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Alim mövqeyi, vəzifəsi və məsuliyyəti - cəmiyyətdə və 

dövlətdə  

 

Cəmiyyət, dövlət hər bir üzvündür, fərdindir. Dövlət və 

cəmiyyət ünsiyyətin, münasibət və əlaqələrin məhsuludur. 

Dövlət və cəmiyyət fenomeni fərdin dəyəridir. Dövlət və 

cəmiyyət fərdin şəxsiyyətə çevrilməsini təmin edən məkandır və 

tərəflərdir, eləcə də vasitələrdir. Fərd məhz cəmiyyətdə və 

dövlətdə şəxsiyyətə çevrilə bilir. Ona görə şəxsiyyətə çevrilir ki, 

bu dəyəri formalaşdıran qarşılıqlı əlaqələr, münasibətlər, 

ünsiyyət və fəaliyyət məhz cəmiyyətlərdə və dövlətlərdədir. 

Şəxsiyyəti təmin edən kriteriyalar, elementlər, enerji verən 

maddələr və həmin maddələrin proseslər məkanı cəmiyyət və 

dövlətlərdədir. Şəxsiyyətlər daima dəyərləri qiymətləndirə-

qiymətləndirə özləri də dəyər əldə etmiş olurlar. İnsanlar 

qazandıqları dəyərlərlə şəxsiyyətə çevrilmiş olurlar. Cəmiyyət 

və dövlət müxtəlif struktura malik olan universal dəyər 

məkanıdır. Cəmiyyətin və dövlətin dəyər mənbəyi şəxsiyyətin 

qida mənbəyidir. Bu dəyər məkanını şəxslər zənginləşdirir və 

şəxslər də həmin məkandan dəyərlər əldə edirlər. Dövlətin və 

cəmiyyətin resursları onların məkanları üzrə bölünür, paylanır və 

hər bir fərd bu resursdan qidalanır. Hər bir fərd resurs məkanına 

əlavələr edir və bu mənbədə öz potensialını sübuta yetirir və 

mənbədən əldə etdiyi potensial hesabına fərdi gücünü və 

potensialını yaradır. Dövlət və cəmiyyət fərdlərin artan 

potensialları hesabına güclənmiş olur.  

Müəllimlər, alimlər, bütün mütəxəssislər, həkimlər, 

mədəniyyət və incəsənət sahələrinin insanları, ədəbiyyatçılar, 

digər fikir və söz adamları məhz cəmiyyətdən, dövlətdən, ictimai 

kollektivlərdən dəyərlər əldə edirlər. Onlar da öz əməlləri ilə 

dəyərlər verirlər. Cəmiyyətin dəyəri onun mədəniyyətindədir. 

Mədəniyyət də yaradıcılıq və quruculuqdadır. Yaradıcılıq və 

quruculuq prosesləri də adları sadalanan şəxslər tərəfindən 

həyata keçirilir. Dövlət və cəmiyyət subyektlərdən dəyərlər əldə 
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etmiş olurlar. Davranış və əxlaq normaları da cəmiyyətdə 

mövcud olur. İnsanlar əxlaq normalarını yaratmaqla dövlətdə və 

cəmiyyətdə yaşayış qaydalarını təmin etmiş olurlar. Bu yaşayış 

qaydaları həm adət-ənənə ilə, həm də hüquq normaları ilə 

müəyyən edilir. Cəmiyyətdə əxlaq qaydaları ilə şəxsiyyətlər 

yetişir.  

Cəmiyyət və dövlət ruh azadlığı məkanlarıdırlar. Fərdin 

ruhu onun əməli və fəaliyyəti ilə azad olur, sərbəstləşir. İnsan 

özünüdərk mərhələlərini adladıqca, yetişkənlik proseslərinin 

müəyyən nöqtələrini, birləşmələrini keçdikcə öz ruhunu 

zənginləşdirir, gücləndirir və buna görə də möhkəmlədir və azad 

fenomenə çevirir. Azad ruh möhkəmləndikcə özünə sərhədlər 

yaradır. Digər tərəfdən də sərhədlərini genişləndirir.  

Cəmiyyətdə, dünyada və dövlətdə baş verən bütün hadisələr 

informasiya toplusundan ibarət olur. Bu informasiya toplusu 

həm cəmiyyətin və dövlətin ruhunun tərkibini zəngin edir, həm 

də nəticələr çıxarmağa imkanlar yaradır. Ruh azadlığı və 

sərbəstliyi bir dəyərdir. Ruh azadlığı hadisələrdən ibarətdir. 

Hadisələr və onlara olan münasibətlər sərbəst məzmunlu və 

müəyyən həcmli, müəyyən miqyaslı münasibətlər ruh azadlığını 

meydana gətirir. Hadisələrə münasibət bildirmək, mövqe ortaya 

qoymaq bir insani münasibətdir, insani əməldir. Həm 

hadisələrdə iştirak etmək, həm də hadisələrə münasibət 

bildirmək və mövqe ortaya qoymaq cəmiyyətin avanqard 

qüvvələrinin işidir. Həm də məsuliyyət və öhdəliyidir.  

Cəmiyyətdə hər bir kəsin (burada təbii ki, müəyyən yaş 

dövrü kriteriyası mühüm rol oynayır) vəzifəsi, öhdəliyi və 

məsuliyyəti var. Bu amillər şəxsin özünüdərketməsinə yardımçı 

olur. Alimlər bilik daşıyıcılarıdırlar. Onlar həm bir istiqamətdə, 

həm də çoxlu sayda istiqamətdə fikir bildirmək vəzifələrinə 

sahib olurlar. Alimlər, filosoflar biliklərin nisbətən yuxarı 

həddini meydana gətirənlərdir. Onların bilikləri həm kənardan 

qavrama, həm də daxildən emal etmə sayəsində meydana gəlir. 

Bu vəhdət, nəzəriyyə (daxildən gələn və kənardan, ətrafdan daxil 
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olan) və təcrübə (aydınlıqdan və nəticələrdən meydana gəlmə) 

biliklərin ortaya çıxmasına səbəb olur. Filosof, alim və digər 

mütəxəssislər, bilik daşıyıcıları və yaradıcıları bilikləri həm 

müşahidələr, həm də hadisələrin qavranılması ilə meydana 

gətirirlər. Biliklər aydın olan və aydınlaşdırılan, qeyri-

müəyyənlikdən müəyyənliyə keçidlər zamanı məlumatları 

sistemləşdirmədən ortaya çıxır. Ayrı-ayrı bilik sahələri konkret 

müstəvilərdən formalaşır.  

Hər bir şəxs öz fikirlərində, düşüncələrində azaddır, lakin 

cəmiyyətin aparıcı bilik qüvvələri və fikir daşıyıcıları, düşüncə 

sahibləri olan jurnalistlər, müxbirlər, ədəbiyyatçılar, o cümlədən 

yazıçılar və şairlər, müəllimlər, incəsənət və mədəniyyət 

nümayəndələri, həkimlər, sosioloqlar, siyasətşünaslar, 

siyasətçilər, vəkillər, tələbələr, elm adamları və bu qəbildən olan 

digər şəxslər ruh azadlıqlarına, sərbəst hərəkət azadlıqlarına, tam 

sərbəst fikir məkanlarına (ancaq sərhədli) sahibdirlər. Onlar bilik 

daşıyıcıları olaraq cəmiyyətdə və dövlətdə baş verən proseslərə 

sərbəst münasibət bildirmək haqqına malikdirlər. Bu şəxslər 

dövlət və cəmiyyətin inkişafı naminə yeni ideyalar vermək, 

təşəbbüslər irəli sürmək hüquqları daşıyıcılarıdırlar. Belə şəxslər 

cəmiyyəti və dövlətin fəaliyyətini, hakimiyyət strukturlarının 

fəaliyyətini daima öz imkanları daxilində ictimai nəzarətdə 

saxlamalıdırlar və ümumi ictimai müşahidəni aparmalıdırlar. 

İctimiaiyyət nümayəndələri olan bu şəxslər həm təmsil 

olunduqları təşkilatlarda yeni ideyalarla çıxış etməlidirlər, həm 

də öz təşkiatlarından kənarda öz imzaları ilə hadisələrə 

münasibət bildirməli və vətəndaş mövqeyi ortaya qoymalıdırlar. 

Ümumən şaxələndirici fəaliyyət ortaya qoymalıdırlar. Bir daha 

qeyd etmək yerinə düşər ki, bu kimi şəxslərin fəaliyyəti həm 

konkret (məsələn, iş yerlərində) məkanlarda mövcud olmalı, 

həm də universal məzmuna malik olmaqla, iş yerlərini qırağa 

çıxmalıdır. Məsələn, alimin biliyini iş yeri ilə, bir institut və ali 

məktəblə məhdudlaşdırmaq olmaz. Alim öz biliyini bəşəri 

etməlidir. Asılı olmayan mövqe ortaya qoymalıdır. Eləcə də 
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bacardığı qədər baş verən proseslərə şaxəli münassibət 

bildirməlidir.  

İctimaiyyət nümayəndələrinin dövlət məmurlarından fərqi 

onların fikir sahəsində daha geniş şəkildə mövcud olan 

fəaliyyətlərindədir. Dövlət məmurunun (funksionerinin) 

mövqeyi dövlətin mövqeyi hesab olunur. İctimaiyyət 

nümayəndələrini isə bu kateqoriyaya aid etmək olmaz. 

Alimin vəzifəsi universal və məxsusi məzmunludur. Alim o 

qədər operativ düşüncə sahibi olmalıdır ki, universallıqdan 

məxsusiliyə və əksinə keçidləri tez etməlidir. Alim prosesləri 

duymaq, zamanın nəbzini məntiqli tutmaq qabiliyyətinə malik 

olmalıdır. Hadisələrə biganəlik və qeyri-obyektivlik, qərəzlilik 

alim zəifliyinin nəticəsi hesab olunmalıdır. Alim adı əməllə, 

fəaliyyətlə özünü sübuta yetirməli və alimin zehni sosial-rifahı, 

humanizmi özünə obyekt kimi seçməlidir. Alim öz şərəfli adını 

praktiki əməli ilə sintez etməlidir.  

Alimin cəmiyyətin bir nümayəndəsi olaraq, dövlətdə və 

cəmiyyətdə vəzifə və funksiyaları aşağıdakılardan ibarət 

olmalıdır: 

-ölkədə və dünyada baş verən hadisələri izləməli, 

müşahidələr aparmalı, yeni bilikləri qazanmalı, yeni biliklərlə 

tanış olmalı və öz daxilində emal etməli və nəticələr ortaya 

qoymalıdır; 

-alim axtarışlar üzərində həyatını qurmalı və amallarını 

bəşəri dəyərlərin qazanılmasına yönəltməlidir; 

-imkanları daxilində sintezlərdən yeni analizlər yaratmalı və 

yeni yollar, istiqamətlər müəyyən etməlidir; 

-öz düşüncəsində ardıcıllığı təmin etməli və bu düşüncə 

müstəvisini şaquli və üfiqi vəziyyətdə genişləndirməlidir; 

-düşüncə obyektlərini dəyişkən etməli və tövsiyələri sistemli 

olmalıdır; 

-alim bir tərəfdən öz məkanında, öz istiqamətində (buna 

lokal deyək), digər tərəfdən isə geniş istiqamətdə fəaliyyət 

göstərməlidir, yeni biliklər ortaya çıxarmalıdır; 
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-alim həm fərdi, həm də ictimai məsuliyyəti öz çiyinlərində 

daşımalıdır. Bu iki məsuliyyət vasitəsini sistemləşdirməlidir; 

-alimin ən böyük məsuliyyəti onun adının nə dərəcədə 

əhəmiyyətli, məsuliyyətli və öhdəlikli olmasını dərk 

etməsindədir; 

-alim cəmiyyətin bütün təbəqələrini düşünmək haqqına və 

öhdəliyinə malikdir. Onların məşğuliyyət və həyat sferalarını 

zamanla dəyişə biləcək islahatlar həyata keçirmək üçün fikirlər 

ortaya qoymaq haqqına malikdir; 

-alim dövlət siyasətinin tərkibini formalaşdırmaq üçün fikir 

iştirakçısı olmaq məsuliyyətinə və öhdəliyinə malikdir; 

-alim təhsilin çiyinlərini və gələcək nəsilin maariflənməsini 

təmin etmək öhdəliyinə malikdir; 

-alimin ruhu sarsılmaz, əzmi döyüşkən məzmunlu, qəlbi 

üsyankar, qələmi iti, ürəyi açıq olmalıdır; 

-alimin qələmi, ürəyi və qəlbi vəhdət fəlsəfəsində 

tamamlanmalı və güclü potensiallı olmalıdır; 

-alim ideyaverici, təşəbbüskar, təsiredici xarakterli 

olmalıdır; 

-alim öz yazıları və yaradıcılığı ilə cəmiyyətin hadisələr və 

fikir axarlarına təsir etməlidir; 

-alimin özünüdərki məkan və bəşəriyyəti tamamlamalıdır və s.  

 

Alim və onun bəşəri vəzifəsi, məsuliyyəti və öhdəliyi 

 

Hər bir məfhum kimi elm də düşüncələrdə ayrıca olaraq 

mücərrəddir. Lakin konkret sahələrdə formalaşır. Ona görə də 

həm də konkretdir. Elm düşüncəsi bütün digər düşüncələrin 

bütövləşməsidir. Elm özlüyündə bir məhsuldur, dəyərdir. Elm 

məqsəd və amaldır, qayədir. Elm yoldur və bütün bəşəriyyət 

üçün inkişaf yollarının məcmusunu göstərəndir. Elm ucalmaqla 

sərhədləri olmayan bir nemətdir. Elm dəyərləri yaradan və yeni 

dəyərləri meydana gətirəndir.  
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Çoxlarımıza məlumdur ki, bəşər sözü ərəbcədəndir. İnsan, 

adam mənasını verir. Bəşəriyyət də insanlıq mənasında işlədilir. 

Alim sözü də ərəb sözüdür. Elm sahələrində olan mütəxəssislərə 

verilən addır. Alim adam çox oxumuş, çox bilmiş adama 

deyirlər. Deməli, alim dünyada bilik daşıyan əsas şəxsdir. Alim 

ensiklopedik şəxsdir. Ensiklopedik bilik mənbəyidir. Alim olan 

şəxs demək olar ki, bir çox sahələrdən məlumatlı olur.  

Elm də səmavi dinlər kimi bəşəriyyət üçündür. Yaranma 

məkanından və yaradıcıdan asılı olmayaraq bütün dünya 

üçündür. Elmin xidmətləri müəyyən olunan fikirlərdən, 

formalaşan düşüncələrdən ibarətdir. Fikirlərin təcrübədə tətbiqi 

yolları da elmlə müəyyən olunur. Elm insan niyyətinin əsas 

hərəkətverici qüvvəsidir. Əsas hədəflərini yerinə yetirən 

dəyərdir. Elm universallaşdıran, məcmuələşdirən və bütün 

dəyərləri öz arxasınca aparandır.  

Elmi nəticələrin sərhədləri yoxdur, o mənada ki, bu dəyər 

bütün xalqlar üçündür. Elmin əsas funksiyası elə bütün 

bəşəriyyətin fərq qoymadan sosial-rifah halını 

yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. İnsan öz istedad və qabiliyyətinin 

yüksək dərəcəsini elmdə aşkar edir.  

 Elmin əsas məqsədi dəyərlər verməkdən ibarət olmalıdır. 

Ola bilər ki, elm fayda da gətirməsin, əksinə zərər vursun. 

Məsələn, insanları tələf edən silah istehsalı elə elmin, məntiqin, 

düşüncələrin məhsuludur. Ancaq silah insanlar üçün heç də 

yaxşı və dəyərli vasitə deyil. İdealizm prinsiplərindən çıxış 

edərək belə qəbul etmək olar ki, silah faydasızdır. Reallıqılardan 

çıxış edərək isə qəbul etmək olar ki, silah, xüsusilə kütləvi qırğın 

silahları tarazılıq yaradır. Bir tərəfdən təhdidləri meydana 

gətirirsə, məsələn, böyük dövlətlərin kiçk dövlətlərə qarşı 

təhdidlərini, digər tərəfdən də böyük dövlətlər arasında olan 

təhdidləri tarazlaşdırır. Deməli, elmin faydası və faydasızlığı bir-

birini tarazlaşdıran millərdən və amillər üzərində formalaşan 

fikirlərdən ibarətdir. Ancaq belə qəbul etmək olar ki, elm bütün 

parametr göstəriciləri ilə bəşəriyyətə fayda verməlidir. Elmin 
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xeyirxah missiyası olmalıdır. Əsasən təbiət elmlərinin əldə etdiyi 

nailiyyətlərdən ictimai elmlər düzgün istifadə etmək yönlərini 

göstərməlidir. Təbiət elmləri ictimai elmlər üçün, ictimai elmlər 

də təbiət elmləri üçün qarşılıqlı sifarişlər etməlidir. Hər bir sahə 

digərini tamamlamalıdır.  

Elmin (elm sahəsinin və alimin) əxlaqı olmalıdır. Elmin 

əxlaqı elmdən “tərbiyəli” istifadəni əsas götürməlidir. Elmin 

əsas məğzi, yəni mahiyyəti, xidmət əsili onun xeyirxah 

məqsədlərindədir. Elm öz daxili aləmini, konseptual 

məzmununu öz daxilindəki zəngin tərkib elementlərindən qəbul 

edir.  

Alim ictimai nəzarətin, ictimai müşahidələr sisteminin əsas 

qüvvələrindən və tənqid subyektlərindən biridir.  

 

Alimin bəşəriyyət üçün xidmətlərinin əsaslarını necə 

ümumiləşdirmək olar: 

 

-alimin məsuliyyəti, vəzifəsi ilk növbədə bəşər və bəşəriyyət 

tərkibini həm ayrı-ayrılıqda, həm də vəhdətdə öyrənməkdən 

ibarətdir; 

-alim bütün xidmətlərinin obeyktində insanı əsas 

götürməlidir, insanlığı təbliğ etməlidir; 

-alim öz fikirini birləşdirici etməlidir və təfəkkürünü 

bütövləşdirməlidir; 

-alim elmin məsuliyyətini öz xidmətləri və əməlləri ilə 

sübuta yetirməlidir. Elmin məsuliyyətini özü yaratmalıdır; 

-alim ideyaverici, təşəbbüskar olmalıdır. Dünyada baş verən 

proseslərin axarını müşahidə altında saxlamalıdır; 

-alim tənqidçi və lazımi anlarda inkaredici mövqedə 

olmalıdır;  

-alim öz obyektində bütün dünyaları və sivilizasiyaları, 

mədəniyyətləri vəhdətdə götürməlidir; 

-alim öz düşüncələrində bütün xalqlar, dinlər və 

mədəniyyətlər arasında birliyi tərənnüm etməlidir; 
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-alim bəşəri inancı, bəşəri vicdanı öz əməllərində sübuta 

yetirməlidir; 

-alim dünyalar arasında fikir birləşdiricisi və 

ümumiləşdiricisi rolunu oynamalıdır; 

-alim xalqlar arasında sülhün və sabitliyin inkişafını başlıca 

hədəf seçməlidir; 

-alim dünya müharibələrinin qarşısını, dünya təhdidlərinin 

qarşısını ala biləcək fikirlərin təbliği ilə məşğul olmalıdır; 

-alim öz ruhunu digər insanların ruhları ilə vəhdətdə 

görməlidir; 

-alim öz əsərlərini, yaradıcılığını özündən başlayaraq 

başqalarını əhatə edən aspektdə müəyyən etməlidir; 

-alim öz bəşəri vicdanı qarşısında daima özünə və kənarlara 

hesabat verməyi bacarmalıdır və s.  

 

Filosof və fəlsəfəşünas məfhumları 

  

Filosof sözü özü bir məfhumdur, anlayışdır. Filosof yüksək 

savadlılığı, mərifəti, yəni ziyalılığı, müdrikliyi, ali düşüncələri, 

aqilliyi və xeyirxahlığı, nəfs hakimliyi, zəngin dünya görüşünü 

özündə cəmləşdirən mücərrəd bir konsepsiyadır. Filosof 

düşüncələri mürəkkəblikdən sadəliyə və əksinə formalaşdıran 

bir şəxsdir.  

Filosof yetişir-məlumatlar, siqnallar və onların qavranılması 

yolu ilə. Qavramanın səviyyəsi həm məlumatın özündən, həm də 

dərkedənin, informasiya alanın fizioloji potensialından asılı olur. 

Fizioloji potensial genetik olur, daxili düçüncələrin, 

məlumatların bazasında oturur. Eləcə də informasiya qəbuledici 

və ötürücü, saxlayıcı və emaledici funksiyalardan asılı olur. 

Filosof düşüncə daşıyıcısıdır. Düşüncələr qeyri-müəyyənliyi 

müəyyənliyə çevirmək üçün ardıcıl mühakimədir və əqli nəticə 

çıxarmaqdır. Filosofun düşüncələri bir proses kimi formalaşır: 

ardıcıl düşünmə yolu ilə və düşüncələrdən nəticələr çıxarmaqla. 

Nəticələrin hasil etdiyi, gəldiyi qənaətlər növbəti məlumatlar 
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üçün başlanğıclar rolunu oynayır. Məlumatlardan məlumatlar 

şərtlənir. Bu, bir mexanizmdir. Filosofun düşüncələri mürəkkəb 

məzmunlu və konstruktiv əsaslı olur. Filosof sahələr üzrə öz 

düşüncələrini bağlayıcı funksiyanı yerinə yetirir. Filosof fizioloji 

və mənəvi baxımdan taraz insan olur.  

