunu qoruyub saxlamaq və artan cədvəllər üzrə 
inkişafını təmin etməkdən ibarətdir. Müvafiq formalı siyasət 
həm yaylı münasibətlərin mövcudluğunu və ölkələr üzərində 
ümumavropa nəzarətini (hamının-hamıya qarşı nəzarətini)  
meydana gətirib, həm də ölkələri iqtisadi, siyasi, elmi və digər 
sahələr üzrə bir-birinə bağlayıbdır. Bu birləşmə sayəsində 
ümumi sərvətlərdən birgə şəkildə istifadə etmək məsələləri 
ortaya çıxıbdır. Avropa İttifaqı çərçivəsində Birlik ölkələrinin 
xarici siyasət istiqamətləri arasında koordinasiya məsələləri 
meydana gəlibdir və xarici siyasət istiqamətləri arasında 
uyğunluqlar və uzlaşmalar formalaşıbdır. Birlik çərçivəsində 
ölkələrin xarici siyasətləri qurumun özünün daxili siyasətinə 
çevrilibdir. Çünki qurum başlıca olaraq dövlətlərin həm də 
daxili siyasətlərini istiqamətləndirir. (Qeyd: Avropa İttifaqının 
daxili və xarici siyasəti əsasən ona üzv olan ölkələrin daxili 
siyasətlərini və xarici siyasətlərini t ənzim etməkdən, bu 
baxımdan koordinasiya etməkdən ibarətdir. Yəni ittifaqın bir 
qurum kimi daxili fəaliyyətinin məqsədi həm də ona üzv olan 
ölkələrin xarici siyasətlərini əlaqələndirməkdən ibarətdir. Bu, 
ona görədir ki, dövlətlər birl əşib bir ittifaq yaradıblar. 
Özlərinin bütün strukturlarını əlaqəli şəkildə təşkil ediblər. 
Dövlətlər arasında olan əlaqələr (xarici siyasət fəaliyyəti) elə 
qurumun daxili siyasətidir. İttifaqa üzv olan ölkələrin xarici 
siyasətləri həm də Avropa İttifaqının xarici siyasətidir. Üzv 
ölkələrin f ərdi qaydada daxili siyasətləri qurumun daxili 
siyasətidir. Avropa regionunun dövlətləri məhz belə 
mürəkkəb əsaslarla, hərtərəfli qaydada, müxtəlif 
istiqamətlərlə bir-birin ə bağlanıblar) .  Bunun sayəsində 
ölkələrin ümumilikdə cəmi potensialı formalaşır və 
potensialdan da hər bir dövlət faydalanmağa çalışır. 
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Avropa İttifaqının mövcudluğunun və fəaliyyətinin ona üzv 
olan ölkələrin fərdi və region maraqlarının təminatı 
baxımından aşağıdakı müsbət cəhətlərini qeyd etmək olar: 

-İttifaq region dövlətləri arasında birliyi yaratmaqla 
ümumavropa iqtisadiyyatı sistemini formalaşdırır ki, bu da 
nəticədə hər bir köklü problemə ittifaq tərəfindən yanaşmanı 
zəruri edir. Bir ölkədə olan köklü problemin həllində qlobal 
iştirak edir; 

-İttifaq ümumsistemə uyğunlaşdırma prinsipi ilə yanaşır ki, 
bu da nəticədə ümumi potensialın şərti tarazlıqla subyektlər 
arasında paylaşdırılması məsələsini ortaya atır. Yəni Avropa 
sərvətləri ümumi iqtisadi sistemin fəaliyyətinə görə məkana 
tarazlı qaydada yayılır; 

-İttifaq həm mərkəzi güclərin, həm də ətraf güclərin 
potensiallarını artırır, belə ki, mərkəzi güclər öz sərmayələrini 
ətraf güclərə yönəldirlər, bununla da ətraf güclərin 
iqtisadiyyatlarına təsir imkanları qazanırlar, digər tərəfdən də 
ətraf güclər böyük dövlətlərin potensiallarından, 
sərmayələrindən istifadə imkanları əldə edirlər. Böyük güc 
subyektlərinin iqtisadi imkanları zəif güc subyektlərinin 
iqtisadiyyatları üçün təkanverici funksiyanı daşıyır. Bununla 
bərabər, böyük iqtisadiyyat kiçik iqtisadiyyatı stimullaşdırır; 

-hamı üçün münasib və sərfəli olan ümumi qanunlarla-
qaydalarala tənzimlənən ümumavropa bazarı vardır ki, bundan 
da böyük dövlətlər öz istehsal məhsulları üçün geniş realizə 
məkanı əldə edirlər, digər tərəfdən də kiçik dövlətlərin 
məhsulları üçün realizə məkanları əldə olunur. İttifaq 
çərçivəsində geniş ticarət məkanları mövcuddur ki, ticarət 
məhsullarının böyük trayektoriyaları yaranır; 

-elmi-texnoloji vasitələrin istehsalata tətbiqində də geniş 
yayılma prinsipləri öz əksini tapır ki, bundan da böyük və kiçik 
dövlətlər öz miqyaslarına və güclərinə, həm də tələblərinə görə 
faydalanırlar. Böyük dövlətlərin elmi-texniki avadanlıqları 
üçün böyük obyektlər meydana gəlir, kiçik dövlətlər də bu 
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avadanlıqlar şəbəkələrindən faydalana bilirlər. Yəni elm və 
texnika məkanlar üzrə geniş yayılır və ondan istifadə məsələsi 
də ümumi bir prinsipə çevrilir; 

-işçilərin əmək haqları məsələsində də ümumi məkan üzrə 
nisbi bərabərlik meydana gəlir ki, bu da dövlətlərin 
vətəndaşları üçün ümumi bərabərlik prinsiplərinin ortaya 
çıxmasında yardımçı olur; 

-İttifaq çərçivəsində birgə sosial proqramlar həyata keçirilir 
ki, həmin proqramların icrası məsələləri də insanlar arasında 
şərti bərabərlik prinsiplərinin mövcudluğu məsələsini ortaya 
çıxarır; 

-İttifaq ölkələrinin xarici siyasətləri arasında uyğunluq 
yaranır və hər bir dövlət öz xarici siyasətini ittifaqın digər 
dövlətinin xarici siyasəti il ə uzlaşdırılmış şəkildə həyata keçirir 
ki, nəticədə asılı əsaslı xarici siyasət istiqamətləri meydana 
gəlir. Bu da özlüyündə regionun vahid xarici siyasətinin olması 
məsələsini ortaya qoyur. Avropa regionun ümumxarici siyasət 
güclərini birləşdirdiyindən, dövlətlərin də müdafiə imkanları 
artır. Bir dövləti lazımi anda digər dövlətlər müdafiə edirlər. 
Asılılıq sistemi ilə əlaqədar belə qənaətə gəlmək olar ki, bir 
dövlət istəsə də belə öz xarici siyasətində təcavüzə əl ata 
bilməz. Burada “bir dövl ət ittifaq üçün, ittifaq da bir dövl ət 
üçün”  prinsipi əsas götürülür; 

-İttifaqın mövcudluğu baza etibarilə dövlətlərin daxili 
siyasətlərinə də bu və ya da digər formada müdaxiləni (yumşaq 
qarışmanı) ortaya çıxarır ki, hər bir dövlət universal prinsiplərə 
əsasən insan hüquqlarının qorunması məsələsini əldə rəhbər 
tutur. Avropa İttifaqı regionda insan hüquqlarına hörmət 
edilməsi və hüquqların təmin edilməsi siyasətini dəstəkləyir və 
hər bir dövlət də bu hüquqlara əməl etməyi özünə borc bilir. 
Dövlətlər arasında ittifaq əsasən həmin dövlətlərin daxili 
siyasətlərində də ümumittifaq siyasətinin tətbiqi məsələsini 
ortaya qoyur; 
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-dövlətlər arasında ittifaqın mövcudluğu ona gətirib çıxarır 
ki, ittifaqın ümum strukturunu təşkil edən dövlətlər ittifaq üçün 
mərkəzləşmiş siyasətin reallaşmasını təmin etsinlər. Eyni 
zamanda İttifaq başlıca olaraq regiona və resurslara özünün bir 
dövlətinin tərkib kompoenetləri kimi baxır və siyasətini 
koordinasiya edərək, həmin məkanda yayır. Buradan da 
dövlətlərin ümumi problemlərə birgə yanaşmaq məsələləri 
ortaya çıxır. Bu kimi hallar müsbət hallardır və ittifaqın 
tənzimləmə funksiyasının genişliyi onun ayrı-ayrı 
subyektlərinin fəaliyyətinin istiqamətləndirilməsinə gətirib 
çıxarır. Ayrı-ayrı subyektlər Avropa İttifaqının ümumi 
potensialını artırırlar və bu vahid potensialdan da yararlanırlar.  

Sadalanan amillərlə yanaşı, hesab etmək olar Avropa 
İttifaqının mövcudluğunun mənfi tərəfləri də vardır. Bu mənfi 
cəhətlərin  aşağıdakılardan ibarət olması qənaətinə gəlmək 
olar: 

-ilk növbədə hesab etmək olar ki, ittifaqda iştirak etməklə 
dövlətlərin müstəqillikl ərinin genişliyi məsələsi bir qədər 
məhdudlaşır. Fərdi qaydada həyata keçən xarici siyasətdə 
ümumavropaçılıq əsas götürülür. Çünki dövlətlər əsasən 
Avropa regionu amilindən çıxış etməyə məcbur olurlar. Bir 
dövlətin siyasəti Avropa İttifaqının digər dövlətinin xarici 
siyasəti il ə yüksək dərəcədə uyğunlaşdırılmalı olur. 
Uyğunlaşdırılma prosesində də çoxlu sayda problemlər ortaya 
çıxır; 

-bu birləşmədən həm də uyğunsuzluq halları meydana gəlir 
ki, bu da iqtisadiyyatın və digər sahələrin tənzimlənməsi 
məsələsində ziddiyyətləri üzə çıxarır. İqtisadiyyatın tarazlı 
inkişafı üçün maneləri ortaya qoyur;  

 -İttifaq regionda güclü dövlətin gücsüzlər üzərində nəzarəti 
amilini meydana gətirir ki, bu da güclü dövlətdən asılı qalmaq 
məsələsini zəruri edir; 
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-İttifaqın güclü dövlətlərinin potensialından kiçik dövlət də 
istifadə edir ki, bu da nəticədə böyük dövlətin iqtisadi və siyasi 
sistemlərinə bir qədər zərbə vurur; 

-İttifaqa olan kənar təsireedici mənfi ünsürlərin nəticələrini 
onun demək olar ki, hər bir dövləti görür ki, bu da nəticədə 
mənfi halları üzərə çıxarır. İttifaqın problemi ilə bir və ya da 
bir neçə dövlət məşğul olur ki, bu da nəticədə ümumməsuliyyət 
məsələsini ortaya qoyur və s. Dövlət və cəmiyyət öz üzərində 
əlavə bir qurumu da nəzarətçi kimi görür. Fərdi cəmiyyətlərə 
nəzarəti həm öz dövləti, həm də ümumavropa həyata keçirir ki, 
bu da özlüyündə pilləli nəzarəti üzərə çıxarır. Bu kimi mənfi 
hallar çoxdur. Lakin ümumilikdə Avropa İttifaqı Avropa 
sakinləri üçün sabit və təhlükəsiz həyatın qarantı kimi çıxış 
edir. 

Avropa İttifaqını mövcud zamanın dünya düzənində 
mükəmməl bir sistem kimi də qəbul etmək düzgün deyil. Belə 
ki, bu qurumda ayrı-ayrı kiçik və böyük xalqlar, eləcə də 
dünyaları olan xalqlar iştirak edirlər. Bu da ittifaqın 
kövrəkliyini meydana gətirir. Bu baxımdan hər an daxildən və 
xaricdən gələn təzyqilər hesabına ittifaq dağılma təhlükəsi ilə 
üzləşə bilər. Dünyaları olan xalqların regionda iştirakı həmin 
xalqların üzərinə kənar olan təzyiqləri ümumavropa üzərinə 
gətirir. Məsələn, Rusiya slavyanların böyük dövlətidir və 
daima onlar üzərində ciddi maraqları nümayiş etdirir. 
Rusiyanın Avropa regionunda həm region maraqları, bundan 
irəli gələrək iqtisadi və siyasi maraqları mövcuddur, həm də 
dini və etnik amillərə söykənən maraqları formalaşıbdır. 
Rusiya Avropa İttifaqının gələcəkdə bütöv bir qurum kimi 
fəaliyyətinin mövcudluğu üçün təhlükəli bir mərkəzdir, belə ki, 
bu dövlət ittifaqda olan slavyanları geri gətirməyə, öz orbitinə 
salmağa can atır. Həmin istəyi və siyasəti ucbatından həm 
Avropa İttifaqının mərkəzi subyektinə, həm də slavyanlara-
qurumun şərq hissəsinə təsirlər göstərir. İttifaqın cənub hissəsi 
isə ərəb-afrikan  problemləri il ə rastlaşır.  
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Digər tərəfdən də qeyd etmək olar ki, ingilislər Avropa 
İttifaqına tam inteqrasiya olunmaq istəmirlər. Avropa 
valyutasından kənarda qalıblar. İngilislər üçün Avropa İttifaqı 
regionun zəif və güclü dövlətlərini bir araya toplamaq və 
onların bir-brilərinə qarşı “əl-qollarını bağlamaqdan” ötrüdür. 
Bir növ Avropa dövlətləri öz xarici siyasətlərini bir-birinə 
bağlayırlar və başlıca olaraq bir mərkəzdən idarə olunurlar. 
Avropa İttifaqının fəaliyyəti həm də Almaniya və Fransa üçün 
də bu və ya digər formada müstəqillikl ərin məhdudlaşdırılması 
deməkdir. Digər tərəfdən də ingilislər Avropa İttifaqına 
Rusiyaya qarşı bir təzyiq qurumu və geosiyasi məkanı kimi 
baxırlar. İngilislər öz üzərlərindən Rusiyanın diqqətini 
yayındırmaq məqsədilə Avropa İttifaqını önə çəkirlər. Avropa 
İttifaqına Rusiyanın təsir məkanı zonası kimi baxmaqla yanaşı, 
onun təsirlərinin qarşısını alan, təsirlərini zərərsizləşdirən bir 
qurum kimi də baxırlar. Avropa İttifaqı başlca olaraq İngilis 
dünyası ilə Rusiya arasında bir neytral zonaya çevrilməkdədir. 
İngilislərin bir ayaqları öz dünyalarındadır, digər ayaqları isə 
Avropa İttifaqındadır. Ona görə də bu İttifaqa onların 
yanaşmaları ikili xüsusiyyətlərə malikdir. İngilislər əsasən bu 
quruma ona görə nəzarət edirlər ki, qurumun mərkəzi güclərinə 
nəzarət etsinlər, həm də qurumun özünün xarici siyasətinə və 
ümumilikdə fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirsinlər. 
B.Britaniyanın özü Avropa İttifaqının üzvü olmasına 
baxmayaraq, belə hesab etmək olar ki, əgər bu qurum 
(almanlar və fransızlar) ingilis dünyasının əleyhinə davamlı 
olaraq çıxış edərsə, ingilis dünyası həmin anda ittifaqı 
dağıtmağa çalışar. İngilis siyasəti ona görə bu xarakterdədir ki, 
son üç yüz ildə ingilislər dünya siyasətinə rəhbərliyi həyata 
keçirirlər. Onların beynəlxalq siyasətdə birinci gücə malik 
olmaq statusları vardır. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, 
ittifaqın yaradılması əslində İkinci Dünya müharibəsindən 
sonrakı dövrdə bölünmüş vəziyyətdə qalmış Avropanın iqtisadi 
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və mədəni baxımdan, həm də siyasi nöqteyi-nəzərdən 
birləşmək məcburiyyəti idi.  

(Qeyd: İkinici Dünya müharibəsinin gedişində Hitler 
Almaniyası üzərində qələbəyə yaxınlaşan Müttəfiqlərdən biri 
olan B.Britaniyanın baş naziri Ü.Çörçill 1944-cü ildə 
Moskvaya səfər edir. O, Stalinlə görüşür və Avropa ilə bağlı 
sənəd imzalayır. Bu sənəddən Stalin razı qalır. Bolqarıstan, 
Macarıstan, Rumıniya faizlər üzrə bölünür və bu dövlətlərdə 
SSRİ-nin payı daha çox olur. Polşa məsələsi isə açıq qalır. 
Çörçill bu sənədi imzalamaqdan peşman olur və sonra bu 
sənədi “Çirkli s ənəd” adlandırır).  

Onu nəzərə almaq lazımdır ki, ingils dünyasının Avropada 
ən əsas rəqibləri almanlar və fransızlardır. Çünki bu xalqların 
regionda potensialı daha güclüdür. İngilislər tarixən almanlar 
və fransızlarla müharibə aparıblar. Avropanın bölüşdürülməsi 
uğrunda bu xalqlar arasında uzun müddətli müharibələr baş 
verib. Hər üç xalqın imperiyası mövcud olub. Bununla yanaşı, 
fransızlar və almanların slavyanlarla (xüsusilə Rusiya ilə) 
böyük müharibələri olubdur. Məsələn, Napoleon Bonapartın 
1812-ci ildə Rusiyaya hücumunu və Hitler Almaniyasının 
SSRİ-yə hücumunu buna nümunə göstərmək olar.  

Ikinci Dünya müharibəsində ingilislərin “ikinci c əbhə”ni açmaq 
siyasəti onlar üçün Avropanın münaribədən sonra bölünməsində 
iştirak etmələrinə imkan verdi. Almanlar slavyanlarla (SSRİ ilə) 
ingilislər (ABŞ-B.Britaniya) arasında iki hissəyə bölündü. Fransa 
müstəqillik qazandı, lakin Qərb blokunda özünə yer tapdı və həm 
SSRİ, həm də ABŞ-la normal münasibətlər formalaşdırdı. (Qeyd: 
müharibənin gedişində Müttəfiqlər-ABŞ və B.Britaniya və SSRİ 
faşistlərdən haranı azad etdilərsə, həmin əraziləri də özlərinin təsir 
dairələrinə qatdılar. Məsələn, Fransa, İtaliya, Yunanıstan, Belçika, 
Hollandiya, İspaniya və s. kimi ölkələri Müttəfiqlər faşistlərdən azad 
etdilər. SSRİ isə Polşanı, Çexoslavakiyanı, Rumıniyanı, Macarıstanı 
və s. kimi dövlətləri azad edərək öz təsirlərinə saldı. Almaniya iki 
hissəyə bölündü). ABŞ Qərbi Avropanı öz tərəfinə çəkmək üçün 
müharibədən sonra bu dövlətlərin iqtisadiyyatına milyardlarla dollar 
sərmayə qoydu.  
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(Qeyd: 1948-ci il aprelin 3-də Amerika prezidenti Hərri  
Trumən “Mar şal planı” kimi tanınan, Xarici Yardım Aktına imza 
atdı. Proqramın müəllifi Amerikanın dövlət katibi Corc Marşal idi. 
Proqram 1948-1951-ci illərdə Avropaya 13 milyard dollar 
məbləğində yardım edilməsini nəzərdə tuturdu. Onun məqsədi, 
İkinci Dünya Müharibəsi nəticəsində viran qalmış Avropanın 
iqtisadiyyatını dirçəltmək idi. Bu plan həmçinin Amerika malları 
üçün daha geniş bazar yaratmaqla, Amerikanın özünü iqtisadi 
tənəzzüldən xilas etdi. Lakin SSRİ Polşa və Çexoslavakiya kimi 
ölkələrin yardım almasının qarşısını aldığından, Marşal planı eləcə 
də, Şərqi və Qərbi Avropa arasında "Dəmir Pərdənin" d ə 
ucalmasına xidmət etdi).  

ABŞ İkinci Dünya müharibəsindən sonra Avropanın 
dövlətlərini bir yerə cəmləmək məqsədilə və öz regional 
maraqlarının təmin olunmasında bütövlüyün saxlanılması üçün 
bu dövlətlərin təşkilatlanmasına, müxtəlif sahələri-iqtisadiyyat, 
siyasət, hərbi və s. əhatə edən təşkilatlarda birləşməsinə 
çalışıbdır. Məsələn, NATO, ATƏM (sonradan ATƏT), Avropa 
Şurası kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edən təşkilatları buna 
misal göstərmək olar. ABŞ özü də həmin təşkilatların işində 
yaxın iştirak edib və hal-hazırda bu siyasət davam etməkdədir. 
ABŞ Avropanın, eləcə də Avro-Atlantik regionun siyasi, 
iqtisadi və hərbi baxımdan təşkilatlanmasında həm təkanverici-
yardımçı funksiyanı yerinə yetirir, həm də müvafiq təşkilatlara 
kənardan dəstək verən mərkəzi güc hesab olunur. ABŞ 
Avropanın özündə mərkəzi güc olan dövlətləri dəstəkləməklə, 
ətraf dövlətləri həmin mərkəzi güclərin əhatəsinə cəmləşdirir. 
Avropanın ümumregion əhəmiyyət kəsb edən siyasi 
sistemlərinin formalaşması prosesləri pill əli qaydada dəstək 
verilməklə həyata keçirilir. Bu baxımdan da Avropa İttifaqı 
ondan iqtisadi cəhətdən zəif olan Rusiya qarşısında güclü ola 
bilir.  

 Avropa Birliyi (sonradan Avropa İttifaqı) də XX əsrin 
ortalarında həm də ona görə yaradılıb ki, almanlar və fransızlar 
slavyan dünyası (Rusiya) qarşısında tab gətirə bilsinlər. Avropa 
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İttifaqı alman və fransızların özlərinə həm də ingilis dünyasının 
təsirlərinə qarşı tab gətirmək baxımından faydalı hesab 
edilməlidir.  

Belə qəbul etmək olar ki, slavyan dünyası dövlətlərinin 
Avropa İttifaqına və NATO-ya qəbul edilməsinin başlıca 
təşəbbüskarı ingilis dünyasıdır. İngilis dünyası dünya 
idarəçiliyini həyata keçirmək üçün məkanlar üzrə şəbəkələşmiş 
sistemdən-mərkəzləşmiş güclərdən istifadə edir. Əslində 
fransızlar və almanlar iqtisadi cəhətdən onlardan zəif olan 
slavyan dünyasının dövlətlərini Avropa siyasi qurmunda 
görmək istəmirlər. Onlar üçün bu zəif dövlətlər bir problemdir. 
Lakin ABŞ və Böyük Britaniya almanları və fransızları qərbi 
slavyanları (burada Şərqi Avropa slavyanlarını) özlərinə tərəf 
çəkməyə məcbur edirlər. İngilis dünyası hesab edir ki, bu yolla 
slavyan dövlətlərini Rusiyadan qoparmaqla, rəqabət 
mübarizəsində onları gələcəkdə bu dövlətə qarşı qoymaq olar, 
eyni zamanda Rusiyanın Avropa təsirlərini zəifl ətmək mümkün 
olar. İngilis dünyasının Avropada əsas siyasətindən biri də 
qərbi slavyan dövlətlərinin Rusiyadan ayrılmasına nail 
olmaqdan ibarətdir. Belə hesab etmək olar ki, slavyan 
dövlətlərini Avropa İttifaqı çərçivəsində böyük dövlətlərin 
potensialları hesabına inkişaf etdirməklə onlarla Rusiya 
arasında iqtisadi inkişaf fərqlərini yaratmaq olar, nəticədə də 
bu dövlətlər Rusiya tərəfə meyil etməzlər. Bu baxımdan da 
qərbi slavyan dövlətlərinin Rusiya ilə təkrar yaxınlaşmasını 
ingilis dünyası qəti olaraq qəbul etmir. Bu, baş verərsə Rusiya 
Avropa üzərində keçmiş SSRİ zamanında olduğu kimi nüfuz 
qazana bilər. Məsələn, bir məsələni xüsusi qeyd etmək olar ki, 
Belorus Rusiya ilə yaxınlıq edən kimi ingilis dünyası və onun 
təsir dairələrində olan dövlətlər öz qəti etirazlarını bildirir.  

Fransızlar və almanlar da ingilis dünyasının onlardan 
slavyanlara qarşı istifadə etmək siyasətini başa düşürlər. 
Əslində slavyan dünyasının tamamilə çökməsi fransızlara və 
almanlara sərf etmir. Çünki slavyan dünyasının güclü olması 
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fransız və almanların ingilis dünyası üçün əhəmiyyətini artırır. 
Fransızlar və almanlar hesab edirlər ki, slavyan dünyası 
tamamilə çökdükdən sonra Avropada bunların oynadıqları rol 
azalacaqdır, bir növ ingilislərin tam nəzarətinə keçəcəklər. 
Rusiya da ingilis dünyası tərəfindən alman və fransızların 
zəifl ədilməsini qəbul edə bilməz. Rusiya özü ilə ingilis dünyası 
arasında baş verən problemin həllində almanlar və fransızları 
vasitəçi bir qüvvə kimi görür.  

Bir daha qeyd etmək lazımdır ki, Avropa İttifaqının 
yaradılmasının səbəblərindən biri də məhz slavyanlara qarşı 
olan ingilis dünyasının rəqabətdə qalib gəlmək siyasətidir. 
İngilis dünyası hesab edir ki, bu yolla qərbi slavyanların 
özlərinin də Avropadakı təsirlərinin artmasının qarşısını ala 
bilər. Belə bir ehtimalla çıxış etmək olar ki, əgər gələcəkdə 
ingilis dünyası slavyan dünyasını, xüsusilə Rusiyanı zəifl ədə 
bilərsə, Avropa İttifaqını da dağıda bilər. Bu ittifaq bir daha 
lazım olmaya bilər. Avropa İttifaqı Avrasiyada Çinə, Ərəb 
dünyasına, Slavyan dünyasına alternativ olaraq yaradılan bir 
qurumdur. İngilis dünyasının əsas əhalisi bu gün Avropada 
yox, Amerikada və Avstraliyada, Yeni Zelandiyada 
məskunlaşmışdır. Bu baxımdan da belə qənaətə gəlmək olar ki, 
Avropa İttifaqı ingilislərin baza yox, köməkçi dayağıdır. Ona 
görə də İngiltərə tam şəkildə Avropa İttifaqına qoşula bilmir.  

Belə bir ehtimal da bildirmək olar ki, fransızların və 
almanların həm ingilis, həm də slavyan dünyasına qarşı 
güclənmək üçün yeganə variantları gələcəkdə ispanlar və 
portuqallarla yaxınlaşmaqdır. Mərkəzi, Şərqi və Cənubi 
Avropanın digər xalqları olan italyanlar, yunanlar, albanlar, 
belçikalılar, hollandlar, rumınlar, moldovanlar, macarlar və s. 
özlərini fransız və almanların yanında görmək istəyirlər. Bu 
xalqlar ingilis dünyasının zərbəsindən ehtiyat edirlər. 
Skandinaviya əhalisi və islandiyalılar isə coğrafi baxımından 
ingilislərə daha çox yaxın olduqlarına görə bu xalqlar 
ihgilislərlə yaxınlaşmaq siyasəti həyata keçirirlər. (Qeyd: 
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İslandiyanın əhalisi əsasən Skandinaviyadan və Britaniya 
adalarından gələnlərdən ibarətdir. İslandiyalıların özləri orta 
əsrlərdə bütpərəst idilər. İndinin özündə də burada bəzi 
bütpərəstlər yaşayırlar. Bizim eranın 1000-ci ilində İslandiya 
xristianlığı qəbul edir. Norveç kralının bu siyasətdə böyük 
fəaliyyəti olub. Müharibələr baş verib. Norveçin özündə belə 
xristianlığın qəbul edilməsi müharibələr hesabına həyata 
keçirilib. İslandiyada yaşayan Vikinqlər ingilisl ərlə, 
skandinaviyalılarla və digərləri il ə ticarət əlaqələri həyata 
keçirirdilər).  

 Avropa İttifaqında almanlar və fransızlar xüsusi olaraq 
müdafiə olunmaq siyasəti həyata keçirirlər. Almanlar və 
fransızlar üçün onların maraqlarının geniş şəkildə təmin 
edilməsi baxımından sabit və təhlükəsiz Avropanın 
mövcudluğu şərtdir. Bu baxımdan slavyan dünyası ilə ingilis 
dünyası arasında münasibətlər gərginləşən zaman avropalılar, 
xüsusilə, almanlar və fransızlar narahat olurlar. Almaniya və 
Fransa ABŞ və Rusiya arasında tarazlaşdırma siyasəti həyata 
keçirir. Elə 2008-ci ilin avqust ayında Rusiyanın Gürcüstanla 
həyata keçirdiyi müharibədə vasitəçi qismində ABŞ Fransa 
prezidenti N.Sarkozidən istifadə etmişdi. Fransa müharibəni 
dayandırmaq üçün əsas vasitəçi idi.  

Digər tərəfdən, belə hesab etmək olar ki, ingilis dünyasının 
da güclü olması almanlar və fransızlara müəyyən qədər sərf 
edir. İngilis dünyası bu xalqları və Avropanın slavyan olmayan 
digər xalqlarını Rusiyanın təzyiqindən qoruyur. Rusiyanın bu 
dövlətlərlə hesablaşmasını zəruri edir. Bu səbəbdən də ingilis 
və slavyan dünyasının mövcudluğu və ABŞ ilə Rusiya arasında 
yaşanan münasibətlər almanlara, fransızlara və digər Avropa 
xaqlarına sərf edir. Alamnlar və fransızlar daha çox aralıq 
mərkəz-Atlanitka-Avropa-Asiya arasında bir aralıq mərkəz 
kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edirlər. Bir məsələni də xüsusilə 
qeyd etmək lazımdır ki, almanların, fransız və italyanların 
istehsal etdikləri məhsullar geniş əraziyə malik slavyan 



 420

dünyasının bazarlarında satılır ki, bu amil də almanların və 
fransızların sürətlə inkişafına təkan verir. Qərbi Avropada 
istehsal olunan mallar slavyan dünyasında olduğu qədər ABŞ-
da bazar əldə edə bilməz. Slavyan və keçmiş SSRİ məkanı 
daha böyükdür və bu məkanda məhz Avropa texnologiyasına 
böyük tələbat var. Digər tərəfdən də hesab etmək olar ki, 
Rusiya və keçmiş SSRİ-nin digər respublikaları daha çox 
Avropa texnologiyasını mənimsəyirlər. Rusiyanın yeni 
avtomobil sənayesində Qərb kapitalı mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Eləcə də Almaniyanın köhnə avtomobilləri daha çox 
keçmiş SSRİ məkanında satılır. Bununla yanaşı, Rusiyanın 
enerji sərvətləri də almanlara, italyanlara, fransızlara və digər 
Avropa xalqlarına lazımdır. Rusiyadan yan keçən alternativ 
enerji layihələri (məsələn, NABUCCO layihəsi) hələ də 
reallaşmayıbdır. Bu səbəbdən də Rusiya ilə normal 
münasibətlər almanların və fransızların strateji maraqlarına 
uyğundur. Bu dövlətlər Atlantika və Avro-Asiya güc 
mərkəzləri arasında strateji balansın yaradılmasını istəyirlər.  

Bir məsələni də xüsusi olaraq diqqət mərkəzində saxlamaq 
olar ki, Avropa İttifaqında Böyük Britaniya tam iştirak etmir. 
Böyük Britaniya vahid avro məkanına daxil olmur və Avropa 
İttifaqı ilə kənar dövlətlərin arasında mövcud olan viza 
rejiminə qoşulmur. Bu, onu gösətrir ki, dövlət ayrıca müstəqil 
xəttə malikdir. Ümumiyyətlə, Böyük Britaniya Avropa 
İttifaqını zəifl ətməyə hər an hazır olmasını qurumun tərkibində 
yaxından iştirak etməməsi ilə sübut edir. Ehtimal əsasında belə 
hesab etmək olar ki, əgər gələcəkdə Slavyan dünyası üzərində 
ingilis dünyası qələbə qazanarsa, ABŞ Böyük Britaniya 
vasitəsilə Avropa İttifaqını dağıtmağa başlayacaq. Çünki 
almanların və fransızların kontinental Avropada güclü ittifaqı 
ingilis dünyasına sərf etməz.  
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Latın Amerikası dünyası-mövcud dünya düzənində  
 
Bir məsələyə xüsusi fikir vermək lazımdır: geosiyasəti 

formalaşdıran amillər və kriteriyalar içərisində xalqların və 
etniklərin, o cümlədən şəxslərin, səyyahların, hərbi qrupların 
tarixi yürüş yolları və xalqların, vaxtilə müəyyən regionda 
yaşamış, lakin müxtəlif səbəblər ucbatından yeni məkanlara 
miqrasiya olunan əhalinin səyahət yolları da mühüm yer tutur. 
Yürüşlər, səyahətlər, köçlər və bu kimi proseslərin cızılmış 
yollarının tarixi mərhələləri geosiyasətin zaman nöqteyi-
nəzərdən zəncirvari qaydada formalaşmasını müəyyən edir. 
Məsələn, İspaniya və Portuqaliya, B.Britaniya, Ərəb dünyası, 
Osmanlı imperiyası, Rus imperiyası və s. Şimali və Cənubi 
Amerikada, Asiyada, Afrika və Avstraliyada müəyyən yollar 
cızmışlar. Məhz tarixi marşrutlar onların bu ərazilərdə 
geosiyasi maraqlarının təkrar dirçəlməsinə gətirib çıxara bilər. 
Gələcək tarixdə iz qoymuş “səyahətlər, marşrutlar xəritələri” 
dövlətləri həmin xəritələrə qayıtmağa vadar edir. Ancaq burada 
zaman və şərait amili nəzərə alınır. Bu baxımdan geosiyasət 
həm də tarixin yeni əsaslarla müəyyən edilmiş trayektoriyaları 
üzərində böyük dövlətlərin hərəkətləridir.  

Latın mənşəli xalqların-ispanlar, portuqallar və fransızların 
Avropada İspaniya, Fransa və Portuqaliya; Amerika qitəsində 
Braziliya, Argentina, Çili, Boliviya, Nikaraqua, Ekvador, 
Venesuela, Meksika, Kuba və s. kimi ölkələri vardır. İspanlar 
Meksikadan tutmuş Amerika qitəsinin cənubuna qədər geniş 
bir ərazidə çoxlu sayda dövlətlərdə yaşayırlar. Latın Amerikası 
ölkələrinin əhalisi ispan və portuqal mənşəli olmalarına 
baxmayaraq, bu ölkələrdə bir amerikançılıq (amerika qitəsində 
məskunlaşdıqlarına görə) şüuru və ideologiyası da vardır ki, 
həmin ideologiya bu qitənin dövlətlərini və xalqlarını həm də 
ABŞ-a bağlayır. İngiltərə 1982-ci ildə Argentina ilə Folkland 
adaları uğrunda müharibə aparıb və müharibədə B.Britaniya 
eskadrilyası qələbə qazanıb. Bununla yanaşı, Latın 
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Amerikasının tarixi yerli xalqlarının törəmələri də mövcuddur. 
Geosiyasi regionda mədəniyyət çalarları çox zəngindir və 
burada demək olar ki, bütün qitələrdən əhali nümayəndələri 
yaşmaqdadır. Tarixçilər Latın Amerikasının tarixini şərti 
olaraq üç mərhələyə bölürlər: birinci m ərhələ avtoxton 
sivilizasiyaların (məsələn, inklərin sivilizasiyası) meydana 
gəlməsi, çiçəklənməsi və məhv olması ilə xassələnir; ikinci 
mərhələ kongistadorların (avropalıların) işğalları dövrünü və 
1500-1800-cü illərdə koloniyalaşmanı əks etdirir; üçüncü 
mərhələ isə müstəqillik dövrünü-İspaniya və Portuqaliyadan 
ayrılmalar dövrünü xarakterizə edir.  

Latın Amerikası (İberoamerika) Qərb yarımkürəsində-şimalda 
ABŞ-ın cənub sərhədlərindən başlayaraq, cənubda Antarktidaya 
qədər olan əraziləri əhatə edir. Şərqdən Atlantik okeanı, qərbdən isə 
Sakit okean suları ilə əhatə olunur. Buraya Şimali Amerika 
materikinin cənub hissəsi, Mərkəzi Amerika, Vest-Hind adası və 
Cənubi Amerika materiki daxildir. Latın Amerikasında 33 dövlət, 13 
koloniya və asılı ərazilər vardır. Ümumi ərazisi 21 milyon kv.km.-dir 
və Yer Kürəsi ərazisinin 15 faizini təşkil edir. Əhalisi isə yarım 
milyard nəfərdən çoxdur. Braziliya əhali baxımından ən böyük 
dövlətdir və dünyada əhali sayına görə beşinci yerdə qərarlaşıb. 
“Latın” termini roman dillərinin (ispan, portuqal, fransız) əsasını 
təşkil edən ümumi latın adı ilə bağlıdır. Təbii ki, bu, şərti xarakter 
kəsb edir.1 Bu termin fransız coğrafiyaçısı tərəfindən XIX əsrdə irəli 
sürülüb, hansı ki, bu dövrdə Fransa imperatoru III Napoleon 
İspaniyanın keçmiş koloniyalarından ibarət “Latın imperiyası”nın 
yaradılması siyasətini həyata keçirmək istəyib 2 . XX əsrin 40-cı 
ill ərində İspaniya, Portuqaliya və Latın Amerikası respublikalarında 
sinonim termin olan və alman ədəbiyyatından meydana gələn 
“ İberoamerika” termini ortaya çıxdı3.  

Latın Amerikası ərazisində bir neçə subregion vardır: Mərkəzi 
Amerika, yaxud Mezoamerika (Meksika, Mərkəzi Amerika 
respublikaları və Vest-Hind adaları bura daxildir); laplat ölkələri  
(Braziliya, Paraqvay, Argentina, Uruqvay bura daxildir), and 

                                                 
1 Латынская Америка. http://www.latamerika.ru/?q=node/282  
2 Yenə orada.  
3 Yenə orada. 
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ölkələri  (Boliviya, Ekvador, Venesuela, Kolumbiya, Peru, Çili). 
Paraqvay, Uruqvay, Argentina və Çilini çox zaman “Cənub konusu” 
ölkələri adlandırırlar1.  

Latın Amerikası ölkələri dünyada daha çox su ilə təmin olunublar. 
Ərazinin yarıdan çoxu meşəliklərdən ibarətdir. Latın Amerikası 
ekvatorial meşələrin ərazisinə görə dünyada birinci yeri tutur. 

Latın Amerikasının müasir xalqları müxtəlif etnomilli və irqi 
elementlərdən təşkil olunubdur. Bu baxımdan da burada müxtəlif 
mədəniyyətlər mövcuddur. Mədəniyyətdə “dualizm” –yerli əhalinin 
mədəniyyəti və xaricdən gələnlərin mədəniyyətləri, yaşanır. And və 
Kordilyer ölkələrində, Kosta-Rika və Paraqvaydan başqa, hindilər 
və metislər üstünlük təşkil edirlər. “Hindil ər”-keçua və aymara 
xalqları, Boliviyanın əhalisinin 54 faizini təşkil edir. Qonşu Peru və 
Ekvadorda keçualar əhalinin təqribən 40 faizini təşkil edirlər. 
Qvatamelada əhalinin yarısı mayalılardan ibarətdir və metislər də 
çoxluq təşkil edir. 2 Braziliyada və Karib hövzəsi ölkələrində 
(Venesuela, Kolumbiya, Panama, Qərbi-Hind adasında) XVI-XVIII 
əsrlərdə plantasiyalarda işləmək üçün Qərbi Afrikadan milyonlarla 
zənci gətirilib. Barziliyalıların əhalisinin demək olar ki, 45 faizini 
mulatlar və zəncilər təşkil edirlər. Dominikan Respublikasında, 
Haiti, Yamayka və Kiçik Antil adalarında isə bu göstərici 90 faizi 
ötüb keçir. Argentina, Uruqvay, Kosta-Rikada isə əsasən avropadan 
gələnlər üstünlük təşkil edirlər. Bu ölkələrdə induslar, metislər və 
mulatlar əhalinin təqribən 10 faizini təşkil edirlər.3  

XX əsrin 40-cı illərindən başlayaraq regionda əhali sürətlə 
artmağa başlayıb. BMT proqnozlarına əsasən, 2025-ci ilə qədər 
əhalinin sayı 790 milyon nəfərə qədər gəlib çata bilər.  