Fəlsəfənin başlanğıcı məlumatdır. İnsan bu həyatda hər şeyi 

məlumatla əldə edir. Məlumatı da duyğu orqanları qəbul edir. 

Məlumatlar enerji olduğundan qəbul olunur və ötürülür. Bütün 

təmasların əsasında məlumat dayanır. Məlumatla insan enerji 

toplayır. Bu xam enerji insan daxilində bişmiş enerjiyə, yəni 

daha aktiv enerjiyə, həm də formasını da dəyişə bilən enerjiyə 

çevrilir. Məlumat özü forma baxımdan hadisədir, zərrəciklər 

axınıdır. Bu, onun fiziki xassəsidir. Məlumatlar mücərrəd və 

konkret olur. Ümumi və məxsusi xarakterli olur. Məlumatlar 

müəyyən və qeyri-müəyyən olurlar. Hər bir məlumatın 

başlanğıcı və mənbəyi onun müəyyənliyində və qeyri-

müəyyənliyindədir. Məlumatlar açıldıqca qeyri-müəyyənlik 

müəyyənliyə çevrilir. Filosof məhz öz daxilində olan qeyri-

müəyyənliyi aktiv şəkildə müəyyənliyə çevirən şəxsdir. Hər bir 

məlumatın məkanı mövcud olur. Filosof bu məkanı tez müəyyən 

edən şəxsdir.  

Kainat özü məlumatlar toplusudur. Məlumat bir fenomen 

kimi hərəkətdə olan zərrəciklərin insanlara daxil olmasının 

təzahürüdür. Bu daxilolma prosesi qavrayışları yaradır. Bütün 

məlumatlar siqnallar olaraq beyində əks olunur, obrazlanır. 

Qavrayışın mahiyyəti elə siqnalların mahiyyətindən meydana 

gəlir. Yəni, obyektin xassəsi elə beyində olduğu kimi həkk 

olunur. Sonra isə emal prosesləri gedir. Passiv və aktiv 

vəziyyətində olan hadisələr qavranılır, beyində əks olunur. 

İnsanlar təmasda olduqları vasitələrlə siqnalların əks olunması 

ilə bötövləşirlər, birləşirlər. İnsanlar öz obyektlərinə bitişik 

olurlar.  

Gəlin, bütün məlumatların adını qoyaq bilik. Biliklərin 

sistemləşməsi isə elm olsun. Elm bilikləri təsnif edir, sahələrə 
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ayırır, qruplaşdırır. Bu, onun məxsusi funksiyasıdır. Elm 

bilikləri təkmilləşdirir, onları şərtləndirici əsaslarla, məntiqin 

funksiyası ilə bağlayır.  

Fəlsəfə müdrikliyi sevmək deməkdir. Müdriklik də fövqəl 

əqlə malik olmaq deməkdir. Fövqəl əql dedikdə, analogiya 

əsasında müəyyən olunan və kəmiyyəti çox olan əql nəzərdə 

tutula bilər. Məlumdur ki, müdrikliyin, kamallığın son həddi 

yoxdur. Yalnız pilləkənləri var. Müdriklik yuxarıya və ətraflara 

doğru genişlənən mücərrəd dəyərdir. Öz tərkibini isə konkret 

məlumatlardan, zərrəciklərdən, ümumən isə enerjidən götürür. 

Mücərrəd məlumat tərkibi isə elə konkret və mütləq 

elementlərdən formalaşır. Çünki həyatda hər şey mütləq varlığa 

əsaslanır.  

Müdriklik, kamallıq, dahilik bir mənəvi cəmdir. Bu kimi 

ifadələr bir konsepsiyasdır. Bunlar qavrama ilə meydana gəlir. 

Siqnallar qavranılır, idrak formalaşır. Şüur inkişaf edir.  

Fəlsəfəşünas daha çox alim olur. Lakin bu o demək deyil ki, 

o, filosof ola bilməz. Fəlsəfəşünas biliklərin (ayrı-ayrı sahələr 

üzrə və universal olaraq) toplanması, təsnifatı, yəni seçimi, 

qruplaşdırılması ilə məşğul olur. Bilikləri qazana-qazana öz 

daxili mənbəyini aktivləşdirir və artırır. Qaranlıqlara işıq salır. 

Fəlsəfəşünas filosofların düşüncələrini biliyə çevirən və 

elmiləşdirən şəxsdir. Burada o, bu bilikləri, əldə etdiyi 

məlumaları ümumiləşdirir, məxsusiləşdirir, analogiya ilə əqli 

nəticələr çıxarır. Yeni mühakimələr ortaya qoyur. Burada 

fəlsəfəşünas da öz konstruksiyasını yaradır. Nəticə etibarilə o da 

filosofa çevrilə bilir. Fəlsəfəşünas məhz idrak formaları əsasında 

filosofa çevrilə bilir. Fəlsəfi düşüncələri özünə dayaq edir, ilkin 

məlumatlar kimi qəbul edir, sonra da bu biliklərin 

konstruksiyasını yaradır.  
Fəlsəfə təfəkkürün formaları olan məfhumdan (anlayışdan), 

hökmdən (iqrari, inkari, ümumi, fərdi, məxsusi və konkret 
fikirdən, mühakimədən) və əqli nəticədən (induktiv, deduktiv və 
analogiya-uyğunluq) yaranır. Fəlsəfə ağılın çevikliyindən, 
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tənqidiliyindən, müstəqilliyindən yaranır. Bu kimi xarakterik 
xüsusiyyətlər fəlsəfədə mövcud olur ki, belə keyfiyyətlər nəticə 
etibarilə daxili enerji potensialından və məlumatlar emalı və 
mübadiləsi aktivliyindən meydana gəlir.  

 
Filosof və fəlsəfəşünas haqqında bu kimi 
ümumiləşdirilmiş fikirləri bildirmək olar: 
 
-filosofun iki tərəfi olur: fəlsəfəşünas və xeyirxah adam; 
-filosof biliklər əldə etməklə, buna mücərrəd olaraq xam 

biliklər deyək, daha çox özündən düşüncə yaradır; 
-filosofun idrak forması (məfhum, mühakimə, əqli nəticə) öz 

aktivliyi ilə seçilən olur; 
-fəlsəfəşünas “bişmiş” biliklər əldə etməklə analogiya 

əsasında bilikər yaradır; 
-filosof sağlam düşüncə ilə özünü qeyri-müəyyənlikdən 

müəyyənliyə çevirir; 
-filosof daha çox sərbəst düşünür, azad ruhlu olur; 
-fəlsəfəşünas biliklər çərçivəsindən çox da kənara çıxa 

bilmir;  
-filosof daha çox nurlu zəkaya malik olur; 
-filosofda sərbəst və xalis düşüncə üstünlük təşkil edir; 
-filosof əxlaqi davranışlara və baxışlara daha çox malik olur; 
-fəlsəfəşünasda bu keyfiyyətlər olmaya bilər; 
-filosofun ruhu taraz olur və balanslaşdırılmış əsaslarla 

formalaşır; 
-fəlsəfəşünas ruhunda tarazlıq olmaya bilər; 
-filosof öz natiqliyi ilə və əsərləri sayəsində ətrafda 

təsiredici ola bilir; 
-fəlsəfəşünasda bu kimi üstünlüklər olmaya bilər; 
-filosof xaraktercə xeyirxah, mətinli, ləyaqətli, şərəfli və 

nəfsə hakim (zahid) ola bilər; 
-fəlsəfəşünas xarakterində dahilik keyfiyyətləri olmaya 

bilər; 
-filosof bütün düşüncələrini ədalətə söykəyə bilir; 
-fəlsəfəşünas isə şəxsi maraq güdən ola bilər; 
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-filosof fəzilətli və məziyyətli ola bilər. Əsində də bu 
keyfiyyətlərlə tamamlanma həyata keçirilməlidir; 

-fəlsəfəşünasda isə bu keyfiyyətlər azlıq təşkil edə bilər; 
-filosofun daxili dünyası zəngin ola bilər; 
-fəlsəfəşünasda isə bu, azlıq təşkil edə bilər; 
-filosofda xalis özünüdərk ola bilir; 
-fəlsəfəşünasda isə özünüdərkdə qarışıqlıq ola bilər; 
-filosoflarda qeyri-adi, yəni hər kəs üçün hər məkanda ağıla 

gəlməyən hərəkətlər cəmləşə bilər; 
-filosofun potensialı daha çox daxilində olur; 
-fəlsəfəşünasda isə bu olmaya bilər və s.  
-filosof uzaq məsafəni öz düşüncələrində yaxın edə bilər; 

-fəlsəfəşünas isə həmin məsafəni biliklər qazanmaq hesabına qət 
edə bilər; 

-filosofda istedad güclü ola bilər. Fəlsəfəşünasda isə bu 
dəyər bir qədər zəif ola bilər; 

-filosofun əsərləri orijinal, fəlsəfəşünasın əsərləri isə 
analogiya (təşbehlə) ilə dolu olar; 

-filosofun əsərlərində ədalət əsas xətti təşkil edə bilər, 
fəlsəfəşünasda isə bu olmaya bilər. 

 
Sağlam düşüncə və özünüdərkin əsasları 

 

Düşüncələr sahələr üzrə obrazlardan, obyektin, düşünülən 

vasitələrin, şeylərin, hadisə və proseslərin insanların 

təfəkkürlərindəki inikasından meydana gəlir. Düşünmə idrak 

prosesidir. Düşüncələr kənar mühitlə ardıcıl informasiya 

qəbulundan formalaşır. Informasiyalar da zərrəciklər 

toplusundan ibarət olan enerji axındır. İnformasiya müəyyən 

əlamətləri ilə beyində əks olunan hadisələrdən ibarətdir.  

Düşüncələrin formalaşmasının, düşünmə yollarının 

universal xarakteri vardır ki, bu da hər kəsdə mövcuddur. 

Düşüncə texnikası, düşüncə mexanizmisi hər bir sağlam (bioloji 

və ruhi baxımdan sağlam) insanda mövcuddur. Hər kəs 

qavrama, yadda saxlama, məlumatları beyində emal etmək, 
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məlumatlardan sintezlər yaratmaq və müəyyən nəticələrə 

gəlmək qabiliyyətinə malikdir. Sadəcə olaraq bu kimi 

proseslərin dərəcələri mövcuddur. Ona görə də düşüncələr 

mütləq olmaqla həm də subyektiv imkanlara malikdir. 

Düşüncələr mütləq universal yollarla da formalaşır. Lakin hər 

kəsdə müəyyənliyi təyin etmək qabiliyyəti eyni dərəcədə ola 

bilməz. Ancaq nəticə çıxarmaq texnikasının əsasları olan 

məntiqin xüsusiyyətləri, nəticələr çıxarmaq funksiyası, nəticələr 

çıxarmaq yolları bütün insanlarda oxşardır. Düşüncələrin 

ardıcıllığı fikir və məna bütövlüyünü, mahiyyət bütövlüyünü 

ortaya qoyur. 

Düşüncələr idarəetmə mexanizmləridir. Bu mexanizmlər 

vasitəsilə yollar müəyyən olunur. Düşüncələr insan həyatının 

stimullaşmasını təmin edir. Kompleks düşüncələr insanların 

yönləndirilməsi üçün özündə komplektiv, kumulyativ 

(toplanmış) məzmun kəsb edir. İnsanların fizioloji idarə 

olunmaları məhz düşüncələrinə bağlıdır. Sağlam düşüncə sərbəst 

hərəkət trayektoriyalarını müəyyən edir. Sağlam düşüncələr 

diqqətin toparlanmasını və düşüncə mexanizmlərinin bir arada 

cəmlənməsini təmin edir.  

Düşüncələr insanların sosial vəziyyətlərini müəyyən edən, 

onlara statuslar verən ailələlərdə (məişət statusu məkanı), 

cəmiyyətlərdə (sosial status məkanı) və dövlət (siyasi status 

məkanı) adlanan məkanlarda insanların özünütəsdiqini, 

özünüifadəsini tapmağa əsas olur. Düşüncələrlə insanlar sosial-

siyasi varlıqlar kimi özlərini təsdiq edirlər. Düşüncələr yolu ilə 

məkanlar aşkar olunur, formalaşır və insanlar özlərini belə 

məkanlarda tapırlar. Düşüncələr insanların özünüdərk yollarında 

işıqlanmalarının əsaslarını ortaya qoyur. Düşüncələr yolu ilə 

insanlar özünüifadə və özünütəsdiq məkanları arasında üzvü 

bağlılıq yaradırlar. Düşüncə insanlar üçün əsas dəyər olan 

özündərki, həm də kənar təsirlərlə çox yüklənməyən özünüdərki 

meydana gətirir. Düşüncə ardıcıllığı özünüdərk müstəvisini 
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“toxuyur”. Ardıcıl düşünmə prosesləri insanlarda düşüncə 

texnikasının təkmilləşməsini təmin edir. Ardıcıl düşünmə hər bir 

məqamda aydınlaşmanı və işıqlanmanı təmin edir. Bu yöndə 

aydınlıq müstəvisi meydana gəlir. Sərbəst və sağlam düşüncə 

həyata müstəqil baxışların əsaslarını yaratmaqla bərabər, həm də 

azad şəxsiyyətin formalaşmasına səbəb olur. Təbii ki, sağlam 

düşüncələr öz sərbəstlik ruhunda və yolunda pozitiv olmalı, 

obyektiv və subyektiv məntiqdən kənara çıxmamalıdır. Bu 

məntiq də pozitiv amallara xidmət etməlidir. Bu yol nəticə 

etibarilə müdrik insanın yetişməsinə gətirib çıxarır. Sağlam 

düşüncə özünütəsdiq yolunda müdrikliyə səbəb olur.  

Düşüncələr insanların öz aralarında və onlarla dövlət və 

cəmiyyət arasında bağlılıq yaradır. Düşüncələr həm də 

düşünənlə istifadə alətləri arasında bağlılığın formasını və 

məzmununu aşkarlayır, təyin edir. Düşüncələrdən dərketmə 

meydana gəlir və biliklər mənimsənilir, yeni biliklər 

formalaşdırılır. Biliklər fəaliyyət istiqamətlərinin əsaslarını 

meydana gətirir. Fəaliyyətin əsasları və sistemləşdirilməsi də 

biliklərlə müəyyən olunur. Biliklər sistemi özü fəaliyyət 

sistemini meydana gətirir. Deməli, dərketmə, obrazlanma 

sayəsində hərəkətlər müəyyən olunur, hərəkətlər obrazlanmanı, 

dərketməni ortaya çıxarır. Sağlam düşüncələr sayəsində düşünən 

şəxs hər bir hadisəni və obyekti (əşyanı) qeyri-tam olsa da belə, 

orijinal düşünməyə başlayır. Burada düşünmənin keyfiyyətlərini, 

anlamanın dərəcəsini artırmaq məqsədilə obyekt ardıcıl şəkildə 

düşünülməli olur. Sağlam düşüncə o halda təkmilləşir ki, 

düşüncələr təzədən əvvəlki düşüncələri redaktə edə-edə 

təkmilləşdirir. Sağlam düşüncələr müstəvisi islah olunan 

müstəvi mənasını verir ki, bu də nəticə etibarilə islah olunma 

yolu ilə insanın əxalqını təkmilləşdirir. Bu ardıcıl proses də şərti 

son mütləq məqama qədər ucalmağa, yüksəlməyə və 

müdrikləşməyə aparır.  
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Bir daha qeyd etmək yerinə düşər ki, düşüncələr 

özünüifadədir, özünüsübut və təsdiqdir. Sağlam düşüncə 

prosesləri sayəində insan və onun məqsədləri, mənası aşkarlanır. 

Düşüncələr insanların obyekt və vasitələrə təsirlərini meydana 

gətirir, həm də mürəkkəblik və sadəliklə dolu sistemli yanaşmanı 

ortaya qoyur. Sistemli yanaşmada düyünlərin (bağların, ilmələrin) 

sayı çoxaldıqca, istiqamətlər, rəngarəngliklər də artır. Düşüncələr 

kombinasiyası və konstruksiyası insan həyatının fəaliyyət 

konstruksiyasını formalaşdırır. İnsan öz əməllərini düşüncələrinə 

bağlı edir. Sağlam düşüncələr sayəsində insanlarda mövzu üzrə 

xətti düşüncələr formalaşır.  

Düşüncələr elmi-sistemli və fəlsəfi mahiyyətli olur. Eləcə də 

sadədən mürəkkəbliyə doğru genişlənir. Mürəkkəbliyin pik 

nöqtəsi isə yenə də sadəliklə tamamlanır. Bu da son məqamda 

özünüdərkə, müdrikliyə aparıb çıxarır. Düşüncələr hər bir 

elementi öz məkanında konstruktiv edir.  

Sağlam düşüncə sərbəst yaradıcılıq ruhunun əsasıdır. 

Sağlam düşüncələrdə ruh zənginliyi olur. Sağlam düşüncə 

yenidənqurmadır. Sağlam düşüncə daxili aləmin öz tərəfindən 

orijinal qaydada təsviridir və obrazlanmasıdır. Sağlam düşüncə 

düşünən şəxsin sərbəst və müstəqil yaradıcılığıdır, ruhudur.  

 Sağlam düşüncə özünü sərbəst dərketmədir. Sağlam 

düşüncə intuitiv dərrakənin formalaşmasını meydana gətirir. 

İntuitiv təfəkkürün əsasları məhz sağlam düşüncə ilə 

möhkəmlənir. Belə təfəkkür həyatda qazanılan biliklərin 

məcmusundan meydana gəlir.  

Sağlam düşüncə və özünüdərk haqqında bu kimi 

ümumiləşdirilmiş fikirlər bildirmək olar: 

-sağlam düşüncə insanın özünü öz aləmində tapmasıdır, 

kimliyini müəyyən etməsidir; 

-sağlam düşüncə insanın daxili aləmi ilə xarici aləmi 

arasında sərbəst və azad vəhdət yaratmasıdır; 
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-sağlam düşüncə azad ruhun təcəssümüdür; 

-sağlam düçüncə özünəqayıt təfəkkürünün formalaşmasında 

rol oynayır və bu baxımdan da keçmiş, indiki və gələcək 

zamanlar arasında telləri yaradır; 

-sağlam düşüncə insanın özü ilə onun düşüncə obyekti 

arasında sərbəst körpünün əsasıdır; 

-sağlam düşüncə sağlam əqidənin və amalların 

təcəssümüdür; 

-sağlam düşüncə ruh sağlığının qoruyucusudur; 

-sağlam düşüncə səbatlı insanın özüdür; 

-sağlam düşüncə insan xarakterində məğrurluğun təməlidir; 

-sağlam düşüncə xalis məntiqi düşüncədir; 

-sağlam düşüncə hərdən kasıb görünsə də belə, sağlam 

ideyaların özüdür; 

-sağlam düşüncələr ruh çaşqınlığının qarşısını alır; 

-sağlam düşüncə vahid xətli düşüncələrin əsasıdır; 

-sağlam düşüncə yeni ixtira və kəşflərin təməlində dayanan 

və meydana gətirən dəyərdir, vasitədir; 

-sağlam düşüncə xəyallarda sağlam forma yaratmaq 

məharətidir; 

 -sağlam düşüncə özünüdərkin yollarını müəyyən edir. 

Özünüdərk də özünütəsdiq, özünüifadə məkanını yaradır. 

Sağlam düşüncə orijinallıqdır və sağlam fiqurların memarlığıdır 

və s. 

 

Dövlətin intuitiv təfəkkürlə idarə olunması  

 

İntuitiv təfəkkür. İntuisiya ideal fəlsəfədə hissiyata, 

duyğulara əsaslanma ilə dərkin mövcudluğudur. Varlığın 

hissiyyatlarla qəbul olunması kimi başa düşülür.  

Əvvəlcə qəbul edək ki, varlıq insanlarda hissi (duyğu) 

orqanlardan kənar qəbul oluna bilməz. Hissiyyat orqanları varlıq 

haqqında məlumatları ötürəndirlər. Onların funksiyası da elə 
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bunlardan ibarətdir. Beyin informasiyaları daxildən gələn 

hisslərlə yanaşı, həm də ətraf aləmin, ətraf varlığın təzahürünü 

əks etdirən siqnallarla qəbul edir. Ətraf siqnallar daxili 

siqnallarla vəhdətləşir və ətraf aləmin təzahürü əks olunur. 

Siqnallar mövcud olanın forma və məzmununu daşıyan 

zərrəciklərdir ki, onlar da elə mövcudluq haqqında olan 

informasiyalardır. Siqnallar zərrəciklər axınıdır. Bu axın da 

enerjidir.  

Ağıl, şüur siqnallarla beyində formalaşır. İntuisiya əqldən 

kənarda deyil. Çünki siqnal beyinə ötürülür, ümumi hissiyyatın 

cəmləşmə mərkəzi beyin olur. Hissiyyat dərki formalaşdırır. 

Ətraf qıcıqlara reaksiyaları müəyyən edir. Beyin əqlin köməyi 

ilə (əqlin nəticəsi ilə) ətraf aləmə cavab verir. Hissiyyat idarə 

zamanı ağıla xidmət edəndir. Şüuru hərəkətlərə rəvac verməyə 

yönləndirəndir. Hissiyyat siqnalların təminatı yolu ilə ağılı 

formalaşdırandır. Duyğu orqanları varlığın əlamətlərinin beyində 

qavrayışını təmin etmək üçün siqnalları ötürəndir. Onun 

mahiyyətini və formasını artıq beyin mərkəzi müəyyən edir. 