Latın Amerikasının təbiəti imkan verir ki, burada kənd 
təsərrüfatı məhsulları yüksək səviyyədə yetişdirilsin. Mövcud dünya 
iqtisadiyyatında Latın Amerikası ölkələri başlıca olaraq öz kənd 
təsərrüfatı məhsulları və mineral resursları ilə iştirak edirlər. 
Braziliya dünya bazarına dəmir filizi çıxarır və istehsalına görə 
dünyada birinci yeri tutur. Qalay istehsalına görə ikinci, manqan 
filizinə (qırmızı boz metal) görə isə üçüncü yeri tutur. Bununla 
bərabər, kofe, kakao və soya (paxlalı bitkilər) istehsalına görə də 

                                                 
1 Латынская Америка. http://www.latamerika.ru/?q=node/282. 
2 Yenə orada. 
3 Yenə orada. 
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qabaqcıl yerlərdədir.1 Argentina ət, toxuculuq məmulatları və taxıl 
istehsalına görə öncül yerləri tutur. Latın Amerikasında taxıl 
ixracının yarısı bu ölkənin payına düşür. Çili mis istehsalına görə 
birinci yerdə, şora istehsalına və molibden istehsalına görə isə ikinci 
yerdə qərarlaşıb. Peru əlvan metal filizləri (sink və gümüş) 
istehsalına görə dünyada ikinci yeri tutur.2 Regionun dörd dövləti-
Meksika, Argentina, Çili və Braziliya xüsusilə fərqlənirlər. Bu 
dördlüyə Latın Amerikasının geosiyasi və geoiqtisadi mərkəzləri 
adlarını vermək olar. Meksika, Argentina və Braziliyada 
mikroelektronika, robot texnikası, aerokosmika və atom energetikası 
sahələri inkişaf etmişdir. Kənd təsərrüfatı texnikaları da başlıca 
olaraq bu ölkələrdə bazalaşmışdır. Latın Amerikası ölkələri dünya ət 
istehsalının 15 faizini, qarğıdalının 18 faizini, pambığın 19 faizini, 
meyvənin 21 faizini verirlər. Kənd təsərrüfatı məhsullarının 4/5 
hissəsi Braziliya, Meksika, Argentina, Kolumbiya və Venesuelanın 
payına düşür.3 Latın Amerikası ölkələri XX əsrdə-60-70-ci illərdə 
(“inki şaf siyasəti”)  inkişaf etməyə başladılar. Lakin XX əsrin 80-90-
cı illərində (“itirilmi ş onillikl ər”)  həyata keçən makroiqtisadi 
restrukturizasiya nəticəsində böhran keçirtdilər. Bunun nəticəsində 
cəmiyyətlərdə qütbləşmə başladı, gəlirl ərin mərkəzləşməsi ortaya 
çıxdı, kasıbçılığın səviyyəsi kəskin dərəcədə yüksəldi. 

İqtisadi inteqrasiya-Latın Amerikası ölkələri “üçüncü dünya” 
ölkələri içərisində birinci olaraq 1960-cı illərdə iqtisadi inteqrasiya 
siyasətinə qoşuldular. İqtisadiyyat-ticarət inteqrasiya qruplaşmaları 
formaları meydana gəldi. Latın Amerikasının Azad Ticarət 
Assosiasiyası (Argentina, Boliviya, Braziliya, Venesuela, Ekvador, 
Kolumbiya, Meksika, Paraqvay, Peru, Uruqvay və Çili); Mərkəzi 
Amerika ümumi bazarı (Qvatamela, Honduras, Kosta-Rika, 
Nikaraqua, Salvador) təşkil edildi. 1968-ci ildə Azad ticarət 
sahəsində Karib Assosiasiyası yaradıldı. O dövr üçün müstəqil 
dövlətlər olan Barbados, Qayana, Trinidad və Tobaqo, Yamayka və 
Britaniyaya məxsus olan adalar və ölkələr-Antiqua, Beliz, Qrenada, 

                                                 
1 Латынская Америка. Ресурсная экономика. 
http://www.latamerika.ru/?q=node/272   
2 Yenə orada.  
3 Латынская Америка. Ресурсная экономика. 
http://www.latamerika.ru/?q=node/272   
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Dominikan, Montserrat, Sent-Vinsent, Sent-Lyusiya, Sent-Kristofer 
və Nevis daxil oldular. Həmin dövrdə inteqrasiya proseslərində Latın 
Amerikasının demək olar ki, bütün ölkələri i ştirak etdilər 1 . 
İnteqrasiyanın başlıca məqsədi qarşılıqlı qaydada gömrük tariflərini 
aşağı salmaqla latın amerikasının ümumi bazarının yaradılması, 
qarşılıqlı ticarətdə ticari, valyuta və digər məhdudiyyətləri aradan 
qaldırmaq, üçüncü dövlətlərə qarşı münasibətdə vahid tarifləri 
müəyyən etməkdən ibarət idi2.Regional layihələri maliyyələşdirmək 
hüququ 1959-cu ilin dekabrında yaradılan Beynəlxalq Amerika 
İnkişaf Bankına verilmişdi. Bunun da əsasında 1964-cü ildə Latın 
Amerikasının inteqrasiya İnstitutu yaradıldı.3  XX əsrin 60-cı 
ill ərində inteqrasiya qurumlarında müəyyən parçalanmalar baş 
verdi və iki qruplaşma meydana gəldi: Laplat qruplaşması 
(Argentina, Braziliya, Boliviya, Paraqvay və Uruqvay) və And 
qruplaşması (Boliviya, Venesuela, Ekvador, Kolumbiya, Peru, Çili). 
1971-ci ildə Amazon paktı formalaşdı. Üzvləri-Boliviya, Braziliya, 
Venesuela, Qayana, Ekvador, Kolumbiya, Peru və Surinam idilər. 
İnteqrasiya sahəsində növbəti bum 1991-ci ildə baş verdi. Həmin ilin 
mart ayının 26-da Cənub Konusunun (MERKOSUR) ümumi bazarı 
formalaşdırıldı. Burada Argentina, Braziliya, Paraqvay və Uruqvay 
iştirak etdilər. Boliviya və Çili isə assosiativ üzvlər oldular. 1995-ci 
ilin başlanğıcından bu qurum praktiki olaraq birinci Latın Amerikası 
gömrük ittifaqının əsasını təşkil etdi. İttifaq “üçüncü dünya 
ölkələri”nd ə demək olar ki, ən böyük birlik idi4. Meksika, Venesuela 
və Kolumbiya 1992-ci ildə ABŞ və Kanadanın iştirakı ilə imzalanmış 
Azad Ticarət haqqında Şimali Amerika Saşişinə (NAFTA) 
qoşuldular. 2001-ci ilin aprel ayında 34 ölkənin dövlət və hökumət 
başçılarının Kvebekdə (Kanada) keçirilən növbəti “Amerika 
sammiti”ndə kontinental azad ticarət zonasının yaradılması qərara 
gəlindi5.  

                                                 
1 Латынская Америка. Ресурсная экономика. 
http://www.latamerika.ru/?q=node/272 . 
2 Yenə orada. 
3 Yenə orada. 
4 Yenə orada. 
5 Yenə orada.  
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2004-cü ildən Cənubi Amerika dövlətlərinin İttifaqı (UNASUR) 
fəaliyyət göstərir. Bu qurum Avropa İttifaqı modeli əsasında qurulub. 
İttifaq çərçivəsində məsləhətverici Cənubi Amerika müdafiə şurası 
yaradılıbdır. Həmin dövrdə ümumi parlamentin yaradılması, ümumi 
bazarın yaradılması və gömrük tariflərinin ləğv edilməsi nəzərdə 
tutulurdu.  

2010-2011-ci illərdə Latın Amerikası ölkələrinin iqtisadiyyatında 
irəlil əyiş baş verdi. 2010-cu ildə iqtisadi artımın səviyyəsi 6 faiz 
təşkil etdi. Braziliya öz iqtisadiyyatına görə dünyada yeddinci 
yerdədir (2010-cu ilin statistikasına görə) və Amerika qitəsində isə 
ikinci yerə çıxır. Əhalisinin sayı iki yüz milyon nəfəri keçmişdir. 
İqtisadiyyatına görə, Cənubi Amerikada Braziliyadan sonra Çili, 
sonra isə Argentina mühüm yerləri tuturlar. Braziliya dünya 
bazarına şəkər ixrac edən böyük ölkə kimi tanınır. Eyni zamanda 
kənd təsərrüfatı məhsulları ixracında (məsələn, apelsin meyvəsi) da 
mühüm yerləri tutur. Dünya kofe istehsalının 35 faizindən çoxu bu 
ölkənin payına düşür. Braziliyanın idxal-ixrac əməliyyatlarında ABŞ 
əsas yeri tutur. Sonrakı yerlərdə isə Çin, Argentina və Avropa 
ölkələri mövqe tuturlar.  

  
Latın Amerikası ölkələrinin mövcud ümumdünya 

düzənində iştirak xüsusiyyətlərini v ə regionda və dünyanın 
digər məkanlarında geosiyasi mühiti formalaşdırmalarının 
nəzəri əsaslarını aşağıdakı fikirl ərl ə ümumiləşdirm ək olar: 

Latın Amerikası daxilind ə geosiyasətin formalaşması və 
regiondaxili inteqrasiya proseslərini həyata keçirmək siyasəti 
baxımından, 

-ilk növbədə Latın Amerikasının özünün bir region kimi 
dünya siyasətində mövqeyini gücləndirmək və regionu 
ümumdünya siyasət prosesləri sisteminin strukturunda layiqli 
və təsiredici bir komponentə çevirmək; 

-Latın Amerikasında böyük dövlətlərin şimalda və cənubda 
nüfuz dairələrini təşkil etmək və böyük dövlətlərin nüfuz 
dairələri arasında iqtisadi və siyasi strukturu təşkil etmək; 

-Latın Amerikasının aparıcı güc mərkəzləri olan Braziliya, 
Çili, Meksika, Argentina kimi ölkələrin Latın Amerikası 
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dünyasında aparıcı mövqelərinin gücləndirilməsi və güc 
mərkəzləri kimi regional statuslarının qorunub saxlanılması; 

-regionun böyük ölkələrinin regionun digər kiçik ölkələrini 
öz ətraflarında sıx birləşdirmələri; 

-regionda böyük ölkələrin əsas iqtisadi və siyasi mərkəz 
kimi öz rollarını gücləndirmələri; 

-inteqrasiya qurumlarının böyük ölkələrin iştirakları ilə 
yaradılması və böyük ölkələrin nüvə mərkəzləri kimi kiçik 
ölkələri öz ətraflarında cəmləşdirmələri; 

-Latın Amerikasının həm Amerika qitəsində, həm də digər 
qitələrdə təsir imkanlarının yaranmasında böyük ölkələrin 
imkanlarının səfərbər olunması; 

-regionun daxili işlərində və daxili problemlərinin həllində 
böyük dövlətlərin fəal iştiraklarının artırılması; 

-Latın Amerikası ölkələri arasında inkişaf uyğunluğunu 
yaratmaq və regionda olan kasıbçılığı aradan qaldırmaq üçün 
böyük ölkələrin imkanlarının, potensialllarının, resurslarının 
səfərbər olunmaları; 

-Latın Amerikasında humanizmin inkişafı məqsədilə böyük 
dövlətlərin potensiallarından səmərəli istifadə edilməsi; 

-böyük dövlətlərin özləri arasında güc nisbətindən istifadə 
edilərək regionda balanslı mühitin yaradılması. Regionun 
beynəlxalq münasibətlərinin tarazlı əsaslarla 
formalaşdırılmasında böyük dövlətlərin iştirak gücünün 
artırılması və onların təsiredici mövqeyinin gücləndirilməsi; 

-Latın Amerikası regionunun bütövlüyünü təşkil etmək 
məqsədilə böyük ölkələrin güc potensiallarının birləşdirilməsi 
və regionda iqtisadi, mədəni, siyasi və humanitar birliyin əldə 
edilməsi; 

-böyük dövlətlərin gücləri-potensialları hesabına 
ümumdünya siyasətində və beynəlxalq münasibətlərdə 
regionun imicinin gücləndirilməsi və regionun daxili və kənar 
təzyiqlərdən qorunması üçün proteksionizm siyasətinin 
formalaşdırılması; 
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-Latın Amerikasının tarazlı inkişafına nail olmaq və siyasi 
və iqtisadi, o cümlədən mədəni və humanitar aspektlərdə, 
Avropa İttifaqına bənzər formada inteqrasiya olunaraq, 
birləşmək. Avropa İttifaqının bir model kimi qəbul edilməsi. 
(Qeyd: belə hesab etmək olar ki, Latın Amerikası ölkələrini 
daha da asan şəkildə birləşdirmək mümkündür, belə ki, bu 
ölkələrin xalqları eyni dildə danışırlar və Avropadan 
gəlmələrdir. Burada bir xalqın (Avropadan gələnlərin) bir neçə 
dövləti var. Bu baxımdan tez və sıx inteqrasiya prosesləri 
mümkündür. Burada əsas iqtisadi və sosial resursların 
zənginliyinə ehtiyac var. Çətinlik isə ondan ibarətdir ki, eyni 
dildə danışan xalqları məhz eynilik baxımından birləşdirmək 
məsələsində problemlər ortaya çıxa bilər.Çünki birləşmələr 
eyni zamanda rəngarənglikdən ortaya çıxan bir prosesə 
çevrilir);   

-Latın Amerikasında iqtisadi, siyasi və digər sahələrdə olan 
mövcud və köklü böhranların aradan qaldırılması və gələcək 
böhranların baş verməsinin qarşısının alınması məqsədilə 
preventiv mübarizə istiqamətində böyük dövlətlər ətrafında 
bütün güclərin rasional və pozitiv əsaslarla birləşdirilməsi və 
onların ümumilikdə səfərbər olunması və s.  

 
Latın Amerikasının digər qitələr və dünyalar ilə 

inteqrasiya olunmaları baxımından, 
 
-Latın Amerikasında böyük dövlətlərin iştirakları ilə Şimali 

Amerika (ABŞ və Kanada) ilə münasibətlərin 
normallaşdırılması və xarici ünsürlərə qarşı regionun daxili 
immunitetini artırmaq; 

-Latın Amerikasının ümumdünya siyasətində gücünün 
artırılmasını təmin etmək məqsədilə və ümumdünya 
siyasətində balanslı iştirakı təmin etmək baxımından digər 
dünyalara təsiredici siyasətin müəyyən edilməsi; 
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-Latın Amerikasının digər qitələrlə əlaqələrdə beynəlxalq 
münasibətlərinin güclənməsində böyük dövlətlərin yaxından 
iştiraklarının təmin edilməsi və regionun digər regionlarla 
əlaqələrində onların məsuliyyətlərinin artırılmasını təmin 
etmək; 

-regionun resurslarından səmərəli istifadə etməklə, bir 
tərəfdən regionun özünün inkişafını gücləndirmək, digər 
tərəfdən də bu resurslardan, regionun digər regionlarla 
əlaqələrinin inkişafı məqsədilə, faydalı əsaslarla yararlanmaq; 

-regionun böyük dövlətlərinin özlərinin ayrı-ayrılıqda və 
ümumi mənafe naminə dünya siyasətində geosiyasi təsirlərini 
artırmaq; 

-Latın Amerikasının Avropa ilə, xüsusilə İspaniya, 
Portuqaliya və Fransa ilə əlaqələrinin gücləndirilməsini təmin 
etmək və Avropada bu dövlətlərin simasında onların müdafiə 
subyektlərini meydana gətirmək; 

-Latın Amerikası dünyasının Qərbi və Cənubi Afrikada, 
Avstraliyada, Yaponiya və Çində nüfuzlarını genişləndirmək; 

-Latın Amerikasının dünyanın təhlükəsizlik sistemində və 
ümumdünya iqtisadi sistemində iştirakını gücləndirmək; 

-dünyanın digər böyük güc mərkəzlərinin regiona diqqətini 
artırmaq və sürətlə inkişaf edərək həmin ölkələrlə ayaqlaşmaq. 
Dünyanın digər regionlarının inkişafı tempindən geri 
qalmamaq; 

-Avrasiyanın və Avropanın geosiyasi mühtinin 
formalaşmasında təsiredici mövqeyə malik olmaq; 

-Avropa elminə və mədəniyyətinə yaxından bələd olmaq;  
-açıq okeanlar siyasətinin formalaşmasında yaxından iştirak 

etmək; 
-ümumdünya ərzaq məhsullarının təminatında təsiredici 

mövqeni gücləndirmək;  
-Antarktidanın tədqiq edilməsində yaxından iştirak etmək 

və dünyanın digər güc mərkəzləri il ə maraqların bölgüsünü 
həyata keçirmək; 
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-ümumdünya qlobal problemlərinin həllində yaxından maraq 
göstərmək və siyasi proseslərdən kənarda qalmamaq və s.  

 
 
Ərəb dünyası-mövcud dünya düzənində  
 
Ərəblər  Afrika və Asiya qitəsində böyük ərazidə, müəyyən 

bir coğrafi qurşaqda-dünyanın “siyasi bel qurşağı”nda 
yaşayırlar və bir neçə dövlətə sahibdirlər. Ərəblərin Ərəbistan 
yarımadasından şimala, qərbə və şərqə yayılmaları onların 
regionun tarixi siyasətinin tənzimlənməsində mühüm rollarını 
üzərə çıxarıbdır. Ərəblər hal-hazırda Misir, Əlcəzair, Liviya, 
Mərakeş, Səudiyə Ərəbistanı, Oman, Yəmən, Tunis, İraq, 
Küveyt, Suriya, İordaniya, Fələstin, Livan, Fars körfəzi 
ətrafında (FKƏDƏŞ-in üvü olan digər ərəb dövlətləri) bir neçə 
dövlətdə yaşayırlar. Ərəb dünyasına 22 dövlət aiddir. 314 
milyon nəfərdən çox əhali yaşayır. Dünya əhalisinin 5 faizini 
təşkil edir. Ərəb ölkələrinin ümumi ərazisi orta hesabla 
13.494.536 kv. km.-dir. Ən çox hissəsi Afrikada yerləşir. Ərəb 
dünyası əhalisinin 90 faizi Aralıq dənizi ətrafında və böyük 
çaylar ətrafında yaşayır.1 Ərəb ədəbiyyatşünaslığında Misirdən 
Şərqə doğru-Bəhreyn, İordaniya, İraq, Yəmən, Qətər, Livan, 
BƏƏ, Oman, Səudiyyə Ərəbistanı, Suriya və Fələstin-Məşriq  
(Şərq), Qərbdə yerləşən dövlətlər-Liviya, Tunis, Əlcəzair, 
Mərakeş, Qərbi Sahara, Mavritaniya, Cibuti, Somali, Sudan isə 
Məqrib (Qərb) adlanırlar. 2  Ərəb ölkələrindən Qətər 
iqtisadiyyatına görə güclüdür. 2006-cı ilin statistikasına görə, 
ölkə adambaşına düşən ümumdaxili məhsul həcminə görə (40 
min ABŞ dolları), regionda birinci, dünyada isə Norveç və 
Lüksemburqdan sonra üçüncü yerdə qərarlaşmışdı.3  Sonrakı 

                                                 
1 к.г.н. Ахмедова И.И. География арабских стран. (учебное пособие) 
2010. 226 стр., səh. 5. 
2 Həmin mənbə, səh.7. 
3 Həmin mənbə, səh.49. 
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yerləri Bəhreyn, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanı 
bölüşürdülər.  

Səudiyyə Ərəbistanı dünyada 25 nəhəng iqtisadiyyata 
malik olan ölkələrdən biridir. Yaxın Şərq ölkələrində istehsal 
olunan ümumdaxili məhsulun beşdə biri bu ölkənin payına 
düşür.1  Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı 1932-ci ildə yaradılıb. 
Ölkə 2005-ci ildə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olub.2  

Misirin əsas ticarət tərəfdaşı ABŞ-dır. Bundan sonra İtaliya 
və Avropa İttifaqının digər ölkələri qərar tuturlar. 3 
Ümumiyyətlə, Aralıq dənizinin ərəb ölkələrinin xarici ticarət 
dövriyyələrində ABŞ və Avropa ölkələri öncül yerlərdədirlər.  
Ərəb dünyası hal-hazırda Afro-Asiya gesiyasətinin, Afro-

Avropa geosiyasi qurşağının, Avro-Asiya geosiyasi biləşməsini 
əks etdirən regionların, eləcə də Fars körfəzi-Aalıq dənizi 
regionlarının gesiyasətinin formalaşmasında yaxından iştirak 
edir. Regionun geosiyasətinin formalaşması prosesləri ərəb-
islam mədəniyyəti fonunda, ərəb millətlərinin əsas ünsürləri, 
elementləri təşkil etmələri il ə davam etməkdədir. Ərəb 
dünyasının coğrafiyası və siyasəti eləcə də qərbdən-şərqə 
doğru uzanan bir qurşaq geosiyasətini yaratmışdır. Ərəb 
dünyası mövcud zamanda eləcə də islam dininin yayılmasında 
yaxından iştirak edir və islam mədəniyyətinin və islam elminin 
beşiyi adlanır. Ərəb dünyası (xüsusilə xilafət mərkəzi olan 
Bağdad şəhəri) orta əsrlər Şərqinin əsas mədəniyyət və elm 
mərkəzlərindən, sivilizasiyalarından biri olmuşdur.  

Mövcud zamanda Ərəb dünyası ümumdünya düzənində 
çox da böyük təsirlərə malik deyil; baxmayaraq ki, təbii və 
strateji enerji məhsulları ilə zəngindir, bu enerjinin istismarı 
üçün elm və texnologiya baxımından Qərbdən asılıdır. Bununla 
yanaşı, hesab etmək olar ki, ərəblər bir iqlim şəraitindən 
(iqlimin insanlara göstərdiyi mənfi təsirlərdən - elmdə buna 
                                                 
1 к.г.н. Ахмедова И.И. География арабских стран. (учебное пособие) 
2010. 226 стр.,  səh. 102. 
2 Həmin mənbə, səh. 102. 
3 Həmin mənbə, səh. 158. 
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coğrafi determinizm də deyirlər), bir də ki, etnik 
psixologiyadan (ərəb mühafizəkarlığı ərəbləri postmüasir 
dünya ilə yaxından bağlaya bilmir. Yalnız yeni bir formada 
baxışlar meydana gəlir. Ərəb cəmiyyətlərində baş verən bu 
islahatçılıq isə yalnız müəyyən sərhədlər, xüsusilə baza 
sərhədlər çərçivəsində həyata keçir, adət-ənənələr üstünlük 
təşkil edir) irəli gələrək çox da inkişaf edə bilməyəcəklər. 
Ərəb cəmiyyətlərində qeyri-sistemlilik var və cəmiyyətlərin 
bir çoxlarında sosial-siyasi infantilizm hökm sürür. Dünya 
mədəniyyəti anlayışında, beynəlxalq ictimaiyyətdə “ərəb 
cəhaləti” fikri d ə mövcuddur. Bu gün varlı ərəblər daha çox 
şan-şöhrət üzərində, bər-bəzəyə əsaslanan (arabeskalara 
söykənən) bir ideoloji həyat tərzi sürürlər. Əksəriyyət isə 
kasıbçılıq içərisində yaşayır. Ərəb cəmiyyətlərində 
rasionalizm və realizm daha çox idealizmlə çulğaşdırılır ki, 
bu da nəticədə mühafizəkarlıqla əlaqələrdə 
konfrontasiyalara, geriliklərə gətirib çıxarır. Liberallığın 
məhdudluğu da ərəbləri inkişafdan geri qoyubdur. Ərəb 
dövlətlərinin əksəriyyətində siyasi sistem təkmil deyil və 
dövlət quruluşu kimi mütləqiyyət monarxiyası (məsələn, 
Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, BƏƏ və s.) da vardır ki, bu da 
ərəb dünyasının sürətlə inkişaf edən dövlətləri il ə 
ayaqlaşmasına imkanı vermir. Baxmayaraq ki, İraq, Suriya, 
Misir kimi dövlətlərdə respublika quruluşları vardır, 
rasionalizmin təcrübədə tətbiqinin zəifliyi bu dövlətlərin 
inkişaflarının qarşısını alır. Ərəb cəmiyyətlərinin 
xüsusiyyətləri ərəblərin dünyalarını digər dünyalarla 
müqayisədə zəif kimi saxlayır, mövcud inkişaf tempi və 
xüsiyyətləri ümumdünya zamanı ilə ayaqlaşmır. Ərəb 
“qaynar, coşqun” xarakteri sabit və pozitiv Qərb xarakteri 
önündə daima “söndürülmüş” vəziyyətdə qalır. 
Cəmiyyətlərin anti-liberallığı və infantilizm, qeyri-
rasionalizm və qeyri-sistemlilik və bundan irəli gələn 
disbalanslıq, disharmoniyalıq, bunların üzə çıxardıqları 
nəticələr olan kasıbçılıq bu cəmiyyətlərdə tiranların, 
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diktatorların yetişməsinə şərait yaradır, şərtlər üçün zərurəti 
üzə çıxarır.  

Mövcud dünya düzənində ərəblər İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı və Ərəb Dövlətləri Liqası vasitəsilə, həmçinin Afrika 
Dövlətləri Birliyi vasitəsilə regional və dini inteqrasiyaya 
qoşula bilirlər. Ərəb regional inteqrasiyası mövcud zamanda 
Avropa regional inteqrasiyasına nisbətən çox zəifdir. Ərəblərin 
regional məkanlardakı dünya düzənində iştirakları da 
pərakəndə xarakter kəsb edir. Ərəblər arasında siyasi birlik 
alınmır. Bu da ərəblərdə mövcud olan “mənəm-mənəmlik” 
xarakteri ilə də əlaqəli ola bilər. Ərəblər etnik eqoizmdən irəli 
gələrək kollektivçilikd ən daha çox, fərdiçiliy ə üstünlük 
verirlər. Bu da onların vahid rasional və pozitiv ideologiya 
ətrafında birləşməsinə mane olur. Ərəblər mövcud dünya 
düzənində regionun geosiyasətində iştrak edərkən öz 
üzərlərində ingilisləri görə bilirl ər. Ərəblər üzərində ingilislərin 
texnoloji vasitələrdən meydana gələn nəzarəti ərəb birliyinin 
yaranmasına imkan verə bilmir.  

Tarixdən məlumdur ki, Osmanlı imperiyasının 
dağılmasından sonra ingilis dünyası ərəb dünyasına nəzarətin 
böyük hissəsini ələ alıbdır. Həm Birinci dünya müharibəsi, 
həm də İkinci Dünya müharibəsi zamanı ingilis dünyası ərəb 
dünyasını öz təsir dairəsinə sala bilibdir. Fars körfəzi 
ətrafındakı ərəb dövlətlərinin enerji sərvətləri başlıca olaraq 
ingilislərin və Avropalıların nəzarətindədir. XX əsrin ikinci 
yarısından sonra Qərb texnologiyası ərəb sərvətlərindən 
istifadəni meydana gətirmiş və bu, ərəb cəmiyyətlərinin 
inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. İngilis dünyası həm də 
ərəb dünyasına silah ixrac edir, hərbi siyasətdə dəstəkləyir. 
Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ-dan çoxlu məbləğdə dəyəri olan 
silah alır. Misir isə son zamanlarda ABŞ-dan ən çox yardım 
alan dövlətlərdən biri olubdur.  
Ərəb dünyasının bütövlüyünə vurulan ən böyük 

zərbələrdən biri də Körfəz müharibələri olmuşdur. İngilis 
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dünyasının 2003-cü ildə İraqı ələ keçirməsində başlıca məqsəd 
ərəblərin enerji sərvətlərinə tam nəzarəti ələ almaqdan ibarət 
olmuşdur. 2003-cü ilə qədər ingilis dünyasına qarşı öz qəti 
mübarizəsi ilə seçilən İraq ABŞ-ın region siyasətinə qarşı 
çıxırdı. Hələ Səddam Hüseyn rejimi 1990-cı ildə Küveyti də 
işğal etmişdir və 1990-1991-ci illərdə Birinci Körfəz 
müharibəsində koalisiya qüvvələri Səddamı geri çəkilməyə 
məcbur etmişlər. İngilislər İraqı ələ keçirməklə həm də ərəb 
dünyasında kifayət qədər nüfuz qazanmış bu dövlətin anti-
ingilis siyasətinin qarşısını kəsmək məqsədini güdübdür. Ərəb 
dünyasında ingilis dünyasına qarşı siyasət aparan Suriya, 
Liviya kimi dövlətlər də ingilis dünyasının başlıca hədəfləri 
olubdur. “Ərəb baharı”nda Müəmmar Qaddafinin devrilməsi 
ilə bu era da başa çatıbdır. Liviyanın da enerji sərvətlərinə 
nəzarəti tam ələ keçirmək ingilis dünyasının mövcud 
siyasətinin əsasını təşkil edirdi.  
Ərəb dünyası hal-hazırda ingilis dünyası tərəfindən 

inteqrasiya baxımından qeyri-bütöv vəziyyətdədir. Ərəblərin 
əsas dövlətləri olan Misir və Səudiyyə Ərəbistanı ingilis 
dünyası tərəfindən təsirlərə məruz qalırlar. İngilis dünyasına 
qarşı çıxan İraqda ingilis təsirləri bərpa edilibdir. Son 
zamanlarda Misirdə müəyyən nüfuzlar qazanıldı, Tunisdə də 
hakimiyyət dəyişiklikl əri baş verdi. 2010-2011-ci illərin “Ərəb 
baharı” və ABŞ-ın və B.Britaniyanın siyasəti göstərdi ki, ərəb 
dünyasına tam nəzarət bu ölkələrin hədəfindədir. Ərəb dünyası 
müasir dövrün coğrafi-siyasi bölgüsündə ən böyük obyekt 
hesab edilməlidir. Digər dünyalara nisbətən ərəb dünyası daha 
çox hədəf mərkəzində yer almışdır.  

Türkiyə ingilis dünyasının ərəb dünyası üzərində mövcud 
təsirlərini anlayır. Türkiyə çalışır ki, regiondakı çoxçalarlı 
geosiyasətin formalaşmasında özünün iştirakını təmin etmək 
məqsədilə, ərəb qurşağı siyasətində iştirak edə bilsin ki, 
proseslərdən kənarda qalmasın.  
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İngilis dünyasının bu siyasətinə qarşı farslar çıxış edirlər. 
İran özünümüdafiə məqsədilə həm daxildən rejimi 
möhkəmlədir, həm də Rusiya və Çinlə yaxınlıq edir. ABŞ İran 
neftinə embarqo tətbiq etməklə İran sənayesini zəifl ətməyə və 
bununla da siyasi hakimiyyətini devirməyə və rejimi 
dəyişməyə çalışır. Farslar hesab edirlər ki, ərəb dünyasının 
ardınca ingilis dünyasının təsirə düşmə hədəfində onlar 
dayanırlar. Ona görə də ingilis dünyasının Fars körfəzi 
regionunda hegemonluğu farsları narahat edir. İngilis dünyası 
tərəfindən Əfqanıstanın 2002-2003-cü illərdə ələ keçirilməsi 
həm də farslara qarşı olan ən böyük zərbədir. Farslar ingilis 
dünyası ilə yaxınlıq edən ərəblərə qarşı soyuq 
münasibətdədirlər. İngilis dünyası ərəb dünyasının zəif 
vəziyyətdə saxlamaq üçün regionda böyük təsirə malik olan və 
Yaxın Şərq geosiyasətinin formalaşmasında mühüm rol 
oynayan əsas qüvvə kimi İsrail dövlətini görürlər. Ona görə də 
İran hər zaman İsrail dövlətini hərbi-siyasi hədəfə götürür və 
ehtimal ki, gələcəkdə ingilis dünyası tərəfindən hərbi zərbələrə 
məruz qalarsa, İsrail dövlətinə hərbi zərbələr endirəcəyini 
bildirir. Mövcud zamanda ərəb dünyası da türk dünyası kimi 
parçalanmış və zəif olan bir dünyadır. İngilislər ərəb 
dünyasından lazım olan anda türk dünyasına da qarşı istifadə 
edirlər.  

Onu da qeyd etmək olar ki, ərəblər bir tərəfdən Türkiyəyə 
özlərinin Avropa ilə əlaqələrində müttəfiq və vasitəçi kimi 
baxırlar, digər tərəfdən isə Türkiyənin regionda 
güclənməsindən də ehtiyatlanırlar. Ərəblər Türkiyəyə həm də 
özlərinin İranla olan soyuq münasibətlərinin daha da 
dərinləşməsi anında bir dayaq dövləti və barışdırıcı mövqe 
tutan dövlət kimi baxırlar. Buna görə də hesab etmək olar ki, 
Türkiyə ( Türkiyənin həyata keçirdiyi siyasətə görə bu dövləti 
“Yaxın Şərq regionunda Avropanın Fransası” kimi 
adlandırmaq olar) həm ərəb-fars münasibətlərində, həm də 
ərəb-avropa münasibətlərində aralıq geosiyasi çəkiyə malikdir.  
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Ərəb dünyası mövcud dünya düzənində ən gərgin 
vəziyyətdə olan bir geosiyasi, geoiqtisadi və geoetnik 
məkandır. Ərəb dünyasının geosiyasətinin formalaşmasında 
daxili enerji resursları ilə yanaşı, regionun ümumilikdə digər 
regionlarla olan beynəlxalq münasibətləri də mühüm rol 
oynayır. Ərəb dünyasının xarici siyasəti Avropa, Türk dünyası, 
ingilis dünyası, Çin və Hindistan, eləcə də Uzaq Şərq, islam 
aləmi, keçmiş SSRİ məkanı, OPEC-ə üzv olan ölkələr, Afrika 
qitəsi və Latın Amerikası ilə qurulur. Ərəb dünyasının 
geosiyasəti çoxtərkibli resurslardan və proses istiqamətlərindən 
formalaşır. Burada proseslərin ağırlıq mərkəzləri də formalaşır. 
Ərəb dünyası Orta Şərqin geosiyasi qurşağında böyük nüvə 
mərkəzi rolunu oynayır. Ərəb-islam mədəniyyəti Ərəb 
dünyasını islam dünyası, eləcə də cənubi-şərqi Asiyanın 
müsəlman ölkələri il ə (İndoneziya, Malayziya, Bruney 
sultanlığı) ilə bağlayır. Ərəb dünyası Afrikanın mərkəzi 
hissələrini, həmçinin Orta Şərqin qeyri-ərəb dünyasına aid olan 
ölkələrini tranzit baxımından Avropa və Aralıq dənizi regionu 
ilə əlaqələndirir. Ərəb dünyası türk dünyasına islamı 
Avrasiyanın mərkəzində yayan əsas qüvvə kimi baxır.  

 
 
Hindistan-mövcud dünya düzənində  
 
Tarixdən məlumdur ki, Hindistan uzun müddət 

avropalıların, xüsusilə ingilislərin əsarətində qalıbdır. II Dünya 
Müharibəsindən sonra (1947-ci ildə) müstəqillik qazanıbdır. 
Pakistan və Banqladeş (Pakistandan ayrılıb) bu dövlətdən 
ayrılaraq müstəqillik qazanıblar. Hindistan Asiyanın ən böyük 
dövlətlərindən, geosiyasət mərkəzlərindən biridir. Hindistan 
Şrilanka, Nepal, Butan, Banqladeş və Pakistana təsiretmə 
imkanlarına malikdir. Hindistan Çini regionda balanslaşdıran 
ən böyük qüvvədir. Pakistan nüvə dövlətidir və böyük hərbi 
sənaye kompleksinə malikdir. Hindistanı öz gücünə görə təsnif 
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etdikdə, hesab etmək olar ki, bu dövlət Avrasiyanın (Asiyanın) 
böyük regional güc mərkəzidir. Asiyanın güc mərkəzləri 
içərisində iqtisadiyyatına görə Çin, Yaponiya, Hindistan, İran, 
Türkiyə kimi ölkələr öndədirlər. Hindistanın Asiyanın 
geosiyasətindəki çəkisini Çin və Rusiyadan sonra şərti olaraq 
üçüncü görmək olar.  

Hindistanın geosiyasi üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu 
dövlət Cənubi Asiya dövləti-geosiyasi güc mərkəzi olaraq bir 
tərəfdən Mərkəzi Asiya ilə Cənubi Şərqi-Asiya regionları; 
başqa tərəfdən din xətti il ə Ərəb dünyası ilə Cənubi Asiya 
dövlətləri (İndoneziya, Malayziya kimi müsəlman dövlətləri) 
arasındakı əlverişli məkanda yerləşmişdir. Başqa tərəfdən, 
islam dünyası ilə Cənub-Şərqin və Cənub-Şərqi Asiyanın 
buddizm aləmi arasında əlverişli bir məkandadır. Bir yandan da 
Avrasiyanın kontinental islam məkanı ilə (bura İran, Türkiyə, 
Əfqanıstan, Pakistan, Mərkəzi Asiyanın islam məkanı daxildir) 
Cənub-Şərqi Asiyanın müsəlman məkanı arasında yerləşmişdir. 
Bundan savayı, Hindistan iki buddist məkanı-Çin və onun 
cənubunda yerləşən (Myanma-Birma ilə) sərhəd zolağında 
yerləşir. Hindistan, əsasən hinduizmin üstünlük təşkil etdiyi bir 
ölkə olmasına baxmayaraq, burada müsəlmanların da yaşaması 
Hindistanı kontinental islam məkanı və Ərəbistan yarımadası 
üçün diqqəti cəlb edən dövlətə çevirir. Hindistan eyni zamanda 
Ərəbistan və kontinental islam məkanı ilə Çin arasında 
geotranzit əhəmiyyət kəsb edir. Hindistan Asiya qitəsinin 
cənubunda-Hind okeanı rayonunda yerləşməklə, əlverişli 
coğrafi-dəniz yolları üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir 
məkana malikdir.  

Hal-hazırda Çinlə Hindistan arasında Tibet məsələsinə görə 
soyuqluq vardır. Çin tərəfindən təqiblərə məruz qalan bir çox 
Tibet monaxları (Lamaizm dininə etiqad edənlər) və tibet 
əhalisi Hindistanın şimalında məskunlaşmışıdr.  

Hindistan həm ABŞ, həm də Rusiya ilə çox yaxınlıq 
münasibətlərinə malikdir. Rusiya ilə atom energetikası 
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sahəsində və aviasiya texnologiyası sahəsində (xüsusilə hərbi 
aviasiya texnologiyası sahəsində) xüsusi əməkdaşlıq həyata 
keçirir.  

 Hindistanla Çin arasında regionda rəqabət mübarizəsi 
mövcuddur. Hindistan regionda dünyanın böyük güc 
mərkəzləri il ə - həm ABŞ, həm də Rusiya ilə dostluq 
münasibətləri qurur. Belə bir fikir bildirmək olar ki, 
Hindistanın ABŞ-la siyasi münasibətlərinin yaxşı olması daha 
çox bu dövlətin Çinlə olan soyuq münasibətlərindənn də irəli 
gələ bilər. Çünki elə də olur ki, iki dövlət arasında xüsusi 
yaxınlıq münasibətləri bunlardan birinin digər üçüncü dövlətlə 
olan soyuq münasibətlərindən də doğur. Ümumiyyətlə, 
Hindistan Avrasiyada, onun Asiya hissəsində öz geosiyasi 
mövqeyinə görə ən əlverişli coğrafi mövqedə yer almışdır.  

Belə ehtimal etmək olar ki, Hindistan gələcəkdə Slavyan-
Türk dünyası-Çin siyasi birliyində müəyyən qədər inteqrasiya 
məkanı əldə edə biləcəkdir. Hindlilərin həm yaşadıqları 
regionun əlverişli coğrafi vəziyyəti, həm də şərqlilik 
xüsusiyətləri (qədim şərq fəlsəfə qurşağının tərkibi olaraq 
mühafizəkar məzmunlu adət-ənənələri baxımından 
müsəlmanlara bir qədər yaxın olmaları və içərlərində 
milyonlarla müsəlmanların da yaşamaları buna əsas 
verəcəkdir) da gələcəkdə bu addımın atılmasını zəruri 
edəcəkdir. Bununla yanaşı, Hindistanda çoxlu sayda 
müsəlmanların yaşaması da onu deməyə əsas verir ki, 
Hindistan gələcəkdə Türk dünyası ilə və kontinental islam 
məkanı ( coğrafi baxımdan-burada Asiya qitəsi üzrə- mərkəzi 
islam məkanı baxımından) yaxınlıq edəcəkdir. Bir faktı da 
qeyd etmək lazımdır ki, Hindistanda uzun müddət türklər 
hökmranlıq ediblər. Hindistanda türk sultanlığı (orta əsrlərin 
Dehli sultanlığı) qurulmuşdur. Hindistanda çoxlu sayda çox 
milyonluq xalqlar yaşayır. Hindistanla Çin arasında regional 
səviyyədə gələcəkdə rəqabət olsa da, çox ehtimal ki, ingilislərə 
qarşı bu dövlətlər siyasi cəhətdən birləşəcəklər. Çinin tədricən 
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geosiyasi baxımdan Avrasiyanın Şərq mərk əzinə çevrilməsi 
Hindistanı bu dövlətlə yaxınlıq etməyə vadar edəcəkdir. 
Hindistan mövcud dünya düzənində isə əsas ağırlıq 
mərkəzlərindən biridir və Asiyanın üç böyük siyasi mərkəzi 
arasında ağırlıq daşıyan subyekt kimi mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Hindistan dünyaya informasiya texnologiyaları sahəsində 
mütəxəssis ixrac etməklə də məşğuldur.  

 
 

Farskökənli xalqlar -mövcud dünya düzənində  
 
Hal-hazırda farskökənli xalqların üç müstəqil dövlətləri 

mövcuddur-İran, Tacikistan və Əfqanıstan. İran bu dövlətlər 
içərisində ən böyüyüdür və iqtisadi cəhətdən inkişaf etmişidir. 
İranın xarici siyasət, o cümlədən regional strategiyasında 
Cənubi Qafqaz və Xəzər regionu, Fars körfəzi regionu mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. İran OPEC-in (Neft İxrac edən ölkələr 
Birliyi) üzvüdür və neft (Çinə, Hindistana, Türkiyəyə və s.) və 
qazın (Türkiyəyə, Ermənistana) ixracı ilə məşğul olur. 
Dünyaya yayılmış belə bir rəqəm var ki, dünya enerji 
ehtiyatlarının 40 faizi Fars körfəzi regionundadır və gəmi ilə 
daşınan neftin böyük bir hissəsi Hörmüz boğazının payına 
düşür. İran digər böyük dövlətlərə xas olan regional siyasət 
həyata keçirir və regionlara həm özünün maraqlarını yayan 
məkanlar kimi baxır, həm də bir dövlət kimi özünün 
mövcudluğunu qoruyub saxlamaq üçün bu məkanlara 
təhlükəsizlik obyekti kimi yanaşır. Buna görə də regionun 
digər subyektləri il ə əlaqələr qurur, münasibətlər saxlayır, 
əməkdaşlıq edir və ikitərəfli v ə çoxtərəfli formatda, təşkilatlar 
çərçivəsində münasibətləri formalaşdırır. İran özünü bu yolla 
regionlara inteqrasiya etdirmiş olur. İran həm də Xəzər 
regionunda, Qafqazda, Rusiya ərazisində, Fars körfəzi 
regionunda ərəblər içərisində şiəlik məzhəbinin yayılması 
siyasətini həyata keçirir. Şiələri müdafiə edir. İran Suriyanı 
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beynəlxalq aləmdə dəstəkləyir. Beynəlxalq kütləvi-iformasiya 
vasitələrinin məlumatına əsasən, İran Livandakı Hizbullah 
terror təşkiatına maliyyə yardımları edir və bu təşkilatdan 
İsrailin sionist rejiminə qarşı mübarizədə istifadə edir. 
İnformasiya vasitələri həm də qeyd edirlər ki, İran ərazisi 
Əfqanıstan və Pakistandan gələn narkotika məhsullarının 
tranziti üçün əlverişli bir məkandır.  
İran hakimiyyəti daxili və xarici siyasətində, həmçinin 

region üzrə strategiyasının geniş yayılmasında ideoloji amil 
kimi dini məzhəblərdən istifadə edir. Bu baxımdan hətta İran 
tərəfi hesab edir ki, Xəzər regionunda yalnız iki şiə dövləti-İran 
və Azərbaycan mövcuddur. (Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, 
Azərbaycan dünyəvi tolerant dövlətdir və din dövlət siyasətinə 
qarışmır. Burada şiələr, sünnilər, xristianlar, yahudilər də 
yaşayırlar və sərbəst şəkildə öz dinlərinə etiqad edirlər. Dövlət 
də insanların inanclarının sərbəst olmasını qəbul edir. Dini 
inancların sərbəstliyi və dini etiqadın təmin edilməsi üçün 
münasib şərait yaradır). Tacikistan və Əfqanıstan (müəyyən 
əhali) İrandan dəstək alırlar. Tacikistan İranı özünün 
müdafiəçilərindən biri kimi görür. Məsələn, Tacikistanın 
müstəqilliyinin iyirminci ildönümündə ölkədə keçirilən hərbi 
paradda İran silahlı qüvvələri də iştirak etmişdi. Tacikistan 
rəsmiləri hesab edirdilər ki, İran Tacikistanın beynəlxalq 
aləmdə müdafiə edən, dəstəkləyən dövlətdir və Tacikistan 
müstəqilliyi üçün zəmanətçidir. 

Hal-hazırda Orta Şərq regionunun geosiyasəti, 
regionun beynəlxalq münasibətlər düzəni ayrı-ayrı 
geosiyasi məkanlardan daxil olan və özləri il ə iqtisadi, 
siyasi, dini baxışları daşıyan qarışıq siyasət 
cərəyanlarından formalaşır. Burada siyasət cərəyanları 
arasında olan ayırıcı sərhədlər o qədər qarı şır ki, çox 
zaman siyasət cərəyanlarının özlərinin m əzmununu və 
onların birl əşməsindən meydana gələn “emal məhsulu”nu 
başa düşmək, ayırd etmək həddən artıq çətin olur. 
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Regionda olduqca “bərk” xassəli, məsələn, ayrı-ayrı dini 
məzhəblər və dini cərəyanlar üzərind ə qurulan bərk 
məzmunlu cərəyanlar və “yum şaq” xassəli, məsələn, 
iqtisadiyyatı, mədəniyyəti, o cümlədən adət-ənənələri, 
ədəbiyyatı, əks etdirən cərəyanlar, meydana gəlir. Bu 
müxtəlif xassəli cərəyanların qarışığında da ziddiyyətlər 
formalaşır. İslam, xristian, hinduist, buddist dünyalarının 
rənagarəngliyi və dövlətlərin maraqlarının r əngarəngliyi də 
regionun geosiyasətinin zəngin tərkibini mü əyyən edir, 
regionda qeyri-sistemli və kövrək münasibətlər sistemi 
formalaşır. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, ümumilikd ə 
Orta Şərq və Yaxın Şərq regionları arasında adət-ənənə və 
cəmiyyət qurulu şları oxşarlıqları var. F əlsəfi baxışların 
keçiciliyi və uyğunluğu mövcuddur. Şərq aləmində “ şərq 
müdrikliyi” baxı şları mövcuddur. Bu baxımdan vahid xətt 
müəyyən olunbdur. Lakin bu vahid xəttə kənar cərəyanlar, 
məsələn, Qərbdən gələn cərəyanlar-mədəniyyət cərəyanları, 
ictimai-sosial və məişət məzmunlu cərəyanlar təsir göstərir 
ki, bundan da kəskin ziddiyyətlər üzə çıxır. Qərbdən gələn 
cərəyanlar özünə bu mühafizəkar məkanda yer tapana 
qədər qar şılıqlı mübariz ələr yaranır. Bu baxımdan da 
burada regionun geosiyasətinin x ərit əsinin rənglərini v ə 
sərhədlərini mü əyyən etmək çox çətin olur. Regionun 
geosiyasətində maraqların üst-üstə düşməsindən meydana 
gələn çoxlu sayda paralelliklər və qarşıdurmalardan ir əli 
gələn kəsişmələr, toqquşmalar mövcuddur. Regionun 
mövcud dünya düzəni həm eynilik baxımından həm də 
müxtəliflik v ə ziddiyyətlər bolluğundan mürəkkəb və 
zəngindir.  

Hal-hazırda İranın beynəlxalq iqtisadi münasibətləri ABŞ 
tərəfindən sanksiyalara məruz qalıbdır və İran neftinə qoyulan 
embarqo İran iqtisadiyyatını zəifl ətmişdir. ABŞ prezidenti 
Barak Obama da seçkilərdə özünün Respublikaçılar 
partiyasından rəqibi olan Rumni ilə debatlarında (2012-ci ilin 
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oktyabr ayındakı debatda) bildirmişdi ki, ABŞ-ın İrana qarşı 
xarici siyasəti uğurla həyata keçirilir və İranın nüvə dövlətinə 
çevrilməsinin qarşısını almaq üçün münasib iqtisadi qadağa 
üsulları tətbiq edilir. Bunun da nəticəsində İran iqtisadiyyatı 
çox zəifl əyibdir. İran isə özünün atom energetikası sənayesinin 
dinc məqsədlər güddüyünü bildirir və nüvə silahı əldə etmək 
niyyətinin olmadığını bəyan edir.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, regional siyasətin 
formalaşmasında, region üzrə mövcud dünya düzənində İran 
da özünəməxsus paya malikdir. İran regional təşkilatlarda, 
məsələn, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında yaxından iştirak 
edir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvüdür. Lakin belə hesab 
etmək olar ki, farskökənli xalqlara məxsus olan dövlətlərin 
zəifliyi ucbatından İran regionda öz güclü təsirini və təsir 
sferasını yüksək səviyyədə yarada bilmir. Məsələn, Tacikistan 
siyasi struktur baxımından dünyəvi dövlətdir və əhalisi də 
sünni məzhəblidir. Tacikistanda daha çox Rusiya təsiri 
mövcuddur. Əfqanıstan isə qeyri-sabit bir dövlətdir, burada 
ABŞ başda olmaqla koalisiya qüvvələri mövcuddur. Cənubi 
Qafqazda şiələr və sünnilər qarışıq yaşayırlar. Cənubi 
Qafqazda həm də Qərb mədəniyyətinin elementləri özünə yer 
tapıbdır və bölgə Qərb-Şərq mədəniyyətinin qovuşmasında 
yerləşir. İranın yerləşdiyi regionun özü də qeyri-sabitdir və 
burada kövrəklik daha çoxdur. Məsələn, politoloq Bjezinski 
İranın da maraq göstərdiyi Mərkəzi Asiyanı və Cənubi Qafqazı 
siyasi kövrəkliyinə görə “Avrasiya Balkanları” adlandırır. 
Digər tərəfdən də İran rejimi sərtdir və ölkə əhalisinin 
əksəriyyəti kasıbdır. İran hakimiyyəti dini ideologiyadan 
istifadə etməklə kasıb İran cəmiyyətini və xalqını ciddi 
nəzarətdə saxlayır. İran öz ətrafında yerləşən və Qərbə 
yaxınlıqları ilə seçilən Azərbaycan, Türkiyə, Səudiyyə 
Ərəbistanı kmi ölkələrdən ehtiyat edir və Əfqanıstanda da ABŞ 
və Avropanın fəaliyyəti İranın region maraqlarına cavab 
vermir.  
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İranın qonşuları olan Azərbaycanın Qərb siyasəti İran 
tərəfindən qısqanclıqla qarşılanır. İran Xəzərin neft 
strategiyasında iştirak edə bilmir və Xəzər –Qərb enerji 
qurşağından, geotranzitindən kənarda qalmışdır. Türkiyənin 
Azərbaycanda yaxından iştirakı, Türkiyə-Azərbaycan, 
Türkiyə-Gürcüstan yaxınlığı İran tərəfindən narahatlıq 
doğurur və bu baxımdan da İran Azərbaycanın torpaqlarını 
işğal altında saxlayan Ermənistanla strateji müttəfiqliyi 
yaradır. İran NATO-nun, ABŞ və Böyük Britaniyanın Xəzər 
regionunda iştiraklarından narahatlıq hissi keçirir və bu 
siyasəti özünün Xəzər regionundakı maraqlarına zidd hesab 
edir. İran Xəzər regionunda Qərbə qarşı olduğundan, Qərbdən 
ehtiyatlandığından, özü ilə eyni siyasi mövqedə olan Rusiya 
ilə yaxınlaşmaq məcburiyyətində qalır. İran da Rusiya kimi 
avrasiyaçılığı, xüsusilə asiyaçılığı qəbul edir və islam 
dininin yayılmasında çox maraqlıdır. İran-Rusiya birliyi Qərb 
üçün regionda bir “m əngənə” dir və bu ölkələr Qərbin 
maraqlarına, xüsusilə iqtisadi maraqlarına təhdid subyektləri 
kimi funksiya daşıyırlar. Rusiya İranı atom energetikası 
sahəsində dəstəkləyir və çox zaman İrana qarşı sanksiyaların 
əleyhinə çıxış edir. İrana müəyyən silahların satılmasını 
həyata keçirir. İran özü də raket texnologiyasını inkişaf etdirir 
və say baxımdan güclü orduya malikdir.  

Regionda Türkiyə-İran münasibətləri də öz spesifikliyi ilə 
fərqlənir. Belə ki, hər iki müsəlman dövləti regionda maraq 
nümayiş etdirirlər və iki dövlət ayrı-ayrı istiqamətdə dinin 
təbliği və yayılması ilə məşğuldurlar. Belə hesab etmək olar 
ki, Türkiyə İranın Qərbdən gələn təzyiqlər önündə gizli bir 
dayağıdır.  Türkiyə öz dövlətçiliyi naminə, həm də Qərbə çox 
“bel bağlaya bimədiyinə” görə İranın bütövlüyünü və mövcud 
rejimi dolayı yollarla dəstəkləyir. Çox ehtimal ki, İranın ABŞ-
la təkrar yaxınlaşması Avroatlantika-Asiya qovşağında 
Türkiyənin mövcud geosiyasi durumunu zəifl ədə bilər. Belə 
güman etmək olar ki, Türkiyə İranın zəifl əməsinin 
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əleyhinədir. Dünyanın “siyasi bel qurşağı”nın tərkibində 
yerləşən bu iki dövlət özlərinin ayrı-ayrı siyasətlərinə görə bel 
qurşağını iki hissəyə bölüblər. Türkiyənin Atlantik geosiyasi 
regionunun tərkibi olması İranı regiona və Asiyaya daha sıx 
bağlamaqdadır. (Qeyd: tarixdən məlumdur ki, XX əsrin 70-ci 
ill ərində, 1979-cu il inqilabına qədər İran ABŞ-ın regionda 
bir nömrəli müttəfiqi olubdur. Sonra isə onlar arasında 
düşmənçilik başlayıbdır). Türkiyə özü ilə ABŞ və Avropanın 
maraqlarını Orta Şərqə dartmaqdadır. Rusiya və İran da bu 
amildən narahatdırlar və Türkiyəni daha çox regionda görmək 
istəyirlər. Rusiya Türkiyə ilə iqtisadi cəhətdən yaxınlıq 
göstərir, Türkiyə Rusiyanın əsas xarici ticarət 
partnyorlarından biridir və Rusiya Türkiyəyə atom 
energetikası sahəsində yardım göstərmək siyasətini həyata 
keçirir. Türkiyəyə gələn turistlərin içərisində ruslar üstünlük 
təşkil edirlər. Rusiya hər vasitə ilə çalışır ki, Türkiyəni 
Atlantik geosiyasi ittifaqından, siyasi şəbəkəsindən 
uzaqlaşdırsın. İran ABŞ tərəfindən təzyiqlərlə çox üzləşdikdə 
Türkiyəyə yaxınlaşır və İran rəsmiləri Türkiyəyə səfərlər 
edirlər. İranın atom energetikası ilə bağlı siyasətində Türkiyə 
də vasitəçi olmaq potensialına malikdir. Onu da nəzərə almaq 
lazımdır ki, dünyanın “siyasi bel qurşağı”nın bu iki ayrıcı 
dövləti çətin məqamlarda bir-birilərinə yaxınlaşmaq 
məcburiyyətində qalırlar. Türkiyə özünün enerjiyə olan 
tələbatının müəyyən qismini də İrandan alır. Onu da qeyd 
etmək lazımdır ki, farsların ərəblərlə (Səudiyyə Ərəbistanı) ilə 
soyuq münasibətləri də Türkiyə-İran yaxınlaşmasını zəruri 
etməkdədir. Qərbdən ehtiyatlanan İran üçün Türkiyə arxa 
olmaq baxımından ən əlverişli strateji müttəfiq hesab edilə 
bilər.  

Hesab etmək olar ki, qlobal inkişafdan irəli gələrək, 
dünyada maraqlar uğrunda böyüyən mövcud və gələcək 
zamanın siyasi oyunlarında güclü İran həm Türkiyəyə, həm də 
güclü Türkiyə İrana lazımdır. Bu iki regional güc mərk əzləri  
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gələcəkdə Türk dünyası-Slavyan dünyası birliyində yer ala 
bilərlər. Lakin hal-hazırda isə hər ikisi ingilis-slavyan 
dünyalarının rəqabətindən irəli gələrək, rəqabət obyektlərinə 
çevrilmiş dövlətlərdir. Belə hesab etmək olar ki, ingilislər və 
slavyanlar üçün rəqabət obyekti olaraq qazanılmaq üçün İran 
yaxın müddətli , Türkiyə isə orta və uzaq müddətli zaman 
məsafəsində strateji hədəfdədir. İngilislər və slavyanlar 
kürdlərdən və digər etniklərdən bu iki dövlətə qarşı da istifadə 
etmək siyasəti həyata keçirirlər. Başlıca məqsəd bu 
dövlətlərin tam şəkildə güclü olaraq böyümələrinə imkan 
verməməkdir. Eyni zamanda bu iki dövləti də bir-birinə qarşı 
istifadə edirlər. İki dövlət ayrı-ayrı geosiyasi birliklərdə yer 
aldıqlarından, onlar arasında uçurumlar, çatlar meydana gəlir. 
Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, farsların da türklərə 
qarşı qısqanclığı mövcuddür. Bu da ondan irəli gələr ki, iki 
müsəlman xalqı ayrı-ayrı dini məzhəblərə inanır; hər ikisinin 
regionda özünəxas maraqları var; Türkiyənin arxalana 
biləcəyi bir türk dünyası mövcuddur; Türkiyə Qərblə və 
İsraillə, Ərəb dövlətləri il ə normal münasibətdədir; Rusiya və 
digər slavyanlarla yaxınlaşmaqdadır. Bu deyilən amillər 
Türkiyəni gücləndirir və İranı zəif salır ki, İran da buna 
qısqanclıqla yanaşır. İranda 30 milyondan artıq azəri türkü 
yaşayır və bu amili İran öz dövləti üçün təhlükə hesab edir. 
Azərbaycanın Qərb üçün bir vasitə olacağından ehtiyatlanır 
və Şimali Azərbaycana qarşı təzyiqlər nümayiş etdirir. İngilis 
dünyasından, gələcəkdə isə slavyan dünyasından gözlənilə 
bilən qorxu İranı nüvə silahı əldə etməyə vadar edir. Bu 
istiqamətdə indiki zamanda farslar ruslarla əməkdaşlığa can 
atırlar. Bəlkə də Rusiyanın özü də İranın nüvə silahı əldə 
etməsinin əleyhinədir və uzaq gələcək üçün Rusiyanın isti 
dənizlər siyasətinə bu addım maneə ola bilər. Rusiya sadəcə 
olaraq İrana anti-qərb sərhəddi və istinadgahı kimi baxır və 
özünün Xəzər regionundakı siyasətində və Mərkəzi Asiya 
siyasətində Qərbin maraqlarına qarşı İranı yardımçı görür.  
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Slavyanlarla farsları eyni zamanda türk dünaysı və ingilis 
dünyası amili də birləşdirir. Farsların zəifl əməsi türk 
dünyasının güclənməsinə gətirib çıxara bilər. Əslində ingilis 
dünyası da farsları öz tərəfinə çəkmək siyasəti yeridir ki, 
lazımi anda türk dünyasına qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə 
etsin. Türk dünyası qurşağının bütövlüyünün və 
möhkəmliyinin qarşısının alınması üçün İran əsas 
qüvvələrdən biridir. Türk dünyasının Xəzəri tamamilə əhatə 
etməsi və əlverişli geosiyasi qurşaqda yerləşməsi heç də 
slavyanları və ingilisləri qane edən məsələ deyil.  

Farslarla ərəblər arasında soyuq münasibətlər mövcuddur. 
Soyuq münasibətlərdə dini məzhəb amili ilə yanaşı, həm də 
ərəblərin ingilis dünyası ilə yaxın olmasıdır.  

Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, mövcud zaman 
baxışında İranla farskökənli xalqların yaşadıqları Tacikistan 
və Əfqanıstan arasında sıx siyasi əlaqələrin qurulması 
mümkün deyil. Birincisi, bu dövlətlərin özləri siyasi cəhətdən 
zəif dövlətlərdirlər, ikincisi isə hal-hazırda zəif iqtisadiyyata 
malik olan taciklər slavyanların, əfqanlar isə ingilislərin təsir 
dairəsindədirlər. Bu dövlətlərdə ictimai-siyasi sabitliyin 
pozulması hər an gözlənilir. Bu nöqteyi-nəzərdən də farslar 
zəifdirl ər. Ona görə də İran ruslarla ingilislər arasındakı soyuq 
münasibətlərdən istifadə edərək nüvə silahına sahib olmaq 
istəyir ki, ingilislər tərəfindən qlobal və regional rəqabətin 
zəif obyekti olmasın. İranın nüvə silahına sahib olmasını 
ürəyində (daxilində) dəstəkləyən dövlətlərdən biri də 
Türkiyədir ki, bunun reallaşması ehtimalları da gələcəkdə 
balans siyasətinin formalaşdırılması naminə Türkiyəyə də bu 
silaha sahib olmaq imkanı verə bilər.  
Ərəblərdən və türklərdən ehtiyat edən farslar öz 

içərilərində türkləri, kürdləri və digər xalqları assımilyasiya 
etdirmək siyasəti də həyata keçirirlər. 

İran-tarixi və mövcud iqtisadi, siyasi, mədəni və s. sahələr 
üzrə bəzi göstəricil ər baxımından. 
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Əhalisi 70 milyon nəfərdən çoxdur. Ümumdaxili məhsul 
istehsalının həcminə görə (iqtisadi embarqolardan meydana gələn 
nəticələrə qədər) dünyada ilk iyirmilərin içərisində yer almışdır. 
İran ümumdaxili məhsul istehsalına görə Asiyada Çin, Yaponiya, 
Hindistan və Cənubi Koreyadan geri qalır. İran güclü aqrar və 
sənaye olkəsidir. Dünya qaz ehtiyatlarının təqribən 16 faizini 
özündə cəmləşdirir. İran neft ixracına görə (embarqodan qabaqkı 
statistikadır) dünyada dördüncü, OPEC-də isə ikinci yerdədir. İran 
Çinə ən çox neft ixrac edən ölkədir. İran hal-hazırda dünyanın ən 
çox turist qəbul edən on ölkəsindən biridir. (Tarixi mədəniyyət 
abidələri çoxdur). Hərbi cəhətdən güclü dövlətdir. Silahlı 
qüvvələrinin sayı ehtiyatla birlikdə çoxluq təşkil edir. 1992-ci ildən 
bəriyə İran özünün tankını, digər zirehli nəqliyyatını, idarəolunan 
raketlərini, sualtı qayıqlarını və hətta qırıcı təyyarələrini istehsal 
edir. Son illərdə ballistik raket texnologiyasına başlayıb. “Shahab” 
adlanan raketləri sınaqdan çıxarıb. Hərbi büdcəyə çoxlu vəsait 
xərcləyir.  

İran dünyanın ən qədim dövlətlərindən biridir. Əsrlər boyu bu 
ölkə Şərqdə əsas rol oynayıb. I Daranın dövründə Fars 
imperiyasının əraziləri Yunanıstan və Liviyadan başlayaraq Hind 
çayına qədər uzanmışdır. Makedoniyalaı İsgəndər I Daranı məğlub 
etdikdən sonra İranı, Əfqanıstanı və Hindistanı tutmuşdur. XVII və 
XVIII əsrlərdə Fars dövləti çox güclü bir dövlət olmuşdur. Lakin 
XIX əsrdə Fars dövləti yarımkolonial dövlətə çevrilmişdi. Rusiya 
ilə apardığı müharibələrin nəticələri olaraq Azərbaycan 
xanlıqlarının əraziləri XIX əsrdə iki dövlət arasında 
bölüşdürülmüşdü. 1935-ci ildə Fars adı İran adı ilə əvəz 
olunmuşdur. II Dünya müharibəsi zamanı İran B.Britaniya və 
SSRİ-yə İran ərazisində ordu yerləşdirməyə icazə vermədi. Belə 
olan halda müttəfiqlər İrana daxil oldular, dəmiryolları və neft 
yataqları üzərində nəzarəti ələ keçirdilər. 1942-ci ildə İranın 
suverenliyi bərpa olundu. Sovet İttifaqı 1946-cı ilə qədər İranın 
şimalında özünün qoşunlarını saxladı. 

İranla ABŞ arasında diplomatik münasibətlər 1979-cu il 
noyabrın 4-də kəsildi. ABŞ səfirliyinin əməkdaşlarını bir müddət 
(444 gün) əsirlikdə saxladılar. 1981-ci ildə Əlcəzairin vasitəçiliyi 
ilə diplomatlar azadlığa buraxıldı. İranda baş verən hadisələrdən 
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istifadə edən İraq prezidenti Səddam Hüseyn İrana qarşı ərazi 
iddiası ilə çıxış etdi. S.Hüseyn xüsusilə ərəblərin yaşadığı və neftlə 
zəngin olan Xuzestan əyalətinin İraqa verilməsini tələb etdi. 1980-
ci ilin 22 sentyabrında İraq ordusu Xuzestana soxuldu. Lakin 1982-
ci ildə İraq ordusu İrandan çıxarıldı. Hakimiyyətə gəlmiş Xomeyni 
hərbi əməliyyatları dayandırmayaraq inqilabın İraq ərazisinə 
“ixrac olunması” siyasətini həyata keçirtdi. Bu plan ilk növbədə 
İraqın şimalında yaşayan şiə müsəlmanlarına tətbiq edildi. Lakin 
uğursuz müharibədən sonra hər iki dövlət arasında 1988-ci ildə 
sülh müqaviləsi imzalandı və İran-İraq sərhəddi dəyişməz olaraq 
qaldı. Müharibənin gedişində İraq bir çox ərəb ölkələrindən, SSRİ-
dən, ABŞ və Avropadan siyasi, maliyyə və hərbi kömək aldı. 

1997-ci ildə Məhəmməd Hatəminin prezident seçilməsindən 
sonra İranın Qərb ölkələri il ə münasibətləri yaxşılaşdırılmağa 
başladı. İqtisadi əlaqələrini kəsmiş Avropa dövlətləri yenidən 
İranla 90-cı illərin sonlarında iqtisadi əlaqələrini bərpa etməyə 
başladılar. ABŞ isə öz siyasətini dəyişmədi. 

İran siyasi rejimi kəskin idarəçiliyə üstünlük verir. Ölüm 
hökmünün sayına görə İran Çindən sonra dünyada ikinci yerdədir. 

İnqilabdan sonra İranın SSRİ ilə münasibətləri yaxşı 
olmamışdır. SSRİ bu ərəfədə Əfqanıstana qoşun yeritmişdi. İnqilab 
İranın ərəb ölkələri il ə də əlaqələrini pisləşdirdi. İran-İraq 
müharibəsi baş verdi. Müharibədən sonra prezident Rəfsəncani 
praqmatik siyasət həyata keçirməyə başladı və Avropa ilə 
münasibətlər yaxşlaşmağa doğru davam etdi. İran Çeçenistan 
məsələsində Rusiyanı dəstəklədi. Bir çox hallarda İranın diplomatik 
gücü sayəsində Rusiya Yaxın Şərqdə və Mərkəzi Asiyada itirilmiş 
nüfuzunu bərpa edə bildi. Rusiya hələ Rza Şah Pəhləvi dövründən 
başlamış Buşehr atom elektrik stansiyasının tikintisinə razılıq 
verdi. 

İran İsraili rəsmi olaraq tanımır və “sionist rejimi” kimi qəbul 
edir. İranın Birləşmiş Ərəb Əmirliyi il ə Hörmüz boğazında 
yerləşən 3 ədəd adaya görə ərazi mübahisəsi vardır. 1940-cı ilin 
sonunda adalar Əbu-Dabi və Dubay şeyxlərinin tabeçiliyində 
olmuşdur. Həmin zaman Əbu-Dabi və Dubay Britaniya koloniyası 
idi. 1971-ci ildə Britaniyanın buradan getməsi ilə adalar Birləşmiş 
Ərəb Əmirliklərinin tabeçiliyinə keçməli idi. Lakin İran həmin 
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adaları işğal etdi. Həmin adalarda hal-hazıra qədər İranın güclü 
hərbi kontingenti yerləşir.  

İslam inqilabından sonra çoxlu sayda əhali xaricə (ABŞ, 
Kanada və Avropaya) köç etmişdir. Hal-hazırda İranda yaşayan 
əhali Azərbaycana da köçməkdədir. 

İran-Ermənistan qaz kəməri mövcuddur. 1970-ci ildə SSRİ ilə 
İran arasında İGAT-1 adlanan qaz kəməri də çəkilmişdi. Bu qaz 
kəməri vasitəsilə Azərbaycan və Ermənistana qaz verilirdi. 
Kəmərin ötürmə qabiliyyəti ildə 9.6 milyard kubmetr idi. İGAT-2 
layihəsi isə 1979-cu il inqilabına görə yarımçıq qalmışdı. Kəmərin 
gücü ildə 27 milyard kubmetr idi. İrandan Türkiyəyə də qaz kəməri 
gedir.  
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IV FƏSİL: 
 

Gələcək dünya düzəni və siyasi proqnozlar 
(ümumi əsaslar) 

 
Gələcək dünya düzəninin əsasları  

 
Gələcək dünya düzəninə dair fikirlərin bildirilməsi daha 

çox tədqiqatçının müstəqil baxışlarına və gümanlarına, təxmini 
fikirl ərinə əsaslanır. Burada belə bir prinsip ortaya çıxır: 
tədqiqatçı hadisələrin gələcək gedişatını öz baxışları ilə necə 
əsaslandırır? Təbii ki, burada da məntiqi prinsiplər, fəlsəfi 
kateqoriyalara müvafiq olaraq hadisələri şərtləndirən amillər öz 
əksini tapır. Təhlil zamanı hadisələrin baş verməsinin və 
proseslərin gedişatının baza prinsipləri əsas götürülür. 
Hadisələr arasında zaman baxımından başlanğıc və son 
vəziyyətləri müşahidə edilə bilir.  

Hesab olunmalıdır ki, tədqiqat zamanı tarixi hadisələr və 
onların nəticələri təcrübi bilik kimi götürülə bilər və gələcək 
hadisələrin ortaya çıxmasının əsasları və proseslərin təhlili də 
bu təcrübi biliklərdən irəli gələrək müşahidələr əsasında həyata 
keçirilə bilər.  

Bu fəsildə öz əksini tapan ardıcıl və əlaqələndirici, həm də 
şərtləndirici fikirl ər başlıca olaraq ehtimal (güman) əsasında tam 
müstəqil baxışlara əsaslanır. Belə ki, gələcəyin tam şəkildə 
proqnozlaşdırılması mümkün deyil və yalnız siyasətin mövcud 
təməl prinsipləri, məntiqi bazası ətrafında müəyyən qənaətlərə 
gəlmək imkanları mövcuddur. Gələcəyin proqnozlaşadırılması 
həm də ona görə bir qədər səbəb verir ki, mövcud zamanda siyasi 
hadisələrin baş verməsinin ardıcıl trayektoriyasında gələcək üçün 
münasib şəraitlərin ortaya çıxması hiss olunur. Gələcəyin 
proqnozlaşdırılmasını iqtisadi, siyasi, hərbi və digər kriteriyalar 
üzrə həyata keçirmək olar. Əminliklə hesab etmək olar ki, gələcək 
dünya düzənində də tarixdə və mövcud zamanda olduğu kimi, 



 451

güc tərəfindən idarəçilik həyata keçəcəkdir. Müqayisədə 
fərqlənən güc tərəfi öz imkanlarından istifadə edəcək və nisbətən 
zəif tərəfləri öz ətrafında birləşdirəcəkdir. Zəif tərəflərin malik 
olacağı obyektlər və məkanlar güclü dövlətlərin maraq nümayiş 
etdirdikləri məkanlar və obyektlər olacaqdır. Güclü dövlətlər əsas 
siyasəti müəyyən edən istiqamətlər olacaqlar, bu baxımdan da 
böyük məsuliyyətə və öhdəliyə malik olan tərəflərə çevriləcəklər. 
Dünya düzəninin gələcək zamanda da formalaşmasında başlıca 
olaraq mövcud prinsiplər əsas rol oynayacaqdır. Baza prinsiplər 
dəyişməz qalacaqdır, bütün münasibətlər maraqlar üzərində 
formalaşacaqdır, dövlətlərin qarşılıqlı əlaqələrində ittifaqlar v ə 
birlikl ər yaratmaq, birgə forumlar t əşkil etmək, 
qruplaşmalara daxil olmaq yenə də münasibətlər və əlaqələr 
sistemində, eləcə də geosiyasi, geoiqtisadi və geostrateji 
məsələlərdə mühüm prinsipə çevriləcəkdir. Dünya siyasəti 
sistemləri, təşkilatların yaradılması prinsipləri yenə də öz həllini 
tapacaqdır. Mövcud baza mahiyyət olduğu kimi saxlanılacaqdır. 
Dəyişənlər isə münasibətlərdə olan liberalizm metodlarının 
çoxalması olacaqdır. Dünya əhalisi get-gedə daha da oyanacaqdır 
və dövlətlərin hakimiyyətləri onları kölə vəziyyətlərinə sala 
bilməyəcəkdir. Maariflənmə genişlənəcəkdir və gələcək 
informasiya texnologiyaları insanların şüurlarında köklü 
dəyişiklikl ər yaradacaqdır. Maddi və material aləmə münasibətdə 
də yeni baxışlar ortaya çıxacaqdır. Avrasiya və Afrikada sürətli 
əhali artımı, resursların çatışmazlığını və ifrat kasıbçılığı və sosial 
böhranları ortaya çıxaracağından, resursların istifadəsinə olan 
baxışlar da indikindən bir qədər fərqli olacaqdır. Kütləvi 
informasiya vasitələri insanların hüquqlarının təbliği 
istiqamətində böyük işlər görəcəkdir. Onların şüurlarında oyadıcı 
təsirlər yaradacaqdır. Dünyada liberalizm dalğaları bir-birilərini 
sürətlə əvəz edəcəkdir və s.  

Hesab etmək olar ki, sürətlə meydana gələn texniki inkişaf 
tendensiyaları sayəsində gələcəkdə insan həyatında “printer”  
üsulları geniş tətbiq ediləcəkdir və insan qısa zaman ərzində 
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mexanikləşdirilmiş və informasiyalaşdırılmış obyektlərin, 
predmet və vasitələrin hazırlanmasını həyata keçirə biləcəkdir.  
İndiki zamanda da dünyada baş verən siyasi proseslərin 

gedişatı onu göstərir ki, dünyaları olan böyük xalqların mənsub 
olduqları dövlətlər ümumdünya siyasətinin əsas istiqamətlərini 
müəyyən edirlər. Dünya siyasəti yaxın gələcək, orta gələcək və 
uzaq gələcək müddətdə (şərti və təqribi olaraq bu gələcək müddət 
trayektoriyasını iki yüz ilə qədər götürmək olar)  də böyük 
dövlətlər tərəfindən və onların birlikləri, yaxınlaşmalardan 
meydana gələcək ittifaqları tərəfindən müəyyən olunacaqdır.  

Dünyaları olan böyük xalqların mənsub olduqları 
dövlətlərin gələcək strateji maraqları vardır. Həmin dövlətlər 
öz strateji maraqlarını təmin etmək üçün gələcəkdə də müvafiq 
siyasət həyata keçirəcəklər. Dünyanın gələcək qloballaşma 
prosesləri, o cümlədən qlobal ərzaq problemləri, ekoloji 
problemlər, qlobal miqyasda xəstəlikl ərlə müalicə problemləri, 
digər çətinlikl ər mütləq qaydada siyasi güc mərkəzlərini bir 
araya toplayacaqdır. Buradan da ittifaqlar, birliklər yaranacaq 
və eləcə də ayrılmalar, ziddiyyətlər ortaya çıxacaqdır. Lakin 
ümumi iqtisadi inkişaf, ümumi texnologiyanın ümumi 
iqtisadiyyata tətbiqi sayəsində meydana gələcək sürətli inki şaf 
dövlətləri və xalqları bir araya cəmləşdirə biləcəkdir. Burada 
insanlar arasında münasibətlərdə sadələşdirmə daha da sürətlə 
həyata keçəcəkdir. Böyük dövlətlər arasında baş verəcək sürətli 
inkişaf cəmiyyətlərin uzaq gələcəkdə daha da sabitləşməsinə 
xidmət edə biləcəkdir. Lap uzaq gələcəkdə texnika o səviyyədə 
inkişaf edə biləcəkdir ki, artıq böyük dövlətlərin bir-birinə olan 
təhdidlərindən dünyanın dağılma qorxusu yaranmayacaq, 
dünyanın ümumi inkişafı və ondan irəli gələn ümumi mənfi 
nəticələri böyük risqləri ortaya çıxara biləcəkdir. Böyük 
dövlətlərdə sürətli inki şaf zəif və kasıb dövlətlərlə onlar 
arasında uçurumu daha da dərinləşdirə biləcəkdir. Bu anda 
böyük dövlətlər çalışacaqlar ki, özlərini həmin kasıb 
məkanlardan gələn təhlükəli elementlərdən qlobal miqyasda 
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qorumaq üçün həmin məkanlara diqqəti artırsınlar. Resursların 
inkişaf etmiş məkanlardan həmin məkanlara transferini 
gücləndirsinlər. Burada vasitələrin ümumdünya üzrə şərti 
bərabərlik əsasında paylanması məsələləri zərurət kəsb 
edəcəkdir. Dünya inkişaf etdikcə bir tərəfdən qeyri-tarazlıq da 
artacaqdır, bununla yanaşı, qeyri-tarazlığın aradan qaldırılması 
prosesləri də davam edəcəkdir. 

Gələcək dünya düzəninin formalaşmasında istiqamətlər, bu 
istiqamətləri, sahələri formalaşdıran elementlər, vasitələr olaraq 
yenə də mövcud dünya düzənini formalaşdıran eyni sahələr, 
istiqamətlər, elementlər və vasitələr olacaqdır. Yeni sahələrin, 
istiqamətlərin və vasitələrin üzə çıxması da baza vasitələr 
üzərində, baza istiqamətlər üzərində olacaqdır. Onu da nəzərə 
almaq lazımdır ki, dövlətlər öz mövcud forma və 
məzmunlarını, struktur mahiyyətlərini kəskin şəkildə 
dəyişməyəcəklər, amma bir çox regionlarda sərhədlər şərti və 
nisbi xarakter kəsb edə biləcəkdir. Bu regionlarda dövlətlər 
arasında yarana biləcək ittifaqlar, yaxınlaşmalar, birliklər onlar 
arasında sərhəd rejimlərini olduqca yumşalda biləcəkdir. 
İnsanlar indikinə nisbətən daha geniş məkanlar üzrə sərbəst 
hərəkət sferaları əldə edə biləcəklər. Onların hərəkət məkanları 
böyüyəcək. Gələcəkdə, çox ehtimal ola bilər ki, bir çox 
regionlarda siyasi hakimiyyətlərlə vətəndaşlar arasında “d əmir 
pərdələr”  tamamilə götürülsün və adi vətəndaşlarla, toplumla 
siyasi hakimiyyət arasında ünsiyyətlər birbaşa yaradılsın. 
Hakimiyyət xalqını açıq görə bilsin, xalq da hakimiyyətini açıq 
tanıya bilsin. İdarəçilik yumşalsın, liberallaşsın. Hakimiyyətlə 
vətəndaşlar arasında pərdələr yaradan qruplar, vasitəçi 
maneələr (“siyasi brokerl ər”),  süni sədlər aradan çıxsın. O da 
ola bilər ki, total iqtisadi inkişafa uyğun olaraq ayrı-ayrı 
regionlarda kasıbçılıq aradan qaldırılsın, cəmiyyətlərdə həyata 
keçən “su” inki şaf dalğaları insanları mənəvi cəhətdən 
təmizləsin və saflıq, ədalət, fəzilət geniş yayılsın. Həmin “su” 
inkişaf dalağaları ilkin mərhələdə inkişaf etməkdə olan ölkələri 
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bürüsün. Hər kəs öz insanlıq dəyərlərini əldə rəhbər tutsun və 
vicdanını təmizləsin.  

Mövzunun əvvəlində qeyd olunduğu kimi, böyük 
dövlətlərin gələcək strateji maraqlarının təmin olunmasını 
zaman davamediciliyi baxımından yaxın, orta və uzaq 
müddətli  göstərmək olar. Yaxın müddətli zamanı 50 ilə qədər, 
orta müddətli zamanı 50-100 il arası, uzaq müddətli zamanı isə 
100 ildən sonrakı müddət üçün göstərmək olar. Təbii ki, bu 
bölgü şərti xarakter kəsb edir. Hadisələrin davamediciliyində 
onların bir-birinə keçiciliyi meydana gəlir və hər məqamda 
başlanğıc və sonluq şərtləri ortaya çıxır. Bu bölgünü təfəkkür 
dərketməsi baxımından şərti olaraq aparmaq mümkündür. Bir 
də ki, tarixi hadisələrin toparlığını əks etdirən zaman 
bölgüsünü böyük siyasi nəticələr törədən hadisələr arası 
götürmək olur. Trayektorik proseslər tarixi dövrlərə, 
mərhələlərə, bunlar içərisində eralara, əsrlərə, onilliklərə və s. 
bölünür.  

Gələcək dünya düzəninin formalaşmasındakı qlobal siyasət 
başlıca olaraq ingilis və slavyan dünyaları və çinlilər tərəfindən 
həyata keçiriləcəkdir. Bu dünyalar arasında siyasi rəqabət 
mübarizəsi davam edəcəkdir. Siyasi rəqabət mübarizəsi həm 
müəyyən anlarda onlar arasında soyuqluq yaradacaq, həm də 
qorxudan (təhlükələrdən) onları bir-birilərinə yaxınlaşmağa 
vadar edəcəkdir. Gələcək dünya düzəni çəkinmələr, 
çəkindirmələr, tarazlıqlar və yaxınlaşmalar ilə müşahidə 
ediləcəkdir ki, hansı ki, bu hallar tarixin bütün zamanında, 
dövlətlərin yaranmasından bu yana daima baş veribdir.  

Gələcək dünya düzəni də mövcud dünya düzəni üzərində 
dəyişiklikl ərlə formalaşan mühiti əks etdirəcəkdir. Geosiyasi 
güclər arasında rəqabət yenə də davam edəcəkdir. Güman 
etmək olar ki, Avrasiyada ingilis dünyası ilə rus-slavyan 
dünyaları və Çin arasında rəqabət daha da güclü olacaqdır. Bu 
rəqabət də baza etibarilə tərəflərin inkişafına xidmət 
göstərəcəkdir. Çoxsaylı iqtisadi mərkəzlərin formalaşması 
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prosesləri dünyanın əsas siyasi güc mərkəzlərini meydana 
gətirəcəkdir. Avrasiyada bu rəqabət mübarizəsinin başlıca 
olaraq iki baza istiqaməti həyata keçə biləcəkdir:  Rusiya 
mərkəz olmaqla-Avrasiyanın şimalından cənubuna və qərbinə 
doğru və əks istiqamətli proseslər; Çin mərkəz olmaqla-
Avrasiyanın şərqindən –şərqinə-Sakit okeana, materikin 
qərbinə və cənubuna doğru və əks istiqamətdə geosiyasi nüfuz 
cərəyanları, trayektoriyaları. ABŞ çalışacaqdır ki, Avropadan 
istifadə etməklə, Rusiyanın Qərb siyasətinin, Türkiyə və 
İrandan istifadə etməklə, cənub istiqamətli genişlənmə 
siyasətinin qarşısını alsın. ABŞ Hindistanla yaxınlıq edəcəkdir 
ki, Çinin cənub siyasətinin və cənub-qərb siyasətinin yüksək 
səviyyədə reallaşmasının qarşısını alsın. ABŞ həm də Pakistan 
və Əfqanıstandan Çinin qərbə doğru irəlil əməsində maneçilik 
törədən subyektlər kimi istifadə etməyə çalışacaqdır. Lakin 
Rusiya və Çinin gələcəkdə güclənməsi ABŞ-ın qlobal 
rəqabətdə nüfuzunu aşağı endirə biləcəkdir. XXII əsrdə 
dünyada Avrasiya mərk əzli düzən sistemi formalaşacaqdır.  