Qavrama proseslərinin əsas ötürücüləri (informasiya ötürücüləri) 

duyğu orqanlarıdır. Fizioloji baxımdan inkişaf etmiş beyin və 

duyğu orqanları siqnalların kəmiyyətini artırır. Bu artımdan da 

əvvəlcə duymalar, müşahidələr nəticələri əvvəlcədən görmələr 

yaranır. Burada düzgün görmələr, düzgün müşahidələr və 

qərarlar əqli nəticələrdən meydana gəlir.  

Belə demək olarsa, intuisiya şəxsin şərti normadan çox 

kəmiyyətdə siqnal qəbul etməsindən yaranan bir vəziyyətdir. 

İntuisiyanı real və praktik hadisələrin nəticələrindən dəfələrlə 

meydana gələn obrazlanma kimi qəbul etmək olar. İntuisiya, 

belə demək mümkünsə, adi şüur səviyyəsinin yox, təkmil şüurun 

nəticəsi olaraq meydana gəlir. Təcrübə özü (buna həm də 

empirik təfəkkür demək olar), təkrarlanan hadisələr onu 

müşahidə edən şəxslərdə intuitiv qavramanı yaradır. İntuitiv 

təfəkkür artıq kəmiyyətdə olan siqnalların beyin daha böyük 

məkanda qərarlaşmasından ortaya çıxan təfəkkür olur. 
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İntuisiyanı ağıldan kənarda qəbul etmək olmaz, əksinə, onun 

fövqündə (yəni, ağılın ortalama dərəcəsindən bir qədər 

yüksəkdə) qəbul etmək olar. Çünki hisslərin də qəbul etdiyi 

siqnallar beyində əqlin formalaşmasını təmin edir. Duyğu 

orqanlarının siqnalları elə ağılın formalaşmasına təsir edir. 

Fizioloji baxımdan ağılın yüksək dərəcəsi (faizi) daha çox siqnal 

qəbul etməkdən və onu emal etməkdən, yeni forma 

yaratmaqdan, yeni hasilatı üzərə çıxarmaqdan meydana gəlir. 

Düzgün müşahidələr və duyulan qənaətlər elə təkmil və iti 

zəkanın məhsuludur. Ümumiyyətlə, intuisiyanı həm də 

rasionallıqla eyniləşdirmək lazımdır. Burada şəxsin müşahidəsi 

önəmlidir, şəxsin həm də proseslərdə hadisələrdə özünün əqli 

nəticələr çıxarması daha da qabarıq şəkildə büruzə verir. 

İntuisiya rasionallığı şərtləndirir.  

İnsan Yer üzərində yaranıb. Materiya və ideya aləmi ilə 

əhatə olunub. Dünyaya gələn kimi ətraf aləmin siqnallarını qəbul 

edir, fizioloji baxımdan inkişaf edir. Bu inkişaf da özlüyündə 

ruhun formalaşmasını təmin edir. Təbii ki, insanın (doğulanın) 

özündə də genetik siqnallar və hamilə zamanı, bətndə olarkən 

qəbul etdiyi siqnallar da burada çağanın beynində müəyyən 

qədər məkan əldə etmiş olur. Böyüdükcə insan əqli nəticəni 

kainatdan, təbiətdən, ətraf aləmdən aldığı siqnallarla, təkrarlanan 

proseslərdən davranışlardan əldə edir. Bu baxımdan da qaydalar, 

normalar yaranır. Əqli nəticə məkana və məkanın xarakterinə 

uyğun orada mövcud olan davranışa uyğun çıxarılır. Hər 

addım ardınca əqli nəticələr zəncirini toxuyur. Əvvəlcə güclü 

duyan şəxs öz hərəkətlərini duyğudan formalaşan əqli nəticələrlə 

idarə edir. Əqli nəticələrin çıxarılması dərəcəsi isə fərdin mühitə 

adaptasiyasından asılı olur. Bu baxımdan daha çox hadisələr 

içərisində olan və bol proseslərlə əhatə olunan şəxslər nisbətən 

yüksək əqli nəticələr çıxara bilirlər. Bu əqli nəticələr əsasən 

təkrarlanan proseslərdən yaranır. Əqli nəticələr həm prosesin 

özü ilə ortaya çıxır. Siqnal- siqnalı, obraz -obrazı üzərə 

çəxarır. Proses davam etdikcə ona müvafiq əqli nəticələr də 
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çıxarılır. Bu prosesə davamedici zamanda çıxarılan əqli 

nəticələr kimi ad evrmək olar. Bir də var ki, hadisələrin 

nəticələrini qabaqcadan duymaq qabiliyyəti. Bu isə gələcək 

zaman üçün çıxarılan əqli nəticədir. Gələcək zaman üçün 

çıxarılan əqli nəticə gələcək müəyyənliyi əvvəlcə görmək 

qabiliyyətinin təzahürüdür. Bu qabiliyyət isə dərketmənin 

yüksək dərəcəsindən xəbər verir. Şüur ilə əqli nəticə öz 

kəmiyyətini artırmış olur. Gələcək zaman üçün əqli nəticələrin 

çıxarılması qabiliyyəti, qabağı görmək qabiliyyəti məhz intuitiv 

təfəkkürlə müəyyən edil bilir. Burada müşahidələr özü elə indiki 

zamanda baş verən prosesləri ardıcıl izləmə qabiliyyətindən 

meydana gəlir. 

İntuisiya şəxslərdə nəticələri əvvəlcədən duyulan, yəni 

dəyişəcək formanın qəbul ediləcək siqnallarını əvvəlcədən 

duymaq qabiliyyətidir, bir proses olaraq isə vəziyyətdir. 

İntuitiv təfəkkür, yəni duyğu orqanlarının gələcək 

proseslərinin qavranılmasını və ona adekvatlılığın halını 

müəyyən edən təfəkkür daha çox filosoflarda mövcud olur. 

Adekvat hal da o deməkdir ki, gələcək nəticəni əvvəlcədən 

duyur, ona cavab verəcək vəziyyəti də əvvəlcədən özündə 

(qıcıqlara reaksiyalar) müəyyənləşdirir. Hadisələri qabaqlayan 

(nəticələrini əvvəlcədən duyub görmək qabiliyyətinə malik 

olmaq) təfəkkür intuitiv təfəkkürdür. Bu təfəkkürün obyekti 

material və “qeyri-material” aləm ola bilər. İntuitiv təfəkkürlə 

prosesləri yönləndirmək də mümkündür. Bu halda bunu edən 

şəxs proseslərin müsbət və nəticələrini əvvəlcədən duyur. 

İntuitiv təfəkkürə malik olan şəxs müşahidə etdiyi və ondan 

asılı olmayan prosesləri əvvəlcədən görür. Eləcə də ondan 

asılı olan proseslərin nəticələrini əvvəlcədən duya bilir. Belə 

şəxslər müstəqil və sərbəst yaradıcılığı üstün tuturlar və 

nailiyyət də əldə edə bilirlər.  

İntuitiv təfəkkür başlıca olaraq geniş təcrübəyə malik 

olan və dərinə düşüncələrə sahib olan ağıllı və müdrik 

insanlarda mövcud olur.  
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Dövlət fəlsəfi bir fenomendir. Çünki, həm struktur kimi 
tərkibi, həm də proseslər mahiyyət etibarilə dərin mənalar kəsb 
edir. Dövlət ümumilikdə pozitiv bir qurumdur. Onun faydalı 
əsaslarla qurulması, strukturlarının təşkil olunması və nəticələrin 
səmərəliliyi məntiqi düşünülmüş proseslərlə həyata keçirilir. 
Siyasi fəaliyyət və onun nəticələri əqli təfəkkürün məntiqi 
nəticələrə gəlməsi ilə müəyyən olunur. Bütün proseslər, bu 
baxımdan qanunvericiliyin təşkili, hüquq normalarının qəbul 
olunması və icrası məntiqi idrakın nəticəsi (əqlin gəldiyi qənaət) 
ilə həyata keçirilir. 

Proseslərdə intuitivlik bir aspektdə mövcud proseslərin 
gələcək mahiyyəti və formasını əvvəlcədən duymaqla müşahidə 
edilən vəziyyətdir. Xarakterik haldır. Digər aspektdə isə gələcək 
proseslərin meydana çıxa biləcəyini müəyyən etmək üçün 
xarakterik haldır. Hər iki vəziyyətdə ağılın məntiqi mühümü rol 
oynayır. Sadəcə olaraq ağıl nəticəni (aydınlığı, müəyyənliyi) 
əvvəlcədən emal edə bilir. İntuitiv təfəkkürlə idarəetmə ağlın 
gələcəyə yönəlik tətbiqi ilə meydana gəlir.  

 

Dövlətin intuitiv təfəkkürlə təşkil olunması 
 
Bu, o deməkdir ki, dövlətin strukturları əvvəlcədən, 

yaradanın (strukturları təşkil edənin) daxili aləminə müvafiq 
olaraq təşkil olunur. Strukturlar arasındakı əlaqələr rasional 

məntiqlə qurulur. Təbii ki, təşkil edən burada həm təcrübəni 
əsas götürür, həm də prosesləri başlayır və məntiqi ardıcıllıqla 
onu strukturlaşdırır. Dövlət forması özünün xəyali təsvirini 
intuitiv təfəkkürə sahib olan şəxlsərin fantaziyalarında tapa bilir. 
İntuitiv təfəkkürə sahib olan şəxs dövlət strukturlarını həm 
rasional, həm də empirik üsullarla təşkil edir. İntuitiv idarəçilik 
zamanı lazımi strukturlar bir məhsul kimi mövcud strukturların 
fəaliyyətindən yeni yaranacaq strukturların zərurətini əvvəlcədən 
duyma vəziyyətinin qabiliyyətinin nəticəsi olaraq yaranır. 
İntuitiv idarəçilik zamanı proseslər həm mövcud proseslərdən, 
proseslərin nəticələrindən yönləndirilir (burada rasionallıq və 
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empiriklik rol oynayır), həm də gəlcək proseslərin duyulması 
nöqteyi-nəzərdən istiqamətləndirilir. Burada bir prosesin 
nəticəsinin gələcək proseslər üçün əhəmiyyəti idarəçiliyin 
mahiyyətini təşkil edir. Şaxələnmə bir-birini şərtləndirir. 
İntuitiv idarəçilik zamanları bir-birinə bağlayır. Metaforik 
(məcazi) olaraq belə bir fikir bildirə bilərik ki, bir zamanın 
yetişməsi ilə o biri zamanın necə başlayacağını müyyən edir.  

İntuitiv təfəkkürlə idarəçilik özündə zamanları ehtiva 
etməklə bərabər, rasionallığı və empirik vəziyyətləri müəyyən 
edən və müşahidələri özündə əks etdirən xəyali bir obrazı da 
meydana gərtirir. İdarə edən şəxs mövcud prosesləri, onun 
nəticələrini və gələcək nəticələri elə öz xəyalında daxili 
aləmində təsvir edir. Bu təsvirçilikdən artıq proseslərin 
müəyyənliyi, canlandırılması baş verir. 

İntuitiv idarəçilik təbii ki, konseptual və sistemli, ardıcıl 
və paralel idarəçilik formasını da yaradır. İntuitiv idarəçilik 
tələbləri əvvəlcədən müəyyən edən idarəçilikdir. İntuitiv 
idarəçilikdə sistemin təşkili və fəaliyyəti mexanizmləri uyğunluq 
prinsipləri ilə formalaşdırılır. Burada idarə edənin daxili aləmi 
sistemin istədiklərini əvvəlcədən duyur. Bu duymanı (beyində 
əks olunan istəkləri) tələblərin ödənilməsinə yönəldir. İntuitiv 
təfəkkürlü rəhbər boş bir məkanda öz daxili hisslərini mərkəzdə 
ağılla birləşdirərək boş bir məkanda dövləti qura bilər. İntuitiv 
idarəçilik hətta təcrübələrə də söykənməyə bilər, ağılın özünü ilk 
başlanğıc kimi müəyyən edə bilər. 

İntuitiv idarəçilik daha çox hadisələrin əvvəlcədən 

proqnozlaşdırılmasına gətirib çıxaran idarəçilikdir. İntuitiv 

təfəkkürün əsas xüsusiyyətləri dərin və opreativ analitik 
qabiliyyətinin olmasındadır.  

 

Kapital və cəmiyyətdə xaosun yaranması  

 

İnsanın fiziki əməyinin, eləcə də zehni əməyinin nəticəsi və 

bu baxımdan da əldə olunan maddi və mənəvi dəyərlər, vasitələr 

kapitaldır. Kapital sərfiyyat və qazanc vasitəsidir. Bu iki forma 
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arasında balansın mövcudluğu və dinamik inkişaf (tarazlı 

qaydada inkişaf dinamikası) məhz cəmiyyətin tarazlı və nisbətən 

ədalətli inkişafını təmin edir. Kapital üzərində təsir olunan 

maddi-material bir vasitədir. Kapital axın yaradır və axınlara 

təkan verir. Kapital subyekt və obyekt rolunda və eləcə də 

istifadə olunan alətlər rolunda çıxış edir. Kapital ümumilikdə 

insan həyatının stimullaşmasını təmin edir, həyatı yönləndirir.  

Kapital ümumən bir dəyər olaraq insanların zehni və fiziki 

varlığındadır. İnsanların özləri də kapitaldır. İnsanlar təbiətdəki 

resursları öz maraqlarına uyğun şəkildə dəyişərək kapitala 

çevirirlər. İnsanların bütün yaş qrupları, bütün sosial təbəqələri, 

əmək qrupları özlüyündə kapitaldır və universal kapital 

şəbəkəsini meydana gətirir.  

Məlumdur ki, kapital yaşayışın əsasını təşkil edir. Kapital 

(sərmayə) insanların maddi maraqlarının əsaslarını formalaşdırır. 

Kapital maddi maraqların təminedici və nizamlayıcı vasitəsi 

kimi çıxış edir.  

Yaşadığımız cəmiyyət kapitallar şəbəkəsindən formalaşır. 

Kapitallar şəbəkəsi həyatın ümumi qaydalarını və axarını 

müəyyən edir. Kapital öz ardınca kapital qoyuluşunu tələb edir. 

Kapital sivil cəmiyyələrin əsaslarını təşkil edir. Kapital insanları 

yaşayış məskənlərinə bağlayan vasitələr rolunda çıxış edir. 

Kapital maddi və mənəvi olaraq iki hissəyə ayrıla bilir. Maddi 

kapital mənəvi, mənəvi kapital da maddiya bağlı olur. Kapital 

yaşayış məskənlərinin formalaşmasında nizamlayıcı tərəflərdən 

birini təşkil edir. Kapital insan maraqlarını insanın şəxsiyyəti ilə 

bağlayan ünsür rolunu da oynayır.  

Kapital amilinə iki aspektdə yanaşmaq lazımdır: birincisi, 

pozitiv tərəfi, yəni, faydalı tərəfi, ikincisi, mənfi tərəfi. Kapitalın 

qoyuluşu qeyri-nizamlı ola bilir. Bu anda kapital mövcud nizamı 

pozur. Məkanda maraqlı olan tərəflərin maraqlarının taraz 

şəkildə paylanmasına mane olur. 

Kapital carı və uzun müddətə nəticəsi olan vasitələr kimi 

çıxış edir. Carı (yaxın müddətə) olan kapital həm də 
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uzunmüddətli sərmayələrin əsaslarını təşkil edir. Kapital öz 

arxasınca yeni kapital qoyuluşunu tələb edir. 

Maddi kapitalın qeyri-düzgün istifadəsi təbii ki, cəmiyyətin 

maraq axarındakı nizamı korlayır. Kapitalın nizamlı istifadəsi 

daima cəmiyyətin özünün nizamlı quruluşunun əsaslarını 

meydana gətirir. 

Mənəvi kapital maddi kapitalın istifadə üsullarını meydana 

gətirir. Mənəvi kapital maddi kapitalın axarını formalaşdırır.  

Kapital cəmiyyətdə xaotik idarəçiliyin əsaslarını da 

meydana gətirir. Kapitalın qeyri-düzgün istifadəsi tarazlı sistemə 

zərbələr də vurur. Külli miqdarda kapitalı əllərində cəmləşdirmiş 

şəxslər cəmiyyətin taraz sisteminə zərbələr vura bilirlər. 

Kapitaldan qeyri-düzgün istifadə xaosun, qeyri-nizamın 

yaranmasına gətirib çıxarır. Ümumiyyətlə, külli miqdarda 

kapitalı əlində cəmləşdirən qrup bu kapitaldan siyasi maraqları 

üçün də istifadə etməyə çalışır. Kapitalı maraqların təminatına 

yönəltməyə çalışır. Belə olan halda ümumi siyasi nizam üçün 

təhlükələr də meydana gələ bilir. 

Maddi kapitalın qeyri-nizamlı istifadəsi mənəvi dəyərlərin 

aşılayıcısı rolunu oynaya bilir. Maddi kapital o halda asılılıq 

yaradır ki, bundan istifadə edən tərəf istifadə olunan tərəf 

üzərində təsir imkanları və nüfuz əldə etmiş olur. Maddi kapital 

tarazlığı pozan ünsür rolunu oynaya bilir. 

Kapital amili insan hüquqlarının pozulmasının əsaslarını da 

təşkil edir. İnsan hüquqları başlıca olaraq kapitaldan asılı 

vəziyyətə də düşür Kapital sosial bərabərliyin (bu bərabərlik 

mütləq olmaqla bərabər, həm də nisbidir, yəni dəyişən mütləqlər 

cəmindən ibarətdir) pozulmasını da şərtləndirir. 

Kapital insan iradəsinin və zəifləməsinin də əsaslarını 

meydana gətirir. Kapital və ondan istifadə insan davranışlarının 

əsaslarını yaradır. Kapital (subyekt) obyektə (istifadə olunan 

vasitəyə) mexanizmlərini formalaşıdırır.  

Kapital özündən əvvəlki nizamın məkanına daxil olur və 

nəticə etibarilə həmin məkanın nizamlı quruluşunu ortaya 
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çıxarır. Kapital sistemlilik yaradır və eləcə də qeyri-sistemliliyin 

əsaslarını meydana gətirir.  

 

Dövlət idarəçiliyində xidmət etmənin əsasları və dövlət 

məmurunun işə və məsələlərə münasibət bildirməsinin 

yolları (məmur etikası və məmur səlahiyyətləri 

kontekstindən yanaşma)  

 

İdarəçilik strukturlarının yaradılması. İdarəçilik 

strukturları hakimiyyətin bölgüsü prinsipinə uyğun təşkil olunur. 

Bu bölgü elə sahələr daxilində funksiyanın fərqliliyini, 

funskiyanın sahələr üzrə təsnifatını meydana gətirir. Lakin 

dövlət anlayışı və dövlətin vahid struktur və sistem kimi 

mövcudluğu hakimiyyətlərin bir arada toplanmasını və əlaqəli 

funksiyasını meydana gətirir. Dövlət bir qurumda cəmləşən 

fərqli və əlaqəli funksiyalar yerinə yetirən vahid 

kompozisiyadan ibarətdir. Bu baxımdan da hakimiyyətin 

funksiyalarına cəm halda dövlətin funksiyası kimi baxmaq 

lazımdır. Dövlət tərkibi rəngarəng olan elementlərdən ibarətdir. 

Hakimiyyət strukturlarında təmsil olunan və xidmət keçən 

şəxslər də vəhdət olaraq dövləti təmsil edirlər. Buna görə də 

onların xidmətləri elə dövlətin xidmətləri demək olur.  

Bütün dünya dövlətləri üçün qəbul olunmuş sivil format, 

formula, model əsasən hakimiyyətin icraedici, qanunverici və 

məhkəmə qolları ilə formalaşdırılmasından ibarətdir. Bu format 

bir-birini saxlamaq üçün və vəhdət yaratmaq məqsədilə təşkil 

olunur. Bəzən televiziya və mətbuat da hakimiyyətin dördüncü 

qolu hesab olunur. Dövlət öz siyasi mənbəyini ictimai mənbədən 

götürür. Hakimiyyət tabeli qurumlara məxsus olan bir 

kompozisiyadır.  

Hakimiyyət qollarında tabeli qurumların yaradılması 

prosesləri ilk növbədə mərkəzi və yerli əsaslarla həyata keçirilir. 

Hakimiyyətin səlahiyyət və hüquq məsələlərində məkan prinsipi 

tətbiq olunur. Məsələn, icra hakimiyyətinin mərkəzi və yerli 
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idarəetmə qurumları yaradılır. Dövlət səlahiyyətlərindən kənara 

çıxmamaq şərtilə yerli qanunverici qurumlar təşkil edilir. İşlərə 

instansiya qaydasında baxılmaq üçün yerli (birinci), apellyasiya 

və kassasiya şikayətləri üzrə məhkəmələr yaradılır. İxtisaslaşmış 

məhkəmələr (hərbi məhkəmələr (tribunallar), iqtisad məhkə-

mələri, inzibati məhkəmələr, yuvenal (gənclərin işinə baxan) 

məhkəmələr) təsis edilir. Ağır cinayətlərə dair məhkəmələr də 

yaradılır. Yerli subyektlərin (muxtar qurumların) müvafiq 

məhkəmələri təsis edilir. Dövlət vəzifələri də mərkəzi və yerli 

təsnifatlara ayrılır.  

İdarəçilik şaquli və üfiqi formalı, ümumən isə pramidal 

formalı bir prosesdir. Məlumdur ki, dövlətin idarəçiliyi 

hakimiyyətin qollarındakı dövlət strukturları vasitəsilə həyata 

keçirilir. Hakimiyyət öz hüquq və funksiyasına görə dövləti 

təmsil edir.  