 Həyat davam edir, siyasət davam edir, bu baxımdan da, 
gələcək dünya düzəni mövcud siyasət trayektoriyları üzərində, 
həm də yeni trayektoriyalar yaranmaqla (yeni trayektoriyalar 
inkişafa müvafiq olaraq formalaşır və yeni münasibətlər 
sahələri meydana gəlir. Bununla yanaşı, yeni baxışlar, xüsusilə 
liberal baxışlar geniş yayılır), davam etməkdədir.  

 
 
Gələcək dünya düzənində ingilislər  
 
Nəzərə almaq lazımdır ki, mövcud dünya düzənində 

ingilislər böyük təsiredici qüvvədir və bu qüvvə sözügedən 
dünyanın siyasətinin nüvələri olan ABŞ və B.Britaniyanın 
hesabına XXI əsrin ikinci yarısında da mövcud ola biləcəkdir. 
Gələcəkdə bu qüvvəyə bərabər olacaq ikinci bir mərkəz hələlik 
görünmür. Dünya okeanlarında hakimiyyət, Avro-Atlantik 
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məkanında nüfuz yenə də onların əllərində qalacaqdır. İngilis 
dili beynəlxalq dil kimi öz mövcudluğunu qoruyub 
saxlayacaqdır. Gələcək dünya düzənində İngilis dünyasının 
(Böyük Britaniya, ABŞ, Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiyadan 
ibarət olan ingilis dünyası) yerinə dair ümumi olaraq onu 
bildirmək olar ki, ingilis dünyasının patriarxal m ərk əzi kimi 
Böyük Britaniya (İngiltərə) qalacaqdır. Əsas iqtisadiyyat və 
beynəlxalq siyasət mərk əzi kimi isə ABŞ qalacaqdır. Gələcək 
dünya düzənində İngiltərə, ABŞ və Ərəb dünyası birliyinin 
coğrafiyası “p ərgar” (“sirkul”)  coğrafiyası olacaqdır. 

 
İngilis dünyasının güclənmə səbəbləri:  
 
İngilis dünyasının hegemonluğuna yaxın gələcəkdə son 

qoyula bilməyəcəkdir. İngilis dünyası ərəb dünyasının, 
Amerika qitəsinin, Avropanın, Afrikanın və Avstraliyanın 
sərvətlərindən istifadə edərək iqtisadi cəhətdən çox güclü 
olaraq qalacaqdır. İngilis dünyası rəqabət mübarizəsi fonunda 
slavyan dünyasına və Çinə qarşı mübarizəni kəsməyəcəkdir. 
Onların qabağa çıxmalarına hər an maneçiliklər olacaqdır. Bu 
dünyalar da ingilislərlə rəqabətdə olacaqdır. Lakin buna 
baxmayaraq, güman etmək olar ki, ingilis dünyası tam şəkildə 
Rusiya və Çinə qalib gələ bilməyəcəkdir. Slavyan dünyasının 
və Çinin yaxın gələcəkdə sürətlə inkişafı XXII əsrdə imkan 
verəcəkdir ki, ingilis dünyasının tək güclü olması məsələsinə 
tədricən son qoyulsun.  

 İngilis dünyası ümumiyyətlə yaxın, orta və uzaq müddətli 
gələcəkdə Atlantik, Sakit və Hind okeanı hövzələrində böyük 
təsirlərə malik olacaqdır. İngilis dünyasının başlıca məqsədi 
məhz Okean gücləri  üzərində bu və ya da digər səviyyədə 
siyasi nüfuzu gücləndirməkdən ibarətdir. (Qeyd: geosiyasət 
elmində, predmetində Okean Dövlətləri-Okean gücləri  anlayışını 
qəbul etmək olar. Bu anlayışı okeanlarla əhatə olunan, okeanların 
ticarət yollarının keçdiyi məkanlar, limanların yerləşdiyi dövlətlərə 
şamil etmək olar. Eyni zamanda okeanlarda adaları və hərbi-siyasi 
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istinadgahları olmaq şərtlərinə görə də dövlətləri Okean dövlətləri  
adlandırmaq mümkündür. Okean dövlətləri bəzi obyektlər vasitəsilə 
müəyyən akvatoriyalara təsir imkanlarına malik olaraq okean 
geosiyasətini, okean idarəçiliyini və okeanlarda siyasi düzəni 
formalaşdırırlar. Okean dövlətləri (Okean gücləri)-ABŞ-Atlantik 
okeanı, Sakit okean və Şimali-Buzlu okean gücüdür; Rusiya –Şimali 
Buzlu okean, Sakit okean gücüdür; Avstraliya Sakit okean və Hind 
okeanı gücüdür; B.Britaniya-Atlantik okeanı, Sakit okean, Hind 
okeanı gücüdür; Fransa Atlantik okeanı, Hind okeanı və Sakit okean 
gücüdür; Yaponiya və Çin Sakit okean gücləridir; Braziliya- Atlantik 
okean gücüdür-bu okeanda Braziliyaya məxsus olan adalar-San –
Paulu adaları, Fernandu-di-Noronya adası, Rokas atollu adasıdır; 
Cənubi Afrika Respublikası –Cənub Okean dövlətidir (bəzi 
xəritələrdə Antarktidanın sahillərini əhatə edən akvatoriya Cənub 
Okeanı adlandırılır);1 Çili Sakit okean dövlətidir-bu okeanda Çiliyə 
məxsus olan adalar vardır-Pasxa, Sala-i-Qomes, San-Feliks, Xuan-
Fernandes adaları, San-Ambrosio adası və s.; Kanada, Meksika, 
İndoneziya, İspaniya kimi dövlətlər də Okean dövlətləridirl ər və 
okeanlarda müəyyən qədər güclərə malikdirlər).  

Bu gün də həmin regionlarda onlara məxsus olan adalar və 
ada dövlətləri vardır. (Məsələn, dünya okeanında ingilis 
dünyasınıa məxsus olan adlar bunlardır: Britaniyaya məxsus olan 
və Atlantik okeanının cənubunda Folklend (Malvin) adaları, 
Tristan-da Kunya adaları, Qof adası, Müqəddəs Yelena adası, 
Kaykos adaları (Mərkəzi Amerika hissəsində), Bermud adası, 
Atlantik okeanının şimalında Şetland adaları və s.; Puerta-Rika 
adası (ABŞ), Sakit okeanda- Quam adası (ABŞ), Ueyk Atollu 
(ABŞ), Miduey adaları (ABŞ), Havay adaları (ABŞ), Conston 
atollu (ABŞ), Xaulend adası (ABŞ), Beyker adası (ABŞ), Palmira 
atollu (ABŞ), Attu adası (ABŞ-Alyaska bölgəsi), Müqəddəs 
Lavrentil adası (ABŞ-Alyaska bölgəsi), Provideniya adası (ABŞ-
Alyaska bölgəsi), Sueyns adası (ABŞ), Carvis adası (ABŞ) və s.; 
Nerfolk adası (Avstraliya), Lord Hau adası (Avstraliya), Makkuori 
adası (Avstraliya), Bişop-end-Klark adaları (Avstraliya) və s.; Yeni 

                                                 
1 bax, МИР. Политическая Карта. ООО «Атлас принт», 2009 
(разработка, составление карт, дизайн). Раскартография)  
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Zelandiyaya məxsus olan adalar-Antipod, Oklend, Kempbell, 
Sners, Niue, Tokelau (Yunion), Tri Kinqs və s. adalar; Hind 
okeanında-Caqos arxipelaqı (Britaniya), Kokos (Killinq) adaları 
(Avstraliya), Milad günü adası (Avstraliya), Hard adası(Avstraliya) 
və s.).  Bu adalarda olan nüfuz və təsir adalara sahib olma 
ingilis dünyasına imkan verəcəkdir ki, dünya okeanının çox 
böyük bir hissəsində şəbəkələşmiş hərbi-təhlükəsizlik zonaları 
və ticarət zonaları yaratsın. Bununla yanaşı, onu da qəbul 
etmək lazımdır ki, dünya balıq ticarətinin çox böyük bir həcmi, 
okean məhsulları ticarətinin böyük bir qismi bu dövlətlərin 
əllərində olacaqdır. Bu da ingilis dünyasına gələcəkdə də həm 
güclü orduya (dünyada ən güclü dəniz donanmasına), həm də 
ən böyük balıq sənayesinə məxsus olmağa imkan verəcəkdir.  

Belə ehtimal etmək olar ki, ingilis dünyası üç qitənin 
birl əşmiş marağını əks etdirən və dünya okeanına qısa ticarət 
yoluna məxsus olan (Atlantik okeanını Hind okeanı ilə 
birl əşdir ən, həm də Türkiy ənin, Qara-Xəzər dənizi 
ölkələrinin, o cümlədən Rusiyanın Hind okeanına qısa çıxış 
yolunu təmin edən –Aralıq dənizi il ə Qırmız dəniz arasında 
olan Süveyş kanalı) Aralıq-Qırmızı dəniz akvatoriyasında öz 
təsirlərini artırmaq üçün Avropadan, xüsusilə, Portuqaliya, 
İspaniya, İtaliya, Yunanıstandan istifadə edəcəkdir. (Qeyd: 
Aralıq dənizini Atlantik okeanı ilə birləşdirən Cəbəlüttariq boğazı, 
Cənubi Afrika Respublikasında Keyptaun (Kapstad) liman şəhəri, 
Nyu-York şəhəri, Şimali Amerika ilə Cənubi Amerika materiklərini 
ayıran Panama kanalı, Fransa ilə Böyük Britaniya arasındakı La-
Manş boğazı, Avstraliyanın cənubundakı Melburn dəniz şəhər 
limanı, Yaponiyanın Yokohama şəhər limanı, Malayziyanın 
cənubunda yerləşən Sinqapur dəniz şəhəri (şəhər dövləti), 
Argentinanın Buenos-Ayres şəhər limanı, Rusiya ilə ABŞ-ı, Şimal 
Buzlu okeanla Sakit okeanı ayıran Berinq boğazı dünyanın ən 
böyük və ən uzun dəniz yollarının keçdiyi, birləşdiyi məkanlardır. 
Bir faktı qeyd edək ki, Sankt-Peterburq (Londondan başlayaraq, 
Cəbəllütariq boğazından və Süveyş kanalından keçməklə, Qırmızı 
dənizdən çıxmaqla) Melburn şəhəri arasındakı dəniz ticarəti 
yolunun uzunluğu 22500 km.dir. Ən uzun dəniz ticarət yolları 
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içərisində Yokohama-Panama 14200 km., San-Fransisko-Sinqapur 
13600 km., Nyu-York-Keyptaun 12600 km., Arxangelsk-
Vladivostok 10700 km., Keyptaun-Melburn 10600 km., Keyptaun-
Cakarta (İndoneziya)-Sinqapur 10400 km., Buenos-Ayres-
Cəbəllütariq 9900 km., London-Cəbəlüttariq-Keyptaun 9400 km., 
Naxodka (Rusiya)-Sidney 9200 km., Odessa (Ukrayna)-Kolombo 
(Şri-Lanka) 8400 km., Sidney (Avstraliya) -Honolulu (ABŞ) 8400 
km. və s. Ümumiyyətlə dəniz ticarət yollarının birləşdiyi ən böyük 
məkanları Cəbəlüttariq, Keyptaun, Nyu-York, London, Panama 
kanalı, Süveyş kanalı və Yaponiyanın Kioto şəhərinin olmasını 
qeyd etmək olar. Bu məkanlar Atlantik-Hind və Sakit okean 
regionlarını və bir qədər də Şimal buzlu okean regionlarını bir-
biril ərinə sıx bağlayır. Bu dünya ticarəti şəbəkəsində ABŞ, 
B.Britaniya, Avstraliya və ingilis dünyasının təsir dairələrində olan 
ölkələr-məsələn, Misir, Cənubi Afrika Respublikası, Yaponiya və s. 
daha böyük üstünlüyə malikdir).1  

Bununla yanaşı, ingilis dünyası regionun ərəb ölkələri 
vasitəsilə də regionda öz təsirini artıracaqdır. Nəzərə almaq 
lazımdır ki, eyni zamanda güman əsasında qeyd etmək olar ki, 
təqribən XXI əsrin sonlarına yaxın ingilis dünyasının Aralıq 
dənizində strateji maraqlarının bütövləşməsinə (Aralıq 
dənizinin hərtərəfini əhatə etmək baxımından-Aralıq dənizini 
tam əhatə etməklə dairə trayektoriyası üzrə siyasətin icrası) 
mane olan dövlət Türkiyə olacaqdır. Buna səbəb Türkiyənin 
həm regionda böyük dövlətə çevrilmək istəyini, həm də Avro-
Asiya regional gücü kimi, eləcə də Türk dünyasının mərkəzi 
gücünə çevrilmək üçün Rusiya və slavyan dünyası ilə 
yaxınlaşmaq istəklərini və bu istiqamətdə həyata keçirəcəyi 
siyasəti hesab etmək etmək olar. İngilis dünyası tərəfindən 
Aralıq dənizi tamamilə dəniz boyu əhatə oluna bilməyəcəkdir.  

Qeyd: belə güman etmək olar ki, Türkiy ə XXII əsrdə 
Rusiyanın Aralıq dənizinə və Yaxın Şərqə olan maraqlarını 
dartıb gətir ən əsas mərk əzi güc olacaqdır. Mərk əzi güc 
dedikdə, həmçinin Türkiy ənin yerləşdiyi geosiyasi vəziyyəti 

                                                 
1 Dəniz yollarına dair məlumatlar üçün mənbə: Dünyanın siyasi xəritəsi.  
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də bununla əlaqələndirm ək olar. Türkiy ə Avrasiyanın 
mərk əzi-qərb hissəsində şimal-cənub birl əşdirici dövl əti 
kimi çıxış edə biləcəkdir. Türkiy ə ümumilikd ə Şərql ə 
Qərbin arasında həm birl əşdirici v ə qovuşdurucu element, 
həm də mədəniyyət baxımından ayırıcı element kimi 
əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, İstanbul şəhəri q ərblil ər 
üçün Şərq və Qərb mədəniyyətinin k əsişdiyi və 
ziddiyyətlərin ortaya çıxdığı, bundan da meydana gələn 
rəngarəngliyin mövcud olduğu bir şəhərdir. Türkiy ə 
regionda gücləndikcə, gələcək əsrlərdə regionda 
sakitləşdirici, balans yaradıcı bir güc ola biləcəkdir.  
İngilis dünyası slavyan dünyası və Çinin təsir dairələrinin 

cənuba doğru irəlil əməsinin qarşısını almaq üçün və bu 
dünyalar ətrafında səd çəkmək məqsədilə yaxın və orta 
müddətli  gələcəkdə, ümumiyyətlə, XXII əsrdə Aralıq dənizi 
(Şimali Afrikada, İsraildə), Qırmızı dəniz (Səudiyyə 
Ərəbistanında, Msirdə və s.), Fars körfəzi (körfəz ətrafı ərəb 
ölkələrində), Ərəbistan dənizi (Oman və Pakistanda), Benqal 
körfəzi (Hindistan, Şri-Lanka, Banqladeş və Myanmada), 
Andaman dənizi (Taylandda), Cənub Çin dənizi (Filippin və 
Malayziyada) və Şərqi Çin dənizi və Yapon dənizi 
(Yaponiyada) regionlarında təsirlərini artırmağa çalışacaqdır. 
Bu dəniz regionlarına aid olan Cənubi Avropa, Şimali və Şərqi 
Afrika, Ərəbistan yarımadası, Hindistan, İndoneziya, Filippin, 
Yaponiya və Cənubi Koreyada iqtisadi və hərbi cəhətdən 
güclənməyə çalışacaqdır. Burada ingilis dünyasının başlıca 
məqsədi sürətlə inkişaf etməkdə olan Çinin cənuba doğru 
irəlil əməsinin qarşısını almaqdan ibarət olacaqdır.  

Qeyd: güman etmək olar ki, gələcək dünya düzənində 
Avrasiyanın iki ən böyük mərk əzlərind ən biri olacaq Çin (o 
biri ən böyük mərkəzi rus-pravoslavyan mərkəzini hesab 
etmək olar) özünü daha çox Cənub-Şərqi Asiya regionunda 
tapmağa və təsdiq etməyə çalışacaqdır. Hal-hazırda Çin 
əsasən daxili ziddiyyətlərl ə doludur və əhalinin əksəriyy əti 
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(xüsusilə qərb rayonlarında) kasıbdır. Bəli, qəbul etmək 
lazımdır ki, Şərq mədəniyyətinin beşiyi olan Çin fəlsəfi 
dəyərl əri, Çin müdrikliyi v ə dövlətçiliyi çox qədimdir, 
güclüdür, insanlar arasında tərbiy əvi asılılıq sistemi hal-
hazırda da mövcuddur. Lakin buna baxmayaraq, Çin digər 
sivilizasiyaları ötüb keçə bilməz. Baxmayaraq ki, dünya 
ölkələrin ə Çinin iqtisadi ekspansiyası vardır, əhalisi yayılır, 
Çin əhalisinin kütl əvi təfəkkürü (məsələn, patriarxallıq, 
ölkəyə və regiona bağlılıq və radikal tərbiyə üsulları) onların 
öz ölkələrind ən çox da kənara çıxmalarına imkan 
verməyəcəkdir.  Onu da qeyd etmək lazımdır ki, dünya 
üzərind ə Çin hakimiyyətinin qurulması üçün azından, 
gərək Avrasiyanı bürümüş islam, xristian sivilizasiyaları 
(Amerika, Avstraliya, Afrika qitələri də daxil olmaqla) və 
hinduistlər çox zəifl əsin. Bu da həqiqətdən çox uzaqdır. 
Çinin dünya hegemonluğu fikirl əri absurddur, azından ona 
görə ki, sivilizasiya, elm və texnologiya baxımdan ondan 
çox qabaqda olan mərk əzlər-ingilis dünyası (Yaponiya və 
Cənubi Koreya ilə birlikd ə), Slavyan dünyası və Avropa 
mövcuddur. İngilis dünyası, Slavyan dünyası (türk dünyası 
ilə birlikd ə) daha çox ərazilərə, məkanlara sahibdir. 
Onların üzərind ən adlayaraq önə keçmək gələcək yaxın 
əsrlərdə görünmür.  
İngilis dünyası bu regionlarda təsirlərini artırmaq üçün 

xüsusilə ərəb dünyasından, Avropadan, Pakistan, Hindistan, 
Yaponiya və Cənubi Koreyadan dayaq elementləri kimi 
istifadə edəcəkdir. İngilis dünyası Çinin cənuba doğru 
irəlil əməsinin qarşısını almaq məqsədilə çox ehtimal ki, orta 
müddətli gələcəkdə Filippin, Malayziya, İndoneziya kimi 
böyük Asiya dövlətlərindən ibarət bir birlik də yaratmağa 
çalışacaqdır. Bu birliyə Okeaniyanını kiçik ada dövlətlərini də 
daxil edə biləcəkdir. Avstraliya və Yeni Zelandiya tərəfindən 
bu birliyə dəstək veriləcəkdir.  
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Ona da təxmin etmək olar ki, ingilis dünyası (ABŞ və 
B.Britaniya) orta müddətli gələcəkdə Əfqanıstandan 
çıxarılacaqdır. Onların Əfqanıstandan çıxarılmasına Rusiya və 
Çin çox çalışacaqlar. Bir məsələni xüsusi qeyd etmək lazımdır 
ki, ingilis dünyası SSRİ-nin çökməsindən sonra Rusiyanın 
gücünün zəifləməsindən istifadə edərək Əfqanıstana qoşun 
yeridibdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Əfqanıstan həm də İranın 
təsir dairəsidir. İngilis dünyasının Əfqanıstanda yerləşməsi Çin 
və slavyan dünyasının maraqlarına tamamilə ziddir. Bu nöqteyi 
-nəzərdən də çox ehtimal ki, həm slavyan dünyası, həm də Çin 
birləşərək gələcəkdə ingilis dünyasını Əfqanıstandan çıxara 
biləcəklər. Bu siyasətə İran da dəstək verəcəkdir. Belə bir 
qənaətə də gəlmək olar ki, Pakistan da XXII əsrdə ingilis 
dünyasından ayrılmaq məcburiyyətində qalacaqdır. Çünki ola 
bilər ki, Pakistan XXII əsrdə Türkiyə və slavyan dünyası ilə 
yaxınlaşmaq istəyində olsun və Avrasiya mərkəzinə qoşulsun. 
Bir məsələni xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, böyük ehtimalla 
Türkiyə gələcəkdə slavyan dünyasına və Çinə yaxınlaşdığına 
görə İran da bu siyasi birliyə qoşulmaq məcburiyyətində 
olacaqdır. İngilis dünyası tərəfindən İranın mövcud rejiminin 
dağıdılmasının gündəlikdə olmasında başlıca məqsəd- yaxın 
müddətdə bu dövlətdə böyük geosiyasi üstünlük qazanmaq və 
məkandan istifadə edərək, slavyan dünyasının və Çinin 
Asiyada nüfuzunun müəyyən qədər qarşısını almaqdan 
ibarətdir. İngilis dünyası hesab edir ki, İranda söz sahibi 
olduqdan sonra yaxın gələcəkdə Mərkəzi Asiya və Cənubi 
Qafqaza rahat şəkildə nüfuz edə biləcəkdir (tarixdə olduğu 
kimi) və bu regionlarda Çin və Rusiyanın maraqlarını bölüşə 
biləcəkdir. Onu da hesab etmək olar ki, Asiya qitəsinin siyasi 
bütövlüyü heç də ingilis dünyasının mənafeyinə uyğun deyil. 
Bu geosiyasi vəziyyət ingilislərin Avrasiyadakı siyasi 
təsirlərinə xələl gətirə bilər. Bu baxımdan da ingilis dünyası 
qlobal miqyasda Asiya qitəsini elə məhz keçmiş SSRİ 
sərhədləri boyunca, Çinin cənub sərhədlərindən keçməklə, 
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geosiyasi cəhətdən bölünmüş vəziyyətdə saxlamaq siyasətini 
reallaşdırmağa çalışacaqdır. Müvafiq istiqamətdə gələcəkdə 
Hindistanı əldən verməməyə çalışacaqdır. Lakin Hindistan da 
orta müddətli gələcəkdə Türk dünyası-Slavyan dünyası-Çin 
siyasi birliyi (bloku) yaranacağı təqdirdə, bu ittifaqda da özünə 
yer axtarmağa çalışacaqdır. Hindistan hal-hazırda Çinlə soyuq 
münasibətlər yaşasa da, bu dövlətin Rusiya ilə iqtisadi, siyasi 
və hərbi-texniki sahədə əməkdaşlığı mövcuddur. BRİKS 
adlanan beynəlxalq format çərçivəsində Çinlə yaxınlaşma da 
həyata keçirilə bilər.  

Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, ingilis dünyası orta və uzaq 
müddətli gələcəkdə Qara dəniz, Cənubi Qafqaz, Mərkəzi 
Asiya, Türkiyə, İran, Əfqanıstan və Çinin cənubunda olan 
Kamboca, Myanma, Tayland, Laos, Vyetnam və Şimali 
Koreyada siyasi təsirlərə malik ola bilməyəcəkdir. Çünki bu 
regionlarda Rusiya və Çinin təsiri güclü olacaqdır. Bu ərazilər 
iki Avrasiya nəhənginin təsir dairələrinə aid olacaqdır.  

Gələcək qlobal siyasətdə (güman etmək olar ki, XXI əsrin 
ortalarında və ikinci yarısında) fransızlar, almanlar, italyanlar 
əsasən ingilis dünyasının təsiri altında olacaqlar və ingilis 
dünyasının siyasətini icra edəcəklər. XXII əsrdə isə (Avro-
Asiyada slavyan-türk dünyası birliyi əsri) fransızlar və 
almanlar ətrafında mövcud Avropa İttifaqının mövcudluğu 
şübhə altındadır. Avropa İttifaqından Şərqdə yaranacaq böyük 
siyasi mərkəz çox güman ki, XXI əsrin sonu XXII əsrin 
əvvəllərində Avropa İttifaqını “çatladacaqdır”, parçalayacaqdır.  

  
 
Gələcək dünya düzənində Rusiya və slavyanlar 
 
Slavyanların (əsasən pravoslavların) güclənməsi başlıca 

olaraq Rusiyadan, onun gələcək strategiyasından və Avro-
Asiya məkanında necə bir siyasi düzən mərkəzinə 
çevrilməsindən asılı olacaqdır. İlk növbədə hesab etmək olar 
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ki, əhalisi azalan (2012-ci ildə təqribən 143 milyon nəfər 
göstərilir) v ə resursların istifadəsində maddi çatışmazlıqdan 
əziyyət çəkən, eləcə də Çindən ehtiyatlanan Rusiya, öz regional 
statusunu möhkəmləndirmək baxımından birinci mərhələdə 
daima çoxmilyonluq əhalisi olan və böyük əraziyə malik olan 
Ukraynaya və Belorusa arxayın olacaqdır. Rusiya bu 
dövlətlərlə birgə inteqrasiya qurumları- təşkilatlar, ittifaqlar, 
birlikl ər yaradacaqdır. (Qeyd: Rusiya Ukraynanı Şanxay 
Əməkdaşlq Təşkilatına və Qazaxıstan və Belorus ilə yaratdığı 
gömrük ittifaqına qoşmaq istəyir. Rusiya prezidenti V.Putin 
qardaş Ukraynanın onun iştirak etdiyi vacib təşkilatlardan 
kənarda qalmağına təəssüflənir. Bu baxımdan da, belə demək 
mümkünsə, “Rusiya harada, bu dövlətlər də orada” prinsipi 
əsas götürüləcəkdir). Gələcəkdə Rusiya Ukraynaya özünün 
“sağ əli” kimi baxacaqdır (hətta ehtimal etmək olar ki, 
gələcəkdə Rusiyanın nüvə silahları təkrar olaraq Ukrayna 
şaxtalarına geri qayıda bilər) və Ukrayna da Qara dəniz 
geosiyasi regionunda Rusiya-Türkiyə yaxınlaşmasının 
avanqard elementi, subyekti olacaqdır. Rusiya sırf ruslar 
hesabına yox, digər slavyanlar və türklər hesabına, kiçik 
xalqlar hesabına güclənə biləcəkdir. Rusiyanın güclənməsində 
postsovet məkanı, bunların da içərisində ilk növbədə 
slavyanmənşəli xalqlar həlledici rol oynayacaqlar. Rusların 
elitası yüksək mədəniyyət axtarışına görə, yüksək həyat 
səviyyəsi axtarışı istiqamətində Avropaya (əsasən B.Britaniya 
və Fransa, Almaniya) və ABŞ-a, Kanadaya üz tutacaqlar. Bu, 
Rusiya daxilində müəyyən müddət üçün böyük bir ictimai 
boşluq əmələ gətirəcəkdir. Digər tərəfdən də, müvafiq 
miqrasiya ingilis dünyası içərisində rus təsirini artıracaqdır. 
Ölkədən gedən rus elitasının yerinə yeni bir elita-rus-slavyan 
elitası və aristokratiyası (burada hakimiyyəti) gələcəkdir. Kçik 
xalqların müəyyən bir qismi də bu elitanın və aristokratiyanın 
içərisində orta yerlərdən bəzilərini götürəcəkdir.  
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Rusiyanın elmi potensialı (məsələn, Lomonosov adına 
Moskva Dövlət Universiteti dünyanın böyük elmi-tədris 
mərkəzlərindən biridir), təbii ehtiyatları nefti və qazı, dəmir 
filizi ( əlvan və qara metallurgiya) və meşələri, qiymətli metal 
yataq1arı-məsələn, Rusiya almaz istehsalına görə dünyada 
birinci yeri tutur və digər faydalı qazıntıları, sərvətləri 
Rusiyanın regionda ən böyük dövlətə çevrilməsi üçün zəmin 
yaradacaqdır. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, tək Baykal 
gölü dünyada mövcud olan şirin su ehtiyatlarının 20 faizini 
özündə toplayıb. Sibir əyaləti yüksək səviyyədə istismar 
olunmur. Dövlətin güclənməsi istiqamətində onu da qeyd 
etmək olar ki, Rusiya hərbiyə çox pul xərcləyir. Yeni nəsil 
texnologiyaları üzərində işləyir. Yeni xidmət sisteminə 
(müqavilə əsasında müddətli hərbi qulluq sistemi) keçir. ABŞ, 
Çin və Rusiya son zamanlarda hərbiyə böyük büdcə ayırırlar.  

Belə hesab etmək olar ki, Rusiyada əsas etibarilə, elita 
ruslardan, kütlə isə həm ruslardan və digər xalqlardan ibarət 
olacaqdır. Kütlənin bazasında türklər və türkkökənlilər də 
böyük rol oynayacaqlar və əhalinin demək olar ki, avanqard 
təbəqəsinə çevriləcəklər. Pakistan və Hindistandan, 
Banqladeşdən, Koreyadan və Cənub-Şərqi Asiyadan, 
Afrikadan Rusiya ərazisinə çox güman ki, gələcəkdə böyük 
axınlar olacaqdır. Gələcəkdə Rusiyada rus dilində danışanların 
sayı çoxalacaqdır. (Qeyri-ruslar hesabına). ABŞ kimi Rusiya 
da “çoxlu xalq, bir v ətən, bir ölk ə”  adlanan dövlətə 
çevriləcəkdir. Rusiyanın güclənməsində həm də Avropanın 
elmi-texniki və mədəni potensialı yaxından iştirak edəcəkdir. 
Avropa sərmayəsinin gələcəkdə sürətlə Rusiyaya axını 
güclənəcəkdir. Rusiyanın özü eyni zamanda Qərbi Avropa-
Slavyan-Asiya (islam) geomədəni və geoiqtisadi məkanlarında 
inteqrasiya olunmaq hesabına güclənəcəkdir.  

Böyük ehtimalla belə qənaətə gəlmək olar ki, Şərqi Avropa 
slavyanları və Cənubi slavyanlar təkrar olaraq öz mərkəzi 
qüvvələri olan Rusiya ilə sıx əlaqə yaradacaqlar. Bu, o zaman 
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baş verə biləcəkdir ki, Rusiya artıq sürətlə inkişaf yoluna 
qədəm qoyubdur. 

 
Slavyan dünyasının XXI-XXII əsrlərdə güclənmə 

səbəbləri:  
 
-etnik baxımından birləşik coğrafi məkanlarda 

məskunlaşmaları. Slavyanlar kontinental Avropada və 
Avrasiyanın ürəyində məskunlaşıblar və təşkilatlanıblar, 
dövlətlərini qurublar; 

-slavyan dünyasın inkişaf etmiş Qərbi Avropa ilə türk 
dünyası və Çin arasında yerləşməsi və rəngarəng mədəniyyətə 
(nultikulturalizmə) malik olması, müxtəlif istiqamətlərdən 
mədəniyyət cərəyanlarını qəbul etməsi və bu cərəyanları 
qovuşduran məkan rolunu oynaması; 

-Rusiya kimi nəhəng gücə malik olan dövlətlərinin olması 
və Rusiyanın slavyanlar üçün dayaq rolunu oynamsı; 
-Rusiyanın şimal sərhədlərinin okeanla əhatə olunması və hər 
hansısa bir dövlətlə şimaldan quru sərhədlərinin olmaması;  

Qeyd: ümumiyyətlə, belə bir prinsipd ən çıxış etmək olar 
ki, sərhədlərin okeanlarla əhatə olunması həmin dövlətin 
sərhədlərini daha da təhlükəsiz edir. Quru ərazi 
sərhədlərind ə yerləşən dövlətlər daha qorxuludur. Çünki 
maraqlar daha böyük olur və sərhəd rejiml əri b ərkiyir. 
Quru sərhədləri v ə məsafə yaxınlıqları geosiyasi manevr 
qabiliyyətlərini artırır. N əticədə dövlətlər daxil ən 
bərkiyirl ər və beynəlxalq münasibətlərdə də radikallıq 
ortaya çıxır. Sərhədlərin okeanlarla əhaətə olunması isə bir 
o qədər də təhlükə yarada bilməz. Məsələn, ABŞ-ın sağında 
və solunda okeanların olması və Avrasiyadan, Afrikadan 
uzaqda yerləşməsi bu dövlətin digər böyük dövlətlərl ə 
münasibətlərdə sərhədlərini daha da təhlükəsiz edir.  

-Rusiyanın qərb sərhədlərinin başlıca olaraq slavyanlarla 
əhatə olunması (Rusiyanın şimal qərbində qeyri-slavyanlar 
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olan Norveç, Finlandiya və onlardan mərkəzə doğru Baltikyanı 
ölkələrin yerləşməsi Rusiya üçün qlobal təhlükə törədə 
bilməz); 

-Rusiyanın mərkəzi-cənub sərhədlərinin Türk dünyası ilə 
əhatə olunması-bu məkan Rusiyanı cənub təhlükələrindən 
qoruyur; 

-Rusiyanın cənub sərhədlərində-ondan çox zəif olan Cənubi 
Qafqaz ölkələri il ə əhatə olunması. Rusya bu ərazilərə öz 
ticarət məkanı kimi baxır və bu ərazilər Rusiya-İran və Rusiya-
Türkiyə arasında bir aralıq məkanlarıdır. Dövlətlər lazımi 
anlarda zərbələri öz üzərlərinə götürə bilərlər;  

-Rusiyanın şərq cənubunda Monqolustanın olması; 
-şərq sərhədlərində Şimali Koreyanın mövcudluğu; 
-türk dünyası ilə qovuşmuş, birləşmiş şəkildə yaşamaları və 

türk dünyasına bir əmək və işçi qüvvəsi gözü ilə baxmaları. 
Türklər Rusiya iqtisadiyyatında, inşaat və ticarətdə müəyyən 
rol oynayırlar. Həmçinin türk dünyası slavyan dünyasını islam 
aləmi ilə yaxınlaşdırır, bu dünya rusları cənubdan (ərəb 
dünyasının müəyyən mənfi cərəyanlarından) və şərqdən 
(Çindən) qoruyan bir qurşaq rolunu oynamaq imkanlarına 
malikdir; 

-slavyan dünyası böyük məkanlara və sərvətlərə malikdir, 
Avrasiyanın Şimal hissələrinin mərkəzi elementləri rolunu 
oynayırlar; 

-slavyan dünyası həm daxili sulara- çaylara (Volqa, Dnepr, 
Ob, Yenisey, Lena, Amur və s.), dənizlərə (məsələn, Qara 
dəniz, Xəzər dənizi, Baykal gölü), həm də açıq dənizlərə 
(Şimal Buzlu və Sakit okeanın, Atlantik okean hövzələrinin 
dənizlərinə və dəniz sərvətlərinə) sahibdirlər; 

-Şərqi slavyanların ölkələri Atlantik regionu ilə Avro-
Asiyada bir qurşaq rolunu oynayır ki, bu da regionun gücünü 
və əhəmiyyətini artırır; 

-Rusiya və Ukrayna zəngin daş kömür yataqlarına 
malikdirlər. Bununla yanaşı, Rusiyada dəmir filizi, qiymətli 
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metallardan almaz və qızıl yataqları, enerji ehtiyatları vardır və 
bu ehtiyatlar istismar olunur. Rusiya ərazisində meşəlikl ər 
çoxdur ki, bu da ölkənin taxta-kağız istehsalını şərtləndirir. 
Eyni zamanda Rusiya okean dövlətidir və balıq sənayesinə, 
güclü gəmiçilik təsərrüfatına sahibdir; 

-Qara dənizə çıxış imkanları Rusiyanı və Ukraynanı həm də 
qısa yollarla üç qitə ilə birləşdirə bilir;  

-Rusiyada, Ukraynada, Belorusda, Polşada, Çexiyada, 
Slovakiyada və digər slavyan ölkələrində əlverişli iqlim 
şəraitləri vardır. Münbit torpaqlara sahibdirlər; 

-Slavyan dünyasının turizm üçün əlverişli olan iqlimi, tarixi 
memarlığı (Moskva, Sankt-Peterburq, Kazan, Varşava, Çexiya 
və s.) mövcuddur ki, bu da ölkələrə gələnlərin sayını artırır; 

-slavyan dünyası böyük elmi potensiala malikdir və elmi 
potensialın gələcəkdə sərvətlərin istismarında istifadəsi də 
slavyan dünyasının güclənməsinə səbəb olacaqdır.  

Çox ehtimal ki, slavyan dünyasının dövlətləri ümumilikdə 
siyasi cəhətdən eyni blokda birləşəcəklər. Slavyan dünyasının 
bəzi dövlətləri, xüsusilə, katolik xristian dininə mənsub olan 
Polşa, Çexiya və Slovakiya ingilislərlə, alman və fransızlarla 
yaxınlaşma edəcəkdir. Lakin slavyan dünyasının birləşməsi 
naminə Rusiya Polşa, Çexiya və Slovakiyanın bu siyasətinə 
qarşı çıxacaqdır və dövlətlər həmişə təzyiq edəcəkdir.  

Rusiya və Şərqi slavyan dövlətləri orta və uzaq müddətli 
gələcəkdə Avropanın Şərqinə nəzarət edəcəklər. Şərqi Avropa 
və Balkanlarda slavyanlar üstünlük əldə edəcəklər və bu 
ərazilər onların təsir dairələrinə çevriləcəkdir. Şərqi Avropada 
üstünlük dərəcəsinə görə slavyanlar birinci olacaqlar;  

Slavyanlar orta müddətli gələcəkdə Qara dənizə nəzarətin 
böyük hissəsini öz əllərinə alacaqlar. Şimali Buzlu okean 
rayonunun böyük bir hissəsi də əsasən slavyanların nəzarətində 
olacaqdır. Cənubi Qafqaz Rusiyanın təsir dairəsində olacaqdır. 
Orta müddətli gələcəkdə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan 
təkrar olaraq Rusiyanın böyük təsir dairələri məkanlarında yer 
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alacaqlar. Rusiya Mərkəzi Asiya regionuna nəzarəti tam 
qaytaracaqdır. Rusiya Uzaq Şərqdə böyük üstünlük əldə 
edəcəkdir. Belə ehtimal etmək olar ki, orta və uzaq müddətli 
gələcəkdə İran, Türkiyə, Əfqanıstan ilə siyasi yaxınlaşma edən 
Rusiyanın Hind okeanına, isti dənizlərə sərbəst çıxışı olacaqdır. 
Belə qənaətə gəlmək olar ki, XXII əsrdə Rusiya da ABŞ kimi 
çoxxalqlar ölkəsi kimi Türkiyənin, İranın, Əfqanıstan və 
Pakistanın əhalisini özünə, məsələn, Çinlə sərhəd olan Şərq 
bölgələrinə, cəlb edərsə, isti dənizlərə çıxa bilər. Lakin 
okeandan-okeana böyük bir məkanın əldə olunmasına Çin və 
ingilis dünyası qəti razı ola bilməz və bu böyümədə Rusiyaya 
mane ola bilərlər.  

Slavyanlar Afrika qitəsində üstünlük əldə edə 
bilməyəcəklər və bu onların heç marağında da olmayacaqdır. 
Slavyanlar həmçinin gələcəkdə Qərbi Avropada siyasi 
üstünlük, güclü təsir dairələri əldə edə bilməyəcəklər. 
Almaniya, Fransa, İngiltərə və digər Qərbi Avropa xalqları 
buna imkan verməyəcəklər.  

Slavyanlar Türkiyə ilə ittifaqa girərək (Türkiyənin əli il ə də 
ərəblərdən bəzilərini özlərinə çəkərək) orta və uzaq müddətli 
gələcəkdə Aralıq dənizində üstünlük əldə etməyə çalışacaqlar.  

Slavyanların təsir dairələri, əsasən orta və uzaq müddətli 
gələcəkdə, Şərqi və Cənub-şərqi Avropa, Cənubi Qafqaz, 
Türkiyə, İran, Mərkəzi Asiya və Əfqanıstanı əhatə edəcəkdir. 
Slavyanlar hətta gələcəkdə Baltikyanı respublikalarda da 
ingilislərlə nüfuz dairəsi uğrunda mübarizə aparacaqlar.  