Siyasi terminalogiya, siyasət anlayşı daxilində dövlət 

idarəçiliyinin iki mühüm istiqamətini qeyd etmək olar: siyasi 

idarəçilik və inzibati idarəçilik. Siyasi idarəçiliyi dövlət 

rəhbəri, hakimiyyət rəhbərləri həyata keçirirlər. Bəzi mühüm 

postlar (ali hakimiyyət vəzifələri) da siyasi postlar kimi təsnif 

oluna bilir. Siyasi idarəçilik daha çox siyasəti müəyyən edən 

tərəfdir. Siyasət istiqamətini müəyyən edən və qərarların 

qəbulunda iştirak edən tərəfdir. İnzibati idarəçilik isə siyasi 

idarəçiliyin işə düşən mexanizmisidir. Siyasi hakimiyyət inzibati 

hakimiyyəti işə salır, eləcə də inzibati hakimiyyətdən faydalanır. 

Məsələn, inzibati işçilər dövlət siyasətinin istiqamətləri üçün 

təkliflər verirlər.  

Vəzifələri də siyasi və inzibati əsaslara ayırmaq olur. 

İnzibati idarəçilik aparat idarəçilyi və mülki, hüquqi, iqtisadi 

idarəçilikdən ibarətdir. Dövlət qurumları, bu baxımdan 

nazirliklər, komitələr, şirkətlər, səhmdar cəmiyyətlər, 

agentliklər, xidmətlər, konsernlər və onların tabeli qurumlarının 

fəaliyyəti bu xarakterdədir. Siyasi fəaliyyət əslində inzibati 
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üsullarla həyata keçirilir. Hər bir məmur həm siyasi, həm də 

inzibati funksiyanı yerinə yetirir.  

Dövlət idarəçiliyi proseslərini həyata keçirmək məqsədilə 

aparatlar, idarələr kadrlarla, mütəxəssislərlə təmin edilir. 

Kadrların hazırlanmasını institutlar, ali məktəblər, elmi 

mərkəzlər, ictimai-siyasi qurumlar həyata keçirirlər. Dövlət 

idarəçiliyində seçilmə və təyinat yolu ilə xidmət etmək 

mövcuddur. Təyinatı göndərişi kadr hazırlama mərkəzləri də 

təmin edir. Seçilmə başlıca olaraq dövlət rəhbərini, hakimiyyətin 

qollarını (qanunverci qolu) müəyyən edir. Təyinat isə vəzifələrə 

səlahiyyətli şəxslər (dövlət vəzifəsi tutan şəxslər) tərəfindən 

edilir. Müəyyən aparatların daxilində də seçilmə ola bilir.  

Hər bir strukturun hüququ və hüquqdan irəli gələrək 

səlahiyyətləri mövcud olur. Hər bir vəzifənin öz təlimatı vardır. 

Bu təlimat vəzifənin hüquqları və iş funksiyası üzərində icra 

olunur. Hər bir mütəxəssis (kadr) öz təlimatına uyğun hərəkət 

edir, vəzifəni yerinə yetirir, maddi-məsul şəxs olur. Hər bir 

vəzifənin iyerarxik mövcudluğu kompleks idarəçiliyi yaradır. Bu 

idarəçilik zamanı enerji artır, potensial yüksək olur.  

Məlumdur ki, hər bir müəssisədə ştat strukturu mövcuddur 

və tabeçilik də iyerarxik qaydada həyata keçirilir. Yuxarıdan 

aşağıya doğru qərarlar icra olunur, aşağıdan yuxarıya doğru 

təkliflər hazırlanır. Təklif rəhbərlik tərəfindən də irəli sürülə 

bilir. Bu anda təklif vəzifələrin tərkibinə aid olur.  

Hər bir müəssisə resurslardan irəli gələrək böyüyə və 

genişlənə bilir. Bu proseslər sayəsində vəzifələr də genişlənə və 

yenilənə bilir. İdarənin, aparatın strukturları dəyişir, yeni 

tənzimləyici qurumlar meydana gələ bilir. İdarələrin mərkəzi və 

ətraf strukturları yarana bilir.  

Müəssisələrdə çalışan mütəxəssislər resursların artımı və bu 

baxımdan da yeni tələblərin meydana gəlməsi zərurətindən irəli 

gələrək, yeni ideyalarla və təkliflərlə çıxış edə bilərlər. Təbii ki, 

hər bir şəxs öz işlədiyi müəssisədə (idarədə, təşkilatda) öz şöbəsi 

və idarəsi daxilində təkmilləşdirici və səmərələşdirici təkliflər 
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verə bilər. Bu kimi təkliflərə idarədə, şöbədə, idarə heyətində 

kollegial qaydada baxıla bilər. Müvafiq qərarlar qəbul oluna 

bilər. Hər bir müəssisə təkliflər, yeni ideyalar əsasında 

təkmilləşməli və yeni axarı müəyyən etməlidir. Burada bu kimi 

funksiyaları yerinə yetirmək üçün səmərələşdirici təkliflərin də 

sayı çox olmalıdır.  

Hər bir işçinin işə münasibəti, mövqeyi olmalıdır. İşçinin 

yenilikçi ruhu, prosesləri dəyərləndirmək qabiliyyəti olmalıdır. 

Belə halda müəssisə öz işində avanqard elementlərin əldə 

edilməsinə nail ola bilir. Müəssisə daha çox element üzərində 

təsir imkanlarına malik olur.  

Dövlət məmuru (dövlətin daxili və xarici siyasət 

istiqamətində iştirak edən və vəzifə tutan şəxslər) dövlətin 

siyasət axarında yeni təkliflər vermək və ideyalarla çıxış etmək 

borcundadır. Çünki insan düşüncələrinin potensialı həm də 

özünün inkişafına xidmətlərə yönləndirilməlidir. Dövlətin 

inkişaf məqsədi özünün elementlərinin potensialından istifadə 

üzərində qurulur. Dövlət məmurları aktiv olmalıdırlar və 

təşəbbüskarlıq mövqeyindən çıxış etməlidirlər. Bununla yanaşı, 

onlar dövlətin qanunvericiliyindən kənara çıxa bilməzlər. Onlar 

yalnız qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflərlə çıxış 

edə bilərlər.  

Dövlət rəsmisinin mövqeyi (xüsusilə, qərarların qəbulunda 

iştirak edən şəxslərin mövqeyi) birbaşa və dolayı yolla dövlət 

mövqeyi kimi qəbul olunur. Çünki təmsilçilik özü elə dövlət 

mövqeyini bildirmək mənasını verir. (Qeyd: mövqe şəxsi, 

ictimai və dövlət mövqeyindən ibarətdir. İctimai və dövlət 

mövqeyi siyasi mənalar kəsb etməsinə baxmayaraq, hər bir 

məmurun ictimai mövqeyi ilk növbədə onun dövlət rəsmisi 

mövqeyi kimi qəbul olunur). Şəxsin təmsil olunduğu qurum 

dövlətin ali siyasət qurumudur. Bu baxımdan da dövlət 

rəsmisinin sərbəst mövqeyi, münasibəti daha çox öz daxili 

idarəsində dəyərləndirilməlidir. Yeni təkliflər də daxildə irəli 

sürülməldir. Hətta narazılıqlar da daxildə bildirilməlidir. 
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Ümumiyyətlə, iyerarxiya qaydalarına və səlahiyyət bölgülərinə 

fikir verilməldir. Hər bir dövlət məmuru özbaşına dövlətin 

adından danışa bilməz. Onun mövqeyi yalnız idarədaxili 

olmalıdır. Danışmaq üçün səlahiyyətli şəxslər və idarələr 

müəyyən olunmalıdır.  

Hər bir məmur özünün münasibətini öz səlahiyyətləri 

daxilində bildirməlidir. Məmur öz işinə cavabdeh olmalı və işlə 

bağlı çətinliklər barədə tabeli quruma məlumat verməlidir. 

Həmçinin tabeli qaydada üst qurum qarşısında məsələ 

qaldırmalıdır.  

 

Məişət təfəkkürü, ictimai təfəkkür və siyasi təfəkkürün 

vəhdəti və hər təfəkkürün öz məkanı 

 

İnsanlar öz həyat vərdişlərinə, bu vərdişlərdən meydana 

gələn həyat tərzinə müvafiq olaraq özlərində düşüncə tərzi və 

düşüncə məkanları formalaşdırırlar. Düşüncələr, ondan 

formalaşan təfəkkür həyatın özünün sahələrində bir model kimi 

tətbiq olunur. Məsələn, alimlər gündəlik peşə fəaliyyətini 

özündə ehtiva edən təfəkkürü, vərdiş təfəkkürünü yaradırlar. 

Eyni zamanda elmi təfəkkürlərini də formalaşdırırlar. Yəni 

alimlər gündəlik məşğuliyyət edərək alim kimi bir peşə sahəsi 

yaradırlar, həm də elmi və ali təfəkkür formalaşdırırlar. Bu 

təfəkkür ənənəvi olur, yəni, hər bir alim, ixtisas və peşə ilə 

əlaqədar bu vərdişlə məşğul olur. 

Təfəkkür ümumiyyətlə, təsir vasitələrinin, təsir 

obyektlərinin qavranılmasından meydana gəlir. Subyektin 

(fərdin) qavrayışından yaranan əks –təsir nəticəsidir. Təfəkkür 

insanın obyektlə olan münasibət tərzini meydana gətirir. 

Davranış istiqamətləri təzahür olunur və əmələ yönləndirilir.  

Peşə fəaliyyəti və vərdişlərin kəmiyyəti müvafiq təfəkkürün 

formalaşmasına səbəb olur. Məsələn, gündəlik sürücülük 

məşğuliyyəti elə həmin şəxsdə sürücülük təfəkkürünü meydana 

gətirir. İnsanlarda peşə və universal (peşəsindən asılı olamyaraq 
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hər kəs üçün xas olan) məşğuliyyətlər mövcud olur. Buradan da 

universal və ixtisas, peşə təfəkkürləri formalaşır. Peşə təfəkkürü 

əsasən ictimai və siyasi təfəkkürün tərkibində qərarlaşır.  

Ardıcıl davam edən və sahələrdə formalaşan düşüncələr 

təfəkkürü formalaşdırır. İnsanların düşüncələri universal olur. 

Eləcə də sahələri əhatə edir. Təfəkkür həm sadə, həm də təkmil 

formada olur. Sadə təfəkkür gündəlik təfəkkürdür. Daha çox 

məişət təfəkküründə xarakterikdir. Bu təfəkkürlə hər kəs özünü 

normal həyatda hiss edir, özünün gündəlik davranışını yaradır.  

Qeyd olunduğu kimi, təfəkkür obrazlardan və obyektlərə 

təsir vasitələrindən formalaşır. Burada peşə təfəkkürü 

formalaşmış olur. Hər bir təfəkkür müvafiq məkanda lazımi 

tələblərə uyğun olaraq müəyyən səviyyələr əldə etmiş olur. Bu 

səviyyə qavranılma dərəcəsindən və səviyyəsindən asılı olur.  

Təfəkkür milli və dünyəvi ola bilir. Milli təfəkkür hər bir 

xalqın formalaşmasını təmin edən gündəlik və klassik 

elementlərdən meydana gəlir.  

Bu günün tələblərinə uyğun olaraq insanlarda məişət, 

ictimai və siyasi təfəkkür formalaşmışdır.  

Məişət təfəkkürü. Təbii olaraq insanlar gündəlik həyat tərzi 

yaşayırlar. Gündəlik həyat tərzini ailə həyatlarında, iş yerlərində 

və qohumları arasında yaşayırlar. Məişət təfəkkürü həm də 

küçələrdə, məhlələrdə, yaşayış məhəllələrində formalaşır. Bu 

həyat tərzi bazanı təşkil edir. Baza üzərində isə ictimai və siyasi 

vərdişlər meydana gəlir. Məişət təfəkkürü aşağı və alt mərhələdə 

əsas insan azadlığını təcəssüm etdirən təfəkkürdür. Məişət 

təfəkkürü sadə olduğundan kütləvi və açıq xarakterə, məzmuna 

malikdir. Burada özəllik odur ki, insanlar daha sərbəst 

olduqlarından düşüncələri də sərbəst və “redaktə olunmamış” 

olur. Məişət təfəkkürü ilə ictimai-sosial təfəkkürün vəhdətini 

mətbəx və ailənin sistemli yetişməsini təmin edən məktəb 

təfəkkürü yaradır. Ailədə, qonşular arasında olan münasibətlər 

məişət təfəkkürünün əsaslarını meydana gətirmiş olur.  
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İctimai təfəkkür. İctimai təfəkkür isə insanların əmək 

kollektivlərində, təhsil müəssisələrində, ictimai-siyasi 

təşkilatlarda iştirakdan meydana gələn vərdişlərdən ortaya çıxır. 

İctimai təfəkkür başlıca olaraq ictimai vasitələrdə əks olunur və 

formalaşır. Bu yöndə kütləvi-informasiya vasitələri mühüm rol 

oynayır. Son illərdə isə sosial şəbəkələr insanların sosial, siyasi 

və məişət təfəkkürlərinin vəhdətini yaratmaqdadır. İctimai və 

məişət təfəkkürü özlüklərində xalqın milli təfəkkürünü yaradır. 

Xalqın adət-ənənələri özlüyündə məişət və ictimai təfəkkürün 

məhsuludur. Bu adətlər və ənənələr özlüyündə ictimai və məişət 

davranışlarını yaradır və irsən köçürür. İctimai təfəkkürü həm də 

dövlət təfəkkürünün, siyasi təfəkkürün əsaslarını formalaşdırır. 

Baza və keçid təbəqə rolunu oynayır.  

 İctimai təfəkkür “lokallıq” baxımından orta bir təfəkkürdür. 

Həm də siyasi və məişət təfəkkürünü bir-birinə bağlayır, vəhdət 

yaradır. Baza təfəkkür kütləvi olan məişət təfəkkürdür. İctimai 

və siyasi təfəkkür fərdin sosiallaşmasını və şəxsiyyətə 

çevrilməsini təmin edir.  

Siyasi təfəkkür. Bu təfəkkür ali kollektivçilik təfəkkürüdür. 

Təşkilatlanmanın son mərhələsidir. İnsanlar daha çox ali siyasi 

mərhələlərdə bu təfəkkürlə birləşirlər. Bu təfəkkürün 

formalaşması özünün ikinci mərhələsini ictimai təfəkkürdən 

götürür. Dövlət mahiyyətcə ictimai bir qurumdur. Siyasi 

təfəkkür digərlərini qoruyucu düşüncələri də özündə ehtiva edir.  

Siyasi təfəkkür milli təfəkkürün təşkilatlanmış formasıdır. 

Bu təfəkkür zamanı xalq millətə çevrilir. Milli təfəkkür özünün 

siyasi mədəniyyət formasını bu təfəkkür yolu ilə qazanır. Siyasi 

təfəkkür ümumməcmu təfəkkürüdür.  

 

Təfəkkürlərin vəhdəti  

 

Məişət, cəmiyyət və dövlət kriteriyaları insanların 

təfəkkürünü bir arada toplayır. Bununla yanaşı, hər bir 

təfəkkürün öz “məkanı” var. Bunlar bir-birinə öz məkanlarında 
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qalmaqla xidmət etməlidir. Hər bir təfəkkür məkanının özünəxas 

xüsusiyyətləri onu deməyə əsas verir ki, bir məkanın bütün 

elementləri digər məkana transfer etməməlidir. Aralarında 

bağlayıcı elementlər “gəzməlidir”. Təfəkkür və mədəniyyət 

qarşılıqlı olduğundan transfer zamanı qarışıqlıq əmələ gələ bilir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir təfəkkür təşəkkül 

mərhələlərində özünəxas funksiya təmin edir. Ali təfəkkür 

xalqın ali dəyərlərini yaradır. Məişət təfəkkürünün siyasi 

təfəkkür yerinə gətirilməsi ilə ali dəyərlərin itməsinə səbəb ola 

bilir. Dövlət ailəyə çox bağlı olanda öz ali dəyərini itirir. Orta 

xətt olan ictimai təfəkkürə inam azalır. Bu anda ictimai təfəkkür 

də ailə -məişət təfəkkürünə enir. Xalqın ümumi səviyyəsi aşağı 

düşür. Bu baxımdan da ali təfəkkürü formalaşdıran ali dövlət 

vəzifələrində ailəçilik prinsipləri tətbiq olunmamalıdır. 

 

Texniki təfəkkür -cəmiyyətin bazis və alt təfəkkürü kimi 

 

Təfəkkür düşüncələrdən meydana gələn xarakterik 

modeldir. Beyində fizioloji və ruhi obrazlanmadır.  Təsirlərdən 

əksolunmadır. Bu modeli qavrama və emal prosesləri yaradır. 

Təfəkkürün inikası insan davranışlarında əks olunur. Təfəkkür 

insanlara istiqamətlər verir. Yaddaşlar və düşüncə modelləri 

insanlar arasında subyektiv və obyektiv əlaqələrin əsaslarını 

formalaşdırır.  

İnsan qarşılıqlı əlaqələrdə subyektiv qavrayır, təsir vasitələri 

üzərində düşüncə istiqamətlərini meydana gətirir.  

Təfəkkür bir forma və məzmun olaraq vərdişlərdən, 

davranışlardan meydana gəlir. Üzərində təsir edilən obyektlər və 

proseslər təfəkkürün formalaşmasına səbəb olur. Vərdişlər və 

davranışlar da insanların yaşına və cinsinə bağlı olur. Bu 

baxımdan da uşaq yaşlarında qavramanın hələ fizioloji 

baxımdan zəifliyi özündə uşaq təfəkkürünü formalaşdırır. 

Təfəkkürün formalaşmasında ətraf şərait öz təsirini göstərir. 

İnsan öz təfəkkürü ilə (yaddaş və cari təfəkkür kimi ad vermək 



35 

 

olar) ətraf şəraitin dəyişməsinə təsir edə bilir və prosesləri 

istiqamətləndirir. 

İnsanlarda cinsi fərqlərə görə də təfəkkür formalaşır. Qadın 

və kişilərdə olan fərqli fizioloji amillər təbii ki, bu 

nümayəndələrin məxsusi xüsusiyyətlərini meydana gətirir. 

Təfəkkürün bu kimi əsasları fizioloji genetikliyi meydana gətirir 

və fizioloji genetiklikdən üzərə çıxır. Yaşlı insanların, uşaqların 

təfəkkürü fərqlənir. Təfəkkür universal və məxsusi olur. 

Məxsusilik fərdi və konkret aspektlərdə formalaşır.  

Təfəkkürü formalaşdıran kriteriyalar kimi, fizioloji amillər, 

psixi-sosial vərdişlərdir, davranış normalarıdır. Həmçinin peşə 

kriteriyalarıdır. İnsanlarda bu aspektləri də ətraf şəraitlər yaradır. 

İnsan cəmiyyətdə yaşayır. Sosial-siyasi varlıqdır. Cəmiyyəti 

və dövləti insan yaradır. Buna görə də insan öz xarakterini 

cəmiyyətində və dövlətində əks etdirir. Öz xarakterini toplu 

halda cəmiyyətə və dövlətə sirayət etdirir, yəni keçidir və özü ilə 

daşıyır. Hər bir xalq özünəxas dövlət və cəmiyyət qurur. Dövlət 

və cəmiyyətin modelləri başqa dövlərlərdən də qəbul olunur. Bu 

aspektdə beynəlxalq və milli xarakter formalaşır. Burada 

universal davranış qaydaları (məsələn, beynəlxalq hüquq 

normaları) universal normaları meydana gətirir. Eləcəd də 

beynəlxalq aləmin xarakteri meydana gəlir. 

Hər bir dövlətin baza və üst qatları mövcuddur. Dövlətdə 

təminat fəlsəfəsi düşüncələrin əsaslarını meydana gətirir. Baza 

dedikdə, dövlətin bazis hissəsini təmin edən reurs toplusu, 

təbəqəsi qəbul olunmalıdır. Bazada iqtisadiyyat və onun 

istehsalat tərəfləri dayanır. Çünki dövləti inkişaf etdirmək, onun 

aparat kimi mövcudluğunu təmin etmək, idarəçilik funksiyasını 

təmin etmək, eləcə də cəmiyyətin maddi-mənəvi ehtiyaclarını 

ödəmək məqsədilə resursların olması vacibdir. Resurslar özü 

təfəkkürün formalaşma əsaslarını meydana gətirir. Resurslar 

siyasi və iqtisadi, eləcə də sosial hadisələrin törədilməsini təmin 

edir. Resurslar prosesləri yaradır və proseslərin 

istiqamətləndirilməsini təmin edir. Resurslar və onlardan istifadə 
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üsulları, resursların əldə olunması yolları insanlarda müvafiq 

vərdişləri və mədəniyyəti meydana gətirir. Mədəniyyət ümumən 

vərdişlərdən, davranışlardan yaranır. 

İqtisadiyyat bazadır. İqtisadiyyatın təşkil edilməsi, eləcə də 

onun yönləndirilməsi başlıca olaraq istehsal məhsullarından 

asılıdır. İstehsal proseslərinin təşkili özü də istehsal 

davranışlarından və vərdişlərindən meydana gəlir.  

İstehsal iqtisadiyyatın bazasını təşkil edir. İqtisadiyyat 

istehsala bağlıdır. Bu baxımdan da istehsalatın özünü təşkil edən 

texniki təfəkkür istehsal proseslərində formalaşır. İstehsal 

prosesləri texniki prosesləri özündə ehtiva edir. Buna görə də 

texniki mədəniyyət meydana gəlir. Hər bir dövlətin bazasını 

təşkil edən iqtisadiyyat, hansı ki, maraqların təmin edilməsini öz 

üzərinə götürür, texniki təfəkkürdən, texniki vərdişlərdən asılı 

olur. Texniki təfəkkür həm də məktəblərdə texniki biliklərin əldə 

edilməsindən meydana gəlir. 

Texniki təfəkkürün formalaşması texnika üzrə elmi-tədqiqat 

müəssisələrində, orta, orta-ixtisas və ali məktəblərdə, istehsalat 

(texnoloji avadanlıqların istehsalatı) müəssiələrində təmin 

olunur.  

Texniki təfəkkür texniki peşə məktəblərində də formalaşır. 

Burada texnika ilə davranış qaydaları meydana gəlir. 

Texniki təfəkkürün faydasını bu kimi əsaslarla nəzəri 

baxımdan ümumiləşdirmək olar: 

 

-texniki təfəkkür və onun ailələrdə, cəmiyyətlərdə və iş 

yerlərində formalaşdırılması insanların ardıcıl qaydada texniki 

mədəniyyətini formalaşdırır; 

-texniki təfəkkür iqtisadiyyata və istehsalata insanları sövq 

edir. Bu təfəkkür təbliğedici və təşviqedici əhəmiyyət daşıyır; 

-texniki təfəkkür iqtisadiyyatda güvənli təfəkkürün 

formalaşmasına gətirib çıxarır; 

-texniki təfəkkür texniki vasitə və alətlərin insanlar 

tərəfindən dönərli və yeni əsaslarla istifadə vərdişərini yaradır; 
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-texniki təfəkkür bütün nəsil texniki vasitələrdən əlverişli 

istifadənin və optimal seçimlərin əsaslarını meydana gətirir; 

-texniki təfəkkürün inkişafı cəmiyyətdə üst təfəkkürün 

qeyri-balans yaratmasının qarşısını alır; 

-texniki təfəkkür insanları yaradıcılığa və quruculuğa daha 

çox sövq edir ki, bu da dövlətin və cəmiyyətin həm də texno 

əsaslarla formalaşmasına səbəb olur; 

-texniki təfəkkür cəmiyyətdə istehsal məhsullarının sayını 

artırır; 

-texniki təfəkkür ixtiraçılığın sayını artırır və yeni texnoloji 

dəyərlərin yaranmasını özündə ehtiva edir, texnoloji nəsillərin 

ardıcıllığını təmin edir; 

-texniki təfəkkü alt qatın möhkəmliyini təmin etməklə, 

cəmiyyətin immunitetini meydana gətirir; 

-texniki təfəkkür insan kapitalının yaranmasını təmin edir; 

-texniki təfəkkürün inkişafı alt qrupun, alt təbəqənin 

əsaslarını yaradır; 

-texniki təfəkkür öz “polad” məzmununa görə cəmiyyətin və 

dövlətin möhkəm təməlini yaradır; 

-texniki təfəkkür cəmiyyətdə alt qatın daima diqqətdə 

saxlanmasını təmin edir; 

-texniki təfəkkür diqqəti cəmiyyətin bazasına yönəldir; 

-texniki təfəkkür cəmiyyətin potensialını alt qata cəlb edir və 

üst qatın təminatı tələblərini yerinə yetirir; 

-texniki təfəkkür cəmiyyətdə elmi biliklərin və fundamental 

elmlərin əsaslarını özünə cəlb edir; 

-texniki təfəkkür cəmiyyətdə əməlin fikirlər üzərində 

üstünlüyünü təmin edir və s və s.  

  

 İnsan hüquqlarının aktiv və passiv pozulması 

 

Məlumdur ki, hər bir anlayış kimi hüququn da öz tərkib 

elementləri mövcuddur. Bu tərkib elementlərdən hüquq bütün 

sahələrdə formalaşır. Sahələr isə hüququn məkan xarakterini 
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müəyyən edir. Hüququn məkan xarakteri məkanda olan 

resurslardan meydana gəlir. Məkanda olan istehsal xarakteri, 

təsir obyektlərinin və vasitələrinin vəziyyəti məhz hüququn 

sahələr üzrə xarakterini formalaşdırır. Hər bir sahədə hüququn 

tərkib elementləri öz mahiyyətini saxlayır.  

Aktivlik (fəalllıq) bir vəziyyətdir, görünüşdür. Aktivlik 

müəyyən məkanı, müstəvini əhatə edən sistemin daxilində olan 

elementlərin əvvəlki passiv vəziyyətlərindən sürətli vəziyyətə 

keçidi xarakterizə edən bir haldır. Aktivlik sayəsində sistemin 

daxili passiv enerjisi artır, bu anda tutum böyüyə bilir. Aktivlik 

sayəsində elementlər öz əvvəlki məkanlarını dəyişə, yeni 

məkanlara keçə bilirlər. Bu anda sistem öz müstəvisindən kənara 

çıxır, ölçülərini dəyişdirir. Aktivlik sayəsində sistem dağıla bilir, 

elementləri digər sistemlərə keçirə bilir, eləcə də kənar 

sistemlərlə əlaqələri formalaşdıra bilir. Bu baxımdan da 

sistemlər açıq-aktiv və qapalı-aktiv xassələrə bölünür. Aktivlik 

sayəsində sistemin elementləri birləşə və ya da kiçik tərkib 

hissələrə ayrıla bilir. Aktivlik parçalanma və sintez prosesləri ilə 

xassələnən bir vəziyyətdir. 

Passivlik isə təbii ki, aktivliyin əksi olan bir vəziyyətdir. 

Passivlik sayəsində məkanın forması kiçilə bilir. Lakin qapalı 

sistem daxilində həcm, kütlə, çəki öz kəmiyyətini saxlaya bilir. 

Açıq sisttemdə isə qonşu sistemdəki elementlər hesabına öz 

tərkibini artıra bilər. Passivliyin məkanı böyüyəndə tərkibi artır. 

Kütlə və çəki artır. Deməli, passivlik daha çox mərkəzə yönəlik, 

elementləri dartıdıcı bir prosesdir. Aktivlik daha çox açılma 

(dağıdıc), passivliki isə yığılma prosesidir. Passivlikdə zəif sürət, 

zəif yerdəyişmə sakit vəziyyətlərin də yaranmasını özündə əks 

etdirir. Passivlik sanki “sovurma” prosesidir. 
Qeyd olunduğu kimi, insan hüquqlarının tərkibi mövcuddur. 

Bu tərkib insanın mənəvi aləmini formalaşdıran elementlərdən 
ibarətdir. Bu elementlər maddi aləm üzərində də qərarlaşır. 
İnsanın mənəvi aləminin tərkibini ifadə edən bütün elementlər 
hüquq və əxlaqın əsasını təşkil edir. Mənəvi münasibətlərin və 
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maddi əlaqələrin əsaslarını müəyyən edən kriteriyalar hüquqda 
cəmləşir. Bu tərkib müəyyən şəraitdə və məkanda tamdır. 
Hüquqlar normalarla ifadə olunur.  

İnsan hüquqlarının tərkib elementləri insan fəaliyyətinin 
aktivləşməsi və passivləşməsi ilə özünün aktiv və passiv 
məzmununu üzərə çıxarır. Lakin bu kimi kriteriyalar insanın 
aktiv və passiv vəziyyətindən asılı olmayaraq daima onlarla olur. 
İnsan öz daxilinə immanentdir. İnsan fəaliyyəti onun 
hüquqlarının məkanlardan-məkanlara keçməsini təmin edir. 
İnsan bütün məkanlarda özünün baza hüquqlarını saxlayır. 
Əlavə hüquqlar isə resurslara müvafiq olaraq qazanılır.  

İnsan hüquqları normalarda əksini tapır. Bu normaları dövlət 
müəyyən edir. İnsan maraqlarının cəmiyyətdə çoxtərkibli və 
çoxsahəli olması hüquq təminatı ilə yanaşı, onun pozuntusunu 
da meydana gətirir. Belə bir fəlsəfi ümumiləşdirilmiş 
prinsiplərdən çıxış edərək, hesab etmək olar ki, insan öz 
hüququnu normalara salır və özü də pozur. İnsan hüquqları 
sistemlə formalaşır, müəyyən olunur, eləcə də sistemlə və fərdi 
olaraq pozulur.  

İnsan hüquqlarının sahələrdə aktiv təminatı ilə yanaşı, aktiv 
pozulması da mövcuddur. Sürətlə formalaşan hüquq normalar 
sisteminin özündə elə proseslər və yenilənmələr zamanı 
hüquqlar aktiv və passiv şəkildə pozulur. 

 
Aktiv pozulma nədir: 
 
-aktiv pozulma əvvəlcə mövcud olmuş normaların və 

təminatın sürətlə ləğv olunmasıdır; 
-aktiv pozulma resurs çatışmazlığında meydana gələn aktiv 

vəziyyətdir; 
-aktiv pozulma hər hansısa bir dövlət müəssissələri 

tərəfindən hüquqların öz zamanında təmin edilməməsidir; 
-aktiv pozulma bir fərdin digər fərdin hüquqlarına olan 

qəsdidir; 
-aktiv pozulma imkan olan məkanda lazımi hüquqların 

təmin edilməsindən açıq imtina hallarıdır;  



40 

 

-aktiv pozulma subyekt tərəfindən obyektə tətbiq olunan 
birbaşa qadağalardır, hüquqların məhdudlaşdırılmasıdır; 

-aktiv pozulma münaqişələrdə, müharibələrdə, digər 
gərginlik vəziyyətlərində məkanlarda yaranan birbaşa xaos 
vəziyyətləridir; 

-aktiv pozulma məzmunca tərkibin itirilməsidir, hüquqların 
tərkibini təşkil edən elementlərin azalmasıdır; 

-aktiv pozulma birbaşa pozulmadır və məkanda açıq 
obrazlanmadır; əksolunmadır və s. 

Aktiv pozulma resursların təbii çatışmazlığından 
meydana gələ bilər. Eləcə də bilərəkdən hüquq təminedici 
tərəfin hərəkətsizliyindən ortaya çıxa bilər.  

 
Passiv pozulma nədir: 
 
-passiv pozulma daha çox məhdudlaşmadır, hüquq 

tərkibinin yığılması, sanki donmasıdır; 
-passiv pozulma məzmunca “məsafəli pozulmadır”. 

Məsələn, bir qrup şəxs üzərində bir nəfərin rəhbərlik etdiyi 
halda, daha çox adamın bir məkanda rəhbərlik etməsi hüquqları 
passiv də poza bilir. Hüququn tərkibini təşkil edən ləyaqət, şərəf 
və digər mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlər pozulur; 

-passiv pozulma sükut pozulmasıdır; 
-passiv pozulma dolayı (vasitəli) pozulmadır; 
-passiv pozulma uzun zamanlı proseslərlə xarakterizə 

olunan pozulmadır; 
-passiv pozulma həm də “yarımçıq pozulma” kimi də 

xarakterizə oluna bilir və s. 
 
Beynəlxalq hüquqla və milli hüquqla tənzimlənən 

obyektlərin fərqliliyi 

 

Hər bir obyekt tənzimlənmə proseslərinin tərkibini təşkil 

edir. Tənzimləmə özü elə təfəkkürü formalaşdırır. Tənzimləmə 

istiqaməti ilə fərqli obyektlər meydana gəlir. Fərqli obyektlərdən 

də fərqli predmetlər formalaşır. Dövlətlərin həm daxili 
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səlahiyyətləri, həm də beynəlxalq aləmdə iştirakları onların 

fərqli fəaliyyətlərini meydana gətirir. Bu fərqli fəaliyyət də fərqli 

tənzimləmə istiqamətlərini formalaşdırır. Lakin əslində bu 

fərqlilik elə bir bütövün tərkibini təşkil edir. Dövlətin daxili 

siyasətindən onun beynəlxalq siyasəti, beynəlxalq siyasətindən 

isə daxili siyasəti tamamlanmış olur.  

Hər bir tənzimləmənin hədəfi və obyekti mövcud olur. Bu 

baxımda da beynəlxalq hüququn və milli hüququn hədəfi dünya 

və onun resurslarıdır dünyanın maddi və mənəvi dəyərləridir. 

Resursların fərdi və kollektiv olaraq qazanılması ilə başlıca 

məqsəddir. Dünyaya baxış fəlsəfəsindən belə bir fikir hasil olur 

ki, dünya özünü qorumalıdır və özünün dəyərlərindən 

faydalanmalıdır. Bunun vəhdət fəlsəfəsinin mahiyyəti də bundan 

ibarətdir. Dünya siyasəti fəlsəfəsinin əsas mahiyyəti də dünya 

resurslarından birgə istifadə yolunda dövlətlərin milli və 

beynəlxalq imkanlarını birləşdirməkdən ibarətdir.  

Dünyanın siyasət strukturunu təşki edən dövlətlər siyasət və 

hüquq qurumlarıdır. Xalqların milli və beynəlxalq maraqlarını 

tənzim etmək dövlətlərin pozitiv mahiyyətini, xeyirxah 

fəaliyyətlərini təşkil edir. Dövlətlər beynəlxalq aləmdə və 

ümumən dünyada maraq müdafiə edən və təmin edən 

subyektlər, tərəflər rolunu oynayırlar. Dövlətlər öz qarşılıqlı 

fəaliyyətlərini hüquq normaları ilə tənzim edirlər və buradan da 

koordinativ əlaqələrdən qarşılıqlı əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq 

meydana gəlir. Yəni, əlaqələri qaydalara salırlar. Daxili və xarici 

siyasətin nəzəri əsasları hüquq normaları ilə formalaşır. Hüquq 

normaları siyasətin icrası üçün qaydaları əks etdirir və siyasət 

istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Fəaliyyətin prinsipləri də hüquq 

normaları ilə müəyyən olunur.  

İnsanın hədəf müəyyən etdiyi dünya da ictimai mənada 

hüquq və siyasət müstəvisindən ibarətdir. Dünya hüququna 

dövlətlərin daxili hüquqları və xarici siyasətlə formalaşan 

beynəlxalq hüquqları aiddir. Dövlətlərin dünya siyasəti və dünya 

hüquq müstəvisi çərçivəsində regionlar və sahələr üzrə 
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səlahiyyətləri meydana gəlmiş olur. Dövlətlər əsas siyasət və 

hüquq subyektləridirlər. Dövlətlərin bir-biriləri ilə əlaqələri isə 

beynəlxalq hüquqla təmin olunur. Beynəlxalq hüquq elə daxili 

hüquqdan başlanğıc götürən hüquq normaları sistemindən ibarət 

olur və daxili hüquqları böyüdən kriteriya rolunu oynayır. 

Dövlətlər aktlar nəticəsində hüquq normaları təsbit edirlər, 

icrasına, tələblərinə əməl edirlər. Beynəlxalq hüququn tərkibi 

olan təşkilatlar da dövlətlərin yaratdıqları törəmə subyektlərdir. 

Dövlətlər həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli qaydada beynəlxalq 

müstəvidə iştirak edirlər və beynəlxalq hüquq və siyasət 

müstəvisini formalaşdırırlar.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, dünya hüququ ümumən vahiddir. 

Lakin bu vahidlik içərisində çoxlu çalarlılıq vardır. Bu 

çalarlılıqdan da tərkib yaranır. Dünya hüquq sisteminin üst və alt 

sistemləri vardır. Bunlar da hüquqi fəaliyyəti tamamlamaq 

funksiyasını təmin edir. Dünya hüququnun bir-birini 

tamamlayan sistemlərdən ibarət olan iki mühüm istiqaməti və 

tərəfi vardır: dövlətlərin daxili hüquqları və beynəlxalq hüquq. 

Dünya hüququnun əsas məqsədi dünyanın vahidliyini təmin 

etmək, dünya resurslarından səmərəli istifadə etməkdən 

ibarətdir. Vəzifəni də buna doğru yönəldir. Dünya hüququnu 

yaradan dövlətlərin əsas məqsədi sülh, sabitlik, sosial firavanlıq 

və s. dir. Bu kimi məqsədlər həm daxili, həm də beynəlxalq 

hüquqda mövcuddur. 

Milli hüququn və beynəlxalq hüququn ümumi məqsədi 

eynidir. Yəni, insan və onun maddi-mənəvi dəyərlərinin 

qorunması və inkişafı əsas məqsəddir. Hər iki istiqamətin 

mərkəzində bir fəlsəfi məfhum kimi insan dayanır. Həmin insan 

daxili hüquqda vətəndaş, beynəlxalq hüquqda isə əsasən əcnəbi 

və vətəndaşlığı olmayan hesab olunur. Burada vahidlik var. 

Lakin keçidlər zamanı statuslar dəyişir. Məqsədlər və vəzifələr 

də vahidliyin, bötövlüyün içindədir. Təbii ki, bu vahidlik 

içərisində, çoxçalarlılıqdan irəli gələrək fərqlər də mövcuddur. 

Fərqlilik daha çox dövlətlərin milli suverenlik hüququna 
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bağlıdır. Həm də beynəlxalq hüququ dövlət elə özü yaradır. 

Baza hissə dövlətə söykənir. Dünyada dövlətlər öz daxili siyasət 

və hüquq sistemlərində müstəqil və sərbəst olurlar və bu kimi 

prinsipləri də beynəlxalq hüquq normalarında təsbit edirlər. 

Beynəlxalq hüquq əslində dövlətlərin sahib olduqları hüquqdur. 

Dövlətlər öz daxillərinə nəzarət və müşahidə üçün də beynəlxalq 

hüquq normaları qəbul ediblər. 

Burada obyektlərin fərqli olamaları ifadəsini işlədərkən bir 

qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki milli və beynəlxalq 

hüququn universal mahiyyəti eynidir, oxşardır. Əgər biz 

dövlətlərə dünya siyasət strukturunun tərkib hissəsi kimi 

yanaşsaq, onda belə nəticələrə gələ bilərik ki, əslində milli 

hüquq dünya hüququnun tərkibidir. Sadəcə “hüquqi 

muxtariyyətlilik” var. Eyni zamanda onu yaradandır. Məsələn, 

dövlətlər konstitusiyalarından irəli gələrək beynəlxalq hüquqi 

müstəvidə iştirak edirlər. Dövlətlər beynəlxalq hüququ da məhz 

milli hüquqlara xidmət üçün yaradır və ona tərkib verirlər. 

Məsələn, dövlətlər beynəlxalq bəyannamələrə (məsələn, BMT-

nin İnsan Hüquqları Bəyannaməsi), konvensiyalara (məsələn, 

diplomatik və konsul xidməti haaqında Vyana konvensiyaları) 

qoşulurlar. Bundan sonra həmin səndələrdə əks olunmuş 

prinsipləri öz daxili hüquqlarına gətirirlər. Öz aralarında 

beynəlxalq öhdəlik qəbil edirlər.  

İstər milli, istərsə də beynəlxalq hüququn əsas obyekti insan 

(mədəni və siyasi anlamda- xalq, vətəndaş, əcnəbi, vətəndaşlığı 

olmayan) amilidir. İnsanların milli və ümumdünya maraqları 

dünya hüququ ilə, onun tərkibi olan milli və beynəlxalq hüquqla 

tənzim olunur. İnsan maraqları milli və beynəlxalq müstəvidə 

təmin olunur. Ona görə ki, dövlətlər dünya siyasəti müstəvisində 

tərkib olmaq və bütövlüyü yaratmaq üçün birləşirlər, vəhdətlik 

yaradırlar. Dövlətlər özləri üzərində müəyyən qədər nəzarət 

üçün beynəlxalq hüququ yaradırlar. Beynəlxalq hüququn ən 

ümdə vəzifəsi dövlətləri birləşdirməkdən və dünyada sağlam 

birliyi yaratmaqdan ibarətdir. Burada həm milli, həm də 
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beynəlxalq hüquq mahiyyətcə eyni amallara xidmət edir. Bu 

baxımdan da kəskin fərqləri axtarmaq düzgün deyil və fərqlər 

daha çox ümumdünya sisteminin tərkibini təşkil etməkdən 

ibarətdir. Beynəlxalq hüquqla milli hüquq əslində bütövləşdirici 

və tamamlayıcı mahiyyətdədir. Lakin dünya hüquq sisteminin 

tərkibi olduqlarından müəyyən fərqlər də var. Sistemin 

tərkibində olan fərqi səlahiyyətlər (subyektlərin səlahiyyətləri) 

amili yaradır. Dövlətlər beynəlxalq sənədlər yaradırlar, mövcud 

beynəlxalq sənədlərə (konvensiyalara, digər beynəlxalq 

sənədlərə) qoşulurlar. Bununla da öz daxili səlahiyyətlərini bir 

tərəfdən böyüdürlər, digər tərəfdən isə məhdudlaşdırırlar. 

Müstəvi böyüdükcə səlahiyyət də artır və digər aspektdə 

məhdudlaşma əmələ gəlir.  

Dünya proseslərinin (iqtisadi, siyasi, mədəni, humanitar və 

s.) çoxmüxtəlifliyi hüquq normalarının fərqliliyini yaradır. 

Dünya siyasətində və beynəlxalq hüquqda universal və fərqli 

tənzimləmə obyektləri mövcud olur. Bu tənzimləmə başlıca 

olaraq dövlətlərin suveren hüquqları və mövcudluqları ilə əlaqəli 

olur. Məsələn, dövlət öz xalqına münasibətdə bütün daxili 

hüquqları (beynəlxalq hüquqdan istifadə etməklə) özü müəyyən 

edir. Bu, həm də milli konstitusiyadan irəli gəlir. Dövlət öz milli 

konstitusiyasına əsasən, beynəlxalq hüquq müstəvisinə qoşulur 

və beynəlxalq səlahiyyət əldə etmiş olur, eləcə də beynəlxalq 

hüquq yaradıcısı kimi çıxış edir. Hər bir dövlət özünün siyasi və 

hüquqi quruluşunu konstitusiyada əks etdirir. Konstitusiyadan da 

milli hüquqlar formalaşır. Dövlətlər beynəlxalq əlaqələrdə 

iştirak etdiklərindən onların yaratdıqları beynəlxalq hüquq 

normaları həm də daxillərinə şamil olunur. Bu aspketdə həm 

beynəlxalq hüququn, həm də milli hüququn bir o qədər fərqi 

olmur. Çünki hər ikisinin obyektində insan dayanır. Dövlət öz 

milli qanunvericiliyini beynəlxalq normalardan və dünya 

təcrübəsindən çıxış edərək yarada bilir. Beynəlxalq hüquq 

dövlətə, dövlət də beynəlxalq hüquqa yönəlir, söykənir. Buradan 

da genişlənən vəhdət meydana gəlir.  
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Dövlətlər beynəlxalq hüquq normalarını həm özləri 

aralarında olan əlaqələri yaratmaq, həm də özləri üzərində, bir-

biriləri üzərində nəzarəti həyata keçirmək üçün yaradırlar. 