Çox ehtimal ki, Çinlə Rusiya arasında orta müddətli 
gələcəkdə və uzaq gələcəkdə Monqolustanın bölüşdürülməsi 
uğrunda siyasi mübarizə gedəcəkdir. Bir məsələni də qeyd 
etmək lazımdır ki, slavyanlar yalnız Avrasiya materikində 
üstünlük əldə edəcəklər. Ümumiyyətlə, Amerika qitəsində, 
Afrikada, Avstraliyada, Sakit okean, Atlantik okeanı və Hind 
okeanında böyük siyasi təsirlərə malik olmayacaqlar. Buna 
onların potensialları da çatmaz.  
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Belə bir fikir də bildirmək olar ki, ingilis dünyasının və 
fransızların, almanların hesabına öz iqtisadi vəziyyətlərini 
gücləndirdikdən sonra Avropa slavyanları ruslara, öz rəhbər 
dövlətlərinə yaxınlaşmağa başlayacaqlar. Avropanın slavyan 
dövlətləri il ə ingilis dünyasının siyasi yaxınlaşması mümkün 
olmayacaqdır. Düzdür, slavyanlar da xristianlar olsalar da, 
əksəriyyəti pravoslavlığa mənsub olduqları səbəbdən də, 
bunların yaxınlaşması mümkün deyil. Slavyanlar içərisində 
yalnız Polşa, Çexiya və Slovakiyanın alman və fransızlarla 
qismən yaxınlaşması mümkün ola biləcəkdir. Bu da həmin 
xalqların katoliq olmaları ilə əlaqəli ola bilər. Rusiya yaxın və 
orta müddətli gələcəkdə əhalinin azalmasının qarşısını almaq 
üçün keçmiş SSRİ respublikalarının əhali potensialından 
istifadə etməyə çalışacaqdır. Rusiya daha çox slavyan mənşəli 
ukraynalılar, beloruslar və qərbi slavyan dövlətlərinin 
əhalisinin hesabına öz əhalisini artıracaqdır. Bu dövlətlərin 
vətəndaşlarına öz ölkəsində böyük güzəştlər verəcəkdir. 
Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya respublikalarının 
vətəndaşlarına da böyük güzəştlər verəcəkdir. Rusiya keçmiş 
SSRİ-yə öz təsir dairəsi kimi baxacaqdır. Rusiya yaxın və orta 
müddətli gələcəkdə Şərqi Avropanın slavyan dövlətlərində öz 
tarixi təsirini tam bərpa edə biləcəkdir. Ukrayna, Belorus 
tamamilə Rusiyanın təsiri altında olacaqdır. Rusiya 
Bolqarıstanı da öz tərəfinə çəkməklə Qara dənizdə 
güclənəcəkdir.  

Rusiya slavyanlarada olduğu kimi Rumıniyada təsirlərini 
gücləndirə bilməyəcəkdir. Əvvəlcə qeyd edildiyi kimi, 
Rusiyanın gələcəkdə ən əsas məqsədi Türkiyəni öz tərəfinə 
çəkmək olacaqdır. Belə qənaətə gəlmək olar ki, Rusiya 
Türkiyəni ingilis dünyasından qopararaq öz tərəfinə çəkərsə, 
ingilis dünyasının Qara dəniz bölgəsinə və Yaxın Şərq 
regionuna təsirlərinə ən böyük zərbə ola bilər. Türkiyənin 
Rusiya ilə yaxınlaşması orta və uzaq müddətli gələcəkdə 
Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın tamamilə, İranın, 
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Əfqanıstan və Pakistanın qismən ingilis dünyası tərəfindən 
itirilm əsi demək olacaqdır. Bir daha qeyd etmək lazımdır ki, 
Türkiyənin Rusiya ilə siyasi cəhətdən yaxınlaşması prosesi çox 
güman ki, İran, Əfqanıstan və Pakistanın da bu orbitə daxil 
olmasına gətirib çıxaracadır. Türkiyə Avro-Asiyanın siyasi bel 
qurşağında əsas çəkidir. Onun beynəlxalq aləmdə siyasi 
baxımdan meyillənməsi istiqamətləri də mühüm əhəmiyyət 
kəsb edəcəkdir və özü ilə bir neçə dövləti də gələcəkdə çəkib 
apara biləcəkdir. Məsələn, Cənubi Qafqaz elə bütövlükdə 
Türkiyə-Rusiya birliyində yer ala biləcəkdir.  

  
 
Gələcək dünya düzənində Çinin rolu 
  
Çin dövləti iqtisadi cəhətdən çox güclü bir dövlətə 

çevriləcəkdir. Çin iqtisadiyyatı Cənub-Şərqi Asiyanın iqtisadi 
sisteminin əsas lokomotivi rolunu oynayacaqdır. Çinin şərqi 
başlıca olaraq Asiyanın ən nəhəng sənaye mərkəzinə 
çevriləcəkdir. Çin mədəniyyəti, əxlaqı, çin fəlsəfi dünyagörüşü 
əsas etibarilə insan potensialının böyük həcmdə istifadəsinə 
gətirib çıxaracaqdır. Böyük potensial da böyük iqtisadiyyatı və 
iqtisadi elementləri, resursları artıracaqdır. Çox ehtimal ki, Çin 
valyutası Şərqin əsas valyutalarından olacaqdır. Çin əhalisi də 
Şərqə, Amerika qitəsinə, eləcə də Sakit okean hövzələrinə 
geniş yayılacaqdır. Çin tərbiyə sistemi, asılılıq sistemi 
hörümçək toru kimi regiona nüfuz edəcəkdir. Cənub-Şərqi 
Asiyanın digər dövlətləri də Çinin siyasi orbitində yer 
alacaqlar. Çinin Sakit okeandan Şimali Buzlu okeana qədər 
olan nüfuzunun yaradılması mümkün olmayacaqdır. 
Baxmayaraq ki, belə yanaşmalar vardır. Güman etmək olar ki, 
Çin sərhədlərindən Şimal Buzlu okeana qədər olan ərazi əsasən 
keçmiş SSRİ xalqlarının məskunlaşacağı ərazi olacaqdır və 
eyni zamanda daha çox Çinin cənub sərhədlərinin, Pakistanın, 
Hindistanın əhalisi ilə təmin edilə biləcəkdir. Avrasiyanın 
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“siyasi bel qurşağı”nın əhalisinin gələcəkdə üzü şimala doğru 
yayılması trayektoriyasını “k ələmin yetişməsi”  proseslərinə 
bənzətmək olar. Kələmin kökü torpaqda (Avrasiyanın belində) 
olacaqdır, yarpaqları, baş hissəsi isə Avrasiyanın ürəyinə doğru 
istiqamətlənəcəkdir.   
İngilis dünyası gələcəkdə Çinlə siyasi mübarizədə çox 

çətinlik çəkəcəkdir. Çinin cənuba doğru irəlil əməsinin qarşısını 
almaq üçün sədlərin çəkilməsində böyük problemlərlə 
üzləşəcəkdir. Çinin qarşısını almaq məqsədilə ingilis dünyası 
daha çox İndoneziyada, Malayziyada və Filippində 
güclənməyə çalışacaqdır. Bu ölkələrin güclənməsinə və güc 
mərkəzlərinə çevrilməsinə çalışacaqlar. Lakin qeyd etmək olar 
ki, Çin gələcəkdə Filippində rəqabətdə üstün gələ biləcəkdir. 
ABŞ hərbi bazalarını çox güman ki, həmin ölkədən çıxara 
biləcəkdir.  

Çinin əhalisi də sürətlə artacaqdır. Çin və Rusiya gələcəkdə 
Monqolustanda çox güclənəcəklər. Əvvəllər də Monqolustanda 
SSRİ-nin təsirləri güclü olubdur. Çin əhalisi yaxın və orta 
müddətli gələcəkdə Monqolustanda geniş şəkildə 
məskunlaşmağa çalışacaqdır. Lakin Rusiya bunun qarşısını 
almağa cəhd göstərəcək. Yaxın və orta müddətli gələcəkdə 
Çinin təsirləri Mərkəzi Asiya regionunda, Çinin cənubunda 
yerləşən dövlətlərdə- Myanmada, Taylandda, Laosda, 
Vyetnamda, Kambocada, Şimali Koreyada daha da 
güclənəcəkdir. Onu da güman etmək olar ki, Rusiyanın Cənub-
Şərqi Asiya ölkələrində təsirləri tamamilə azalsın və Çininki ilə 
əvəz edilsin, baxmayaraq ki, bu ölkələrdən Rusiya ərazisinə 
gələcəkdə daha çox köç edilsin. Çin sadalanan dövlətlərdə və 
regionlarda yaxın və orta müddətli  gələcəkdə ingilis 
dünyasının təsirlərini minimuma endirəcəkdir. Həmin 
dövlətlərin iqtisadiyyatı Çinin iqtisadiyyatına daha çox 
inteqrasiya olunacaqdır. Çin siyasi cəhətdən də ingilisləri 
həmin dövlətələrə çox yaxın buraxmayacaqdır. Çin 
ümumiyyətlə dünyanın iqtisadi və hərbi cəhətdən çox cüclü 
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inkişaf etmiş qabaqcıl dövlətlərindən biri olacaqdır. Bu ölkə 
dünyanın ən böyük hərbi donanmalarından birinə sahib 
olacaqdır.  

 
 
Türk dünyası-gələcək dünya düzənində  
 
Güman etmək olar ki, türk dünyası gələcəkdə də slavyanlar, 

çinlilər tərəfindən zəifl ədilmiş vəziyyətdə qalacaqdır. Düzdür, 
onlar türk dünyasını tam zəifl ətməmək məqsədilə bu dünyanı öz 
içərilərində görəcəklər. Özləri türkləri inteqrasiya olunmuş 
vəziyyətdə saxlayacaqlar ki, onların ayrılaraq tam müstəqil güc 
qurşağına çevrilmələrinə imkan verməsinlər. Türk dövlətlərinin 
yüksək səviyyədə güclənməsinə və birləşməsinə imkan 
verməyəcəklər. İngilis dünyası bu siyasətdə xüsusi rol 
oynayacaqdır. Hesab etmək olar ki, rəqabət mübarizəsində 
türklərin ruslarla ittifaqı heç də faydalı deyil. Ona görə, belə bir 
fərziyyə də bildirmək olar ki, ingilis dünyası hesab edir ki, 
slavyanlar zəifl ədildikdən sonra türk dünyası güclənə bilər. Bu da 
ingilis dünyasının gələcək strategiyasında nəzərdə tutulan 
təkbaşına dünya hegemonluğu iddiasına zidd olan məsələdir. 
İngilis dünyası tərəfindən təzyiq altında qalan Türkiyə orta və ya 
uzaq müddətli  gələcəkdə ingilis dünyasının təsir dairəsindən 
çıxmaq məcburiyyətində qalacaqdır. Güman etmək olar ki, 
Türkiyə bu addımı o zaman atacaqdır ki, Rusiya iqtisadi cəhətdən 
çöx güclənsin və ingilis dünyasının təzyiqlərinə tab gətirsin. 
İngilis dünyasına nisbətən zəif Rusiya ilə yaxınlaşmaq hələlik, 
yəni, mövcud zamanda və eləcə də yaxın gələcəkdə Türkiyəyə 
sərf etməyəcəkdir. Hal-hazırda Türkiyə bu addımı atarsa, ingilis 
dünyası tərəfindən böyük təzyiqlərlə üzləşə bilər. Onu gözləmək 
olar ki, Türkiyə orta müddətli gələcəkdə əvvəlcə NATO-dan 
çıxacaq, bir müddət tərəfsiz qaldıqdan sonra Rusiya və Çinlə 
yaxınlaşa biləcəkdir. Rusiya da Türkiyənin ona tərəf 
yaxınlaşmasını müsbət qarşılayacaqdır. Türkiyənin bu addımı İran 
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tərəfindən də dəstəklənəcəkdir və əslində İranın maraqlarına 
uyğun olacaqdır. İranda təkrar olaraq ingilis nüfuzunun bərpa 
olunması Türkiyəyə sərf edən məsələ deyil. İran Türkiyənin 
özünə daha çox lazımdır. İranda ingilis nüfuzu təkrar olaraq bərpa 
olunarsa slavyan və çinlilərin region maraqları təhlükə altında 
qalar. İngilis dünyası Türkiyə və İrandan istifadə edərək, dünya 
siyasət rəqabətində slavyan dünyasına zərbə vurmaq istəyir. Belə 
təxmin etmək yerinə düşər ki, ümumiyyətlə, slavyan dünyasının 
çökməsi həm İranın, həm də Türkiyənin parçalanması, məhvi 
deməkdir. Ona görə də həm Türkiyə, həm də İran ingilis 
dünyasına öz ərazilərində möhkəmlənməkdə ehtiyatlı 
davranmalıdırlar. Belə hesab etmək olar ki, qlobal kəskin 
mübarizə və müharibə baş verərsə, ingilis dünyasının Türkiyə 
ərazisindəki hərbi bazaları həm lazım gəldikdə slavyanlara hərbi 
zərbələr endirmək, həm də bundan sonra Türkiyənin özünü məhv 
etmək üçündür. Ona görə də Türkiyə böyük dünya siyasəti 
oyunları çərçivəsində ABŞ-a İranı zərərsizləşdirmək məqsədilə 
onun ərazisindən böyük addımlar atmağa imkan verməməlidir. 
Ərazisindən platsdarm kimi istifadə etməyə icazə verməməlidir. 
İranın ABŞ-a qarşı mövcud siyasəti bir tərəfdən türk dünyasına 
qarşı yönəlsə də, digər tərəfdən Türkiyənin özünün 
möhkəmlənməsinə xidmət edir. İranın hesabına Türkiyə birtərəfli 
qaydada mühasirəyə alınmır.  

Türk dünyasının müstəqil dövlətləri olan Türkiyə, 
Azərbaycan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızıstan 
arasında yaxın müddətli gələcəkdə sıx siyasi və hərbi əlaqələrin 
yaradılması mümkün olmayacaqdır. Bunun da əsas səbəbi kimi 
Türk dünyasının rəhbər dövləti olan Türkiyənin iqtisadi və hərbi 
cəhətdən çox zəif olması amili çıxış edəcəkdir. Türkiyənin strateji 
təyinatlı silahlarının (ballistik, kontinentlərarası raketlərinin), nüvə 
silahının olmaması və yaxın gələcəkdə də belə silahlara sahib ola 
bilməməsi bu dövlətin türk dövlətlərini öz tərəfinə çəkmək 
imkanlarını heçə endirəcəkdir. Eyni zamanda sənaye dövləti kimi 
zəifliyi ona bu addımı atmağa imkan verə bilməz. Digər türk 
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dövlətləri də Türkiyəni öz arxalarında hərbi cəhətdən çox güclü 
bir dövlət kimi görə bilməyəcəklər. Türkiyə orta və ya uzaq 
müddətli gələcəkdə Rusiya ilə siyasi yaxınlıq edən zaman, nüvə 
dövlətinə çevrilərsə, türk dövlətlərini öz orbitinə çəkə biləcəkdir. 
(Qeyd: əslində nüvə silahlarına sahib olmaq dünya üçün bir 
təhlükədir, qorxudur. Qlobal t əhlükələrin, risql ərin 
reallaşması baxımından bir vasitədir. Lakin buna 
baxmayaraq, onu da etiraf etmək lazımdır ki, nüvə silahları 
və müasir raket texnologiyaları olmasa üçüncü dünya 
müharibəsi hər an alovlana bilər və dünya məhv olar. Çünki 
maraqlar baxışlardan, reallıq ideallıqdan və liberalizmdən 
çox-çox yüksəkdədir.  İnsan elə bir varlıqdır ki, öz 
maraqlarını təmin etmək üçün vəhşiləşmiş dona girə bilir. 
Güc mərk əzləri arasında balansı yaradan məhz nüvə 
silahlarıdır).  Bu siyasətə yenə də Rusiya və Çin mane olacaqlar. 
Rusiya Türkiyəyə yalnız ingilislərin siyasətinin əksinə çıxmaq 
baxımından gələcəkdə kömək edə biləcəkdir.  

Türk dünyasının rəhbəri kimi bir müddət Türkiyə 
qalacaqdır. Eyni zamanda yeni iddiaçılar, məsələn, Qazaxıstan 
da meydana gələ biləcəkdir. Qazaxıstan türk-slavyan birliyinin 
yaradılması üçün ən əsas nümunə rolunu oynayacaqdır. 
Ümumilikdə, türklər əsasən gözlərini şimala dikdiklərindən, 
Türkiyə türk dünyasının rəhbəri kimi zəif olaraq qalacaqdır. 
Şimaldan asılılıq gələcəkdə onlara güclənməyə imkan 
verməyəcəkdir. Türklər slavyanlarla birlikdə qalmağa məcbur 
olacaqlar. Mərkəzi Asiya türkləri də əsasən Rusiya ilə 
inteqrasiya şəraitində olacaqlar. Rusiya ərazilərində türklərin 
miqrasiyası güclənəcəkdir. Türkiyə də üzü şimala doğru 
miqrasiya siyasətini gücləndirəcəkdir. Çin ingilis-terk dünyası 
münasibətlərində türklərə qarşı soyuq olaraq qalacaqdır. 
Rusiya isə türkləri öz içərilərində görə biləcəkdir və bundan da 
çox ehtiyat edə bilməyəcəkdir.  

Qayıdaq bir daha əvvəlki fikirl ərə.-Türk dünyası 
ümumiyyətlə, ingilislərlə, slavyanlarla, Avropa xalqları ilə, 
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Çinlə müqayisədə zəif olaraq qalacaqdır və böyük güc 
mərkəzləri il ə müqayisədə orta xətti  əsas götürəcəklər. Lakin 
buna baxmayaraq Avrasiyanın mərkəzində (əvvəlki Turan 
ərazilərində) türk dünyası qurşağı yenə də mövcud olacaqdır və 
digər dünyalar bu dünya ilə razılaşmaq məcburiyyətində 
qalacaqlar. Türk dünyası eləcə də Rusiyanın isti dənizlərə 
qismən çıxışını təmin edə biləcəkdir. İran, Tacikistan, 
Əfqanıstan da Türk-slavyan dünyaları ittifaqında yer ala 
biləcəkdir. Bu ittifaqda həmçinin Qafqaz xalqları da yer 
alacaqlar. Məkan amilini nəzərə alsaq, Cənubi Qafqazda 
yaşayan qeyri-slavyanlar və qeyri-türklər də türk-slavyan 
dünyaları ittifaqında yer alacaqlar və ittifaqın tərkibi olacaqlar. 
Türklər Asiyada, xüsusilə Asiyanın mərkəzlərində Slavyanların 
aparıcı qüvvələrinə çevriləcəklər. Ruslar özlərinin Çinlə 
mübarizələrində əsas aparıcı köməkçi qüvvələr olaraq türkləri 
görəcəklər. Türklər Çinin Mərkəzi Asiyada güclənməsinin 
önündə sipər olaraq qalacaqlar və rusları çinlilərdən qoruyan 
qurşaq yaradacaqlar. Bu mövqeyə sahib olan türklər tədricən 
Avrasiya ürəyinə yaxınlaşcaqlar. Artıq XXII əsrdə Avrasiyada- 
indiki mərkəzi Rusiya ərazisində türklər böyük söz sahibi 
olacaqlar. Onu da ehtimal etmək olar ki, türklər və ərəblər 
digər tərəfdən orta gücə malik ola biləcək dünyalar olmaqla 
ingilislərlə slavyanlar arasında Aralıq dənizi-Qara dəniz 
hövzələrində qarşıdurmaların yumşaldılmasında mühüm rol 
oynaya biləcəklər. Lakin buna baxmayaraq, Aralıq və Qara 
dənizdə dünya müharibələrinin baş verməsinə təhlükə ola 
biləcək yeni “Karib” böhranları baş verə biləcəkdir. Türklər 
həm çinlə Rusiya arasında, həm də ingilislərlə slavyanlar 
arasında aralıq mövqedə yer ala biləcəklər. Bu mövqedən 
onların statusları tədricən möhkəmlənəcəkdir. Türklərin 
Avrasiyada geniş yayılmasının əsas səbəbi kimi iqtisadi 
amilləri, yeni iqtisadi məkan axtarışlarını qeyd etmək olar. 
Türk dünyasının özündə iqtisadiyyatın zəif olması gələcəkdə 
türklərin Avrasiya boyunca yayılması üçün əsas şərt olacaqdır. 
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Digər tərəfdən də elm və işgüzar peşələr dalınca axanlar 
hesabına, eləcə də mühafizəkarlıqdan yaxa qurtarmaq hesabına 
türk miqrasiyası güclənəcəkdir. Türklərin yayılmasında onların 
öz məkanlarında qalaraq zəif olmaları əsas rol oynayacaqdır. 
Bu da özlüyündə azalmaqda olan rus torpaqlarında təbii olaraq 
öz-özünə tənzimlənən türk miqrasiyasını əmələ gətirəcəkdir. 
Türk dünyası buddizm və xristianlıq arasında, eyni zamanda 
ərəb dünyası ilə slavyan dünyası, slavyan dünyası ilə çin 
(konfusiçianlıq) arasında münasibətləri tarazlaşdıran geosiyasi 
qurşaq rolunu oynaya biləcəkdir. Türk dünyasına müəyyən 
anlarda ingilis dünyası ilə slavyan dünyası arasında 
barışıdırıcılıq funksiyasını yerinə yetirən məkan kimi də 
baxmaq olar.  

 
Türk dünyasının indikinə nisbətən gələcəkdə güclənmə 

səbəbləri:  
 
-ilk növbədə yerləşdikləri geosiyasi məkan və aralıq 

mövqedə olmaları; 
-məskunlaşdıqları məkanlarda zəngin sərvətlərə sahib 

olmaları; 
-türk etnosunun, millətlərinin istedad və qabiliyyətləri; 
-türklərin inkişaf etmək və geniş ərazilər üzrə 

sivilizasiyalara malik olmaq iddiaları; 
-türk dünyasının yunanlar, slavyanlar (pravoslavlar), 

ərəblər və çinlilər, həmçinin farsmənşəli xalqlarla əhatə 
olunmaları və müxtəlif mədəniyyət cərəyanları aralarında 
yerləşmə imkanları və bundan faydalanmaları. Sadalanan 
amillər türk dünyasının daxilən zənginləşməsinə kömək edir; 

-türk dünyasının ərəb dünyasında təsir imkanları; 
-türk dünyasının slavyanlar üçün (xüsusilə Rusiya üçün) 

əhali təmin edə biləcək imkanlarının olması; 
-türk dünyasının sahib olduğu torpaqların münbitliyi; 
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-türk dünyasının Avrasiyanın aparıcı ticarət yolları üzərində 
mövqeyi: Xəzər-Qara dəniz regionunun strateji əhəmiyyətli 
yolları Türk dünyasından da keçir. Eyni zamanda Fars körfəzi 
regionun Avrasiyanın mərkəzi və Avropa ilə əlaqələrində də 
Türkiyə mühüm rol oynayır. Avropanın və ABŞ-ın Avro-
Asiyanın cənubuna aid maraqlarında Türkiyə mühüm rol 
oynayır; 

-türk dünyasının müasirləşmə, liberallaşma siyasətinin 
mövcudluğu və siyasi sistemlərində və dövlətçilik 
məsələləsində dünyəvilik prinsiplərinin olması; 

-türk dünyası həm də yahudilərin maraq nümayiş 
etdirdikləri ərazilər hesab edilməlidir. Yahudilərlə müsəlman 
dininə etiqad edənlər arasında barışdırıcılıq funksiyasını yerinə 
yetirmək imkanlarına malikdir və s.  

 
Ərəb dünyası-gələcək dünya düzənində  
 
Ərəb dünyasının dövlətləri gələcəkdə birləşə bilməyəcəklər 

və ingilis dünyasının təsiri altında qalacaqlar. Bu barədə 
əvvəliki başlıqlarda bir qədər deyilib. Hal-hazırda olduğu kimi, 
gələcəkdə də ingilis dünyası ərəb dünyasının sərvətlərinə sahib 
olacaqdır. Öz hərbi bazalarını tamamilə ərəb dünyasında 
yerləşdirə biləcəkdir. Regional və qlobal mübarizə fonunda 
hesab etmək olar ki, ingilis dünyası ərəb dünyasından türk 
dünyasına və farslara qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə 
edəcəkdir. Ərəb dünyası isti məkanların sahibi olduğundan, 
rusların isti dənizlərə çıxışının (Aralıq dənizindən Atalntik 
okeanına və Hind okeanına keçid) lazımi anlarda qabağını alan 
ən əlverişli zolağa malikdir. İngilis dünyası ərəb dünyasının 
coğrafi mövqeyindən istifadə edərək yaxın və orta müddətli 
gələcəkdə Afrika qitəsində təsirlərini genişləndirəcəkdir. 
Şimali Afrikada yerləşən ərəb ölkələri olan Mərakeş, Əlcəzair, 
Tunis, Liviya və Misiri ələ alaraq Aralıq dənizində 
hegemonluğu artıracaqdır. İngilis dünyasına Aralıq dənizi 
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hövzəsində mane olan Suriyanı çox ehtimal ki, ingilis dünyası 
orta müddətli gələcəkdə ələ ala biləcəkdir. Aralıq dənizi 
hövzəsində ərəb dünyasının birləşməsinə mane olan dövlət 
kimi İsraildən geniş istifadə edəcəkdir.  

Lakin bir məsələni xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, ərəb 
dünyasında ingilisləri qəbul edən müəyyən qüvvələr olsa da, 
ərəblərin əksəriyyəti, o cümlədən sadə ərəblər ingilisləri qəbul 
etmirlər. Burada din amili xüsusi rol oynayır. İngilislərə islam 
dininin düşməni kimi baxırlar. Qərbə qarşı terror siyasəti 
həyata keçirirlər.  

Ümumiyyətlə ərəb dünyası regional rəqabət zəminində 
yaxın və uzaq müddətli gələcəkdə ingilis dünyasına qarşı 
mübarizə apara bilməyəcəkdir və buna gücü çatmayacaqdır.  

Lakin ərəblər, xüsusilə, qatı din tərəfdarları ingilislərə qarşı 
terrordan geniş istifadə edəcəklər. İngilis dünyası (ümumilikdə 
Qərb) ərəblərin daima terror hücumlarına məruz qalacaqdır. 
Ərəblərin ingilislərə qarşı terror mübarizəsində farslar və 
slavyanlar da müəyyən qədər dəstək verəcəklər. İnformasiya 
vasitələrinin məlumatına görə, hal-hazrda İran Yaxın Şərqdə 
müəyyən terror təşkilatlarına maliyyə dəstəyi verir.  
Ərəblərin sürətlə inkişaf etmələri və sivil səviyyələrə 

çatmaları mümkün olmayacaqdır və bu baxımdan da başlıca 
olaraq zəif tərəf kimi istifadə predmetinə çevriləcəklər. 
Rusların ərəb dünyası ilə əlaqələrini çox güman ki, daha çox 
türklər həyata keçirəcəklər.  

 
 

Gələcək dünya düzənində Avropa 
 
Avropanın vahidliyinin taleyi (burada ittifaqın taleyindən 

söhbət gedir) ingilislərdən və slavyanlardan (burada əsasən 
Rusiya) asılı olacaqdır. Bu məsələyə əvvəlki başlıqlarda 
toxunulub. Rusiyanın güclənməsi ilə orta müddətli gələcəkdə 
bu regiona olan təzyiqlər artacaq və Rusiya öz iqtisadi 
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məkanından, resurslarından istifadə edərək Avropanın 
vahidliyinə qarşı olacaqdır. Rusiya gücləndikcə ingilis dünyası 
Avropa İttifaqının vahid və güclü şəkildə qalmasına nail ola 
bilməyəcəkdir. Belə vəziyyət həm də Almaniya və Fransaya 
sərf edəcəkdir. Ona görə ki, Avropanın slavyanları onlar üçün 
bir yük olaraq qalmaqdadır və Rusiyanın güclənməsi ilə 
slavyanları özlərindən uzaqlaşdırmaq üçün imkanlara sahib 
olacaqlar, fürsətlər qazanacaqlar. Almaniya və Fransa Avropa 
İttifaqında olan slavyanlarının Rusiyaya yaxınlaşmasına şərait 
yaratmaqla, özləri il ə ruslar arasında münasibətləri tarazlı 
saxlamağa nail olacaqlar.  

Avropa əsas etibarilə dünyanın elm və mədəniyyət mərkəzi 
kimi qalmaqda davam edəcəkdir. Avropa yenə də böyük 
həcmdə, böyük sayda turistlər qəbul edəcəkdir. Dünyanın digər 
kiçik xalqları və inkişafdan geri qalan əhalisi, kasıb 
regionlardan olan Şimali Afrika əhalisi Avropaya yenə də 
inteqrasiya edəcəkdir. Avropa gələcəkdə də bu uyğunsuzluq 
problemi ilə üzləşəcəkdir. Qərbi Avropa daima özünü mənfi 
stereotiplərdən təmizləməyə çalışacaqdır. Bununla yanaşı, öz 
müstəqilliyini qoruyub saxlamaq və möhkəmləndirmək 
məqsədilə “Avropa elmi”, “Avropa mədəniyyəti” Avropanın 
bütövləşməsinə xidmət edəcəkdir. Avropada almanlar, 
fransızlar, italyanlar, hollandlar, isveçlilər, finlər, norveçlilər və 
digər bu kimi xalqlar avropasentrizmin inkişaf etdirilməsində 
(elmin və mədəniyyətin Avropada axtarılmasına əsaslanan 
fəlsəfi düşüncənin) maraqlı olacaqlar. Avropasentrizm də 
B.Britaniyaya sərf edəcəkdir və bu dövlət bu ideyanı 
dəstəkləyənlərdən olacaqdır. Avropasentrizm ideyası ətrafında 
birləşmə B. Britaniyanın da iştirakı baxımından bu dövlətə sərf 
edəcəkdir. Həm də ona görə ki, müvafiq ideya Avropanın 
birləşməsinə xidmət edəcəkdir ki, bundan da Avropanın güc 
mərkəzi kimi güclü olması məsələsi meydanda olacaqdır. 
Avropanın güclənməsi və alman-fransız mərkəzli birliyin 
inkişafı əslində almanlara və fransızlara (slavyanları çıxmaq 
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şərtilə) sərf etsə də, B.Britaniyaya yalnız rusların Avropadakı 
nüfuzlarının qarşısını almaq baxımından sərf edər. Əslində isə 
B.Britaniya alman-fransız birliyi çərçivəsində güclü Avropanın 
qısqanclıqla qarşılayar. Bu baxımdan da Avropa İttifaqının 
taleyi məsələsi orta müddətli gələcək üçün çox qaranlıqdır və 
Birlik, iki güc mərkəzi arasında olduğundan və bu mərkəzlərin 
rəqabət mübarizələrini əks etdirdiyindən, çox kövrəkdir. 

Avropa Şərqə doğru-Asiya istiqamətində də, inteqrasiya 
siyasətinə çalışacaqdır. Avropa şirkətləri həm də Rusiyada yeni 
sərvətlər əldə etmək üçün çalışacaqdır. Avropa Rusiya 
xammalının mənimsənilməsi siyasətinə də üstünlük verəcəkdir 
və almanlar və franszılar başlıca olaraq çalışacaqlar ki, bu yolla 
Rusiyanı özlərinə bağlasınlar və Rusiyanın regiona olan 
təzyiqlərini azaltsınlar. Almaniya və Fransa slavyanları ruslara 
güzəştə getməklə həm də Rusiya ilə münasibətlərini saxlamağa 
çalışacaqlar və slavyanların yaşadıqları ərazilər vasitəsilə 
Rusiyanın Qərbi Avropaya təzyiqlərini azalda biləcəklər. 
Avropa-Ruisya əlaqələrində Avropa slavyanları başlıca 
birləşdirici zolaq rolunu oynaya biləcəkdir. Lakin iki dünya 
arasında olan qeyri-slavyanlar (məsələn, Rumıniya, Macarıstan 
və s.) isə müəyyən çatları əmələ gətirəcəklər.  

 
 
Dünyalararası birlikl ər və ittifaqlar 
 
Dünyaları olan böyük xalqlar və eynikökənli kiçik xalqlar 

birlikl əri və onları təmsil edən dövlətlər daima rəqabət 
mübarizələrinə qoşulacaqlar. Rəqabət mübarizələri onları bir-
birilərinə yaxınlaşdıracaq və bir çox zamanlarda isə 
uzaqlaşdıracaqdır. Böyük dövlətlər arasında münasibətlər yay 
(rezin) sisteminə uyğun (“rezin tellər” vasitəsilə 
komponentlərin bir-biril ərinə qoşulmaları, birləşmələri)  olaraq 
həyata keçəcəkdir. Onlar bir-birindən ortaya çıxan zəruri 
şərtlərlə əlaqəli olaraq gah uzaqlaşacaqlar, gah da bir-birilərinə 
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yaxınlaşacaqlar. Uzaqlaşmaq və yaxınlaşmaq əsasən 
müdafiə olunmaq, özünü qorumaq və inki şaf etmək 
siyasətindən formalaşacaqdır. Bu proseslərin h əyata 
keçməsi də daxili ehtiyacların ödənilməsi zərur ətindən ir əli 
gələcəkdir. Dünya iqtisadi və siyasi sistemi öz fəaliyyətini 
gücləndir əcəkdir. Böyük dövl ətlər siyasi eqoizmdən həm 
uzaqlaşacaqlar, həm də müəyyən qorxu amillərinin ortaya 
çıxmasından yaxınlaşacaqlar. Uzaqlaşacaqlar, həm də ona 
görə ki, dünya siyasətində öz böyük dövlət təsirlərini 
qoruya bilsinlər. Ümumiyyətlə, onların hərəkətlərind ə 
meydana gələcək “ritm v ə hərəkət” dövl ətlər arasında 
siyasi harmoniyanı yaratmaq məqsədilə meditasiya 
etməkdən də üzə çıxacaqdır.  
İttifaqların yaradılmasında tarixən formalaşmış elementlər-

dəyərlər (etnik və milli məsələlər), iqtisadi amillər, müdafiə 
olunmaq zərurətləri, inkişaf üçün gücün birləşdirilməsi və 
məkanlar, coğrafi statuslar, siyasi vəziyyətlər və s. əsas rol 
oynayacaqdır. Əsas inteqrasiya prosesləri Avrasiya materikində 
(dünyanın ürəyində) baş verəcəkdir. Burada xalq çoxluğu, əhali 
çoxluğu, dövlətlərin sayının çoxluğu, iqtisadi sərvətlərin 
bolluğu, ümumiyyətlə isə materikin özünün nəhəngliyi 
inteqrasiya proseslərini daha da gücləndirəcəkdir. İttifaqların 
yaradılması isə məkan (burada regionçuluq, coğrafi və etnik 
yerliçilik, milli vahidlik əsasında eyni geosiyasi məkanların 
yaradılması) və mədəni sivil səviyyəsinə görə həyata 
keçəcəkdir.  
 
 

Gələcək dünya düzənində digər xalqlar (dünyalara 
malik olmayan kiçik xalqlar) 
 
Belə xalqlara aralıq məkanlarda, siyasi birliklərin 

mübarizələrinin güc düşdüyü məkanlarda yaşayan xalqları aid 
etmək olar. Amerika qitəsində demək olar ki, belə faktlar 
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mövcud deyildir. Burada əhali (ingilislər, fransızlar, latın 
amerikalılar) əsasən dünyalara malik olanlardır. Yerli əhali 
(ABŞ-da-qərbdəki Kordilyer dağlar silsiləsində, Meksikada, 
Peruda, Ekvadorda və s. yaşayan yerli əhali) isə tamamilə zəif 
vəziyyətdədir və gəlmə avropalılar üçün təhlükə deyil. (Qeyd: 
bu başlığa aid olmayan bir məsələ ilə əlaqədar onu bildirmək 
olar ki, Latın Amerikası dünyasında daha çox Braziliya və 
Meksika mərkəzli düzənləmə meydana gələ biləcəkdir. Cənubi 
Amerikada çox güman ki, Argentina ilə Braziliya arasında 
idarəçilik uğrunda rəqabət formalaşa biləcəkdir. ABŞ Meksika 
vasitəsilə bu dünyaya təsirlərini artıracaqdır. Eyni zamanda 
Braziliyanı da öz tərəfinə yaxınlaşdırmaq imkanları əldə edə 
biləcəkdir. İngiltərənin də Argentina üzərində təsirləri mövcud 
olacaqdır. Latın Amerikası dünyası Okeanlar gücü olaraq, 
əsasən Atlantik okeanının mərkəzi və cənub hissələrinə nəzarət  
edə biləcəkdir. Sakit okeanın da müəyyən bir qismində üstünlük 
qazana biləcəklər. Afrikanın qərb hissələrində Latın Amerikası 
dünyasının təsirləri böyük olacaqdır. Fransanın təsirləri 
İspaniya-Portuqaliya və Latın Amerikasının təsirləri il ə əvəz 
oluna biləcəkdir ).  

Dünyaları olmayan xalqlara, məsələn, Qafqaz xalqlarını 
(türkmənşəlil əri çıxmaq şərtilə), Monqolustanda yaşayanları, 
Şimali Avropada yaşayan xalqları, finləri, macarları (bunları 
bəzən hunların əcdadları olan türklər də adlandırırlar), 
rumınları, yunanları və s. aid etmək olar. Eyni zamanda 
etnikləri, məsələn, kürdləri də bu qrupa daxil etmək olar. 
Afrikada yaşayan qeyri-ərəblər (tayfalar), Okeaniyada 
yaşayanlar və s. də kiçik xalqlara, etniklərə, tayfalara aid 
edilməlidir.  

Bu xalqlar dünyalararası siyasi birliklərin rəqabət 
qurşaqlarına və nöqtələrinə də çevriləcəklər. Bu xalqların 
əksəriyyəti, eləcə də dövlətləri məcbur olacaqlar ki, böyük 
dünyalarda özlərinə yer tapsınlar. Məsələn, gürcülər, ermənilər 
başlıca olaraq slavyan-türk dünyaları birliyində yer alacaqlar. 
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Macarlar, rumınlar, finlər alman-fransız birliyində yer 
tapacaqlar. Yunanlar ingilis dünyasında özlərinə yer tapacaqlar. 
İngilis-slavyan rəqabəti burada da özünü göstərə biləcəkdir. 

Kiçik xalqlar bu baxımdan da yarımmüstəqillikl ərə sahib 
olacaqlar. Böyük güc mərkəzləri əhatələrində, daxillərində, 
eləcə də aralarında çox zaman gərgin və zəif xarici siyasət 
həyata keçirə biləcəklər. Dünyalara malik olmayan xalqların 
ərazilərini və məkanlarını böyük dövlətlərin formalaşdırdıqları 
ümumdünya siyasət sistemində “çatlar”  kimi qəbul etmək 
lazımdır. Kiçik xalqlar böyük dövlətlərin əhatələrinə yer 
aldıqlarından, qlobal siyasətdə geniş şəkildə iştirak edə 
bilməyəcəklər.  
 

 Slavyan dünyası-Türk dünyası-Çin siyasi birliyi 
gələcəkdə  
 
Çox ehtimal ki, bu birlik, yaranacağı təqdirdə, Avrasiyanın 

əsas birliyi olacaqdır. Burada dünya əhalisinin böyük bir qismi 
toplanacaqdır.  

Ehtimal əsasında belə qənaətə gəlmək olar ki, bu siyasi 
birlik, əvvəlcə qeyd edildiyi kimi, orta və ya uzaq müdətli 
gələcəkdə ingilis dünyasının Avrasiyanın ürəyinə yol 
tapmasının qarşısını almaq üçün yarana biləcəkdir. Bu ittifaqın 
yaranmasında həm də bir şərqlilik, regionçuluq (asiyaçılıq) 
amili xüsusi rol oynayacaqdır. “Asiya-asiyalılarındır”  prinsipi 
ilə bu birlik meydana gələ biləcəkdir. Birliyin yaranmasında 
həm də Neo-East (Yeni Şərq)  mədəniyyəti mühüm rol 
oynayacaqdır. Şərqin mədəniyyət arealında klassik mədəniyyət 
nümunələrinin postmodernist Qərb nümunələri il ə sintez 
olunması sayəsində yeni nümunələrin ortaya çıxması və Şərqin 
müasirləşməsi prosesləri baza etibarilə onlar arasında 
inteqrasiyanın genişlənməsinə şərait yaradacaqdır.  

Rusiyanın avropa hissəsi bir qədər yeni Qərb ola biləcəkdir, 
çünki nəzərə almaq lazımdır ki, etnik rus Avropadan çıxmadır. 
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Rus Şərqə doğru yayıldığına görə coğrafi xarakteri baxımından 
şərqli də ola bilər. Rusiya xalqı Qərbdə daha çox şərqli kimi 
qələmə verilir. Rus adət-ənənələrində də şərqlilik 
xüsusiyyətləri daha çox üstünlük təşkil edir. Rus xalqı həm də 
xristian dininin pravoslav cəryanına etiqad edir. Katoliqlər və 
protestantlar, anqlikan kilsəsinə mənsub olanlar və digər 
cərəyanlara etiqad edən ingilislər və fransızlar, almanlar, 
italyanlar, ispanlar və digər slavyan olmayan Avropa xalqları 
da rusları qərbli kimi qəbul etmirlər.  

Ancaq etiraf etmək lazımdır ki, Türkiyə və digər 
türkkökənli xalqların dövlətləri Qərb dövlətləri (Avropa və 
yeni Avropa-ABŞ-Kanada təfəkürünü özündə əks etdirən 
formula)  ola bilməzlər. Buna həm türklərin coğrafi mövqeyi, 
həm əhalisinin etnik xüsusiyyətləri, adət-ənənələri, tarixi 
keçmişi, milli xüsusiyyətləri, həm də dini etiqadı imkan 
verməz. Türkün göbəyi Asiyaya bağlıdır. Bu baxımdan da 
Türkiyə yalnız yeni Şərq dövləti (mühafizəkarlığın və 
liberalızmin qarışığından ortaya çıxan yeni bir model 
əsasında formalaşan cəmiyyət) ola bilər. Türk dünyasının 
liberallaşmasında yeni dünya texnologiyası mühüm rol oynaya 
biləcəkdir. Çin də öz mədəniyyəti baxımından asiyalıdır. Çin 
Şərq mədəniyyətinin əsas daşıyıcısı olan dövlətlərdən biridir. 
Çinin total təfəkkürü Avropa üçün kənardır. Çin coğrafi 
baxımdan da asiyalılarla-türkkökənli xalqlarla, hindlilərlə, 
tibetlilərlə, koreyalılarla, yaponlarla, Cənub-Şərqi Asiya 
xalqları və ruslarla qonşu yaşayır.  