Dövlətin milli hüquq sisteminin xarakterik xüsusiyyətləri 

ondan ibarət olur ki, burada hüquq normalarının icrası üçün 

səlahiyyətli və qəti qərarrlı, imperativ səlahiyyətli güc aparatı 

mövcud olur. Məcburi icra məsələsi ortaya çıxır. Düzdür, 

beynəlxalq hüquqda da bu kimi aparatlar var (BMT strukturları) 

və icra üzərində müşahidə və nəzarət mexanizmisi mövcud olur. 

Lakin fərq də ondan ibarətdir ki, dövlətlər (xüsusilə böyük 

dövlətlər) bir növ öz yaratdıqları hüquq normalarına əməl etmək 

istəmirlər və yaxud da digər tərəfə təzyiq etmək siyasətindən hər 

zaman yararlanmırlar. Əksər hallarda dövlətlərin (işğalçı, 

qəsbkar, beynəlxalq hüquq normalarını kobudcasına pozan) 

cəzalandırılması olmur. Lakin daxili hüquqda bu kimi hallar 

mövcud deyildir. Dövlət hüquq pozuntusu zamanı cəzaverici 

(intizam, inzibati və cinayət məsuliyyəti müəyyən edən və təyin 

edən tərəf kimi) subyekt rolunda çıxış edir. Pozuntu hallarında 

dövlət qanuna əməl etməyən tərəfi zərərsizləşdirmək 

məcburiyyətində qalır. 

 

Fərqli tənzimləmə obyektləri 

 

Milli hüquqda (suverenlikdən irəli gələrək) 

 

-vətəndaşlığın verilməsi (bir dövlət başqa bir dövlətə 

əcnəbilər üçün vətəndaşlıq verilməsinə görə məcbur edə 

bilməz); 

-miqrasiya məsələləri-heç bir dövlət miqrant qəbul etmək 

üçün başqa dövlət tərəfindən məcbur edilə bilməz; 

-seçki hüquqlarına dair məsələlər (beynəlxalq hüquq heç bir 

dövlət qarşısında məsuliyyət və öhdəlik müəyyən edə bilməz ki, 

dövlət xarici vətəndaşa və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə mütləq 

seçki hüquq (aktiv və passiv seçki hüququ) versin);  
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-dövlət və hökumət rəhbərlərinə aid olan milli tələblər-

rəhbərlərin milli vətəndaş olmaq tələbləri; 

-dövlət atributlarının tənzimlənməsi; 

-hakimiyyətin formalaşdırılması məsələsi-burada hər bir 

xalq suverendir, öz müqəddaratını özü müəyyən edir. 

Beynəlxalq hüquq da bu tələb və prinsiplərdən çıxış edir, yəni 

dövlətlərin milli suverenliyini qəbul edir; 

-hərbi məsələlər-hərbiyə çağırış məsələləri (vətəndaşlar və 

qeyri-vətəndaşları dövlət özü müəyyən edir); 

-milli sistemin (hüquq və siyasət) formalaşdırılması-

məsələn, dövlətin siyasi quruluşu hər bir dövlətin suveren 

hüququna aiddir. Formanı xalq özü müəyyən edir; 

-milli hüquqda qanun, beynəlxalq hüquqda isə hüquq 

norması əsas götürülür; düzdür, hüquq normaları da beynəlxalq 

hüquq sənədlərinin əsaslarını təşkil edir; 

-təhsil (pulsuz təhsil) və səhiyyə (pulsuz səhiyyə) sahəsində 

olan məsələlər. Bir dövlət başqa bir dövləti məcbur edə bilməz; 

-milli valyuta ilə olan məsələlər və s. 

 

Beynəlxalq hüquqda dövlətlərin əsas öhdəlikləri beynəlxalq 

hüququn on mühüm prinsipi ilə müəyyən olunur. Bu prinsiplərlə 

beynəlxalq hüquq normaları sistemi genişləndirilir. Bu 

öhdəliklər əsasən daxili hüquqa yox, daha çox dövlətlərarası 

hüquqa şamil olunur. Çünki subyek rolunu dövlət oynayır. 

Dövlətlər özləri suverendirlər, o zamana qədər ki başqa 

dövlətlərin hüquqları pozulmur. Dövlətlərin suverenliyindən 

yaranan bir fərq də ondan ibarətdir ki, milli hüquqda 

məcburiyyət var (hüquq normalarının məcburi yerinə 

yetirilməsi), beynəlxalq hüquqda isə daha çox əməl və hörmət 

var. Lakin bu o demək deyil ki, dövlətin daxili hüququna onun 

vətəndaşı və qeyri-vətəndaş, eləcə də başqa dövlətlər hörmət 

etməsin. Bir fərq də ondan ibarətdir ki, beynəlxalq hüququn 

mahiyyətində yumşaqlıq, liberallıq mövcuddur  
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Milli hüquqla beynəlxalq hüququ fərqləndirən əsas 

kriteriyalardan biri də sənədlərin məzmununda olan 

formalardadır. Milli hüquqda tənzimləmə obyekti vətəndaş, 

qeyri-vətəndaşdırsa, beynəlxalq hüquqda bu obyekt rolunda 

dövlət və onun yaratdığı törəmə subyekt olan təşkilat iştirak edir. 

Tərəf kimi dövlətin vəzifə və məsuliyyəti əsas götürülür. Milli 

hüquqda dövlət məsuliyyət müəyyən edir, beynəlxalq hüquqda 

isə məsuliyyət müəyyən etməklə yanaşı, icraedici, əməledici 

tərəfə də çevrilir.  

Qanunlarda əsas subyektlər vətəndaşlar, qeyri-vətəndaşlar 

hüquqi və fiziki şəxslərdir. Beynəlxalq hüquqda isə beynəlxalq 

hüququn əsas (dövlət) və törəmə (beynəlxalq universal, regional 

və ixtisaslaşmış təşkilatlar-məsələn, BMT-nin qurumları) 

subyektləridir. 

Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Avropa İttifaqında milli 

hüquqla beynəlxalq hüquq çox yüksək səviyyədə bir-birini 

tamamlamaqdadır. Burada İtiffaqa üzv olan dövlətlər həm 

qurumun milli subyektləri, həm də beynəlxalq subyektləri 

qismində çıxış edirlər. Burada Avropa İttifaqının mərkəzi 

qurumları birləşmiş, vahid beynəlxalq hüquq tərəfi kimi çıxış 

edə bilir. Dövlətlər bur qurumu bir qədər fərqli (klassik 

beynəlxalq hüquqdan fərqli) siyasət və hüquq sistemi kimi 

formalaşdırıblar. Beynəlxalq hüquqla milli hüququn vəhdəti 

tamamilə yeni bir forma alıbdır.  

 

Azərbaycanda “Rurbanizasiya (Ruralizasiya-əhalinin 

şəhərlərdən rayon və kəndlərə köçürülməsi) Dövlət 

Proqramı”nın qəbulu və əhəmiyyəti 

 

Hər bir dövlətdə əhalinin məkana uyğun şəkildə nisbi taraz 

paylanması həmin dövlətin siyasi, iqtisadi və sosial gücünü 

artırır. Əhalinin sosial təminatı və əmək məhsuldarlığı və 

nəticələr iqtisadi gücü yaradır. İqtisadi güc də siyasi müqaviməti 

gücləndirir. Dövlət və xalq varlı olanda güc də çox olur. Bu, 
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siyasi gücün dolayı artması faktorudur. Birbaşa isə onu demək 

olar ki, əhalinin məkanı tam tutması, xüsusilə sərhədlərdə 

yaşayış məskənlərinin artması, ölkələrarası sərhəd ticarətinin 

genişlənməsi təbii ki, ölkənin siyasi gücünü çoxaldır. Əhalinin 

kifayətliliyi ölkəyə siyasi güc (məsələn, müdafiə qabiliyyəti), 

əmək məhsuldarlığı isə iqtisadi güc gətirir. Əmək məhsuldarlığı 

istehalat düşüncələrini, xalqın istehsalat psixikasını 

formalaşdırır. Çalarlı istehsalat strukturu dövlətin iqtisadi 

sistemini də çalarlı edir və tələb və təklif arasında balans yaranır. 

Məkan və zaman fəlsəfi kateqoriyaları bir-birini tamamlayır. Hər 

bir məkan öz məqamında fayda verən nöqtəyə çevrilir. Bu 

baxımdan da resurs çatışmazlığı aradan qalxır. Bazarla istehsalat 

arasında, resursun “mənbəyi” və “mənsəbi” arasında bir 

uyğunluq meydana gəlir.  

Əhali və onun məkanı tarazlı formada əhatə etməsi amili 

dövlətin gücünü əks etdirən mühüm faktordur. Əhali amili və 

onun ərazi üzrə taraz paylanması ilk növbədə dövlətin daxili 

məkan və müstəvi gücünü artırır. Ölkənin iqtisadi baxımdan 

yaşayış məskənlərinin gücü dövlətin siyasi məzmununu 

genişləndirir və daxilini siyasi elementlərlə tamamlayır. Dövlət 

və ölkə məfhumunda boşluqlar yaranmır. Ölkənin və 

dövlətin bütün elementləri tarazlı və harmonik əsaslarla 

uyğunlaşır. Bu da sabit dövlətin və iqtisadi taraz ölkənin 

formalaşmasına zəmin yaradır. Tarazlı məskənlər dövlətin, 

ölkənin baza elementlərinin struktur və sistemləşməsini 

təmin edir, eləcə də üst elementlərin (belə demək mümkünsə, 

hərəkətdə olan elementlərin) baza elementlərdən 

faydalanmasını və baza elementlərin özünə keçməsini 

şərtləndirir. 

Hər bir dövlətin əhalisi və yaşayış məskənləri həmin 

dövlətin ərazisinə düz mütənasib (şərti olaraq deyək) yerləşsə 

yaxşı olar. Bu anda tarazlı resurs amili formalaşır. Regionların 

tarazlı inkişafı meydana gəlir. Ölkənin iqtisadi sistemi şaxəli 

forma alır və tərkibin müxtəlif miqyaslı elementləri iqtisadi 
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bütövlükdə cəmləşir. Bu anda iqtisadi bütöv sistem formalaşmış 

olur. İqtisadi komplekslilik yaranır.  

Hər bir məhsuldar şəxs öz məkanında məhsul verməyə 

başlayır. Bu da cəm halda dövlətin kompleks inkişafını 

şərtləndirir.  

Əahlinin taraz paylanması iqtisadiyyatın avanqardı və alt 

təbəqəsi olan sənayenin də tarazlı inkişafına gətirib çıxarır. Eyni 

zamanda məhsuldar qüvvələrin düzgün istifadəsinə səbəb olur 

və regionlarda kadr potensialı qıtlığını (məsələn, rayon 

məskənlərində istehsalatı təşkil etmək üçün lazımi mütəxəssislər 

çatışmazlığını) aradan qaldırır.  

Əhalinin ölkənin ərazisi üzrə taraz paylanması, rayon və 

kənd əhalisinin öz məskənlərində qalması məhsuldar 

torpaqlardan da səmərəli istifadəni meydana gətirir. Bu amil 

həmçinin mərkəzlərin yüklənməsinin və ekoloji tarazlığın 

pozulmasının qarşısını alır. Əhalinin taraz paylanması ərazinin 

də inzibati baxımdan idarəçiliyini asanlaşdırır. Mərkəzi 

hakimiyyət regional hakimiyyətin idarəçiliyini yaxşı təşkil edə 

bilir. Əhalinin taraz paylanması həm bölgələrdə, həm də ümumi 

iqtisadi sistemlərdə istehsal və istehlak balansının da 

qorunmasına xidmət edir. 

Əhalinin taraz paylanması ölkənin müdafiə qabiliyyətini də 

artırır və müdafiə elementlərinin vahid əsaslarla cəmlənməsini 

təmin edir. Ümumiyyətlə, hər bir ölkənin ümumi əhali 

tərkibində şəhər və kənd əhalisinin nisbətləri pozulmamalı və 

aqrar proseslər istehsal prosesləri ilə yekunlaşmalı və 

tamamlanmalıdır. Onu da vurğulamaq olar ki, əhalinin daha çox 

şəhərlərdə cəmləşməsi kənd təsərrüfatı məhsullarının 

çatışmazlığını yaradır və əhali üçün sağlam qida məhsulu 

təminatında problemləri ortaya çıxarır. Qida məhsulları 

istehsalında kimya emalının payını artırır ki, bu da özlüyündə 

təbii məhsullarla qidalanmalara zərbələr vurur.  
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Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda son illərdə əhalinin 

Abşeronda urbanizasiyalaşması prosesləri sürətlənmişdir. Bunun 

nəticəsi olaraq tarazlıq pozulmuşdur. Əhalinin ifrat 

mərkəzləşməsi də meydana gəlmişdir. Bakı və Abşeronda əhali 

potensialının cəmləşməsi ölkədə boşluğu yaratmışdır. Ölkənin 

tarazlı əsaslarla sənaye istehsalını zəiflətmişdir. Kənd 

təsərrüfatına ağır zərbələr vurmuşdur. Əhalinin bir məkanda 

həddən artıq cəmləşməsi həyat dəyərlərini azaltmış, ekoloji 

fəlakətlər yaratmış, cəmiyyətin əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərinə 

olmazın zərbələr vurmuşdur. Yaşayış üçün məsafə amilini 

məhdudlaşdırmış və əlaqələr və münasibətlər sferasında 

gərginlikləri yaratmışdır. Bununla yanaşı, işsizlik problemi 

cinayətkarlığın da artmasına səbəb olmuşdur.  

Əhalinin böyük şəhərlərdə mərkəzləşməsi təbii ki, ölkə 

əhalisinin statusunda şəhər əhalisinin çəkisini artırır ki, bu da 

nəticədə kəndin potensialının aşağı düşməsinə səbəb olur. 

Əhalidə kənd təsərrüfatı vərdişləri zəifləyir və demək olar ki, bir 

məşğuliyyət kimi yaddan çıxmağa başlayır. Şüurlarda ənənəvi 

ardıcıllıq pozulur və əhalinin torpağa olan münasibətləri 

pisləşməyə, ögeyləşməyə başlayır. Bu kimi vəziyyətlər ölkə 

əhalisinin açılım əvəzinə yığcamlaşmasına səbəb olur. 

Əhalinin şəhərlərdə çox cəmləşməsi cəmiyyətin 

fundamental məkanında çatışmazlığı yaradır. İstehsal 

məkanlarfında məşğuliyyət məkanları çatışmır.  

Azərbyacanda hiperurbanizasiyanın qarşısını almaq üçün 

Rurbanizasiya, yaxud Ruralizasiya (əhalinin şəhərlərdən 

kəndlərə köçməsi) proseslərini təmin etmək lazım gəlir. Bu 

məqsədlə hətta müəyyən müddətlər üçün dövlət proqramı da 

qəbul oluna bilər.  

Proqramda bu kimi məsələlər əksini tapa bilər. Proqram 

əsasən rayon və kəndlərdə yaşayan insan həyatının 

yaxşılaşdırılmasını nəzərdə tutan imtiyazlar qrupundan ibarət 

ola bilər.  
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İmtiyazlar bunları əhatə edə bilər: 

  

- ümumiyyətlə, əksər sahələrdə kəndlilər üçün fərqli 

tariflərin, qiymətlərin, ölçü və meyarların müəyyən olunması, o 

cümlədən,  

-rayonlarda və kəndlərdə yaşayan insanlara şəhərlilərə 

nisbətən bütün kateqoriyalar üzrə fərqli təqaüdlərin (üstün 

məbləğli, əlavə ödənişli) müəyyən olunması; 

-kənd təsərrüfatında fərqlənənlər üçün dövlət səviyyəsində 

“Kəndli təqaüdü”nün təsis olunması; 

 -kommunal ödənişlərin fərqli olması-qaz, işıq və suyun 

fərqli qiymətlərinin müəyyən olunması. Ucuz tariflərin tətbiqi; 

-kəndli və rayon məktəblərində işləyən müəllimlərə şəhərə 

nisbətən yüksək məbləğli əmək haqlarının verilməsi; 

-rayon xəstəxanalarında işləyən həkimlərə yüksək məbləğli 

əmək haqlarının verilməsi; 

-rayon və kənd əhalisinin fərqli siğortalarının müəyyən 

olunması; 

-dövlət tərəfindən “kəndli siğortası”nın müəyyən olunması; 

-sənaye məhsullarının rayon və kəndlərdə nisbətən ucuz 

satılması; 

-strateji təyinatlı məhsulların-benzin, dizel, qaz və s. kimi 

məhsulların ucuz satılması; 

-emal sənayesinin və toxuculuğun rayonlarda inkişaf 

etdirilməsi. Yüngül sənaye sahələrinin gücləndirilməsi; 

-mədəni tədbirlərin görülməsi və rayonlarda mədəniyyət 

mərkəzlərinin təşkili; 

-“kənd jurnalistikası”nın formalaşdırılması; 

-ali məktəblərin ölkənin regional sistemi üzrə tarazlı 

paylanması; 

-kənd təsərrüfatı texnikasının istehsal mərkəzlərinin 

yaradılması; 

-kənd təsərrüfat muzeylərinin açılması; 
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-kənd yaradıcılığının genişləndirilməsi və kənd 

incəsənətinin inkişaf etdirilməsi; 

-“Azərbaycan kəndlisi” nə aid olan fəxri adların və 

mükafatların verilməsi; 

-kəndli mövzulu ədəbiyyatların artırılması və yazarların bu 

istiqamətə yönləndirilməsi; 

-kəndlinin dövlət ali təhsil müəssisələrində ödənişlərdən 

azad olunması; 

-ali təhsil bitirmiş mütəxəssislərin rayonlara axınlarının 

təbliğ və təşviq olunması, onların həvəslərinin 

istiqamətləndirilməsi; 

-rayon statuslu mütəxəssislərin yetişdirilməsinə üstünlük 

verilməsi; 

 -Azərbaycan rayonlarını iqtisadi göstəricilərə görə 

təsnifatının yaradılması, imtiyazlı rayonların statuslarının 

müəyyən edilməsi; 

-ölkədə güzəştli rayonlar təsnifatını formalaşdırmaq; 

-kənd təsərrüfatı üzrə texniki peşə məktəblərinin açılmasını 

təmin etmək; 

-rayondaxili və rayonlararası müsabiqələri təşkil etmək; 

-rayon və kəndlərdə yaşayan kəndlərin kollektivçilik 

şüurunu inkişaf etdirmək; 

-kənd mədəniyyətini inkişaf etdirmək və kəndli 

elementlərini mədəni sahələrdə güclü şəkildə əks etdirmək; 

-kəndlərdəki infrastrukturları təkmilləşdirmək; 

-kəndlərdə həyatı maraqlı və çeşidli etmək üçün “kiçik 

şəhər həyatı” modellərini tətbiq etmək; 

-bölgələrdə kənd təsərrüfatı texnikaları üzrə texnoparkları 

təşkil etmək; 

-şəhərlərdə “kəndlilər rejimini” tətbiq etmək və pasport 

qeydiyyatı sistemini artırmaq və s. 
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Azərbaycanda milli pul vahidi olan manatın ödəniş 

vasitəsi kimi müəyyən müddətə beynəlxalq valyuta olan 

ABŞ dolları ilə əvəz olunması və əhəmiyyəti 

(Milli pul vahidi olan manatın ehtiyat və rezerv (fond 

kimi) kimi saxlanılması kontekstindən yanaşma) 

 

Dövlətin gücü onun iqtisadi sisteminin təkmilliyində və 

zəngin elementlərlə təmin olunmasındadır. İqtisadi güc sənaye 

və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında və məhsulların 

ölkədaxilində və xaricində olan bazarlar əldə etməsindədir. Bir 

ölkənin məhsulları onun xaricində tələbat yaradırsa, deməli, 

iqtisadi sistemi güclüdür, davamlıdır, elmtutumludur və yüksək 

standart keyfiyyətlərinə malikdir. İstehsal proseslərinin təkmil 

səviyyəsi yüksək standartlara malik olan məhsul istehsal etməni 

şərtləndirir. Dövlətin iqtisadi gücü həm də onun vətəndaşlarının 

zəngin olmasındadır. Çünki vətəndaşlar dövləti təşkil edən əsas 

elementlərdir. Vətəndaşların varlı olması mənaca elə dövlətin 

varlı olmasıdır. Dövlət öz zəngin mənbəyini vətəndaşlardan 

götürür. İnsan və onun əməyəi əsas kapital hesab olunur. Dövlət 

fondlarında vəsaitlərin toplanması və iqtisadi sistemlə onu 

hərəkətə gətirən pul tədavülü və kütləsi arasında balanslı 

vəziyyətin mövcudluğu dövlətin ümumi iqtisadi inkişafının və 

sərbəst inkişaf dinamikasının əsaslarını yaradır. 