Ruslar tarixən türkkökənli xalqlarla bir yerdə yaşayıblar və 
yaşamaqda davam edirlər. Rusların içərisində 20 milyon 
nəfərdən çox əhali islam dininə etiqad edir. Çox ehtimal ki, 
ruslar bu amili də nəzərə alaraq, gələcəkdə türklərlə siyasi 
cəhətdən birləşmək məcburiyyətində qalacaqlar. Bununla 
yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan, Qazaxıstan, 
Türkmənistan, Özbəkistan və Qırğızıstan da uzun müddət 
Rusiyanın tabeçiliyində yaşamışdır. Bu dövlətlərdə hal-hazırda 
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Rusiyanın təsiri qalmaqdadır. Ancaq Rusiyanın trük dünyasına 
qarşı region yaxınlığı olsa da, bir qısqanclığı da vardır. 
Müstəqil türk dövlətlərinin, xüsusilə, Mərkəzi Asiyanın türk 
dövlətlərinin Türkiyəyə inteqrasiyasını Rusiya öz dövlətçiliyi 
və regional maraqları üçün təhlükə hesab edir. Rusiya ehtiyat 
edir ki, ingilis dünyası Türkiyənin əli il ə Azərbaycan və 
Mərkəzi Asiyanın Türk dövlətlərini Rusiyadan qoparmaq 
siyasəti yeridir və Türkiyənin köməyi il ə bu dövlətlərə nüfuz 
etməyə çalışır. Lakin belə hesab etmək olar ki, bu siyasətin 
reallaşması hələlik qəti şəkildə mümkün olmur və güman 
etmək olar ki, gələcəkdə də mümkün olmayacaqdır. Mövcud 
zamanda Rusiya bu addımın hər an qabağını kəsməyə çalışır və 
ehtimal etmək olar ki, həmişə də bu istiqamətdə çalışacaqdır.  

Bir daha sadalamaq lazımdır ki, Türkiyə orta və ya uzaq 
müddətli gələcəkdə türk dünyasının güclənməsinə nail olmaq 
üçün daha çox slavyan dünyasına yaxınlaşmağa çalışacaqdır. 
Bu yaxınlaşmada həm də müdafiə olunmaq strategiyası 
olacaqdır. Müdafiə olunmaq strategiyası əsas etibarilə dörd 
tərəfdən tətbiq edilə biləcəkdir: birincisi , rusların özlərindən-
bu ehtiyatdan irəli gələrək türklər ruslara yaxınlaşcaqlar; 
ikincisi,  Çindən; üçüncüsü, farskökənli xalqlardan; 
dördüncüsü isə ingilis dünyasından.  

Düzdür, türk dünyasından hərbi cəhətdən çox güclü olan 
slavyan dünyası, xüsusilə Rusiya Türkiyənin ona 
yaxınlaşmasını qəbul etsə də, türk dünyasının güclü formada 
birləşməsini qoymayacaqdır. Bu siyasətdə Çinlilər və farslar da 
iştirak edəcəklər.  

Çox ehtimal ki, Türkiyə türk dünyasını ingilis dünyasına 
tərəf çəkməkdən imtina edəcəkdir. Buna eyni zamanda gücü də 
çatmayacaqdır. Çünki gələcəkdə slavyan və Çinlilərə nisbətən 
zəif olacaqdır. Rusiya və Çin də bu addımı Avro-Asiya üçün 
təhlükə hesab edərək, hər an mane olmağa çalışacaqlar. 
Türkiyənin özü indikinə nisbətən türk dünyası ilə siyasi 
inteqrasiyanı gücləndirmək üçün gələcəkdə Rusiya və Çinə 
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yaxınlaşmaq məcburiyyətində qalacaqdır. Türkiyə Rusiya və 
Çinə yaxınlaşaraq, bu istiqamətdən istifadə etmək yolu ilə türk 
dünyasının birliyinə qismən nail ola biləcəkdir. ( Çini və 
Rusiyanı özünə dost edə bilərsə, bu dostluqdan istifadə edərək 
bu ölkələrin Türk dünyasına təsirlərini qismən azalda bilər). 
Mövcud zamanda Çin və Rusiya Türkiyəyə türk dünyasını 
ingilis dünyasına tərəf çəkən bir qüvvə kimi baxırlar. Buna 
görə də hər iki dövlət Türkiyənin müvafiq istiqamətli siyasətini 
öz maraqları üçün təhlükə hesab edirlər. Belə qənaətə gəlmək 
olar ki, əgər Türkiyə ingilis dünyasının təsirindən çıxaraq 
Rusiya və Çinə tərəf yaxınlaşarsa, bu dövlətlərin türk 
dünyasına təzyiqlərini azalda bilər ki, bu amil də türk 
dövlətlərinin Avro-Asiya məkanında strateji maraqlarının 
güclənməsinə kömək edər. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, 
Türk dövlətləri ingilis dünyasına tamamilə yaxınlaşa bilməzlər. 
Bu, həm dini, həm region amili (coğrafi amil baxımından-
geosiyasətdə məkanın yaxınlığı və uzaqlığı əsas rol oynayır), 
həm də milli baxımında mümkün deyil. İngilis dünyası da bunu 
dərk edir.  

Slavyan dünyasının, Çinin və İranın regional təsirlərinə 
baxmayaraq, türk dünyasının dövlətləri öz sərvətləri 
baxımından ayrı-ayrılıqda indikinə nisbətən yaxın və orta 
müddətli gələcəkdə güclənə biləcəklər. Buna əsas səbəb kimi 
türk dövlətlərinin zəngin təbii sərvətləri və coğrafi mövqeyi 
göstərilə bilər. Eyni zamanda vaxtilə Sovetlər Birliyinin 
tərkibində olmuş türk dövlətlərində elmi baza mövcuddur. Belə 
hesab etmək olar ki, Rusiyanın gələcəkdə Mərkəzi Asiyada 
nüfuzunun genişlənməsinə baxmayaraq, rus dili regionda, 
Qazaxıstanı çıxmaq şərtilə, orta və uzaq müddətli gələcəkdə öz 
təsirini indikinə nisbətən bir qədər itirə biləcəkdir. Lakin dilin 
təsirinin itməsi dövlətin təsirinin itməsi mənasını 
verməyəcəkdir.  

Məlumdur ki, Çinlilərlə slavyanların (rusların) Avrasiyada 
yaxınlaşması (regionun qonşu dövlətləri kənar dövlətlərə 
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qarşı vahid maraqdan çıxış edirlər və hər iki dövlət öz 
müdafiə potensialllarını həmin kənar dövlətə qarşı 
yönəldirl ər) əsasən ingilis dünyasına (ABŞ-a) qarşıdır. Məhz, 
XX əsrin ortalarında həm Koreyada, həm də Vyetnamda ABŞ-
a qarşı müharibədə Çin və SSRİ birlikdə siyasi mübarizə 
aparırdı. Çinlə SSRİ-ni birləşdirən əsas amil də kommunist- 
sosialist ideyası idi. İdeologiya üzərində siyasi cəhətdən 
yaxınlaşmış dövlətlərə ingilislər tərəfindən təzyiqlər olunurdu 
və həmin təzyiqlər yenə də davam etməkdədir. İndi də Çinin 
idarəçiliyini Çin Kommunist Partiyası həyata keçirir. Çinlə 
Rusiyanın başlıca məqsədi gələcəkdə Asiya qitəsində 
ingilislərin hegemonluğuna yol verməməkdir. Hər iki dövlət 
ingilislərin siyasətini təhlükə hesab edirlər. Hətta bu məqsədlə 
Çin və Rusiya regionun digər dövlətləri il ə birlikdə 
təşkilatlanmaq siyasəti də həyata keçirirlər. Hər iki dövlət türk 
dünyasını və digər xalqları özləri ətraflarında birləşdirməyə 
çalışırlar ki, ətraf sədlər-t əhlükəsizlik qur şaqları yarada 
bilsinlər. 

Avrasiya (burada Asiya) gücləri, güc mərkəzləri digər 
qitələrdən olan hərbi-siyasi təhlükələrdən qorunmaq məqsədilə 
təşkilatlanmaq siyasəti də həyata keçirirlər. Asiyanın iki 
nəhəngi olan Çin və Rusiya qlobal güclərdən (burada qlobal 
hərbi-siyasi güc kimi NATO təşkilatını qeyd etmək olar) ehtiyat 
edərək Asiyanın özündə Şərq-Qərb (burada Rusiya və Çin) və 
Şimal-Cənub (burada Çin, Rusiya və Asiyanın mərkəzi və 
cənubi dövlətləri) dairələrini özündə əks etdirən qurum 
yaratmışlar.  
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı- Rusiya və Çin, xüsusilə 

Rusiya NATO-nun təhlükəsini hiss edərək və Qərbin (burada 
daha çox ABŞ-ın) Asiya regionuna hərbi-siyasi cəhətdən nüfuz 
etməsini nəzərə alaraq və gələcəkdə bu strategiyanın daha da 
genişlənməsinin qarşısını almaq üçün hərbi və siyasi cəhətdən 
birləşmək, ittifaqlar yaratmaq məcburiyyətindədirlər. Şanxay 
Əməkdaşlıq Təşkilatına keçmiş SSRİ respublikaları olan 
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Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Tacikistanı da cəlb 
olunublar. Ukraynanın da təşkilata cəlb edilməsi məsələsi 
gündəlikdədir. İran da həmin təşkilatda hal-hazırda müşahidəçi 
qismində iştirak edir. Bununla yanaşı, Hindistan, Əfqanıstan və 
Pakistan da bu təşkilatda müşahidəçi qismində iştirak edirlər. 
Belə hesab etmək olar ki, Rusiya və Çinin başlıca məqsdi bu 
təşkilatı gələcəkdə NATO-ya (Amerika-Avropa qitəsini əhatə 
edən AvroAtlantik bloka) qarşı çox güclü olan alternativ bir 
quruma, hərbi-siyasi alyansa çevirməkdir. (Qeyd: Şanxay 
Əməkdaşlıq Təşkilatı subregional beynəlxalq təşkilatdır. Təşkilatın 
yaradılması öz başlanğıcını 1996-cı ildə imzalanmış Sərhədlər 
rayonunda hərbi sahədə inamın möhkəmləndirilməsi haqqında 
Sazişlə və 1997-ci ildə imzalanan Sərhədlər rayonunda silahlı 
qüvvələrin qarşılıqlı olaraq ixtisarlaşdırılması haqqında Sazişlə 
yaradılan “ Şanxay beşliyi” ndən (Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, 
Çin və Tacikistan) götürür. Bu dövlətlərin yaxınlaşmasında ilkin şərt 
olaraq Əfqanıstanda Şimal koalisiyası ilə Taliban hərəkatı arasında 
gedən vətəndaş müharibəsinin sərhədlər rayonunda sabitliyə ola 
biləcək təhlükəsi ilə əlaqədar olmuşdur.  

Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı altı dövlətin -Rusiya, Qazaxıstan, 
Çin, Qırğızıstan, Tacikistan və Özbəkistan dövlət rəhbərlərinin 2001-
ci ilin iyun ayının 14-15-də Şanxayda keçirilən görüşündə rəsmi 
olaraq yaradılmışdır. 2002-ci ilin 7 iyununda Sankt-Peterburqda 
keçirilən sammitində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının nizamnamə 
sənədi olan Xartiya qəbul edildi. 2003-cü ilin may ayının 29-da 
Moskva keçirilən görüşlərdə təşkilatın işini tənzim edən çoxlu sayda 
sənədlər qəbul edildi. Üzv dövlətlərin hökumət başçıları şurasının 
2003-cü ilin sentyabr ayının 23-də Pekində keçirilən iclasında 
təşkilatın 2004-cü il üçün büdcəsi təsdiq edildi. Bütün görülən bu 
tədbirlər sayəsində təşkilatın Pekində Katibliyi yaradıldı. Həmin ildə 
mənzil-qərargahı Daşkənddə yerləşməklə, icraedici orqan olan 
regional antiterrorizm strukturu təsis edildi. 2003-cü ilin avqust 
ayında altı ölkənin silahlı qüvvələrinin iştirakı ilə Qazaxıstan 
ərazisində terrorizm əleyhinə təlimlər həyata keçirildi. Bununla 
yanaşı, təşkilat çərçivəsində üzv dövlətlərin hüquq-mühafizə 
orqanlarının və xüsusi xidmət qurumlarının rəhbərlərinin “Bi şkek 
qruppası” fəaliyyət göstərir. Təşkilat hərbi blok və ya da müdafiə 
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alyansı deyil. Təşkilatın Xartiyasında hər hansısa bir hərbi 
qruplaşmanın və ya da hərbi komandanlığın yaradılması nəzərdə 
tutulmayıb. Təşkilatın fəliyyətinin digər bir istiqaməti də üzv dövlətin 
işgüzar tərəfdaşlığını gücləndirməkdən ibarətdir. 2001-ci ilin 
sentyabr ayının 14-də Alma-Ata şəhərində altı ölkənin baş 
nazirlərinin keçirilən birinci iclasında regional iqtisadi əməkdaşlıq 
barədə memorandum imzalandı. Təşkilatın Xartiyasında məqsədlər 
olaraq aşağıdakılar müəyyən olunmuşdur: regionda sabitlik, 
təhlükəsizlik və sülhün möhkəmləndirilməsi məqsədilə çoxprofilli 
əməkdaşlıq; siyasi və iqtisadi sahələrdə yeni demokratik, ədalətli, 
rasional məzmunda beynəlxalq düzənin təmin edilməsi; terrorizmə, 
separatizmə və ekstremizmə qarşı birgə hərəkət; silah alveri ilə, 
narkotika və digər transmilli cinayətkarlıqla birgə mübarizə; siyasi, 
ticari-iqtisadi, müdafiə, hüquq- mühafizə, ətraf mühit, mədəniyyət, 
elmi-texniki, təhsil, energetika, nəqliyyat, maliyyə-kredit və digər 
ümumi maraqların əks olunduğu sahələr üzrə regional əməkdaşlıq; 
üzv dövlətlərin xalqlarının həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması naminə 
bərabər hüquqlar çərçivəsində birgə tərəfdaşlıq həyata keçirərək, 
tarazlaşdırılmış iqtisadi dirçəlişi, sosial və mədəni inkişafı təmin 
etmək; dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyada yanaşmaları 
koordinasiya etmək; dövlətlərin beynəlxalq öhdəliklərinə və daxili 
qanunvericiliklərinə müvafiq olaraq əsas insan azadlıqlarını və 
hüquqlarını birgə təmin etmək; beynəlxalq münaqişələrin sülh yolu 
ilə həll edilməsində birgə fəaliyyəti həyata keçirmək və s. Prinsiplər - 
dövlətlərin suverenliyinə, müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə hörmət 
və dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığı, hücum etməmək, daxili işlərə 
qarışmamaq, beynəlxalq münasibətlərdə güc tətbiq etməmək və güclə 
hədələməmək, sərhəd rayonlarda birtərəfli hərbi üstünlükdən imtina; 
bütün üzv dövlətlərin bərabər hüquqluğu; üzv dövlətlərin fikir 
ayrılıqlarının sülh yolu ilə həll edilməsi; Təşkilatın digər təşkilatlara 
və dövlətlərə qarşı yönəlməməsini təmin etmək; öhdəlikləri vicdanla 
yerinə yetirmək və s. ibarətdir)1.  

                                                 
1 Mənbə: Шанхайская организация сотрудничeства. 
http://www.In.mid.ru/ns-
vnpop.nsf/osn_copy/10B2E48726C25A62C3257043000314545F; 
Шанхайская организация сотрудничества, ШОС. Хартия. 
http://krugosvet.ru/articles/107/1010706/1010706a1.htm 
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Hələ NATO-nun Avropada hərbi gücünü balanslaşdırmaq 
məqsədilə və bu ittifaqa qarşı XX əsrin 50-ci illərində (1955-ci ildə) 
SSRİ tərəfindən sosialist blokundan ibarət “Var şava Müqaviləsi 
Təşkilatı” yaradılmışdı. SSRİ-nin dağılması ilə həmin ittifaq da 
1991-ci ildə dağıldı.  

 Avropada siyasi müttəfiqlərini (keçmiş sosialist ölkələrini) 
itirmiş Rusiyanın gələcəkdə əsas məqsədi Asiyada Qərbin 
hərbi və siyasi nüfuzunun qarşısını almaqdan ibarətdir. 
Gələcəkdə Rusiya və Çin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatını güclü 
bir bloka çevirməyə çalışacaqlar. İran da bu ittifaqın tam 
hüquqlu üzvünə çevriləcəkdir. Çox ehtimal ki, Çin və Rusiya 
ABŞ-ı Əfqanıstandan çıxararaq bu dövləti də təşkilatın tam 
hüquqlu üzvü edəcəklər. Orta və ya yaxın müddətli gələcəkdə 
hətta, Türkiyə də NATO-dan çıxaraq bu ittifaqa qoşulmağa can 
atacaqdır. (Qeyd: belə bir ehtimal da bildirmək olar ki, Türkiyə 
NATO-nu orta müddətli gələcəkdə tərk edib bir müddət bitərəf 
qala biləcəkdir və regionda Avropa ilə Asiyanın hərbi-siyasi 
blokları arasında taraz mövqe nümayiş etdirəcəkdir. Uzaq 
müddətli gələcəkdə isə Türk dünyasına rəhbərlik etmək 
iddialarının böyüklüyü baxımından Çinin və Rusiyanın 
içərisində olan türkləri öz tərəfinə çəkmək məqsədilə Asiya 
təhlükəsizlik blokuna doğru meyil edə biləcəkdir). Güman 
etmək olar ki, Pakistan da təşkilatın tam hüquqlu üzvünə 
çevriləcəkdir. İngilis dünyası hər zaman bu təşkilatın 
dağıdılmasına çalışacaqdır. Hindistan və Pakistanın bu təşkilata 
tam hüquqlu üzv olmalarına və fəal mövqe nümayiş 
etdirmələrinə mane olacaqdır. Ehtimal əsasında belə qənaətə 
gəlmək olar ki, Asiya hərbi-siyasi bloku çərçivəsində 
gələcəkdə Pakistanla Hindistan və Çinlə Hindistan arasında 
münasibətlər bir qədər loyallaşsın, liberallaşsın.  

Məlumdur ki, Rusiya SSRİ-nin dağılmasından sonra 
keçmiş ittifaq ərazisində öz nüfuzunu bir qədər saxlamaq üçün 
bu respublikaların ingilis dünyası (Qərb) tərəfindən sürətlə cəlb 
edilməsinin qarşısını almaq üçün, həm də öz təhlükəsizliyi 
naminə Müstəqil Dövlətlər Birliyi adlı bir qurum yaratdı. 
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(Qeyd: Qərb hərbi-siyasi anlayışının mərkəzində ingilis 
dünyası-ABŞ-Böyük Britaniya birliyi dayanır. ABŞ və 
B.Britaniya İkinci Dünya müharibəsi zamanı və müharibədən 
sonra Qərbi Avropanın, sosialist blokunun çökməsindən sonra 
isə ümumi Avropanın hərbi-siyasi təhlükəsizlik xəritəsinin 
konturlarını cızıblar. Qərb mədəniyyəti anlayışının mərkəzində 
isə Almaniya, Fransa, İtaliya, İspaniya, Portuqaliya, 
Hollandiya, İngiltərə kimi dövlətlər dayanır. Bu xalqların 
mədəniyyət yaradıcılıqları daha genişdir. Yunanıstan 
mədəniyyəti Qərb-Şərq mədəni qovşağı obyekti hesab olunur. 
Həmçinin Roma mədəniyyəti də bu qovşağa aid edilir. 
Yunanıstan və Roma Şərq mədəniyyətinin Qərbə transferində 
geomədəni tranzit rollarını oynaçışlar. İntibah (dirçəliş və ya 
da rezenans) dövründə Avropa ölkələrində elm və mədəniyyət 
daha sürətlə inkişaf etmiş və ədəbiyyatda, incəsənətdə, 
memarlıqda, mədəniyyətdə yeni-yeni baxışlar, cərəyanlar 
meydana gəlmişdir. Məsələn, incəsənətdə və mədəniyyətdə 
realizm, surrealizm, romantizm, impressionizm və s. cərəyanlar 
mövcuddur. Elmi-fəlsəfi baxışlarda realizm, neorealizm, 
idealizm, klassisizm, funksionalizm, humanizm, kosmopolitizm, 
praqmatizm, konservatizm, empirizm, liberalizm, 
neoliberalizm, postmodernizm, nihilizm, sosializm-kommunizm, 
kapitalizm və s. kimi cərəyanlar genişlənmişdir. Elmi-Texniki 
İnqilab XX əsrdə Avropada meydana gəlmişdir. Cəmiyyətlər 
üzərində texnokratiya (texnikanın hakimiyyəti) 
formalaşmışdır). Rusiya Baltikyanı respublikaları həmin 
quruma daxil etdirə bilmədi və bu respublikalar tezliklə Qərbə 
inteqrasiya yolunu tutdular. Rusiya bu respublikaların Qərbə 
inteqrasiya prosesinin qarşısını almaqda bir o qədər də maraqlı 
olmadı və bu baxımdan da yollarını kəsə bilmədi. Lakin Rusiya 
digər respublikaların Qərbə inteqrasiyasını qısqanclıqla qəbul 
etdi və bir çox respublikalarda (Gürcüstanda, Azərbaycanda) 
münaqişə ocaqlarını dəstəklədi. Bu yolla həmin respublikalara 
təzyiq vasitəsi əldə etdi. Slavyan dövlətlərindən Belorus Rusiya 
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ilə sıx əməkdaşlıq yolunu tutduğuna görə Rusiya bu dövlətə 
təzyiq etmədi. ABŞ Belorusun Rusiyayönümlü siyasətinə görə, 
hətta, bu dövlətə qarşı müəyyən təzyiqlərdən istifadə etdi. 
Ukrayna isə 2000-ci illərin əvvəllərində “narıncı  inqilab” dan 
sonra ingilislərə yaxınlaşdığına görə Rusiyanın təzyiqləri il ə 
üzləşdi. Cənubi Qafqazda Gürcüstanın Qərbə inteqrasiyasının 
Rusiya öz dövlətçiliyi üçün təhlükə hesab etdi. ABŞ 
Gürcüstanda da 2003-cü ildə “qızılgül inqilabı” ndan sonra 
böyük nüfuz əldə etdi. Bu dövlətin Rusiyadan müvəqqəti 
olaraq qopmasına gətirib çıxardı. Gürcüstan MDB 
üzvlüyündən çıxdı, lakin ərazlərini itirdi və Rusiya hərbi 
bazaları üçün Cənubi Qafqazda əlavə obyektlər qazandırdı. 
Qərb dövlət çevrilişlərini 2005-ci ildə Özbəkistanda da həyata 
keçirmək istəsələr də buna nail ola bilmədi. ABŞ ümumiyyətlə, 
2000-ci illərin ortalarında Rusiyanın iqtisadi zəifliyind ən 
istifadə edərək keçmiş Sovet respublikalarını tam şəkildə öz 
təfəinə çəkmək siyasəti yeritsə də buna nail ola bilmədi. 
Ukrayna və Qırğızıstan təkrar olaraq Rusiya orbitinə qayıtdılar 
və postsovet məkanlarında inqilab mərhələlərinə son qoyuldu. 
2011-ci ildə “Ərəb baharı”nın dalğaları postsovet məkanına bir 
qədər keçdi, Rusiyada və Qazaxıstanda bu, müəyyən hadisələr 
fonunda özünü göstərdi. Lakin elə bir köklü dəyişiklikl ərə 
gətirib çıxara bilmədi.  

Rusiya Cənubi Qafqazda 1990-cı illərin əvvəllərindən 
Ermənistanı əldən vermək istəmədi. Bu dövlətdə öz hərbi 
bazalarını yerləşdirdi. Ermənistan iqtisadiyyatını ələ alaraq bu 
dövləti özünün Cənubi Qafqaz üzrə forpostuna (satelletinə) 
çevirdi.  

Ehtimal əsasında belə bir fikir bildirmək olar ki, orta və ya 
uzaq müddətli gələcəkdə Türkiyə Slavyan (Rusiya)-Çin 
ittifaqına daxil olan kimi Gürcüstan və Azərbaycan da bu 
ittifaqın üzvləri olacaqlar. ABŞ-ın strateji maraqlarına 
Gürcüstanda son qoyulacaqdır. Gürcüstanın yerləşdiyi regiona 
görə ABŞ-la siyasi ittifaqı mümkün olmayacaqdır. 
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Azərbaycanın da gələcəkdə Türk-slavyan ittifaqında yer 
alacağını güman etmək olar. Azərbaycan xalqının yaşadığı 
coğrafi məkan, xalqın mədəniyyəti və dini etiqadı məhz bu 
addımın atılmasına imkan verəcək. Azərbaycan xalqı regionda 
daha çox türklər, ruslar və farslarla və gürcülərlə siyasi birlik 
yaradacaqdır. Eyni zamanda multikulturalizm tərəfdfarları 
olaraq Qərb xalqları ilə də inteqrasiya proseslərinə 
qoşulacaqlar.  

 
  
İngilis dünyası-Avropa-Latın Amerikası dünyası siyasi 
birliyi-g ələcək dünya düzənində  
 
İngilis dünyası slavyan dünyasına və Çinə qarşı rəqabət 

mübarizəsində həmişə olduğu kimi Avropanın ingilis olmayan 
digər xalqlarından və Cənubi və Cənub-Şərqi Asiyadan istifadə 
edəcəkdir. Bu barədə əvvəlki başlıqlarda da qeyd edilibdir. 
Avropa xaqlarından birləşdirici amil kimi fransız və 
almanlardan daha çox istifadə edəcəkdir. Avropada digər 
dövlətlərə nisbətən Almaniya və Fransanın da çox güclü olması 
amili ingilisləri onlardan istifadə etməyə vadar edəcəkdir. 
Almaniya-Fransa birliyi ABŞ və Böyük Britaniyanın, eləcə də 
Avstraliya və Kanadanın, Yeni Zelandiyanın Avropa 
maraqlarını təmin edən ölkələr kimi –vasitə ölkələri  kimi rol 
oynayacaqdır.  

Fransızlar, almanlar, italyanlar, portuqallar, yunanlar və 
digər ingilis və slavyan olmayan xalqlar ingilislərin və 
Rusiyanın Avropaya təzyiqinin qarşısını almaq üçün gələcəkdə 
də birləşmək məcburiyyətində qalacaqlar. Uzaq müddətli 
gələcəkdə slavyanlarsız Avropa İttifaqının qalacağını güman 
etmək olar.  

Orta və ya uzaq müddətli gələcəkdə ingilislərin gücünə və 
rəqabət mübarizələrinə görə, onlara qarşı Avro-Atlantik 
məkanda fransız, alman, italyan, portuqal və ispanların birliyi 
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yaranacaqdır. Fransızlar, almanlar, ispanlar, italyan və 
portuqallar bu məqsədlə Latın Amerikası ölkələrini öz 
tərəflərinə çəkmək istəyəcəklər. Latın Amerikası ölkələrinin 
əksəriyyətinin ingilislərə-ABŞ-a qarşı (məsələn, Venesuelada) 
soyuq münasibətləri vardır və bu ölkələr ABŞ-ın Avropa 
qitəsində hegemonluğunu qəbul etmək istəmirlər. Latın 
Amerikasında son zamanlarda solçular-sosialistlər hakimiyyətə 
gəliblər.  

Fransa və Almaniya indiki Avropa ittifaqının dağılmasına 
çalışacaqlar; on görə ki, ikiqütblü dünya almanlara və 
fransızlara sərf edəcək, bundan onlar daha da möhkəmlənə 
biləcəklər; 

Almaniyanın güclənməsi ingilislərə sərf etməyəcək və hər 
zaman cənubdan (Yunanıstandan) və şimaldan təzyiq 
edəcəklər.  

Avro-Atlantik m əkanla Asiya qitəsi arasındakı hərbi-
siyasi təhlükəsizlik r əqabətində məhz Atlantik regionun hər 
iki arealı-İspaniya və Portuqaliya başda olmaqla, Latın 
Amerikası dünyası və ABŞ-B.Britaniya başda olmaqla, ingilis 
dünyası birləşəcəkdir. Bu birləşməni təmin edən əsas ideoloji 
istiqamət həm də mədəniyyət və dini istiqamət olacaqdır. 

Bu, o deməkdir ki, dünyalar arasında regional məsələdə 
rəqabət fonunda mübarizə olacaqdır və onlar bir-biriləri il ə 
mübarizə aparacaqlar. Regiondan kənar məsələdə isə region 
gücləri arasında birləşmələr meydana gələcəkdir.  

Gələcək dünya düzənində əsas və köməkçi subyektlər 
mövcud olacaqdır. Əsas elementlər və köməkçi elementlər 
arasında güc fərqləri ümumregional siyasi düzənin 
fəaliyyətini təmin edəcəkdir. Məsələn, Türk-Slavyan 
dünyasında Rusiya əsas birləşdirici mərkəz, Türkiyə isə 
köməkçi birləşdirici mərkəz ola biləcəkdir. İngilis dünyası-
Avropa-Latın Amerikası birliyində regionlar üzrə B.Britaniya 
və ABŞ əsas birləşdirici mərkəz, məsələn, Avropada 
B.Britaniya, Amerika qitəsində isə ABŞ; Almaniya, Fransa və 
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İspaniya Avropada köməkçi birləşdirici mərkəzlər, Amerika 
qitəsində isə Meksika, Argentina və Braziliya köməkçi 
mərkəzlər ola biləcəklər. Venesuelada, çox ehtimal ki, 
gələcəkdə siyasi mövqelər dəyişəcək və Venesuela Cənubi 
Amerikada regional güclərə (Meksika, Braziliya) və 
Avropada İspaniyaya yaxınlaşacaqdır. İspaniya-Latın 
Amerikası birliyində ABŞ-ın maraqlarına qarşı olacaqdır, 
lakin ümumi Avro-Atlantik məkan-Latın Amerikası birliyinin 
vahid geosiyasi marağında ABŞ-la yaxın olacaqdır. Onların 
Rusiya ilə yaxınlığı gələcək zamanda çox ehtimal ki, regional 
və qlobal geosiyasət maraqları baxımından zəifl əsin, yəni, 
Rusiyanın Latın Amerikasında olan strateji maraqları 
ingilislər tərəfindən zəifl ədilsin. Bundan savayı, hesab etmək 
olar ki, dövlətlər güclərinə görə dərəcələnəcəklər və güclərinə 
görə də məsuliyyət daşıyacaqlar.  

 
 
Dünyalara malik olan böyük güclərin t əsir dair ələri-
gələcəkdə  
 
Baxmayaraq ki, dünya siyasi əlaqələr sistemi aparıcı 

mərkəzlərin iştirakları ilə, mərkəzi komponentlərdən ibarət 
olacaqdır, lakin ümumdünyanın qorunması və inkişafı 
maraqları ona gətirib çıxaracaq ki, gələcəkdə bütün dünya 
xalqları birləşəcəklər. Beynəlmiləlləşmə prosesləri 
güclənəcəkdir. Qloballaşmanın özü də məzmun etibarilə 
beynəlmil əlləşməyə xidmət edəcəkdir. Xalqlar arasındakı 
münasibətlərdə “insanlıq və insanlığa xidmət”  prinsipi 
mühüm rol oynayacaqdır. Lakin hesab etmək olar ki, gələcək 
dünya düzəninin formalaşması proseslərində də dövlətlərin 
baza maraqları qorunacaqdır. Onlar çox zaman rəqabət 
mübarizələrində olacaqlar və öz maraqlarını genişləndirməyə 
çalışacaqlar. Genişləndirmə etməklə güclənməyə və qorunma, 
mühafizə sahələrini artırmağa çalışacaqlr. İnsanlıq və 
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insanlığa xidmət istiqamətində dövlətlər yenə də öz 
vətəndaşlarını qoruyacaqlar, onlardan istifadə edəcəklər və 
xalqların yaxınlaşmasında nəzarətedici funksiyanı yerinə 
yetirəcəklər. Xalqlar arasında yaxınlaşmada dövlətlər iştirak 
etdiyinə görə münasibətlərin bütün sahələri də dövlətlərin 
maraqları ilə bağlı olacaqdır. Siyasi qurumlar maraq nümayiş 
etdirdiklərinə görə müəyyən məsələlərdə birləşəcəklər və ya 
da ayrılacaqlar. Buna görə də qruplaşma yenə də mövcud 
olacaqdır. XXII əsrin dünya düzənində də idarəetmə forması 
və subyekti olaraq dövlətlər öz funksional mahiyyətlərini  
qoruyub saxlayacaqlar.  

“Güc mərkəzi” hesab olunan və böyük xalqların mənsub 
olduqları dövlətlər regional və qlobal səviyyədə beynəlxalq 
siyasət həyata keçirərkən təbii olaraq ətrafdakı kiçik 
dövlətlərə təsir edirlər. Ümumiyyətlə, kiçik dövlətlər böyük 
dövlətlərin təsir dairələrinə, obyektlərinə çevrilirlər. Məsələn, 
Avropanın Rumıniya, Macarıstan, İsveç, Norveç, Finlandiya, 
Danimarka, Hollandiya, Belçika, İsveçrə, Albaniya, 
Yunanıstan və s. kimi böyük xalqların yaşamadıqları və 
dünyaları mövcud olmayan dövlətləri Böyük Britaniya, 
Almaniya, Fransa, İtaliya və İspaniya kimi dövlətlərin təsir 
dairələrinə, maraq sferalarına düşürlər. Eləcə də Çinin, 
Rusiyanın, ABŞ-ın ətrafında olan və xüsusilə güclü dünyaları 
olmayan dövlətlər bu dövlətlərin təsir dairələrinə, 
obyektlərinə çevrilirlər. Böyük dövlətlərin radikal addımları 
həmin dövlətlərin xarici və daxili siyasətlərinə təsir göstərir. 
Böyük dövlətlərin xarici siyasətləri öz sərhədlərindən çıxaraq 
kiçk dövlətlərin həm daxili, həm də xarici siyasət sferalarına 
daxil olur. Böyük dövlətlər arasında rəqabətdə də bu dövlətlər 
sıxılmış vəziyyətdə (məsələn, Gürcüstan, Ermənistan kimi 
ölkələr) qalır. Böyük dövlətin geosiyasi maraq sferası 
genişlənir.  

Dünyalara mənsub olan xalqların dövlətləri digər 
dövlətləri öz təsir dairələrinə salırlar. Məsələn, gürcü xalqının 
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dünyası olmadığından və kiçik bir dövlət olduğundan bu 
dövləti gah slavyan dünyası (Rusiya), gah da ingilis dünyası 
(ABŞ) öz təsir dairəsinə salmaq istəyir. Ermənistan tamamilə 
Rusiyanın təsir dairəsindədir. ABŞ çalışır ki, Türkiyə 
vasitəsilə bu dövləti bir qədər Rusiya orbitindən çıxarsın. 
Lakin çətinlikl ərlə, Rusiyanın alternativ mübarizəsi ilə 
üzləşir. Təzyiqə məruz qalan, regional mübarizə məkanında 
əzilən dövlət isə Ermənistan olur. Buna görə də Ermənistan 
təsir dünyaları olan dövlətlərin təsir dairələrində yaşamağa 
məcbur olur. Ermənilər həm də coğrafi mövqelərinə görə türk 
dünyasının təsiri altındadırlar. Azərbaycan isə dünyası olan 
xalqın bir dövlətidir. Azərbaycanda Türkiyənin təsirləri 
böyükdür. Bu təsirlə Rusiya da paylaşır (hesablaşır). Rusiya 
Türkiyəni orta miqyaslı potensiala malik olan regional güc 
mərk əzi kimi qəbul edir və onun iştirakına mənfi münasibət 
göstərsə də, çox da qıcıqlanmır. Bir növ Türkiyən regionda 
qəbul və təsdiq edir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, 
Türkiyənin maraqlarının regionlar üzrə (Cənubi Qafqaz, 
Mərkəzi Asiya-türk dünyası əraziləri) paylanması Türkiyə-
Rusiya qovuşmasına səbəb ola bilər. Bu baxımdan da Rusiya 
bu addımın özü üçün faydalı olmasını hesab edə bilər. Rusiya 
Türkiyəni öz tərəfinə çəkmək üçün Azərbaycandan bir məkan 
olaraq (bağlayıcı, barışıdırıcı, qovuşdurucu məkan kimi) 
istifadə edə bilər. Bir də ki, məlumdur ki, türk dünyasına həm 
slavyan, həm də Çinin böyük təsirləri var. NATO ittifaqında 
iştirak da Türkiyənin güclənməsinə imkan vermir. Türkiyə 
Avrasiyaya sürətlə inteqrasiya oluna bilmir. Ona görə də, 
Türkiyənin zəifliyi ucbatından türk dünyasının dövlətləri 
birləşə bilmirlər və slavyan dünyasının, Çinin təsirinə məruz 
qalırlar. Onu da qəbul etmək lazımdır ki, Mərkəzi Asiyanın 
müstəqil dövlətləri olan Qazaxıstan, Türkmənistan, 
Özbəkistan və Qırğızıstanda Rusiyanın və Çinin təsirləri 
Türkiyənin təsirlərindən üstündür. Bu da tarixi (Rus 
imperiyası və Sovet dövləti tərkibində olmaq) etno-mədəni, 
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milli, regional və siyasi bir hadisədir. Eyni zamanda hesab 
etmək olar ki, bunun səbəblərindən biri də coğrafi məkan 
amilidir. Məsələn, Qazaxıstan coğrafi baxımından Rusiya və 
Çinlə sərhəddir. Buna görə də burada bu dövlətlərin təsiri 
daha böyükdür. Mərkəzi Asiya türklərinin bir qismi də 
Çindədir. Bu amil də Mərkəzi Asiyanı Çinlə bağlayır.  

  
 
Gələcəkdə dünyaların təsir dairələri necə olacaqdır: 
 
Ehtimal əsasında bildirmək olar ki, ingilis dünyası böyük 

maddi və material, eləcə də humanist tərkibli məsuliyyətə, və 
öhdəliyə malik olaraq, Şimali Amerika materikinə nəzarəti öz 
əlində saxlayacaqdır. Cənubi Amerikanın dövlətləri isə öz 
aralarında orta müddətli gələcəkdə və XXII əsrdə siyasi 
cəhətdən birləşəcəklər. Cənubi Amerikanın (Latın Amerikası) 
dövlətləri Avropa ilə yaxınlaşacaqdır. İngilis dünyası 
okeanlarda (xüsusilə, Sakit okean, Atlantik okeanı və Hind 
okeanı) böyük üstünlükərə sahib olacaqlar. Şimali Buzlu okean 
regionu isə daha çox Rusiyanın təsir dairəsi olacaqdır. İngilisər 
Afrika qitəsində gələcəkdə böyük təsir dairələri əldə edəcəklər. 
Eləcə də gələcəkdə ərəb dünyası üzərində böyük üstünlük əldə 
edəcəkdir. İngilislər bu siyasətdə Avropanı da öz tərəflərinə 
çəkəcəklər. İngilislər İndoneziyada, Okeaniyada böyük təsirlərə 
malik olacaqlar. Demək olar ki, Afrika qitəsi də daxil olmaqla, 
(Afrikanın qərbini istisna etmək olar. Ehtimal əsasında hesab 
etmək olar ki, bu ərazilər daha çox İspaniya-Portuqaliya-Latın 
Amerikası birliyinin maraq dairələri olacaqdır) Hind okeanı, 
Avstraliya, Yeni Zelandiya və Sakit Okean adaları ingilislərin 
təsir dairələrində olacaqdır. Avropaya gəldikdə isə, hesab 
etmək olar ki, ingilislər orta müddətli gələcəkdə və XXII əsrdə 
yalnız Qərbi Avropada təsirə malik olacaqlar. Şərqi Avropanın 
slavyan dövlətləri orta müddətli gələcəkdə onların əlindən 
çıxacaqdır. Ehtimal etmək olar ki, ingilislər XXII əsrdə 
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Yaponiya və Cənubi Koreyanı müəyyən qədər itirə biləcəklər. 
Bu dövlətlər üzərində siyasi təsir uğrunda Çinin mübarizəsi 
güclənəcəkdir. 

Ümumiyyətlə isə dünyada ən böyük təsir sferası (okenlarda 
və adalarda) yenə də ingilis dünyasına məxsus olacaqdır. Onlar 
bu təsir sferasını okean hakimiyyəti, elm və texnologiya 
üstünlüyü, iqtisadi üstünlük və dilin yayılması sferalarının 
üstünlüyü ilə təmin edə biləcəklər. Bununla yanaşı, güman 
etmək olar ki, dünya üzərində bir böyük miqyasda ingilis 
humanizmi ideologiyası da yaranacaqdır ki, güc mərkəzləri 
arasındakı liberalizm (mülayim və islahatçılıq əsasları ilə, azad 
və daxili sərbəstlik əsasında yaxınlaşmanı təmin etmək) 
yarışmasında ingilislər daha da önə çıxmağa çalışacaqlar ki, 
böyük əraziləri əllərində saxlaya bilsinlər. Eyni zamanda, yeni 
liberal ideoloji metodlar içərisində dünyada bir ingilis 
humanitar yardımı  anlayışı da ortaya çıxa biləcəkdir. 
Bununla bərabər, ingilis mədəniyyəti də öz sferasını 
genişləndirəcəkdir. Eyni zamanda ingilis ölkələrin ə kütl əvi 
miqrasiya məsələsi də önə çıxacaqdır.  

Rus-Slavyan dünyası öz təsir dairəsini genişləndirmək 
məqsədilə dövlətləri ətrafına çəkmək və güclənmək üçün 
liberal metodları genişləndirəcəkdir. Hətta hesab etmək olar ki, 
bu sahədə ingilis dünyası ilə yarışacaqdır. Rus-slavyan dünyası 
liberal metodlardan istifadə üçün öz daxili məkanını və 
resurslarını digər xalqlar üçün açıq elan edəcəkdir. Hesab 
etmək olar ki, ilk növbədə qeyri-slavyanlar olan türk dünyasına 
üzünü tutacaqdır. Çox güman ki, bu metodla daxili baxımdan 
güclənə biləcəkdir. Rus humanizminin güclənməsi üçün rus 
sərvətləri, rus mədəniyyəti, rus təhsili, rus ədəbiyyatı da 
Şərqi Avropaya, Cənubi Qafqaza, Türk dünyasına, bəzi Afrika 
ölkələrinə, Mərkəzi Asiyaya, Orta Şərqə yayıla biləcəkdir. 
Rusların özlərinin də həmin məkanlarda yayılması siyasəti də 
üstünlük təşkil edə biləcəkdir. 
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Rus-slavyan dünyası-türk dünyası siyasi birliyinin əhatə 
edəcəyi regionlar-Avro-Asiya, Şərqi Avropa, Cənubi Qafqaz, 
Qara dəniz-Aralıq dənizi regionu, Yaxın və Orta Şərqin bəzi 
ərazilərini hesab etmək olar. Bu güc mərkəzinin təsir dairəsi 
ingilis dünyasından sonra dünyada ikinci yerdə ola biləcəkdir.  

İspaniya-Portuqaliya-Latın Amerikası dünyası Amerika 
qitəsində böyük potensiala malik olacaqdır. Afro-Amerika 
(Atlantizm baxımından), Avro-Amerika (etnosiyasi baxımdan) 
əsaslı güc mərkəzi olacaqdır. Atlantika geosiyasi məkanının 
cənub hissəsinə sahib olacaqdır. Afrikanın qərb dövlətlərində 
böyük üstünlüklər əldə edəcəklər. XXII əsrin geosiyasətində 
İngilis dünyası, Slavyan dünyasından sonra üçüncü böyük təsir 
ərazilərinə və məkanlarına sahib olacaqdır. Bu dünya Sakit 
okean-Atlantik okeanı geosiyasətini birləşdirən və bundan da 
böyük faydalar götürən mərkəzə çevrilə biləcəkdir.   

Çin əsasən Cənubi-Şərqi Asiya regionuna nəzarət 
edəcəkdir. Güman etmək olar ki, Filippin də orta müddətli 
gələcəkdə Çinin təsir dairəsində olacaqdır. Çinin cənubunda 
yerləşən və coğrafi baxımından Çinə yaxın olan Myanma, 
Tailand, Laos, Vyetnam və Kambocada orta müddətli 
gələcəkdə Çinin təsir dairəsində olacaqdır. Güman etmək olar 
ki, Malayziya da hətta uzaq müddətli gələcəkdə Çinin təsiri 
altında olacaqdır.  

Çinlə ingilislərin maraqları İndoneziyada toqquşacaqdır. 
İndoneziya ingilis dünyası ilə Çinin maraq dairələrinin 
sərhəddinə çevriləcəkdir.  

Bununla yanaşı, Əfqanıstan və Mərkəzi Asiyada da Çinin 
təsirləri olacaqdır. Çin burada Rusiya ilə bölüşəcəkdir. Orta 
müddətli gələcəkdə Çin siyasəti Əfqanıstanı da əhatə edə 
biləcəkdir. Lakin bu regionlardakı təsirlər Çinin Cənub-Şərqi 
Asiyadakı təsirləri qədər olmayacaqdır. Çin Əfqanıstanda və 
Mərkəzi Asiyada Rusiyaya güzəştlər edəcəkdir.  

Regionlarda Çin əhalisinin miqrasiyası daha da üstünlük 
təşkil edəcəkdir. (Çin tərəfindən liberal addımların atılması 
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bir qədər inandırıcı olmaya bilər). Hesab etmək olar ki, Çin 
əsasən öz əhalisini regionlara yaymaqla, trayektorik qaydada 
müəyyən asılılıq sistemini tətbiq etməklə, geosiyasi baxımdan 
genişlənə biləcəkdir. Hesab etmək olar ki, Çin və onun təsir 
dairəsi öz böyüklüyü baxımından dördüncü yerdə olacaqdır. 
Çinin gələcək geosiyasəti cənuba doğru “dartınmaqdan”, 
“sallanmaqdan” və “uzanmaqdan” ibarət olacaqdır.  

Hindistan Banqladeş, Nepal, Butan, Şrilanka kimi 
dövlətlərdə təsir dairələrinə sahib olacaqdır. (Onu da nəzərə 
almaq lazımdır ki, Banqladeşin Pakistandan müstəqillik 
qazanmasına Hindistan dəstək verib). Ola bilər ki, Hindistan 
öz gələcək balans siyasətində Pakistanla barışa bilsin. Buna 
rus-slavyan-türk dünyası birliyinin yaranması ehtimalı da təkan 
verə bilər. Hər iki dövlət şimal məkanlarına inteqrasiya 
siyasətinə də üstünlük verə bilərlər. Hadisələrin gedişatı onu 
göstərir ki, Hindistan XXII əsrdə regional səviyyədə güclü 
dövlətə çevriləcəkdir. Lakin onun gücü regionda gələcəkdə 
Çinə nisbətən zəif olacaqdır. Hindistan Çin qədər siyasi fəal rol 
oynaya bilməyəcəkdir. Çin daxilində etnik ziddiyyətlər 
kasıbçılığa görə hər an qalxa biləcəkdir. Belə bir ehtimal da 
irəli sürmək olar ki, Hindistan ümumilikdə orta və uzaq 
müddətli gələcəkdə Çinlə yaxınlaşmaq məcburiyyətində də 
qala bilər. Buna Çinin regionun əsas güc mərkəzinə çevrilməsi 
səbəb ola bilər. (Hindistan ingilis dünyası ilə əlaqələrində 
soyuqluğun yaranmasından ehtiyat üçün də bu addımı ata 
bilər). Hindistan Hind okeanının şimalında təsir dairələrinə 
sahib olacaqdır. Bu dövlətin Mərkəzi Asiya dövlətlərində də 
qismən təsirləri olacaqdır. Lakin bu təsirlər Çin və Rusiyanın 
təsirlərinə nisbətən zəif olacaqdır.  

Ərəb dünyası parçalanmış vəziyyətdə olduğundan 
gələcəkdə ingilislərin və avropalıların təsiri altında qalacaqdır. 
Ərəb dünyasının geosiyasətində islam dininin Avrasiyada və 
Amerika qitəsində yayılması əsas strateji maraq olacaqdır. 
Hesab etmək olar ki, Səudiyyə Ərəbistanı burada ən əsas rolu 
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oynayacaqdır. Ərəb kapital ərəb mədəniyyətinin və islam 
dininin yayılmasında başlıca hərəkətəgətirici, hərəkətverici 
istiqamət olacaqdır. Türkiyə orta və ya uzaq müddətli 
gələcəkdə Rusiya və Çinə yaxınlaşdıqdan sonra Rusiyanın ərəb 
dünyasına təsirləri də arta biləcəkdir.  

Türk dünyası Qafqaz və Mərkəzi Asiyaya qismən təsir 
göstərəcəkdir. Rusiyanın mərkəzi əyalətlərində türk xalqlarının 
yerləşməsi başlayacaqdır. Türk dünyası regional geosiyasi 
mənsubiyyət (burada məkan nəzərdə tutulur) baxımından, 
eləcə də öz zəifliyi ucbatından slavyan dünyası ilə yaxınlaşmaq 
məcburiyyətində qalacaqdır. Bu yaxınlaşmada etnik məkanı və 
coğrafi anlayışı özündə əks etdirən Avrasiyaçılıq ideologiyası 
mühüm istiqamət predmeti olacaqdır. Slavyanların (rusların) 
təsir dairəsində olmalarının əsas səbəbləri içərisində həm də 
onu qeyd etmək olar ki, türk dünyası əsasən islam dininə etiqad 
edir, coğrafi baxımdan slavyanlarla bir və həmçinin, qonşu 
məkanda yaşayır, xristianların pravoslav qolu islam dininə 
daha yaxındır, ruslar xaraktercə türklər kimi daha çox 
şərqlidirlər. Rusiya kənar qüvvələrin region maraqları 
baxımından Çinlə yaxınlıq edəcəyinə görə Türk dünyası da 
həmin siyasət istiqaməti olaraq Çinə yaxınlaşacaqdır. Ehtimal 
etmək olar ki, orta və uzaq müddətli gələcəkdə Türkiyə 
üzərində alman və fransızların da təsirləri zəifl əyəcəkdir. Türk 
dünyası gələcək Avrasiya düzənində aralıq bir geosiyasi, 
geomədəni qur şaq statusuna malik olacaqdır.  

 
III Dünya müharib əsinin başlanma ehtimalı dairələri-
böyük geosiyasi güc mərk əzləri arasında regional və 
qlobal müharibə risqləri dair ələri v ə dövlətləri  
 
Nəzərə almaq lazımdır ki, bu mövqe və yanaşma üsulu 

əsasən ehtimallara söykənir və siyasətin dəyişkənliyindən, 
ortaya çıxan gözlənilməz gerçəklikl ərdən irəli gələrək, 
fikirl ərin qəti olmadığı, proqnozların düzgün nəticələr 
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vermədiyi də üzə çıxa bilər. Bir faktı qeyd etmək lazımdır ki, 
böyük dövlətlərdən ikisinin, ya da bir neçəsinin iştirak 
etmədiyi müharibə qlobal əhəmiyyətli, yəni ümumdünya 
(dünyanın vacib regionlarına təsir edəcək əsasda) miqyaslı ola 
bilməz. III Dünya müharibəsinin gələcəkdə başlanma ehtimalı 
böyük deyil. Çünki dünyadakı qlobal səviyyədə məhvedici 
silahların (kütləvi qırğın silahlarının) mövcudluğu bu addımın 
atılmasına imkan verməz. Ümumiyyətlə, növbəti dünya 
müharibəsinin qalibi də ola bilməz. Bu müharibədə yer üzü 
yox, artıq atmosfer məkanı bir şəbəkə əhəmiyyəti kəsb edə 
bilər. Bütün dünyaya yayıla bilən radiasiya fonu qlobal 
fəlakətlərə səbəb ola bilər.  

Lakin bunlara baxmayaraq, sürətlə həyata keçən 
qloballaşma prosesləri, inkişaf tempi və böyük dövlətlərin 
geosiyasi əhəmiyyət kəsb edən və daima üfüqi və şaquli 
vəziyyətdə genişlənən strateji maraqları bir neçə dəfə 
bəşəriyyəti bu təhlükə ilə üz-üzə qoya biləcəkdir. Böyük 
dövlətlər arasında şəbəkə formasına və məzmununa malik olan 
siyasi qarşıdurma qlobal böhran həddinə gələcəkdir. Hərçənd, 
tarixdən bütün dünyaya məlumdur ki, XX əsrin ortalarında 
dünyanın ayrı-ayrı geosiyasi qütblərinə rəhbərlik edən ABŞ-la 
SSRİ arasında bir neçə dəfə kəskin siyasi və hərbi qarşıdurma 
baş veribdir. (Qeyd: qütbləşmə hətta mədəniyyət və 
incəsənət sahələrini d ə əhatə etmişdir. M əsələn, Sovet 
höküməti həm Şərq, həm Qərb mədəniyyətini q əbul 
etmişdi, həm də bunların sintezindən yeni bir sosialist 
mədəniyyəti, bunun da içərisində sosialist ədəbiyyatı və 
incəsənətini yaratmı şdı. Həmin mədəniyyəti də özünün 
siyasi məkanlarında yayırdı. Bu baxımdan da hesab etmək 
olar ki, siyasi qütbləşmə daxilində bir mədəni qütbl əşmə də 
var idi. Nəticədə geoideoloji əsaslarla geomədəni qütbl ər də 
formalaşırdı).  

Gələcəkdə III Dünya müharibəsinin başlama ehtimalı olan 
regionları əsasən İngilis dünyası-Avropa-Latın Amerikası 
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siyasi qrupu ilə Slavyan dünyası-Çin-Türk dünyası siyasi 
qrupunun coğrafi baxımından təsir dairələrinin toqquşduğu, üz-
üzə olduğu əraziləri hesab etmək olar. Ümumiyyətlə, bu 
regionlar da öz-özlüyündə təhlükə risqinə görə dərəcələrə 
bölünə bilər. Təhlükə risqləri də şəraitə və reallıqlara müvafiq 
olaraq və dünyanın ayrı-ayrı regionlarında böyük dövlətlərin 
gələcək siyasi təsirlər məkanlarının dəyişməsi (əhatələrinin 
kiçilməsi və ya da böyüməsi) nöqteyi-nəzərindən, eləcə də 
regionlarda meydana gələ biləcək qlobal əhəmiyyətli rəqabət 
mübarizəsinə görə gələcək zaman trayektoriyasında yaxın, 
orta və uzaq gələcək müddətinə bölünə bilər.  

 
Ehtimallar əsasında böyük güc mərkəzləri arasında 

qarşıdurmalardan yarana biləcək risqli məkanları, regionları 
aşağıdakılar hesab etmək olar:  

 
Birinci dərəcəli risqli (qarşıdurma üçün təhlükələrin 

yaranması baxımından) regionlar (yaxın müddətli gələcək) – 
Gürcüstan, Qırğızıstan, İran; 
İkinci dərəcəli risqli regionlar (yaxın müddətli 

gələcəkdə) –Polşa, Çexiya, Baltikyanı respublikalar, 
Əfqanıstan;  

Üçüncü dərəcəli risqli regionlar (yaxın müddətli 
gələcəkdə)-Türkiyə, Bolqarıstan-Rumıniyanın daxil olduğu 
Qara dəniz regionu, Şimali Koreya, Filippin, Vyetnam, 
Tailand, Kuba, Venesuela; 

Birinci dərəcəli risqli regionlar (orta müddətli 
gələcəkdə)- Baltikyanı respublikaları, Polşa, Çexiya, 
Slovakiya, Serbiya, Əfqanıstan; 
İkinci dərəcəli risqli regionlar (orta müddətli gələcəkdə)- 

Türkiyə, Bolqarıstan, Aralıq dənizi regionu, Baltikyanı 
respublikalar, Serbiya, Çinin cənubunda yerləşən dövlətlər-
Tailand, Myanma, Laos, Vyetnam, Kamboca, Kuba; 
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Üçüncü dərəcəli risqli regionlar (orta müddətli 
gələcəkdə)- Finlandiya, İran, Pakistan; 

Birinci dərəcəli risqli regionlar (uzaq müddətli 
gələcəkdə)-Yaponiya, Cənubi Koreya, Pakistan, Hindistan; 
İkinci dərəcəli risqli regionlar (uzaq müddətli 

gələcəkdə)- Filippin, Ərəb dünyası ölkələri, xüsusilə, Suriya 
(Türkiyə vasitəsilə Rusiyanın Suriyaya, oradan da Ərəb 
dünyasına nüfuz etməsi və ingilis dünyası ilə qarşılaşması 
ehtimalı), Misir, İordaniya, Səudiyyə Ərəbistanı; 

Üçüncü dərəcəli risqli regionlar (uzaq müddətli 
gələcəkdə)- Venesuela, İraq, Oman, Yəmən  

Bu regionlarda siyasi cəhətdən birləşəcək dünyaların siyasi 
maraqları toqquşa bilər və böyük dövlətlərin, xüsusilə, ABŞ və 
Rusiyanın bir-biriləri il ə hərbi-siyasi maraqlarının 
mübarizəsinə gətirib çıxara bilər.  

 
 
Dünyanın siyasi sistemi-gələcəkdə  
 
Əvvəlki başlıqlarda da qeyd olunduğu kimi, gələcəkdə 

böyük xalqların mənsub olduqları böyük dövlətlər arasında 
siyasi mübarizə davam edəcəkdir. Hər bir böyük və kiçik 
dövlət öz maraqları uğrunda mübarizə aparacaqdır. Bu 
mübarizədən gələcək dünya düzəni və dünyanın 
idarəedilməsinin əsasları formalaşacaqdır. Mübarizədən də 
həm inkişaf meydana gələcək, həm qarşıdurma ortaya çıxacaq, 
həm də müdafiə olunmaq üçün qorxu və təhlükə risqləri 
meydana gələcəkdir. Gələcək dünya düzənini baza olaraq, hal-
hazırda olduğu kimi, böyük dövlətlər formalaşdıracaqlar. Kiçik 
dövlətlər isə öz təhlükəsizliklərini coğrafi məkana müvafiq 
olaraq böyük dövlətlərin təsirləri altında formalaşdıracaqlar. 
Buradan da regionlar üzrə ittifaqların, birliklərin yaradılması 
prosesləri yenə də mövcud olacaqdır. Regional iqtisadi, mədəni 
və hərbi-siyasi ittifaqların tərkibində də dəyişiklikl ər meydana 
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gələ biləcəkdir. Dövlətlər siyasi heliosentrizm prinsiplərinə 
müvafiq olaraq, öz orbitlərində yer almağa başlayacaqlar. 
Onların orbitlərini isə “siyasi günəşlər”  müəyyən edəcəkdir. 
Dünya siyasəti yenə də regionlara və qlobal məkanlara 
bölünəcəkdir. Burada universal prinsiplər və fərdi və xüsusi 
qaydalar yenə də mövcud olacaqdır. Qlobal inkişaf, qorxu, 
mövcudluğu itirmək təhlükəsi və zəifl əmənin qarşısının 
alınması prinsipləri, istəkləri və maraqların genişləndirilməsi 
dövlətləri daha da bir-birilərinə yaxınlaşdırcaqdır və dünyanın 
universal təşkilatlarının fəaliyyətləri daha da genişlənəcəkdir.  

Dövlətlər arasında siyasi mübarizə olsa da, hər bir dövləti 
sülh amili maraqlandıracaqdır. Böyük dövlətlər çalışacaqlar ki, 
beynəlmiləlləşmə ideologiyasını irəli atmaqla öz maraqlarını 
təmin etsinlər və beynəlxalq ictimaiyyəti bir-birinə sintez 
etsinlər. Qlobal siyasətin (burada böyük dövlətlərin 
maraqlarının təmin edilməsi uğrunda həyata keçirdikləri 
siyasət) mahiyyətinin kütləvi olaraq dərk edilməsi arxa plana 
keçiriləcəkdir. Dünya cəmiyyətlərində kütləvi şüurun 
sadələşdirilməsi prosesləri güclənəcəkdir. İnsanlar daha çox 
sosial məsələlərlə məşğul ediləcəkdir.  

Dövlətlər arasında gərgin siyasi mübarizə davam etməklə 
yanaşı, hesab etmək olar ki, eyni zamanda, dünya siyasi 
sisteminin açıq məzmunda və yumşaq əsaslarla 
formalaşmasında total diplomatiya formaları da fəaliyyət 
göstərəcəkdir. Gərgin siyasi mübarizələr isə daha çox gizli 
diplomatiyanın üsulu hesab edilə biləcəkdir. Bütün xalqları 
bir-birilərinə yaxınlaşdıran “yaşıl r əngli siyasət”  həyata 
keçəcəkdir. Dünyanın vahidləşməsi və rəngarəngləşməsi 
istiqamətində “trass yollar, şose yollar xərit ələri”  prinsipləri 
tətbiq edilə biləcəkdir. Dövlət sərhədlərində “yaşıl r əngli 
işıqfor”  prinsipləri geniş tətbiq olunacaqdır. Açıq siyasətin  
tərkib üsulları kimi xalq diplomatiyaları (xalqların bir-
biril ərinə yaxınlaşmaları), bu diplomatiyanın tərkibi olaraq- 
mədəniyyət diplomatiyaları  (mədəniyyətlərdən istifadə 
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etməklə yaxınlaşma və problemlərin həllində həmin üsullardan 
istifadə olunması), humanitar diplomatiya  (humanitar 
yardımların göstərilməsi ilə müəyyən sosial problemlərin həll 
edilməsi, iqtisadi problemlərin aradan qaldırılması), ictimai 
diplomatiya (müxtəlif dövlətlərin cəmiyyətlərındə mövcud olan 
problemlərin birgə qaydada həll edilməs üsullarının tapılması 
və tətbiqi), ekologiya diplomatiyası (dünya iqtisadiyyatını 
birləşdirmək üçün ekoloji ideologiyadan geniş istifadə edilməsi 
üsulları), informasiya diplomatiyası (geniş geosiyasi 
faktorlara dair məlumatlar əldə etməklə müəyyən problemlərin 
həll edilməsi, məlumatlarla birliyə nail olmaq), gənclərin 
diplomatiyası (dünya gənclərindən xalqların və dövlətlərin 
yaxınlaşmasında istifadə etmək), göyərçin diplomatiyası 
(bütün münasibətlərdə və əlaqələrdə sülh prinsiplərinin 
tətbiqini əks etdirən diplomatiya), yeni kommunizm 
diplomatiyası (uzaq müddətli gələcəkdə ümumdünya iqtisadi 
və sosial-mədəni inkişaf səviyyəsinə görə xalqlar arasında sıx 
birliyi, təqribi bərabərliyi, eləcə də dünya nemətlərindən birgə 
qaydada təqribi bərabərlik əsasında istifadə edilməsi 
üsullarının tətbiqini əks etdirən ideoloji diplomatiya), insanlıq 
diplomatiyası (bütün problemlərin həllində insanların hüquq 
və azdlıqlarını əks etdirən ideoloji diplomatiya vasitəsi), köç 
(miqrasiya) diplomatiyası (vahid dünya ideologiyası 
bazasında insanların çoxluq təşkil edən məkanlardan azlıq 
təşkil edən məkanlara kütləvi qaydada xoş niyyətlərlə 
miqrasiyasını nəzərdə tutan diplomatik üsul) kimi açıq 
məzmun kəsb edən anlayışlar, siyasi metodlar, vasitələr və 
istiqamətlər ortaya çıxacaqdır.  

Ümumdünya varlığının qorunub saxlanılması ideyasına 
görə dövlətlərin aralarında yaradılmış tarixi əlaqələr yenə də 
davam edəcəkdir. Xüsusilə iqtisadi əlaqələr daha da 
güclənəcəkdir. Rusiya ilə ABŞ arasında, eləcə də digər böyük 
və kiçik dövlətlər arasında iqtisadi əlaqələr qalacaqdır və 
güclənəcəkdir. Mübarizə edən tərəflər mübarizə edə-edə dosta 
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çevriləcəklər və birləşmələr ortaya çıxacaqdır. Dünyanın bütün 
regionları arasında iqtisadi əlaqələr saxlanılacaqdır və daha da 
güclənəcəkdir.  

Dövlətlər siyasi qütblərə daxil olmalarına baxmayaraq öz 
aralarında iqtisadi və siyasi əlaqələri gücləndirməkdə maraqlı 
olacaqlar. Məsələn, Türkiyə Slavyan dünyası-Türk dünyası-Çin 
siyasi birliyində olmasına baxmayaraq, ABŞ və Avropa ilə, 
eləcə də Ərəb dünyası ilə əlaqələrin yaxşılaşmasına 
çalışacaqdır. Düzdür, qəbul etmək lazımdır ki, siyasi birləşmə 
bir siyasi qütbdə olan dövlətlə digər siyasi qütbdə olan dövlət 
arasındakı iqtisadi və siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə 
yaradılmasına öz mənfi təsirini göstərəcəkdir. 

Regionlarda münasibətləri genişləndirmək və 
ixtisaslaşdırmaq, sahələrə ayırmaq üçün təşkilatların 
yaradılması prosesləri yenə də güclü olacaqdır. Təşkilatlar 
dövlətləri tez-tez bir araya gətirəcək və onlar arasında yaxınlığı 
təmin edəcəkdir. Təşkilatlar məhz ilk növbədə inteqrasiyaya və 
yüksək səviyyəli əməkdaşlığa xidmət göstərəcəkdir. 

Dünya siyasəti sistemində dövlətlər öz formalarını və 
funksiya xarakterlərini, məzmunları saxlayacaqlar. Dünya 
siyasəti sisteminin əsas mərzkəzi subyektləri yenə də dövlətlər 
olacaqlar. Beynəlxalq münasibətləri əks etdirən siyasi 
sistemlərdə dövlətlərin fəaliyyətləri il ə yanaşı, xalqların 
özlərinin də fəaliyyətləri genişlənəcəkdir. Bu baxımdan da 
dövlətlərin beynəlxalq münasibətlər sistemində aparıcı 
mövqeləri güclənəcəkdir, ona görə ki, xalqların da birbaşa 
iştirakları onların nəzarət, təmin etmə və müşahidələri özündə 
əks etdirən nizamlama funksiyaları artacaqdır. Digər tərəfdən 
isə, xalqların özlərinin birbaşa iştirakından dövlətlərin 
iştiraklarının çəkisi də azala biləcəkdir. Dünya siyasəti sistemi, 
eləcə də beynəlxalq münasibətlər sistemi dövlətlər və xalqlar 
arasında münasibətlərin daha da tarzalı qaydada 
tənzimlənməsini təmin edəcəkdir.   
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Birl əşmiş Mill ətlər T əşkilatı  və onun tabeliyində olan 
təşkilatlar öz fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Bununla 
yanaşı, bəzi təşkilatlar öz fəaliyyətlərini dayandıracaqlar, 
əvəzində isə yeni təşkilatlar yaranacaqdır. Dövlətlərin qütbləri 
özlərinin hərbi-siyasi təşkilatlarını yaradacaqlar.  

Regionlarda fəaliyyət göstərən təşkilatların bəziləri öz 
fəaliyyətlərini dayandırcaq və yeni təşkilatlar meydana 
gələcəkdir. Belə güman etmək olar ki, ümumdünya 
münasibətlər sisteminin daha da tarazlaşmasını təmin etmək 
məqsədilə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin 
sayı arta biləcəkdir. Belə ki, ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması 
və bütün insanlar və dövlətlər arasında təqribi tarazlığın 
yaradılmasını təmin etmək istiqamətində, eləcə də beynəlxalq 
aləmdə yüksək səviyyəli dini və mədəni tarazlı mühitin 
yaradılmasını təmin etmək prinsiplərinə görə müsəlman 
ölkələrindən birinin-ya Səudiyyə Ərəbistanı, ya Misir, ya 
Türkiyə, ya da Qazaxıstanın, gələcəkdə BMT Təhlükəsizlik 
Şursına daimi üzvlük məsələsi də gündəliyə gətiril ə bilər.  

 
Bəzi əlavə ehtimallar 
 
Ehtimal əsasında belə bir qənaətə gəlmək olar ki, həm 

də hadisələrin gedişatı onu göstərir ki, el əcə də təxmin 
etmək olar ki, SSRİ-nin dağılması, ümumilikdə sosialist 
blokunun çökməsi və ABŞ-ın bloku çökdürmək 
istiqamətində iqtisadi, siyasi və hərbi sahələrdə uzun 
müddətli mübariz əsi heç də gələcək zaman baxımından, 
nəticə etibaril ə ABŞ-ın (ingilis dünyasının) xeyrinə 
olmamışdır. (ABŞ SSRİ-nin dağılmasına, cürbəcür ideoloji və 
təbliğati vasitələrdən istifadə etməklə, müxtəlif istiqamətlərdən 
fəaliyyət göstərirdi və buna milyardlarla dollar vəsait 
xərcləyirdi. ABŞ SSRİ-nin raket texnologiyasından və minlərlə 
nüvə başlıqlarından çox ehtiyatlanırdı. İki dövlət arasında XX 
əsrin 60-cı (Kubada) və 70-ci illərində (Yaxın Şərqdə-İsraildə, 
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Misir və Suriyada) kəskin böhranlar yaşanmışdı. Hətta XX 
əsrin 80-ci illərində ABŞ prezidenti R. Reyqan ilə SSRİ dövlət 
rəhbəri M.Qorbaçov arasında gərgin danışıqlar gedirdi və 
“ulduz müharibələri” (kosmik müharibələr) adlanan 
şişirdilmiş müharibə ideyaları təhdid elementinə çevrilmişdi. 
SSRİ tərəfi isə hesab edirdi ki, ölkə iqtisadiyyatı “ulduz 
müharibələri” üçün hazır deyil). Belə ki, həmin blokun 
mərk əzi olan (nüvəsi rolunu oynamış) və böyük təbii 
sərvətləri, elmi və iqtisadi potensialı, ən böyük ərazini 
özündə birl əşdir ən, həmçinin dünyanın ən nəhəng müdafiə 
və hücum güclərind ən olan Rusiya bu gün də qalmaqdadır 
və yeni ideologiya ilə inki şaf etməkdədir. Dünya təbii 
ehtiyatlarının böyük bir hissəsini öz əlində cəmləşdir ən 
(dünya təbii ehtiyatlarının təqribən 40 faizini) Rusiya yeni 
texnologiyalar və sərmayələr hesabına, həm də ətraf 
dövlətlərin (keçmiş SSRİ ölkələri) ucuz işçi qüvvələri 
hesabına təsərrüfat v ə bazar münasibətlərini inki şaf 
etdirən bir dövlət olaraq, eləcə də yeni texniki nailiyyətlər 
hesabına hərbi-sənaye cəhətdən, iqtisadi baxımdan 
güclənməkdədir. Buna görə də Rusiya özünün dünyanın bir 
çox yerlərind ə hakimiyyətinin (t əsir dair ələrinin) 
yaranmasında iddialıdır. Rusiya gələcək üçün yeni 
mondialist dövlətə çevrilmək strategiyasını həyata keçirir. 
Həmin strategiyanın tərkibi olaraq, Rusiya keçmiş SSRİ 
məkanında təkrar gücl ənmək iddiasındadır və bu 
istiqamətdə siyasət həyata keçirir. Onu da nəzərə almaq 
lazımdır ki, Rusiya keçmiş Sovet ölkələrinin əhalisinin 
çətinliy ə dözmək əzmindən, çətinlikl ə mübarizə etmək 
xüsusiyyətlərind ən, kasıbçılıqlarından istifadə edərək, 
onları öz təsərrüfatında istifad ə etməyi bacarır. Məsələn, 
çirkli i şlərdə (küçələrin, obyektlərin, parkların t əmizliyi 
işləri) onların əməyindən istifadə edir və gündəlik rejimsiz 
işlərdə (məsələn, bazar ticarətində) onlardan faydalanır. 
Məlumdur ki, Qafqaz və Mərk əzi Asiya xalqları üçün 
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rejimli v ə sistemli həyat tərzi bir q ədər doğma deyil. Bu 
etnik və sosial psixologiyadan da Rusiya məharətlə istifadə 
edir. Rusiyanın gələcəkdə geniş məkanları əhatə etməyə 
hesablanmış niyyəti onun elmi-texniki, iqtisadi, siyasi və 
hərbi potensialını da həmin istiqamətlərdə geniş şəkild ə 
istifadə etməyə səbəb olmaqdadır. Rusiya tarixin 
imperiyası kimi gələcəkdə yeni formula kəsb edən 
imperiyaya çevrilmək (Avrasiya imperiyası, Avro-Asiya 
imperiyası) iddiasındadır. (Tarix Rusiyaya həm də gələcək 
imperiya statusu üçün haqq qazandırır. Məsələn, təkrar-
təkrar olaraq elmi və kütləvi şüurlarda, şüuru formalaşdıran 
vasitələr olan ədbiyyatlarda, kütləvi-informasiya vasitələrində 
bu dövlətin imperiya tarixinin həkk olunması gələcək üçün 
bu fikrin trayektorik ardıcıllıqla baxışlarda formalaşmasına 
əsas verir. Rusiya dünya tarixşünaslığında və dünya 
mətbuatında imperiya dövləti kimi daima təbliğ edilir və 
bununla da status və imic qazanır. Elm dairələri və kütlə də 
bu dövlətin “imperiya siyasətinin olması haqqı” ilə 
hersablaşır. Nəzərə almaq lazımdır ki, imperiya siyasətinin 
formalaşması üçün təbliğat, ideologiya mühüm rol oynayır). 
Rusiyanın siyasət institutlarında (elmi müəssisələrdə, siyasi 
və ictimai təşkilatlarda), xüsusilə idarəetmə institutlarında 
və dövlət r əhbərliyind ə (yuxarı nəzəri v ə təcrübi 
mərhələdə) siyasi varislərin hazırlanması prosesləri v ə 
proseslərdəkı ardıcıllıq həmin siyasət istiqamətinin 
müəyyən olunmasını şərtl əndirir. Rusiyanın 2000-ci 
ill ərdən başlayaraq, ardıcıl olaraq bir-birini əvəzləyən və 
eyni kursu dəstəkləyən patriarxal dövl ət r əhbərl ərinin 
hazırlanması siyasəti də bunu sübut edir. Məsələn, V.Putin 
tərəfindən D.Medvedyevin dövlət r əhbəri postu üçün 
hazırlanması və ictimai dəstək hesabına (dövlət və 
hakimiyyət rəhbəri Rusiyada yuxarıdan cəmiyyətə təqdim 
edilir) posta gətirilm əsi və sonradan dövlət r əhbəri 
postunun yenidən V.Putinə ötürülməsi prosesləri Rusiya 
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hakimiyyətinin tam ictimaiyy ətin ixtiyarına keçməsinə olan 
ehtiyatdan, və bununla da dövlətçiliyi itirm ək qorxusundan 
ir əli gəlirdi. Rusiya cəmiyyəti hələ müstəqil olaraq dövlət 
rəhbəri seçmək iqtidarında deyil. Rusiya cəmiyyətində 
dövlət r əhbərinin yeti şməsində aşağı və ətraf t əbəqənin və 
müstəqil olaraq siyasi institutların dövlət r əhbəri 
yetişdirm ək psixologiyası və şəraitl əri, eləcə də ənənələri 
yoxdur. Bu hal daha çox təkmil v ə rasional cəmiyyətlər 
olan Qərbi Avropa v ə ABŞ-a aid olan xüsusiyyətdir. (Çox 
ehtimal ki, “Vahid Rusiya” partiyasını Dövl ət Dumasında 
təmsil edən Andrey Vorobyov (fraksiyanın rəhbəri) 
Rusiyanın ehtiyat dövlət r əhbəri postu üçün 
hazırlanmaqdadır.1 Belə bir sual oluna bilər-nə üçün məhz 
bu şəxs V.Putin-D.Medvedyev birliyində özünə yer 
taparaq, üçüncü əvəzedici ola bilər?-təbii ki, burada 
proqnozlaşdırma qətiliy ə, konkretliy ə yox, ehtimallara 
söykənir. Cavab ondan ibarətdir: birincisi, bu şəxs 
cavandır; kifayət qədər elmi karyerası, elmi potensialı 
vardır, iqtisadiyyat üzr ə alimdir; V.Putinin siyasi 
dəstəkləyicisidir, həmfikridir, Putinin yuxarı hakimiyy ət 
komandasının aparıcı üzvlərind əndir; böyük siyasi təcrübə 
qazanır, V.Putinin əsas ideoloji təşkilatı olan Partiyanı 
Dövlət Dumasında fraksiya rəhbəri kimi t əmsil edir, Duma 
Sədrinin müavinidir; ictimaiyy ətdə müəyyən qədər t əbliğ 

                                                 
1 Andrey Yuriyeviç Vorobyov 14 aprel 1970-ci ildə anadan olub. 1995-ci 
ildə K.L. Xetaqurov adına Şimali Osetiya Dövlət Universitetini bitirib. 
1998-ci ildə Rusiya Federasiyası Ticarət Nazirliyinin Xarici ticarət üzrə 
Ümumrusiya Akademiyasını bitirib. 2006-cı ildə Dövlət Universiteti –Ali 
İqtisadiyyat Məktəbini qurtarıb. İqtisad elmləri namizədidir. Ümumrusiya 
siyasi partiyası olan “Vahid Rusiya” Partiyasının namizədlərinin Federal 
siyahı tərkibindən Dövlət Dumasının altıncı çağırış müddəti üçün deputat 
seçilib. 2011-ci ilin dekabrından deputat səlahiyyətinin icrasına başlayıb. 
Hal-hazırda Dövlət Duması Sədrinin müavini-“Vahid Rusiya” partiyasının 
fraksiya rəhbəridir. Eyni zamanda Dövlət Dumasının ictimai birliklər və 
dini təşkilatlarla iş üzrə Komitəsinin üzvüdür. 
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edilib və təqdim olunub. Həm də ictimaiyyətə təqdim 
olunmaq üçün “görünüşü” vardır. Onu “bi şirm ək” 
(yetişdirm ək) mümkündür v ə bir şəxs kimi məqbuldur. 
İctimaiyyət onu “həzm etmək” iqtidarında ola bil ər. Belə 
güman etmək olar ki, gələcək baş nazir postunda Dmitri 
Vedvedyevin vəzifə baxımından analoqudur, 
əvəzləyicisidir. Gələcək Rusiyanın milli lideri olacaq V. 
Putin öz siyasi varislərinin yeti şdirilm əsi texnologiyasını 
uğurla istifad ə edir və siyasi kursda bir dəsti-xətt yaradır. 
Bu şəxsi də onun siyasi texnologiyasının məhsulu 
adlandırmaq olar. Buna görə də XXI əsrin ortaları üçün bu 
şəxsləri (D.Medvedyevi və A.Vorobyovu) Rusiya 
hakimiyyətinin r əhbərl əri postunda, eləcə də dövlət r əhbəri 
postunda görmək olar. Rusiyada XXI sərin sonlarına qədər 
dövlət r əhbərl ərinin a şağılardan seçilməsi prosesləri 
üfüqdə belə görünmür. Həm də ona görə ki, əhali cəhətdən 
əziyyət çəkən və demokratiyanın formalaşması üçün qeyri-
mütəşəkkil v ə təkmil siyasət institutlarına malik olan 
(burada aşağılardan hazırlanma ənənələrini formalaşdıran 
institutlardan söhbət gedir) Rusiya üçün qlobal siyasi 
oyunlarda bu gün və yaxın gələcək dövlətçiliyin qorunması 
məqsədilə varisli hakimiyy ətə böyük ehtiyac vardır. 
Mövcud zamanda və yaxın gələcəkdə dövlətin mənafeyini 
aşağı və orta təbəqənin mənafeyini güdən, bu təbəqələr 
üçün siyasət hazırlayan siyasi sistemlər yox, varisli dövlət 
rəhbərl əri müdafi ə edə biləcəklər. Rusiyanın müdafiə və 
inki şaf strategiyasında yuxarı dairələr t ərəflər olaraq əsas 
istiqamətverici, müəyyənedici və məsuliyyətdaşıyıcı 
funksiya həyata keçirəcəklər.  

Qeyd: onu nəzərə almaq lazımdır ki, texnologiyalar, 
taktikalar, strategiyalar və bunların düzgün müəyyən 
edilməsi və reallaşdırılması siyasətdə böyük qələbə deməkdir. 
Hər bir siyasətçi də öz məqsədinə, real şərait yetişə 
bilmədiyindən, çata bilmir. Ya da ki, hadisələrin yetişməsini 
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düzgün olaraq müəyyən edə bilmir. Onu da nəzərə almaq 
lazımdır ki, hər bir siyasət vərdişləri və təcrübəni, eləcə də 
nəzəriyyəni ortaya çıxarır. Bu vəhdət təşkil edən yanaşmadan 
və ortaya çıxan reallıqlardan bir məntiqi prinsip formalaşır. 
Təcrübə məntiqi yanaşmanı ortaya çıxarır və sonrakı 
hadisələrin təkrarlanma müddəti (davamediciliyi), eləcə də 
hadisələrin baş tutması səviyyəsi bu məntiqə əsaslanır. Təbii 
ki, bu, o deməkdir ki, tarixi hadisələr gələcək üçün formula 
yaradır və eyni məzmunlu, eləcə də oxşar məzmunlu və 
formalı hadisələrin təkrarlanmasını zəruri edir. Təcrübə 
məntiqi instinad rolunu oynayır. Təbii ki, o hadisələr 
təcrübədə tez-tez təkrarlana bilir ki, vərdiş halını alsın və 
ictimaiyyət tərəfindən müsbət qarşılansın. Bu baxımdan da 
Rusiya hakimiyyətində prezident postunda olanın-baş nazir, 
baş nazir postunda olanın isə prezident seçilməsi (xalqa 
təqdim edilən şəxsin) təcrübədə asan şəkildə həllini tapır. Bu 
proseslər də ardıcıl olaraq vərdişləri yaradır və təcrübəni və 
qaydaları formalaşdırır. Siyasi şəxslərin əvəzlənmələri 
qaydaları kütlə üçün bir vərdişi ortaya çıxarır.  

Qeyd edildiyi kimi, gələcəkdə (XXI əsrin ortaları üçün) 
Putini (Rusiya xalqının gələcək ümummili liderini) çox 
ehtimal ki, Medvedyev və Vorobyov əvəz edə biləcəklər. Bu 
üçlüyə gələcəkdə Rusiya mondialist strategiyasının (burada 
Avrasiya üzrə) triadası –siyasətin üç nəfər t ərəfindən 
ardıcıl və birlikd ə yerinə yetirilm əsi və trilogiyası-vahid, 
eyni məzmun kəsb edən siyasətin üçlük t ərəfindən ardıcıl 
yerinə yetririlm əsindən ortaya çıxan vahid məzmunlu 
siyasət –adını vermək olar . Bir daha vurğulamaq yerinə 
düşər ki, postsovet dövrü Rusiyasının cəmiyyəti və siyasi 
institutları a şağılardan yuxarılara doğru dövlət r əhbəri 
hazırlamaq üçün yetərli qaydada təkmil deyil və bu 
baxımdan da dövlət r əhbərl əri hakim elitanın içərisində, 
mərk əzi aparatda hazırlanır və cəmiyyətə təqdim edilir. 
Rusiyada dövlət r əhbərinin yeti şməsi proseslərinin əsasları 
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və qaydaları, hazırlıqlar aşağıdan yuxarılara doğru yox, 
daha çox yuxarıdan-piramidanın başından, cəmiyyətə 
təqdim edilir.  