Dövlət beynəlxalq iqtisadiyyat qarşısında o zaman tab gətirə 

bilir ki, onun tərkibi olur və öz iqtisadi sistemi ilə koordinasiya 

və inteqrasiya olunmuş formada beynəlxalq iqtisadi-maliyyə 

fəaliyyətli subyektlər sisteminin assosiativ üzvünə çevrilir. 

Dövlətdən (burada dövlətin əlində olan vəsaitlər nəzərdə 

tutulur-dövlətin büdcəsi, dövlət təşkilatlarının fondları və 

büdcələri, Mərkəzi Bankın büdcə və fondları, kapitalı, əmlaki, 

dövlətin ümumi kapitalı və əmlakının dəyəri) daha çox onun 

sakinlərinin, iqtisadi-təsərrüfat subyektlərinin zəngin olması 

dövlətin ümumi gücünə xidmət edir. Dövlət onsuz da 

iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi və vergilər yolu ilə 
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vətəndaşlardan vəsaitlərin yığılmasını təmin edir. Bu baxımdan 

vergi ödəyicilərinin (qeyri-dövlət subyektlərinin) zəngin olması 

çox vacibdir ki, onların fəaliyyət nəticələrindən, qazanclarından 

lazımi məbləğdə olan vergiləri ödəyə bilsin.  

Dövlət öz vətəndaşlarını ümumdünya iqtisadi sistemi 

qarşısında zəngin etməlidir ki, özü varlansın. Vətəndaş 

kütləsinin (əhalinin) kompleks zənginliyini dövlət beynəlxalq 

iqtisadi sistemlər qarşısında müqavimətli etməlidir. 

Pul haqqında. Hamımıza məlumdur ki, kağız pul həm 

resursdur, həm də bütün iqtisadi və sosial resursları, ümumilikdə 

isə dövlətin tərkibini təşkil edən elementlərin qarşılıqlı hərəkətini 

təmin edən, aktiv vəziyyətdə saxlayan əsas ekvivalent vasitəsidir. 

Pul dəyərlərin bir vasitə kimi alternatividir. Pul ödəniş və qazanc 

vasitəsidir və bütün maddi resursları, vasitələri, əşyaları alternativ 

dəyərlə, əvəz ödənilməklə həyata keçirmə vasitəsidir.  

Pul kütləsi, fondda və büdcədə yığılan pullar maddi 

dəyərlərin, əmək qazanclarının əvəzlənməsidir. Cəmiyyətin 

iqtisadi əlaqələrində və iqtisadiyyatın dövlətlə xalq arasında 

bağlanmasında pul mühüm vasitədir. İnsanlar dövlət və 

cəmiyyət üçün öz xidmətlərini əvəzi olan bir vasitə kimi pul ilə 

yerinə yetirirlər və maddi ehtiyacllarını, sosial tələbatlarını 

ödəmək üçün lazımi əşyaları pul ilə əldə edirlər.  

Pul istehsalla istehlak arasında körpü yaradır. Həm istehsalı, 

həm də istehlakı dəyərləndirir, stimullaşdırır. Pul bu baxımdan 

iqtisadi resurs amili rolunu oynayır. Pul hər bir maddi vasitəni, 

eləcə də xidmətlərin əvəzlərini dəyərləndirən və hərəkətverici, 

təkanverici, stimullaşdırıcı funksiya daşıyır. Pul iqtisadiyyatın 

baza və üst sahələrinin bir-birinə bağlanmasını təmin edir. Həm 

də ayrıca olaraq hər bir sahənin yönləndirilməsini həyata keçirir.  

Pul istehlakın, məhsulun əldə olunmasının və xidmətlərin 

qazanılmasının əsas vasitəsi kimi istifadə olunur.  

Beynəlxalq əlaqələrdə pulla əvəz ödənilməklə yanaşı, barter 

(mal mübadiləsi) üsulundan da geniş tətbiq olunur. Bu halda da 

yenə qiymətləndirmə pul vasitəsilə həyata keçirilir. 
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Pul-məbləğdir. Məbləğ vahididir. Kütlənin, çəkinin, 

ədədlərin, sayın, gəlirlərin (ümumi və xalis), maya dəyərlərinin, 

istehlak olunma proseslərinin əsaslarını təşkil edir. Xidmət 

sahələrində xidmət fəaliyyətinin əvəzi pulla həyata keçirilir.  

Pul nominal dəyər ekvivalentidir. (Nominal dəyər - Face 

value (nominal value) - Qiymətli kağızın emitent tərəfindən 

müəyyənləşdirildiyi nominal dəyəri. Səhm üçün bu səhmlərin 

üzərində əks olunan nominal qiymətdir. İstiqrazlar üçün bu 

istiqrazın müddəti bitmə tarixində ödəniləcək məbləğdir. Emitent 

tərəfindən qiymətli kağıza verilən ilkin dəyər. Qiymətli kağızın 

üzərində əks olunan və bazar dəyərindən fərqli olaraq 

dəyişməyən dəyər.
1
  

Pul emitent (qiymətli kağız buraxan tərəf) vasitəsidir və 

dəyərləndirmə nişanıdır. Emissiya (kağız pullar və qiymətli 

kağızlar) siyasətinin əsasını kağız pullar və onun maddi 

vasitələrlə dəyərləndirilməsi təşkil edir. Pul nominal dəyərlərlə 

tədavülə buraxılır.  

Pul malın çəkisinin dəyərləndirilməsini, əvəzləndirilməsini 

təmin edir. Pul iqtisadiyyatın bazar tənzimlənməsinin 

əsaslarında dayanır. Pul dövlətin əsas fondlarını təşkil edir və 

dövlət büdcəsinin dəyərlərini formalaşdırır.  

Məlumdur ki, ölkələr bir qayda olaraq öz daxillərində milli 

pul vahidlərindən istifadə edirlər, xarici əlaqələrdə isə vasitələrin 

əvəzlərinin ödənilməsi üçün ABŞ dollarından, avrodan və digər 

valyutalardan istifadə edirlər. Azərbaycanda milli pul vahidi ilə 

yanaşı, pul tədavülündə (valyuta səbətində) sərbəst dönərli 

valyuta kimi dollardan da istifadə olunur. Dollarlaşma da 

həyata keçirilir.  

Azərbaycanda dollarlaşma əvəzinə yaxın gələcəkdə dolların 

ödəniş vahidi kimi ölkə daxilində manat əvəzinə bir müddət 

istfadəsinə icazə vermək olar. Düzdür, Azərbaycanda 

Konstitusiyaya əsasən ödəniş vasitəsi kimi yalnız milli pul 

                                                 
1
 http://banker.az/dict/index.php?title=Nominal_d%C9%99y%C9%99r) 
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vahidi olan manatdan istifadə olunur. Konstitusiyanın 19-cu 

Maddəsində yazılır: I. Azərbaycan Respublikasının pul vahidi 

manatdır. II. Pul nişanlarının tədavülə buraxılması və tədavüldən 

çıxarılması hüququ yalnız Mərkəzi Banka mənsubdur. 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı dövlətin müstəsna 

mülkiyyətindədir. III. Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

manatdan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi 

qadağandır. 

Lakin dövlətin beynəlxalq iqtisadi vəziyyətini gücləndirmək 

və dövlətin beynəlxalq iqtisadi və siyasi gücünü artırmaq və 

beynəlxalq valyuta olan ABŞ dolları önündə dövlətin 

zəifləməsinə imkan verməmək və bu baxımdan daxili pul 

tədavülündə və pul kütləsində valyutanın azalmasına şərait 

yaratmamaq məqsədilə, konstitusiya dəyişikliyinə gedərək, 

daxili ödəniş vasitəsi kimi birbaşa dollardan istifadəyə imkan 

yaratmaq olar. Azərbaycan Konstitusiyasının 3-cü Maddəsində o 

da yazılır ki, Azərbaycan xalqı öz hüquqları və mənafeləri ilə 

bağlı olan hər bir məsələni referendumla həll edə bilər. Bu 

məsələyə də baxıla bilər.  

 

Qeyd, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı PUL 

SİYASƏTİ İLƏ BAĞLI TERMİNLƏR hazırlayib.
1
 

  

Bu məqalə üzərində işlənərkən həmin terminlər 

nəzərdən keçirilib.  

Azərbaycan Mərkəzi Bankının tərtib etdiyi terminlər-

olduğu kimi: 

Dollarlaşma-Milli valyutaya paralel olaraq sərbəst dönərli 

valyutanın daxili pul tədavülündə yer almasdır. Dollarlaşma 

səviyyəsini ölçmək üçün müxtəlif göstəricilərdən istifadə edilir. 

Belə göstəriciyə misal olaraq xarici valyutada əmanət və 

                                                 
1
 http://www.cbar.az/assets/1294/pul_ siyaseti_ile_bagli_ terminler.pdf 

 

http://www.cbar.az/assets/1294/pul_
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depozitlərin cəmi əmanət və depozitlərdə xüsusi çəkisini 

göstərmək olar. Bu göstərici pulun yığım funksiyasının 

dollarlaşma səviyyəsini ölçməyə imkan verir. Dollarlaşma 

əvəzinə bəzi hallarda valyuta əvəzləməsi terminindən də istifadə 

edilir.  

Dövriyyədə olan nağd pullar-Mərkəzi Bank tərəfindən 

dövriyyəyə buraxılmış nağd pullardır. Buraya bank sistemindən 

kənarda olan nağd pulla yanaşı, Mərkəzi Bankın və kommersiya 

banklarının kassalarında olan nağd pullar da daxildir. 

Dezinflyasiya-Qiymətlərin artımı prosesini səngitmək üçün 

dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər sistemidir. O 

cümlədən Mərkəzi Bankın pul siyasətinin sərtləşdirilməsi 

dezinflyasiya tədbirlərinə aiddir. 

Deflyasiya- Qiymətlərin ümumi səviyyəsinin aşağı düşməsi 

(inflyasiyanın əks prosesi) və nəticədə pulun dəyərinin artması 

prosesidir. 

Devalvasiya -Milli valyutanın xarici valyutaya nəzərən 

məzənnəsinin ucuzlaşdırılmasıdır. 

İstehlak Qiymətləri İndeksi (İQİ)-Müəyyən vaxt intervalı 

çərçivəsində əhali tərəfindən qeyri-istehsal məqsədilə istehlak 

edilən mal və xidmətlərin qiymətlərinin ümumi səviyyəsinin 

dəyişməsini xarakterizə edən indeksdir. Buraya bütün zəruri 

tələbat malları (ərzaq və qeyri-ərzaq) və xidmətləri daxil edilir. 

Hər bir mal və xidmətin bu indeks əsasında formalaşan səbətdə 

öz xüsusi çəkisi vardır və ayrı-ayrı komponentlərin qiymət 

dəyişməsi bu çəkilərə uyğun olaraq yekun indeksin 

formalaşmasında iştirak edir. İstehlak Qiymətləri İndeksi Dövlət 

Statistika Komitəsi tərəfindən hesablanır. 

Monetizasiya -İqtisadiyyatın pulla təminatı səviyyəsini 

xarakterizə edən göstəriciləri özündə ehtiva edir. Məsələn, pul 

kütləsinin ÜDM-də xüsusi çəkisi iqtisadiyyatın monetizasiya 

səviyyəsinin göstəricisidir.  

Pul kütləsinin hədəflənməsi-Mərkəzi Bank tərəfindən pul 

kütləsinin həcminin tənzimlənməsini nəzərdə tutan pul siyasəti 
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rejimidir. Bu zaman Mərkəzi Bankın fəaliyyəti pul kütləsinin 

dəyişimi üzrə hədəfə nail olunmasına yönəldilir. 

Revalvasiya- Milli valyutanın məzənnəsinin xarici 

valyutaya nəzərən bahalaşması prosesidir. 

Pul multiplikatoru-İqtisadiyyatın, xüsusilə də bank 

sisteminin pul yaratmaq qabiliyyətini xarakterizə edir və geniş 

mənada pul kütləsinin (M2) manatla pul bazasına nisbəti kimi 

hesablanır. 
Sterilizasiya əməliyyatları-Artmış pul kütləsinin inflyasya 

potensiala malik izafi hissəsinin dövriyyədən çıxarılmasına 
yönəldilmiş əməliyyatlara Mərkəzi Bankın sterilizasiya 
əməliyyatları deyilir. Bununla belə xarici valyuta bazarında 
revalvasiya təhlükəsi yaradan artıq təklifin alınması 
əməliyyatlarını xarakterizə etmək üçün də sterilizasiya 
terminindən istifadə edilir. 

Tədiyə Balansı-Tədiyə balansı ölkənin beynəlxalq iqtisadi 
əlaqələrinin mədaxil və məxaric formasında valyuta ilə ifadə 
olunmuş dəyəridir. Başqa sözlə, tədiyə balansı beynəlxalq 
iqtisadi əməliyyatların həyata keçirilməsi nəticəsində milli 
iqtisadiyyata daxil olan və xaricə çıxarılan valyuta vəsaitləri 
arasında nisbəti müəyyən edir.  

SVOP (məzənnə SVOP-u) -Məzənnə riskindən 
sığortalanmaq məqsədilə müəyyən müddətdən sonra yenidən 
əksinə mübadilə edilməsi şərtilə milli valyutanın xarici 
valyutaya mübadilə edilməsi. 

Təsbit edilmiş valyuta məzənnəsi-Ölkənin milli 
valyutasının sərbəst dönərli xarici valyutaya qarşı dəyişməz 
saxlanılması nəzərdə tutulur. Yəni təsbit edilmiş məzənnənin 
xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o kifayət qədər uzun müddət 
ərzində (aylar və ya illər) sabit qalır . Məzənnəni sabit saxlamaq 
üçün Mərkəzi Bank valyuta bazarında tələb və təklifə təsir 
göstərmək üçün aktiv alış-satış əməliyyatları aparır. 

Valyuta müdaxiləsi -Milli valyutanın məzənnəsini 
tənzimləmək məqsədilə Mərkəzi Bank tərəfindən valyuta 
bazarında həyata keçirilən xarici valyutanın alqı-satqısı 
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əməliyyatıdır. Mərkəzi Bank valyuta bazarında satışlar həyata 
keçirərkən özünün xarici valyuta ehtiyatlarından istifadə edir. 

Valyuta səbəti -Müəyyən miqdarda götürülən xarici 
valyutaların toplusudur. Valyuta səbəti məzənnə siyasətinin 
həyata keçirilməsində istifadə olunur. Bu zaman Mərkəzi Bank 
milli valyutanın hər hansı bir xarici valyutaya qarşı deyil, səbətə 
daxil olan bir neçə valyutaya qarşı orta çəkili məzənnəsini 
tənzimləməyə çalışır. 

 
Siyasətin tətbiqinin əhəmiyyəti: 
 
-Birincisi, ölkə iqtisadiyyatında milli pul vahidi (manat) ilə 

sərbəst dönərli məzmuna malik olan beynəlxalq pul vahidi (ABŞ 
dolları) arasında yaşanmaqda olan çaşqınlıq, tənzimləmə 
sahəsində yarana bilən disbalanslılıq, uyğunlaşdırma 
proseslərində olan çətinliklər, risqlər aradan qalxar və dualistik 
formalı valyuta siyasətinin tətbiqi monomoney siyasəti (digər 
ölkələrin valyutalarını əlavə etməsək) ilə tamamalanar;  

-Ölkə daxilində ABŞ dolları ilə nəğd və digər yolla həyata 
keçirilən ödəniş və alqı-satqı hesabına dövriyyədə olan nağd pul 
(burada beynəlxalq valyutadan söhbət gedir) çatışmazlığı aradan 
qalxar; 

-Azərbaycana mal almaq üçün üz tutan şəxslər (fiziki və 
hüquqi) ölkə bazarında birbaşa dollar xərcləyərlər ki, bu da 
nəticədə bazarda və insanlarda (satıcılarda) beynəlxalq valyuta 
olan dolların artmasına gətirib çıxarar; 

-xarici ölkə alıcılarının milli bazarda sərbəst mal almalarına 
kömək edər; 

-xarici ölkə vətəndaşlarının daxildə xidmətlər üçün birbaşa 
beynəlxalq valyutadan istifadəsinə gətirib çıxarar; 

-Azərbaycana xarici ölkələrdən gətirilən və dollarla alınmış 
olan məhsullar bazarda elə birbaşa dollarla da satılar. Xarici 
ölkələrdən mal gətirən fiziki və hüquqi şəxslər isə həmin 
ölkələrdən mal almaq üçün Azərbaycanda əldə etdikləri 
qazancları elə birbaşa xarici ölkələrdə istifadə etmək imkanları 
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əldə edərlər. Burada artıq dollar almaq üçün valyuta 
mübadiləsinə ehtiyac qalmaz; 

-Mərkəzi Bankın daxili valyuta bazarinda valyuta 
tənzimlənməsi üçün valyuta müdaxiləsini həyata keçirməsinə və 
əlavə beynəlxalq valyuta buraxmasına ehtiyac qalmaz; 

-Mərkəzi Bankın Valyuta səbətində dolların məzənnəsinin 
tətbiqinin aradan qaldırılması və inflyasiya risqlərinin 
azaldılması təmin olunar; 

-Təsbit edilmiş valyuta məzənnəsi siyasəti həyata keçirilməz 
və Mərkəzi Bankın bazarda sürətləndirilmiş şəkildə sərbəst 
dönərli valyutanın alqısına və satqısına ehtiyac qalmaz; 

-Məzənnə risqlərinin qarşısı alınar və məzənnə SVOP-u 
tətbiq olunmaz (dollarla əlaqəli məsələlərdə); 

-Milli iqtisadiyyata daxil olan və ölkədən çıxarılan valyuta 
məbləğı arasında (tədiyə balansı) balans qorunar və bu balans 
daha çox cəmiyyət hesabına, fiziki və hüquqi şəxslərin birbaşa 
gücləri hesabına həyata keçirilər. Birbaşa güc o deməkdir ki, 
fiziki və hüquqi şəxslər valyutanı ölkəyə özləri gətirib, ölkədən 
də əhalidən birbaşa qazanc yolu ilə əldə edilən vəsaitlər hesabına 
özləri də çıxarırlar. Burada məzənnəyə, valyuta mübadiləsinə 
artıq ehtiyac qalmır;  

-Mərkəzi Bankın revalvasiyanın qarşısını almağa və 
sterilizasiya (pul kütləsinin inflyasiyaya səbəb ola biləcək izafi 
hissəsinin dövriyyədən çıxarılması) siyasətinin tətbiqinə ehtiyac 
qalmaz ; 

-lazım olan anlarda, dollar çatışmazlığında dövlət əhalidən 
yığmaq üçün bazanın mövcudluğu-əhalinin dövlət üçün dayaq 
rolunu oynamasının həyata keçirilməsi; 

-milli pul vahidlərinin çapı üçün əlavə xərclərdən azad 
olunma və s. 

 
Siyasətin mənfi tərəfləri: 
 
Mərkəzi Bank və digər banklar dollar alqı -satıqısından pul 

qazanmaya bilərlər. Mübadilə zamanı pul səbətində dolların yeri 

olmaya bilər 
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Siyasətin həyata keçirilməsi yolları 

 

Məlumdur ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı baza etibarilə neft 

sənayesi üzərində qurulub və gəlirlərin çox hissəsi də neft və 

qazın beynəlxalq valyutaya çevrilməsindən əldə olunur. Fondlar 

və dövlət büdcəsi də özünün əsas kütləsini bu mənbədən 

götürür. Ölkəyə baza valyuta ehtiyatları da xariclə olan alqı-satqı 

əməliyatlarından və bankların əhali ilə həyata keçirdiyi valyuta 

mübadiləsindən daxil olur. Eyni zamanda pul göndərişlərindən 

formalaşır. İnsanların özləri də dövlətin valyuta ehtiyatları ilə 

təmin edilməsində qismən iştirak edirlər.  

Birinci mərhələdə manata paralel şəkildə ABŞ dollarını 

ödəniş vasitəsi kimi birbaşa bazara daxil etmək-bu 

istiqamətdə əsasən “100” dollarlıq, “50” və “20” və “10” 

dollarlıq əskinasların birbaşa ödəniş vasitəsi kimi tətbiqini 

təmin etmək. Kursu isə manatla eyni məbləğdə götürmək; 

Növbəti mərhələ olaraq, həm də prosesin davamı kimi 

manatı tədricən tədavüldən çıxararaq, qiymətli kağız kimi 

ehtiyatda saxlamaq. Dəyərli kağıza çevirmək və lazımi 

anlarda –pul çatışmazlığı zamanı təkrar olaraq dollara 

ekvivalent dəyərlə bazara buraxmaq. 

İlkin mərhələdə əhaliyə əmək haqlarının, təqaüdlərin və 

digər dövlət ödənişlərinin (məsələn, mükafatların) dollarla 

verilməsi və manata paralel şəkildə bazarda işləməsini təmin 

etmək olar.  

Manatı isə bir növ “donmuş valyuta” kimi saxlamaq 

lazımdır. Manatı tədavüldə pul çatışmazlığını aradan 

qaldıran vasitə kimi ehtiyatda saxlamaq və lazımi anlarda 

dövriyyəyə buraxmaq lazm olar.  