Yuxarıda qeyd edilənləri n əzərə alaraq, hesab etmək 
olar ki, ABŞ SSRİ-ni dağıtmaqla və “özünə yaxşı hesab 
etdiyi varlığı”  ortaya çıxarmaqla, əslində, özünü gələcəkdə 
(ehtimal ki, XXII əsrdə) dünya rəhbəri, dünya nəzarətçisi 
kimi zəifl ətmiş oldu. Burada dünya nəzarətçisi dedikdə, 
daha çox liberalizmin yayılmasını təmin edən əsas tərəf 
nəzərə alınmalıdır. ABŞ özünə yaxşı olanını seçməklə, 
əslində Rusiyanın gələcəyinə yaxşı olanını müəyyən etdi. 
ABŞ-ın Rusiyanın “siyasi tərbiy əsinə, əxlaqına” 
istiqamətlənmiş siyasəti əslində Rusiyanın gələcəkdə 
təkarar ən və həm də möhkəm şəkild ə böyüməsinə 
yönəlibdir.  

 
SSRİ-nin dağılmasının ABŞ üçün mənfi nəticəsinin və 

XXI əsr Rusiyası üçün müsbət tərəflərinin n ələrdən ibarət 
olmasının aşağıdakı əsaslarını qeyd etmək olar: 

 
-Rusiya SSRİ-nin və sosialist blokunun saxlanması üçün 

kifayət qədər maddi, siyasi və digər etnik- mədəni 
çətinlikl ərl ə üzləşirdi. SSRİ-dən sonra, xüsusilə 2000-ci 
ill ərdə, Rusiya daxilən güclənməyə başlayıb və xarici 
siyasətini d ə gücləndirib. Vaxtil ə onun tərkibind ə olmuş 
Baltikyanı ölk ələri v ə Şərqi Avropanın əksər keçmiş 
sosialist ölkələrini çıxmaq şərtil ə, digər ittifaq 
respublikalarının NATO-ya tam hüquqlu üzv kimi q əbul 
olmasının qarşısını ala bilibdir ki, bunu da Rusiyanın 
postsovet dövründən sonra əsas nailiyyəti hesab etmək 
olar; 

-Ərəb dünyasında (Suriyada) və Latın Amerikasında 
(Venesuelada, Nikaraquada, Kubada və s.), Şimali 
Koreyada Rusiya müəyyən qədər siyasi-hərbi t əsirini 
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saxlaya bilibdir ki, bu amill ər də zəifl əməkdə olan 
Rusiyanın postsovet dövründən sonra nailiyyətləri hesab 
edilə bilər; 

-Rusiyadan ayırlmış və müstəqil subyektlərə çevrilmiş 
ittifaq respublikaları ayrı-ayrılıqda dünya iqtisadi v ə siyasi 
sistemlərin ə inteqrasiya olunublar. Bu da onların tam 
şəkild ə Rusiyadan asılı olmayan formada inkişaflarına 
səbəb olubdur; 

-Rusiya tam güclənənə qədər bu respublikalar da 
güclənə biləcəklər və güclü müstəqil subyektlər olaraq 
Rusiyanın təsir sferasına daxil olacaqlar. Burada incə 
məqam ondan ibarətdir ki, Rusiya bu respublikaları 
özündən bu və ya digər səviyyədə asılı etsə də, hal-hazırda 
onlar müstəqil dövlətlər kimi inki şaf edirlər. Rusiya onların 
inki şafına görə əziyyət çəkmir v ə məsuliyyətə və öhdəliyə 
bir o qədər də malik deyil. Gələcəkdə də onlardan ibarət 
olan iqtisadi, siyasi və hərbi birlikl ər, ittifaqlar yarada 
biləcəkdir. Rusiya indikin ə nisbətən güclənəcək müstəqil 
dövlətləri öz ətrafına toplayacaqdır; 

-Rusiya və ittifaq dövl ətləri SSRİ zamanında (ABŞ-la 
müqayisədə) iqtisadi baxımdan inkişaf etməmiş idil ər. 
SSRİ-nin özünün də imkanlarının çox olmamasının bu 
dövlətin ABŞ-la müqayisədə geosiyasi gücünü zəif edirdi. 
SSRİ-nin dağılması və ümumməkanın ümumdünyaya, 
kapitalist məkanlarına iqtisadi inteqrasiyası və iqtisadi-
sosial (ictimai) quruluşlarının dəyişməsi (kapitalizmə 
uyğunlaşdırılması) keçmiş SSRİ məkanını inki şaf etdirən 
əsas kriteriyalara çevrildi. Bu baxımdan da hesab etmək 
olar ki, Rusiya XXI əsrdə güc mərk əzi olaraq keçmiş 
geosiyasi məkanda SSRİ dövründə olduğundan da güclü 
formada, yeni əsasda, yeni məzmunda böyük bir dünya 
düzəni mərk əzinə, mərk əzi güc elementinə çevriləcəkdir, 
hansı ki, belə güman etmək olar ki, regional güclər hesab 
edilən Türkiy ə və İran da həmin mərk əzə qoşula biləcəkdir.  
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Türkiy ə və İranın, eləcə də, Şərqi Avropa xalqlarının 
(slavyanların), Mərk əzi Asiya və Cənubi Qafqaz 
dövlətlərinin v ə xalqlarının Türk-Slavyan ittifaqlarında 
birl əşmələri zərur əti həm də uyğunluq prinsipl ərin ə görə 
meydana gələcəkdir. Asiya qit əsinin (Şərq dünyasının) 
özünəməxsus bir uyğunluğu vardır və insanların oxşar 
xarakterik c əhətləri mövcuddur. Asiya adət-ənənələri v ə 
mühafizəkarlı ğı, cəmiyyətlərdə olan böyüklərə hörmət 
prinsipi, ağsaqqallıq institutu (buna etno-geomədəni və 
etno-geososial analyış da demək olar) da məhz uyğunluq 
prinsipinin əsaslarını təşkil edir, uyğunluğu ortaya çıxarır. 
Sözügedən dövlətlərin cəmiyyətlərind ə inki şaf və sosial-
siyasi psixologiya öz səviyyəsinə görə daha çox şimala 
uyğun gəlir. Bir d ə ki, Rusiyanın mərk əzi hissələrinin, 
Asiya tərəfinin, o cümlədən Uzaq Şərq bölgəsinin sərvətlər 
zənginliyi v ə istismar zərur əti kasıb Asiyanın gələcəkdə üzü 
şimala doğru “köç etməsi”nə zərur əti ortaya çıxaracaqdır.  

Asiya qitəsində mövcud olan şərqlilik psixologiyası da 
məhz rus-slavyan psixologiyasına bir qədər yaxındır. Rus-
türk psixologiyası həm də Şərq psixologiyasının tərkibidir. 
Hər ikisinin birliyind ə bir qarı şıq olaraq Şərq ənənələri 
mövcuddur. Təbii ki, f ərql ər də mövcuddur. Fərq odur ki, 
ruslar-slavyanlar türkl ərə nisbətən daha çox 
avropalılardır. Q ərblil ər, aparıcı və böyük xalqlar, 
məsələn, alman və fransızlar, ingilislər uyğunsuzluğa görə 
Rusiyanı, Türkiyəni, İranı özlərin ə, öz mədəniyyətlərin ə 
çox da yaxın buraxmayacaqlar. Bu da nəticədə Rusiyanın 
xeyrinə olacaqdır, Avrasiyanın böyük geosiyasi 
inteqrasiyasında həmin dövlətləri öz tərəfinə çəkəcəkdir.  
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NƏTİCƏ: 
 
Tədqiqata cəlb edilən mövzunun predmeti dövlətlər 

daxilində və beynəlxalq aləmdə münasibətlərin formalaşması 
zamanı siyasət həyata keçirilərkən düzən (nizam qaydaları) 
məsələsidir. Düzən (nizam) mövzunun əsas obyektidir. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, eləcə də mövzu şərh edilərkən qeyd edildiyi 
kimi, nizamlama proseslərinin nəticəsi düzənin nəticəsini, 
məzmun və mahiyyətini formalaşdırır. Hər bir prosesdə və 
proseslər cəmində ortaya çıxan reallıq-təzahür və təzahürün 
vəziyyəti elə nizamın özü demək olur. Siyasət zamana bağlı 
olduğundan, elə zamanın özünü meydana gətirir. Zaman 
(burada təbii şəkildə davam edən zaman) uzundur və müəyyən 
koordinatlar arasında trayektork məsafəyə əsasən, ölçmələrə 
görə hesab etmək olar ki, dünya düzəni yaxın, orta və uzaq 
müddətə əsasən müəyyən edilə bilir. Onu da nəzərə almaq 
lazımdır ki, koordinatlar arasındakı məsafələrdə baş verən 
tarixi proseslər və onların böyük təsir göstərən və geniş 
dəyişiklikl ərə gətirib çıxaran nəticələri və onların təzahürü 
dünya düzəninin zaman kəsiyində vəziyyətini müəyyən edə 
bilir. Məsələn, tarixin eraları, dövr və mərhələləri elə 
hadisələrin total və qlobal inkişafa və ya da qeyri-inkişfa səbəb 
olan köklü nəticələri il ə müəyyən olunur. Bundan irəli gələrək 
hesab etmək olar ki, mövcud düzəndən gələcək düzən 
formalaşır və hadisələr trayektoriya üzrə bir-birini əvəzləyir. 
Trayektoriyada hadisələri şərtləndirən mütləq şəkildə nəzəri 
formulalar (düsturlar) yaranır ki, bu da bütün zamanlarda tətbiq 
edilə bilir.  

Tədqiat zamanı mövzuda belə qənaətə gəlindi ki, 
nizamlama başlıca olaraq idarəetmədir, idarəetmənin əsas 
məzmunudur. İdarəetmə də elə siyasətin özüdür. İdarəetmədə 
siyasi proseslər meydana gəlir və siyasi proseslər idarə olunur. 
İdarəetməyə müəyyən çıxışlar, mövqelər, hesabatlara dair 
tələblər, hesabatvermələr və digər hərəkətlər də aid olur ki, bu 
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vasitələr də nizamı meydana gətirmək üçün müəyyən 
elementləri vahid trayektoriyalar üzrə hərəkətə gətirmək kimi 
istifadə edilir. İdarəetmə bütün sahələri əhatə edən ümumi bir 
mərkəzləşdirmə və sistemləşdirmə prosesidir. İdarəedənlər 
pilləli qaydada, tabeçilik prinsiplərinə müvafiq olaraq, əsasən, 
trayektoriyalar üzrə müvafiq prosesləri yaradırlar. Proseslər də 
öz növbəsində hərəkətlər cəmindən formalaşır.  

Həmçinin tədqiqatda belə nəticələrə gəlindi ki, tənzimləmə 
-başlıca olaraq piramidal struktur üzrə siyasi və digər hadisələri 
mərkəzləşdirmə, eləcə də mərkəzlərdən sistemli qaydada və 
balanslı formada ətrafa doğru paylaşdırmadır. Tənzimləmə hər 
bir an üçün ortaya çıxan hadisələri cəmləşdirmə və onlar 
arasında şərtləndirici əlaqələr yaratmaq prosesidir. Tənzimedən 
tərəflər isə gücü nümayiş etdirənlərdir, nisbətən güclü 
tərəflərdir ki, müəyyən enerji sayəsində elementləri 
tənzimləməyə məruz qoyurlar. İdarəolunanlar idarəedənlərə 
tabe olaraq sistem daxilində qaydalarla və müvafiq 
istiqamətlərlə hərəkətlər edirlər. Dövlətin nizam sahəsi və 
nizam obyekti elə cəmiyyətin özüdür. Dövlət öz siyasəti 
vasitəsilə cəmiyyətinə təsir göstərir və ünsürlər arasında 
maraqları tənzim edir, bu baxımdan da yeni maraqlar meydana 
gətirir.  

Qeyd: dövlətlər öz cəmiyyətlərində baş verən prosesləri, 
xüsusilə, siyasi və hüquqi əhəmiyyət kəsb edən prosesləri 
tənzim edirlər. Məsələn, dövlət cəmiyyətlərinin üzvləri olan 
qadınlarla kişilər arasında ailə münasibətlərinin yaranmasını 
nikah yolu ilə rəsmiləşdirir. Sakinlərini qeydiyyata alır və 
onlara vətəndaş statusu verir ki, müəyyən hüquqlara –
konstitusion hüquqlara sahib olsunlar. Eləcə də 
vətəndaşlarının təbii hüquqlarını qoruyur, pozulmuş hüquqları 
bərpa edir. İnsanların təbii hüquqlarını rəsmiləşdirir və 
insanlara təbii hüquq daşıyıcıları statusları verir. Zamana və 
şəraitə, eləcə də ortaya çıxan imkanlara müvafiq olaraq yeni 
və əlavə hüquqlar verir. Dövlət vətəndaşları üçün təhsil almaq, 
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səhiyyənin imkanlarından istifadə etmək, təqaüdlər almaq, 
təzminatlar almaq və digər sosial hüquqlar verir. Dövlət ayrı-
ayrı sahələr və istiqamətlər üzrə prosesləri tənzimedən 
subyektləri –idarəedənləri və idarəetmə aparatını 
formalaşdırır. Tənzimləmə şaxəli qaydada həyata keçirilir. Bu 
subyektlər səlahiyyətli tərəflər olmaqla, həm də güc tərəfinə 
çevrilirlər. Dövlətin idarəedilməsi həm də güclər arasında 
ötürücülük əsasları ilə formalaşan tabeli əlaqələrdən meydana 
gəlir, piramidal struktur formalaşır, mexanizm və qaydalar 
ortaya çıxır.  

Dövlətlər cəmiyyətlər üzərində müdafiə və inkişaf siyasətini 
həyata keçirirlər. Dövlət o zaman güclü olur ki, onun 
cəmiyyətinin üzvləri də müəyyən qədər gücə sahib olurlar. 
Dövlətlər enerji əldə etmək üçün öz cəmiyyətlərinin enerjili 
olmalarına çalışırılar. Enerji mənbələrindən faydalanmaqla 
güclənirlər. Dövlətlər öz cəmiyyətlərini qorumaqla (daxili və 
kənar dağıdıcı ünsürlərdən) həm də özlərini qoruyurlar. Belə 
ki, dövlətlər daxilində sosial-siyasi münasibətlərin əsas 
mənbəyi elə cəmiyyətin özü hesab edilir. Cəmiyyətin 
quruluşundan dövlətin quruluşu meydana gəlir. Dövlətin 
idarəetmə strukturu ona görə formalaşır ki, hər bir struktur 
cəmiyyətdə müəyyən istiqamətlər üzrə funksiya yerinə yetirsin. 
Dövlət öz mənbəyini cəmiyyətdən götürür. Cəmiyyət dövləti öz 
üzərində səlahiyyətli –idarəedən quruma çevirir. Dövlətin 
sosial-siyasi fəaliyyətinin məzmunu da cəmiyyətə bağlı olur. Bu 
baxımdan da cəmiyyətsiz dövlətləri təsəvvür etmək mümkün 
deyil. Dövlətlərin daxili rejim  fəaliyyətləri cəmiyyətlərinin 
daxili rejimləri il ə əlaqəli olur. Rejimlərin müəyyən olunması 
da dövlətlərin quruluşuna, hakimiyyətlərinin fəaliyyət 
xüsusiyyətlərinə, dövlətlərin tarixi-coğrafi vəziyyətlərinə, 
beynəlxalq vəziyyətlərinə, geosiyasi mövqelərinə, iqtisadi və 
elmi potensialına, həmçinin adət-ənənələrinə bağlı olur. 
Məsələn, dövlətdaxili rejimlərin geosiyasi amillərlə-xüsusilə, 
məkanla əlaqələndirilməsi baxımından hesab etmək olar ki, 
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inkişaf etmiş liberal məkanlar mərkəzində, həmin dövlətlərin 
əhatəsində totalitar rejimin qurulması və fəaliyyəti mövcud ola 
bilməz. Məsələn, Avropanın mərkəzində totalitar rejimin hal-
hazırda qurulmsı və fəaliyyəti mümkün ola bilməz və ümumi 
sistemin müdafiə qabiliyyəti və ümumregionun işlək 
mexanizminin mahiyyəti buna imkan verə bilməz. Totalitar 
rejimlər daha çox iqtisadi cəhətdən geri qalan ölkələrdə, 
iqtisadi cəhətdən zəif məkanlarda, regionlarda və onların 
əhatəsində yerləşən dövlətlərdə mövcud olur. Latın 
Amerikasının, Afrika və Asiyanın bir çox ölkələrini buna misal 
çəkmək olar. Qeyd edildiyi kimi, siyasi sistemlərin təkmil 
forması, liberallığa, həm də adət-ənələrə bağlıdır. Bu, əsasən 
etnik psixologiyanı və etnik psixologiyanın insan əməlində 
tətbiqi məsələsini ortaya çıxarır. Məsələn, ənənəvi mühafizəkar 
cəmiyyətlərdə və adət-ənənələrlə yüklənən cəmiyyətlərdə xalqın 
total düşüncə tərzinin geriliyi təkmil və liberal əsaslı idarəetmə 
sistemlərinin formalaşmasına imkan vermir. Qanunlara riayyət 
olunması prinsiplərinə (tətbiq edən və əməl edən tərəflərdə) 
zəif əməl edilir. Qanunların tətbiqində və icrasında da sui-
istifadə halları meydana gəlir: bu, bir tərəfdən icraçının, tətbiq 
edənin əks tərəfin vəziyyətindən (savdasızlığından, öz 
hüquqlarını bilməməyindən) istifadə edərək, qeyri-düzgün icra 
fəaliyyətindən meydana gəlir, digər tərəfdən də şəxsi 
maraqlarını təmin etmək istəklərini yerinə yetirməklə bağlı 
olur. Əməl edən tərəf də qanuna əməl etməkdən yayınır və öz 
məqsədləri üçün sui-istifadə edir.  

Dövlətlər daxilində rejimlərin mahiyyəti, forması və 
məzmunu, eləcə də cəmiyyətlərə xidmət keyfiyyəti həm də 
iqtisadiyyata bağlı olur. İqtisadi cəhətdən yüksək təminat 
liberallığın, yumşaqlığın, humanizmin əsaslarını müəyyən edir. 
Dövlətdaxili rejimlərin qurulması və fəaliyyəti həm də etikaya 
bağlıdır. Siyasi şəxslərin, xüsusilə rəhbərlərin şəxsi 
keyfiyyətləri də rejimlərin formalaşmasında mühüm rol 
oynayır. Ədalətli, müdrik və böyük təcrübələrə malik olan 
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rəhbərlər ədalətli qanunların qəbul olunmasının və qanunlara 
ədalətlə icra olunmasının tərəfdarları hesab edilirlər. Eyni 
zamanda qeyd etmək olar ki, siyasi rejimlər həm də siyasi 
institutlar və onların fəaliyyətlərinə bağlı olur. Möhkəm əsaslı 
(burada kövrək olmayan) siyasi institutların, təkmil siyasi 
qurumların mövcud olduğu dövlətlərdə, cəmiyyətlərdə 
totalitarizmin formalaşması və təşəkkülü qeyri-mümkün 
varianta çevrilə bilir. Təkmil siyasi institutlar daima 
cəmiyyətin təkmil olması üçün fəaliyyət göstərirl ər və cəmiyyəti 
bir tərəfdən inkişaf etdirmək, digər tətəfdən də dəyərləri və 
ümumilikdə cəmiyyəti qorumaq funksiyasını yerinə yetirirlər. 
Dövlətin ali məqsədi öz cəmiyyətinə, əhalisinə, xalqına xidmət 
etməkdən ibarətdir. Bu xidmət də nizam və idarəçiliklə, sistem 
yaratmaqla, mexanizm qaydaları tətbiq etməklə yerinə yetirilir. 
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, dövlətin və hakimiyyətin 
normal fəaliyyəti cəmiyyətdəki ictimai və siyasi sabitlikdən 
asılı olur. Əgər bu vəziyyət olmazsa, xaos yaranar və sistem 
tamamilə dağılar. Cəmiyyətin özünün də normal quruluşu və 
təkmil sistemi də dövlətin sabitliyinə xidmət edir. Dövlətin əsas 
möhkəmliyi onun daxili sabitliyindən, ümumiyyətlə isə 
sistemdən asılı olur. Dövlətlə cəmiyyət arasında üzvi vəhdət 
təşkil edən və rəngarənglikdən ibarət olan bütövlüyün 
möhkəmliyi üçün dövlət tərəfindən tənzimedici proseslər həyata 
keçirilməlidir.  

Dünya düzəni özündə həm dövlətlər daxilində, həm də 
beynəlxalq arenada mövcud olan nizamlama proseslərini əks 
etdirir, cəmləşdirir. Bu iki istiqamət ümumi strukturun tərkibi 
olmaqla, bir-birindən asılı olur. Yəni dövlətin daxili siyasətinin 
mahiyyəti və məzmunu onun xarici siyasətinə təsir göstərir. 
Eləcə də xarici siyasət fəaliyyəti öz başlanğıcını daxili siyasətin 
istiqamətlərindən götürür. Məsələn, bir dövlət özündə istehsalı 
edilən strateji təyinatlı məhsulları digər dövlət ərazisində 
istehlak etmək üçün həmin dövlətlə ticarət-iqtisadi və vergi ilə 
bağlı razılaşmalar əldə edir, müvafiq sənədlər imzlayır. Digər 
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bir misal olaraq, hesab etmək olar ki, neft və qaz ehtiyatlarına 
və sənayesinə, taxıl, düyü, çay, şəkər çuğunduru istehsalına 
sahib olan dövlətlər bu məhsulların beynəlxalq bazarlarında 
əsas təminedici rolu oynayırlar. Bu məhsulara ehtiyacı olan 
dövlətlərlə alqı-satqı əməliyyatları həyata keçirirlər. 
Ümumiyyətlə, o dövlətin nizamlama prosesləri daha güclü olur 
ki, həmin dövlət beynəlxalq münasibətlər üçün açıq olur və 
hakimiyyət daxili siyasətlə xarici siyasət arasında uzlaşma 
yarada bilir. Açıq dövlətlər həm bol məhsullara malik olurlar, 
həm də rəngarəng inkişaf xüsusiyyətlərini özlərinə cəlb edirlər. 
Dövlət hakimiyyəti bir növ öz daxili siyasətini xarici siyasətə 
doğru dartır və xarici siyasətin səmərəli olması məqsədini 
güdür ki, dövlətini daxili cəhətdən gücləndirsin. Daxili 
cəhətdən yüksək səviyyədə təminat-tarazlaşdırılmış vəziyyət 
idarəetmənin rəvanlığını əmələ gətirir və hakimiyyətlə 
vətəndaşlar arasında tarazlı münasibətləri formalaşdırır ki, bu 
da özlüyündə sabitliyi və inkişafı meydana gətirir. İki siyasət 
sahəsi-istiqaməti arasında səmərəli uzlaşdırma dövlətin həm 
daxildə, həm də beynəlxalq əlaqələrdə möhkəmliyinin əsas 
şərtinə çevrilir.  

Nizamlama prosesləri müəyyən coğrafi məkanlarda 
geosiyasi mənzərəni formalaşdırır. Geosiyasi mənzərə elə 
geosiyasi sistemin əks olunmasıdır, büruzə formasıdır, fonudur, 
mənzərəsidir, mücərrəd görünüşüdür. Ümumdünya siyasət 
mənzərəsi ayrı-ayrı məkanlarda mövcud olan geosiyasi 
mühitdən formalaşır. Bu tərkib strukturları da olduqca zəngin 
əsaslara malik olur. Ümumdünya siyasət mənzərəsi ayrı-ayrı 
məkanlarda fəaliyyət göstərən və strukturların mərkəzi 
elementləri (subyektləri) hesab edilən ünsürlərin cəmindən 
ibarət olan birləşmədir, vahiddir.  

Mövzuda qeyd edildi ki, dünya düzəni və onun tərkibi olan 
beynəlxalq münasibətlər düzəni əsas etibarilə gücə əsaslanır ki, 
bu da reallığı əks etdirir. Güc özündə ideal prinsipləri də əsas 
götürür və öz hərəkətlərini qarşısında və ətrafında mövcud olan 
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subyektlərin maraqlarını nəzərə alaraq məhdudlaşdırır. Dünya 
düzənində mövcud olan siyasi proseslər həm reallığa, həm də 
ideallığa əsaslanır. Çünki ideallıq elə nəzəri bir məsələdir, 
özündə humanizmi əks etdirən qaydalardır. Buna görə də əməl 
olunması baxımından çətindir.  

 
Mövzuda ümumi olaraq aşağıdakı qənatlərə gəlindi: 
 
-dövlətlər daxilində düzən mövcuddur və bu düzən də 

hakimiyyət tərəfindən həyata keçirilir. Hakimiyyət özü güc 
tərəfi hesab edilir. Digər güc tərəfi də vətəndaşlar və onlar 
arasında olan birliklərdir. Hakimiyyət tənzimləmə funksiyasını 
yerinə yetirməklə həm özünü təsdiq etmiş olur, həm də 
subyektlər arasında hüquqi münasibətləri tənzimləyir, qeyri-
hüquqi münasibətlərin formalaşması üçün isə şərait yaradır; 

-beynəlxalq münasibətlərə qoşulmaqla dövlətlər bir 
tərəfdən böyük imkanlar əldə edirlər, digər tərəfdən də 
beynəlxalq qaydalara və beynəlxalq güclərə görə öz 
hərəkətlərini məhdudlaşdırırlar.  Məsələn, kiçik dövlətlər 
böyük dövlətlərdən ehtiyat etdikləri üçün öz hərəkətlərini 
məhdudlaşdırırlar. (Qeyd: belə bir prinsipdən çıxış etmək olar: 
böyük dövlətlər ətrafında, qonşuluğunda yerləşən kiçik 
dövlətlər həmin böyük dövlətlərlə əlaqələrə girərkən, 
münasibətlər qurarkən mütləq şəkildə böyük dövlətin strateji və 
taktiki sahələrədə formula kəsb edən xarakterik 
xüsusiyyətlərini, hərəkərlərinin məzmununu nəzərə 
almalıdırlar. Yəni bu, o mənanı verir ki, böyük dövlət özünün 
maraqları naminə öz sərhədlərində və ətrafında yerləşən kiçik 
dövlətlərə hansı məqsəd və niyyətlə baxa bilər. Böyük 
dövlətlərə xas olan genişlənmə xüsusiyyətləri mütləq qaydada 
nəzərə alınmalıdır. Kiçik və böyük dövlətlər arasındakı 
münasibətlərdə siyasi tənzimləmə məsələləri daha çox “siyasi 
heliosentrizm”-realizm prinsipləri il ə müəyyən olunur. Böyük 
dövlətlər bir qayda olaraq öz sərhədlərindəki dövlətlərə təsir 
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göstərirl ər: bu, inkişaf və müdafiə strategiyasının tərkibidir. 
Eyni zamanda böyük dövlətlər arasında rəqabət və ümumilikdə 
geosiyasət məkanıdır). Onlar tərəfə də meyil göstərirlər və 
böyük dövlətlərə sığınırlar. Hərbi-siyasi və iqtisadi ittifaqların 
(NATO, Avropa İttifaqı və s.) və ittifaq dövlətlərinin (məsələn, 
Rusiya-Belorus ittifaqı) mövcudluğunu buna misal çəkmək 
olar. İttifaqların və ittifaq dövlətlərinin yaranması idarəetməni 
və dünya düzənini formalaşdırır. Dünya düzəni də elə dünyanın 
sabit şəkildə inkişafını zəruri edir. Düzən olmadan inkişaf və 
sabitlik, xalqlar və dövlətlərarası rəvan münasibətlər və 
əlaqələr də ola bilməz. Düzən və düzən qaydalarının özü elə 
sistemliliyi yaradır, onun mexanizmisini, hərəkət şəbəkələrini 
müəyyən edir; 

-hər bir regionda, coğrafi-siyasi məkanlarda və məkan 
birləşmələrində düzəni formalaşdıran mərkəzi subyektlər 
(dövlətlər) mövcud olur. Bu subyektlər arasında baş verən 
rəqabət və əməkdaşlıqdan regionların geosiyasi mənzərələri 
meydana gəlir. Geosiyasi vəziyyətlər düzən siyasətinin 
xarakterindən formalaşır; 

-qlobal miqyasda düzən başlıca olaraq qlobal güclərə 
malik olan dövlətlərin hərəkətləri il ə formalaşır. Böyük 
dövlətlər öz ətraflarında təsir sferaları formalaşdırırlar və 
bundan da siyasi rəngarənglik, eyni zamanda ziddiyyətlərdən 
ibarət qarışıqlıq (həm də dolğunluq) meydana gəlir. Qlobal 
miqyasda mövcud olan dünya düzəni öz tərkibi baxımdan daha 
da mürəkkəb və bundan irəli gələrək rəngarəng olur; 

-dünya siyasi, iqtisadi və mədəni baxımdan məkanlara 
ayrılıb. Məkanlar arasında fərqlər mövcuddur. Dünyanın 
ümumi olaraq inkişafında, eləcə də iqtisadi və mədəni-siyasi 
cəhətdən inkişaf etmiş hissəsinin inkişafı da məhz, həm 
rəqabətdən, həm də kəskin ziddiyyətlərdən meydana gəlir. 
Məsələn, inkişaf etmiş Qərb cəmiyyətləri birgə şəkildə inkişaf 
etməmiş və fərqli mədəniyyətə malik olan regionlardan 
qorunurlar. Onlar öz içərilərinə təkmil sistemlərə zərbəvurucu 



 527

elementlərin (siyasi, iqtisadi və mədəni “viruslar”ın) daxil 
olmasının qarşısını kəsirlər. 

XXI əsrin ortalarında və sonlarında, hətta gələn 
əsrlərdə də dünya geosiyasi maraqlar üzrə bölünmüş 
vəziyyətdə qalacaqdır. Çünki dünya və onun subyektləri 
məhz insanlardır ki, onlar da əqil və iradə baxımından öz 
maraqlarına, ehtiyac və tələbatlarına tabedirl ər. İnsanların 
əqli düşüncələri onları sosial varlıqlara çevirir, sosial 
varlıqlara mənsub olmaq isə sosial ehtiyac və tələbatları 
üzə çıxarır. İnsanların əqli t ələbatları (əqlin ortaya 
çıxardığı tələbatlar) daima mövcud olur və yeni inkişaf və 
şəraitl əri meydana gətirm ək üçün hərəkətləri 
istiqamətləndirir. Ehtiyac v ə tələbatdan irəli gələn maraq 
insanların genetik yaranışlarındadır v ə təbii əsaslara 
malikdir. T əbii gerçəklikl ər, ortaya çıxan əsaslar insanların 
təfəkkürün ə, şüurlara t əsir göstərir v ə bundan da inkişaf 
meyilləri ortaya çıxır.  

Obyekt üzərind ə təsir və təsiretmədə rəqabət də 
insanlara xas olan xüsusiyyətdir. Dünyanın bölünməsi 
dedikdə, belə hesab etmək olmaz ki, xalqlar arasında, 
dövlətlər arasında bölüşdürülm ə uğrunda qlobal 
müharibələr baş verəcəkdir v ə bölgülər konfrontasiyanı 
ortaya çıxaracaqdır. Sadəcə olaraq idarəetmə və maraq 
sahələrind ə “böyük dövlət və böyük xalq mərk əzliliyi”  
(“siyasi heliosentrizm” prinsipi ilə nizamlama) əsas şərtl ərə 
çevriləcəkdir. Siyasi proseslər və düzən (nizam) məsələləri 
də belə mərk əzlər və onların hərəkət xüsusiyyətləri 
əsasında formalaşacaqdır. Maraqlar uğrunda mübarizədə 
reallıqlarla yanaşı, kəskin rəqabətlə bərabər, zəif gücün də 
nəzərə alınması (idealizm) baxışlarda və siyasətdə öz əksini 
tapacaqdır.  
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Gələcək geosiyasətdə proqnozlara dair (XXI əsrin ikinci 
yarısının və XXII əsrin dünya düzəninin formalaşmasının 
proqnoz xassələrinə aid) aşağıdakı nəticələrə gəlindi.  

 
Ümumi əsaslar: 
 
-ümumdünyada, dünya nizamının ümumi əsaslarının 

formalaşmasındakı proseslərdə birinci növbədə ingilis 
dünyasının nüfuzu və təsiri qalacaqdır və uzun müddətə davam 
edəcəkdir. Okeanlarda və kontinental materiklərdə, qitələrdə 
(Avropa, Avstraliya və Okeaniya, Şimali Amerika, Afrika, 
eləcə də dünyaların tərkibi olan Ərəb dünyasında) onlar böyük 
üstünlüyə malik olacaqlar; 

-Ərəb dünyası ingilis dünyasının tərkibində olacaqdır və 
ingilislər onlardan istifadə edəcəklər (sərvətlərin 
mənimsənilməsi və Türk-Slavyan dünyasına qarşı və cənubi 
Avropaya qarşı siyasətdə). İngilislər digər avropalıları 
(məsələn, almanları və fransızları) da çox da yaxına 
buraxmayacaqlar. Yaxına buraxmamaq dedikdə, bu fikirin 
izahında ingilislərin siyasətində elə ingilismərkəzliliyi əsas 
götürmək lazımdır; 

-Avropa ingilis, alman-fransız, latın və rus-slavyan 
mərkəzli dairələrə bölünmüş vəziyyətdə qalacaqdır. Təbii ki, 
bu bölgü şərti xarakter kəsb edəcəkdir. Dövlətlər yenə də 
mülayim-liberal əlaqələr  yaradacaqlar; 

-Avropanın kiçik xalqları (dünyaları olmayan xalqlar) isə- 
şimaldakılar ingilislərlə, mərkəz və cənubdakılar isə fransız-
alman ittifaqı və İtaliya ilə birləşmiş vəziyyətdə qalacaqlar;  

-Latın Amerikası ölkələri Avropada İspaniya, Portuqaliya 
ilə (bura çox güman ki, İtaliyanı da əlavə etmək olar ilə 
birləşmək məcburiyyətində qalacaqdır. Latın Amerikasının 
əsas istinadgah və enerji mənbəyi İspaniya-Portuqaliya (İtaliya 
da daxil ola bilər) birləşməsi olacaqdır; 
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-Afrikanın qərb hissəsi və Atlantik okeanının cənubu Latın 
Amerikası xalqlarının və İspaniya-Portuqaliya birliyinin 
nəzarətində olacaqdır;  

-Rusiya başda olmaqla, Slavyan dünyasının inkişafı və 
yenidən birləşməsi baş verəcəkdir. Rusiya slavyanları ingilis-
Avropa birliyindən geri alacaq və öz orbitinə daxil edəcəkdir. 
Avrasiyanın mərkəzinin aparıcı qüvvəsi rus-slavyan birləşməsi 
olacaqdır; 

-Türk dünyası əsas güc mərkəzi kimi müstəqil şəkildə yox, 
daha çox slavyan dünyası ilə birlikdə inkişaf edə biləcəkdir; 

-Türk dünyası-Slavyan dünyası ittifaqı yarana biləcəkdir və 
digər xalqlar, məsələn, farskökənli xalqlar və onların dövlətləri 
–İran, Əfqanıstan, Tacikistan bu dünyada yer alacaqdır. Türk 
dünyası Slavyan dünyasının əsas aparıcı qüvvələrindən birinə 
çevriləcəkdir və onlarla qarışıq vəziyyətdə özünü inkişaf 
etdirəcəkdir; 

-Türk dünyası Avrasiyada səmavi dinlər, eləcə də 
buddizmlə xristianlıq, xristianlıqla islamçılıq, xristianlıqla 
şamanizm, şamanizmlə buddizm arasında birləşdirici-
barışdırıcı rolu oynayacaqdır. Türk dünyası Avrasiyanın 
müxtəlif mədəniyyətlərini qovuşdurucu qurşağa çevriləcəkdir; 

-Türk dünyası cənubdan, cənub-şərqdən gələn axınlar 
önündə slavyan dünyası üçün bir sipər rolunu oynayacaqdır. 
Türklərin Osmanlı imperiyası dövrlərində olan və slavyanlara 
məxsus olan ərazilərə yeni qayıdışları (türklərin miqrasiyası 
fonunda) başlayacaqdır. Bu, Slavyan-Türk dünyaları ittifaqı 
çərçivəsində baş verəcəkdir. Sonra onlar bu ərazilərdə siyasi 
nüfuzlar əldə edəcəklər;  

-Çin Cənub-Şərqi Asiya hegemonuna çevriləcəkdir və Sakit 
və Hind okeanlarında ingilis dünyası ilə üzləşəcəkdir; 

-İngilis dünyası Yaponiya və Koreyadan istifadə etməklə, 
Çinin Sakit okean hegemonluğunun (burada nüfuzunun güclü 
olması, təsir dairələrinin genişliyi) qarşısını almağa çalışacadır; 



 530

-Hindistan və Pakistan kimi ölkələr isə çoxtərəfli siyasət 
həyata keçirəcəklər. Onlar həm ingilis dünyası, həm də Çin, 
Slavyan və Türk dünyası ilə yaxınlaşımaq məcburiyyətində 
qalacaqlar; 

-XXI əsrin dünya düzənini formalaşdıran güc mərkəzlərinin 
təsir məkanları arasında “çatlar” rolunu oynaya biləcək 
məkanlar-dövlətlər mövcud olacaqlar. Bu dövlətlər daha çox 
gərginliyin hökm sürəcəyi Avropa məkanında- heç bir dünyası 
olmayan xalqların dövlətləri, olacaqlar;  

-Avropa İttifaqı mövcud formasını itirə biləcəkdir. Belə ki, 
buna həm Rusiyanın slavyanları geri çəkmək siyasəti, həm də 
Fransa və Almaniyanın slavyanları özlərindən uzaqlaşdırmaq 
siyasətləri səbəb olacaqdır. Almaniya və Fransa Avropa 
nəhəngləri kimi öz statuslarını qoruyub saxlamağa çalışacaqlar, 
eləcə də slavyan dünyası ilə ingilis dünyası arasında 
birləşdirici, barışıdırcı rol oynayacaqlar. Bundan da istifadə 
edərək özlərinin regionda təsir gücü kimi statuslarını 
saxlayacaqlar; 

-NATO hərbi-siyasi İttifaqı öz mövcudluğunu qoruyub 
saxlayacaqdır və Rusiyanın rəhbərliyi il ə (əsasən slavyanlardan 
və türklərdən ibarət) bu ittifaqa alternativ olan yeni bir hərbi-
siyasi qurum yaradılacaqdır; 

-dünya müharibələrinin müxtəlif strateji müddətlərdə ayrı-
ayrı məkanlarda baş vermə risqləri ortaya çıxacaqdır və s. 

Bu mövzu dünya düzəninin ümumi nəzəri əsaslarını əks 
etdirir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, ümumdünya 
düzənində hər bir güc mərkəzinin, böyük dövlətin öz yeri 
mövcud olur və öz təsir obyektləri və sferası formalaşır. Bu 
baxımdan da gələcək tədqiqatda əsasən hər bir güc mərkəzinin 
və güc mərkəzləri birliyinin ümumdünya siyasət mənzərəsinin 
formalaşmasındakı yerini araşdırmaq, təhlil etmək, faktları, 
məlumatları tədqiqata cəlb etmək məqsədəuyğun olar. 

Proqnozlaşdırmada böyük dövlətin təbii və maddi 
reurslarının, istehsalat xammalının zənginliyi  (məsələn, 
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Rusiya, ABŞ, Kanada və s.); əhalinin çoxluğu və əmək 
sevərliliyi (z əhmətə bağlılığı) –məsələn, Çin əhalisi həm 
çoxdur, həm də əməklə, -əl əməyi il ə ciddi və əhatəli şəkildə 
məşğul olurlar ki, bu da ölkənin strategiyasını gücləndirir; 
coğrafi-siyasi mövqenin əlverişliliyi-Rusiya-Şərqi Avropa və 
Türk dünyasının əlverişli coğrafi mövqeyi mövcuddur; 
okeanlarda nüfuzları-məsələn, ingilis dünyası okeanlarda 
böyük təsirlərə malikdir; böyük iqtisadiyyata malik olmaları-
məsələn, ingilis dünyası buna sahibdir. ABŞ dünyada ən böyük 
idxal-neft idxalı və ixrac edən ölkədir; dünyada böyük ticarət 
ölkəsidir; dünyanın tranzit yolları  üzərində böyük üstünlüyə 
malikdir; hərbi bazaların  geosiyasi məkanlar üzr ə geniş 
yayılması-məsələn, ingilis dünyası bu məsələdə çox 
qabaqdadır. Bu imkanlar böyük dövlətlər arasında 
paylanmışdır və böyük dövlətlərin strateji maraqlarının 
genişlənməsinə xidmət edir.  

 
Qeyd: mövzuda bəzi fikirl ərin t əkrarlanması hallarına 

rast gəlinir. Burada ba şlıca məqsəd- dünya düzəninin 
formalaşmasında hadisələri t əhlil edərk ən, baza siyasət 
proseslərini oxucuya daha dərind ən çatdırmaqdan və 
yaddaşlarda yaxşı qalmasına nail olmaqdan ibarət 
olmuşdur.  
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