 

Dolların tədavülünü təşkil edə biləcək valyuta mənbələri: 

xaricə satılan mallar, xarici şirkətlərin sərmayələri, bonuslar, 

vergilərin dollarla ödənilməsi; xarici ölkələrin alıcıları üçün 

“dollarla alqı-satqı bazarı” və s.  
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Hakmiyyətin xarizması 

 

Dövlət özü bir dəyərdir. Dövləti təmsil edən və xalqın 

adından çıxış edən hakimiyyət də bir dəyərdir. Xarizma dəyər 

anlayışıdır. O mənada reallaşır ki, müsbət keyfiyyətlər şəxslərdə 

və tərəflərdə cəmləşsin və təsirlər müvafiq istiqamətlərə 

yönləndirilsin. Xarizma qorxu, depressiya vəziyyəti yox, rəvan 

mühit şəraiti zamanı daha real dəyərə çevrilir. Bu keyfiyyət 

özündə həm də mühafizəkarlıq və nüfuz üçün müəyyən təsirli 

vəziyyətləri də cəmləşdirir.  

Xarizma yunancadan Allah vergisi, Tanrının bəxş etdiyi 

istedad kimi qəbul olunur. Xarizma bir məfhum kimi özündə 

şəxsin istedadını, intellektual səviyyəsini əks etdirir. Dini-

mənəvi keyfiyyətlərin məcmusunu yaradır. Xarizma ideal 

keyfiyyətlərin vəhdətini bir şəxsdə və ya tərəfdə cəmləyir. 

Xarizma şəxsin həyat kredosunu, yəni əqidəsini əks etdirir.  

Xarizma müdrikliyə yaxın olan, müdrikliyin özü olan və 

şəxsin güclü enerjisinə malik olan bir keyfiyyətdir. 

Xarizmatiklik dəyərlərin mübadiləsi zamanı özünün əsas 

xüsusiyyətlərini, tərkibini əks etdirir. Bu keyfiyyət özündə 

mənəvi-əxlaqi dəyərləri cəmləşdirir. Xarizma ona xas olan 

tərəfdə bərkliyi, dönməzliyi, iradə möhkəmliyini, əqidə saflığını 

yaradır. 

Xarizma ideal və nadir keyfiyyətləri, seçilən keyfiyyətləri 

bir şəxsdə və ya da tərəfdə cəmləşdirən ümumi bir məfhumdur. 

Həm də konseptual əhəmiyyətə malikdir. Özndə mənəvi 

idealların məcmusunu yaradır. Hakimiyyət də bir tərəfdir. 

Hakimiyyətin xarizmatik keyfiyyətləri ona rəhbərlik edən 

şəxslərdən, hakimiyyətin gücündən, idarəçilik potensialından 

asılıdır. Hakimiyyət bir tərəf kimi cəmiyyət üzərində müəyyən 

səviyyədə ideal idarəçiliyi təmin edirsə, onda həmin 

hakimiyyətdə xarizma güclənir. Hakimiyyətin xarizması onun 

vəzifə və funksiyaları, öhdəliyi ilə müəyyən olunur. 

Hakimiyyətdə mövcud olan xarizmatiklik ideal-praktik dövlətin 
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mahiyyətini formalaşdırır. Hakimiyyətin xarizması xarakterik 

keyfiyyət olaraq onun elitasında daha çox cəmləşir. Bu özündə 

liderlik keyfiyyətlərini toparlayır. Hakimiyyətdə olan liderlik 

qabiliyyəti, həm də müsbət keyfiyyətlər həmin hakimiyyətin 

cəmiyyət üzərində, xalq üzərində təsirlərini ortaya qoyur. 

Dövlətin özünün güclü olması belə dövlətin daxildə və 

beynəlxalq aləmdə xarizmasını gücləndirir.  

Xarizma və məharətli liderlik qabiliyyəti, bu baxımdan 

mətinli, səbatlı olmaq, ədalətli rəhbərlik, ətrafa təsirlər edə 

bilmək imkanlarına malik olmaq mühüm şərtləndirici və 

birləşdirici kriteriya kimi bütövləşir. Xarizmatiklik özündə 

ədaləti, saflığı, bundan yaranan ucalığı əks etdirir. Şəxsiyyət və 

dahilik, yüksək liderlik keyfiyyətləri ətrafa təsir etmək 

imkanlarını yaradır. 

Nizamlı olmaq, qanun və qaydalarla həyat sürmək 

xarizmanın bazasında qərarlaşan xüsusiyyətlərdəndir. Həyatı 

zamanla və dəyərlərlə müəyyən etmək xarizmanın əsas 

cəhətidir.  

Hakimiyyət ayrı-ayrı şəxslərdən toplanan bütövlükdən 

ibarətdir. Hakimiyyətin mənəvi saflığı onun xarizmasının yaradıcı 

ünsürü rolunda çıxış edir. Hakimiyyətin xalq üzərində ədalətli 

idarəçiliyi onun cəmiyyətdə nüfuzunu yüksəkdə saxlayır. 

Hakimiyyət təfəkkürdə ümumiləşmiş məfhum kimi qəbul 

olunur. Bunun əsas özəlliyi formaca yığımdan ibarət 

olmasındadır. Hakimiyyət tərəfdir və cəmiyyətin üzərində təsir 

imkanlarına malikdir. Bu təsir imkanları onun hüququndan 

yaranır. Hakimiyyətin hüquq fəlsəfəsi, idarəetmə fəlsəfəsi onun 

təsir imkanlarını gerçəkləşdirir.  

Hakmiyyətin xarizması onun cəmiyyətdə müsbət 

fəaliyyətindən meydana gəlir. Resurslar və onlardan səmərəli 

istifadə hakimiyyətin təsir imkanlarını böyüdür. Xarizma 

hakimiyyətin əllərində olan resurslardan formalaşır. Hakimiyyət 

pozitiv və ideal-liberal dövlət qurmaq məqsədilə öz əlində 
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resursları cəmləşdirir və resurslar ideyaların praktik olaraq 

reallaşmasına yönləndirilir. 

Dövlətin xarizması onun vətəndaşları üzərində təsirində, 

eləcə də dövlətlər arasında əlaqələrdə və təsirlərdə meydana 

gəlir. Xarizma dövlətin müdafiəsinin və təhlükəsizliyinin 

zəmanətçisi kimi çıxış edir. Dövləti daxildən ona görə güclü edir 

ki, hakimiyyət özünü əxlaqlı davranan tərəfə çevirir. Dövlətin 

xarizması onun xalqına olan münasibətindən meydana gəlir. 

Xalqla birlik və resursların səmərəli istifadəsi özü xarizmanın 

əsaslarını meydana gətirir. Hakimiyyətin xarizması özünü 

xalqdan ayrı görməkdə və bir tərəfə çəkilməkdə yox, xalqın 

içində olmaqda sübuta yertirir. Xalq da öz əməlləri ilə, öz seçimi 

vasitəsilə xarizmatik hakimiyyətin formalaşmasını təmin edir. 

Xarizma ümumən məzmunda və bu baxımdan da əməldə büruzə 

verir. Daxili enerjinin kəmiyyəti ilə müəyyən oluna bilər. 

Xarizma daxili standartlar prinsipi ilə formalaşır.  

Hakmiyyətin xarizmatik xüsusiyyətləri hansı hallarda 

büruzə verir: 

-hakimiyyətin xarizması ilk növbədə dövlətçiliyin 

maksimum imkanlarla təşkil olunmasındadır-dövlətçilik üçün 

lazım olan standart normaların-subyektlərin və proseslərin 

mövcudluğundadır. Bu standartların tətbiqində və 

işləməsindədir. Standartlar öz lazımi tərkibi ilə işə düşərkən və 

yaranarkən dövlətin cəmiyyət üzərində təsirləri artmış olur. 

Çünki tərkib elementlər haradasa müəyyən prosesləri 

yönləndirmək üçün kifayət edir; 

-hakimiyyətin xarizması hakimiyyətin dövlət idarəçiliyini 

məharətlə təşkil etməsidir və cəmiyyətin tələblərinə yüksək 

səviyyədə cavab verməsidir-hakimiyyətin xarizması o halda 

yaranır ki, idarəçilik lazımi səviyyədə və standartlar ilə 

yönləndirilir. İdarəetmə prosesləri idarəçilik üçün lazımi 

tərkibləri yaradır; 
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-hakimiyyətin xarizması hakimiyyətin cəmiyyət üzərində təsir 

imkanlarının böyüklüyü və hadisələrin istiqamətləndirilməsi 

məharətidir-burada lazımi tələblərə cavab verəcək kadrların və 

mütəxəssislərin yetişdirilməsi xüsusi önəm kəsb edir ; 

-hakimiyyətin xarizması onun dövlətin nüfuzunu 

artırmasıdır-nüfuz artımı beynəlxalq münasibətlərdə və daxili 

siyasət sahələrində mövcud olur. Dövlətin praqmatik siyasəti 

onun daxili və beynəlxalq nüfuzunu gücləndirir və hörmətini 

artırır. Hakimiyyətin özünə hörməti, öz üzərinə düşən vəzifə və 

öhdəliyi lazımi səviyyədə yerinə yertirə bilmək qabiliyyəti və 

qabiliyyətin icrası onun xarizmasını cəmiyyətdə əks etdirir; 

-hakimiyyətin xarizması dövlət siyasətini müəyyən edə 

biləcək hüquq normalarının icrası səviyyəsinin yüksək 

olmasıdır; 

-hakimiyyətin xarizması hüquq normalarına yüksək 

səviyyədə əməl etməkdən ibarətdir; 

-hakimiyyətin xarizması cəmiyyət üzərində müxtəlif təsir 

vasitələrinin yaranması və ondan məharətlə istifadə olunmasıdır; 

-hakimiyyətin xarizması onun pozitiv mahiyyətindədir; 

-hakimiyyətin xarizması onun qanunvericilik normalarına 

yüksək səviyyədə əməl etməsində büruzə verir; 

-hakimiyyətin xarizmatik xüsusiyyətləri onun resursları 

xalqın mənafeyinə yönləndirməsində büruzə verir -dövlət öz 

pozitiv mahiyyətini büruzə verir və gücünü və potensialını buna 

yönəldir; 

-hakimiyyətin xarizması xalq-dövlət vəhdətini yüksək 

səviyyədə təşkil və təmin etməsindədir; 

-hakimiyyətin xarizması dövlət-xalq vəhdətini təşkil edən 

sistemdə mərkəzi harmonik vəziyyəti yaratması ilə büruzə verir. 

Bu halda dövlət cəmiyyət və xalq üçün lazımi tələbləri yerinə 

yetirən tərəf kimi çıxış edir; 

-xarizma hakimiyyətlə xalq arasında inam və etibar 

körpüsünü yaratmaq üçün hakimiyyətin əməllərində büruzə 

verən əxlaqi dəyər kimi çıxış edir; 
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Hakimiyyətin xarizmatik xüsusiyyətləri müəyyən vasitələrlə 

büruzə verir. Burada vasitələr kimi xarizmatik keyfiyyətlərə 

malik olan liderlərin, hakimiyyətdə olan siyasi şəxslərin 

fəaliyyəti, o cümlədən mətbuatda, televiziyada, radioda və digər 

kütləvi informasiya vasitələrində olan çıxışları, proqram 

xarakterli nitqləri, yönləndirici fikirləri mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Bu çıxışlar, nitqlər cəmiyyət axarına təsir edir, müəyyən 

rezonans doğurur. Fəaliyyət proqramları, çıxışlar, geniş 

məzmunlu nitqlər cəmiyyətdə müzakirələrə səbəb olur və 

nəticələr çıxarılır. Bu nəticələr cəmiyyətin proseslərinin 

yönləndirilməsinə öz təsirlərini göstərir, həyat axarlarını, 

cəmiyyət proseslərinin yönlərini dəyişdirmək iqtidarında olur.  

 

Terrorun psixi xüsusiyyətləri 

 

Hər bir hadisənin öz xarakteri mövcuddur. Hadisənin 

xarakteri onun tərkib elementlərindən və tərkib elementlərin 

hərəkət xüsusiyyətlərindən, məkanda hərəkət istiqamətlərindən 

meydana gəlir. Element və məkan, elementlərin məkanda 

hərəkəti hadisələrin forma və məzmununu meydana gətirir. 

Hərəkətin istiqamətləri, hərəkətlərin edilməsi məqsədləri 

özlüyündə hərəkətin xassələrini ortaya qoyur. Hərəkətin 

müəyyən edilməsi və təyin edilməsi məkanda hərəkətlərin 

xassələrini təzahür etdirir. Hər bir məkanda təzahür olunan 

hadisənin və beyində obrazlanan əlamətlərin əsasları elə 

xassələri meydana gətirir. Qüvvələrin tətbiqi sayəsində məkan 

üzərində elementlərin hərəkət əsasları formalaşır. Hadisələrin 

xarakteri onu edənlərin, törədənlərin maraq və məqsədlərinə 

hədəflənir. Bu baxımdan da hərəkətlərdən meydana gəlir. 

Hadisələr məcmusu şəbəkəli proseslərin formalaşmasını təmin 

edir. Hadisələr axarı özlüyündə həm yeni ideyaları yaradır, həm 

də yeni ideyaların icrası istiqamətlərinin əsaslarını ortaya qoyur. 

İnsanlar (şəxslər, fərdlər, qruplar) öz məqsədlərini əməllərinə 

immanent edirlər.  
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Hadisələr ideyalardan və ideyalar uğrunda əməllərdən 

formalaşır və ideyaların yerinə yetirilməsi üçün məkanlarda 

mövcud olan aktlardan ibarət olur. Aktlar məcmusu və 

məcmunun ümumi xarakteri məhz hadisələrin cəm xarakterini 

əmələ gətirir. Hadisələrin ardıcıl olaraq törədilməsi və təzahürü 

özlüyündə obrazlanaraq ideyalar zəncirini meydana gətirir. 

İdeyalar bir şəxsin və ya da müəyyən bir qrupun ola bilir. Dövlət 

və cəmiyyət ideyası ümumən bütün şəxslərindir. Ola bilir ki, 

ideya bir şəxs tərəfindən irəli sürülür, sonra isə həmin ideya 

cəmiyyətin əksər elementlərinin əqidəsinə çevrilir. Subyektiv 

ideyalar sonradan obyektiv ideyalar məcmusuna çevrilir. 

Məsələn, terror ideyası və bu ideyadan irəli gələrək terrorun 

tərkib elementlərinin formalaşması ideyası bir və ya da bir neçə 

şəxsin fikir və düşüncə məhsulu olaraq otaya çıxır. Terror 

ideyasının bazasında kin, küdurət hissləri, mənfur hallar dayanır. 

Terror ideyası özlüyündə qəzəbdən yaranır və qəzəbə də çevrilir. 

Bir və ya da bir neçə şəxsin qəzəbi onların əməllərində də 

büruzə verə bilir.  

İdeyalar uğrunda həyata keçirilən mübarizələrin də müxtəlif 

formaları mövcud olur. İdeyalar pozitiv olanda daha çox bu 

ideyaların icrası üçün sivil və qanuni, hamı tərəfindən normal 

olaraq qəbul olunmuş yollara əl atılır. Məsələn, qanun layihələri 

özlüyündə yeni ideyalar məcmusundan ibarətdir. Bu ideyaların 

qəbulu üçün sivil qaydada təşəbbüslər irəli sürülür. Mexanizmlər 

işə düşür və təkliflər və müzakirələr aparılır. Həm də bu 

müzakirələr açıq şəkildə həyata keçirilir.  

Cəmiyyətlər müəyyən maraqları olan qruplardan ibarətdir. 

Bu qruplar özlərinin maraqlarını təmin etmək üçün qanuni və 

qeyri-qanuni yollara əl atırlar. Qeyri-qanuni yollar cinayətə 

sürükləyən aktlar kimi forma və məzmun alır. Cəmiyyət 

müxtəlif siyasi qruplardan ibarət olur. Hər bir siyasi qrupun öz 

maraqları mövcuddur. Bu maraqların təmin olunmasının qanuni 

və qeyri-qanuni yolları axtarılır. Qeyri-qanuni və qeyri-sivil 

yollardan biri də terrordur. Terror hadisələri bir qrupun digər 
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qrupa, həmçinin bir şəxsin digər bir şəxsə qarşı cinayət 

xarakterli, qeyri-humanist hərəkətləri ola bilir. Terror hadisələri 

yönəlir: dövlətə, onun dayaqlarını sarsıtmağa, strukturlarını 

dağıtmağa və şikəst etməyə, dövlətin potensialını zəiflətməyə; 

xalqa-onun genofonduna zərbələr vurmağa, mədəniyyətə-xalqın 

mədəni irsinə, xalqın özünüdərk etmək vasitəsi kimi mədəni 

yaradıcılıq və quruculuğuna zərbələr vurmağa; cəmiyyətə-

cəmiyyətin aparıcı qüvvələrinə, avanqard elementi olan gənc və 

orta nəslin məhvinə; səhiyyə sahələrinə-xalqın sağlamlığına 

zərbələr vurmağa; xalqın dini inanclarına və irsi dini adət-

ənənələrinə zərbələr vurmağa və s. kimi sahələrə və 

istiqamətlərə.  

Terrorun miqyası mövcud olur və bu aktlar yerli (lokal) və 

beynəlxalq sahələri əhatə edir. Xalqa və dövlətə qarşı yönəlmiş 

terror hadisələri öz miqyasına görə həm yerli, həm də beynəlxalq 

əhəmiyyətli olur. Hətta terror bütöv bir dünyaya qarşı olur. 

Terror bütün dünyanı əhatə edən (bir çox ölkələrdə mövcud 

olan) qlobal və regional, eləcə də milli xüsusiyyətlərə malikdir. 

Milli xüsusiyyətlər o halda olur ki, bir xalqın və dövlətin 

içərisində öz nümayəndələri, milli ünsürlər qrup halında dövlətin 

və xalqın atributlarına, dövlət rəhbərinə və dövlət hakimiyyətinə 

qarşı cinayət aktları törədirlər. Silahlı basqınlara, sui-qəsdlərə əl 

atırlar. Belə qruplara hakimiyyətə də dövlətə qarşı təzyiq 

qrupları kimi ad vermək olar.  

Qeyd olunduğu kimi, terror müəyyən qruplar tərəfindən 

həyata keçirilən cinayət aktları kimi qəbul olunur. Terrorun 

iqtisadi, siyasi və mədəni xarakteri mövcuddur. Terror 

dövlətdaxili və dövlətlər arasında da ola bilər. 

Terrorun məqsədləri genişdir və bu daha çox qlobal 

miqyasda siyasi məzmunludur. Siyasi terror xalqa, dövlətə qarşı 

yönələn xarakterlidir. Aktlar məcmusunu birləşdirir.  

Hər bir qrupun ideyası yaranır. İdeyaların yerinə yetirilməsi 

yolları var. Terror ideyaların yerinə yetirilməsi üçün atılan 

müvafiq qeyri-sivil addımlardan ibarətdir. Terror ideyalarının 
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qruplaşdırılması terror ideologiyasının formalaşmasına səbəb 

olur.  

Terrorun açıq və gizli aktları mövcud olur. Terroru törədən 

şəxs və ya da qrup öz niyyətini (hadisələrdən qabaq) açıq şəkildə 

bəyan edir. Terror məsuliyyətini öz üzərinə götürmək təcrübəsi 

də var. Terror təşkilatları özlərinin obyektləri və hədəfləri 

üzərlərində təsir imkanlarını genişləndirmək, qorxu və çaşqınlıq 

yaratmaq, siyasi depressiya vəziyyətlərini formalaşdırmaq 

məqsədilə terror hasiələrinin məsuliyyətini öz üzərlərinə 

götürmək təcrübələrinə malik olurlar. Ola bilər ki, hadisələr heç 

də məsuliyyəti üzərinə götürən təşkilatlar tərəfindən 

törədilməsin. “Terror populizmi” terror hadisələrinin 

mənimsənilməsi hallarını meydana gətirir.  

Terrorda, terrorun yaranmasında dini aspektlər də mühüm 

rol oynayır. Müəyyən qruplar dindən istifadə edirlər və öz siyasi 

məqsədlərinə çatmaq yollarını dini ideyaların istifadəsində də 

görürlər. Terroru dini inancların reallaşması vasitələri kimi 

görürlər. Terror müəyyən qrupun məqsədə çatmaq üsuludur. 

Aktlar toplusudur. Terror öz xarakterinə görə destruktivdir. 

Sistemi dağıdıcı məzmunu özündə əks etdirir. Terror 

müharibələrdə istifadə olunur və həmçinin münaqişələrdə geniş 

tətbiq edilir. Terror gizli partizan hərəkatlarının tərkibi kimi də 

gizli törədilən aktlardan ibarət olur. 

Terrorun formalaşmasında ayrı-ayrı şəxslərin ideyaları 

önəmli rol oynayır. Burada cəmiyyətdə tanınan nüfuzlu 

şəxslərin, siyasətçilərin, dindarların, digər ideoloqların baxışları, 

bəyanatları və mövqeləri proqram xarakteri rolunu oynayır.  

 

Ümumiləşmiş formada belə bir mövqedən çıxış etmək 

olar: 

 

-gərginlik terrorun əsas psixi xüsusiyyətidir; 

-terrorun tərkib elementlərindən bir akt kimi terrorun xassəsi 

yaranır; 
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-terrorun xassəsi həm onun daxili elementlərindən meydana 

gəlir, həm də hadisələrin məzmunundan ortaya çıxır; 

-terror psixi vəziyyətləri yaradır və psixi təsirlərdən öz 

xarakterini müəyyən edir; 

-terrorun forma və məzmunu onun xarakterini formalaşdıran 

elementlər kimi çıxış edir; 

-terrorun xarakteri onun obyektə və hədəfə olan təsirindən 

meydana gəlir və s.  

 

Dövləti idarəetmə aparatı-biznes üçün kadr hazırlama  

mərkəzləri kimi 

  

İdarəçilik özlüyündə bir tənzimləmə aktıdır və tənzimləmə 

aktlarının məcmusudur. Dövlətin idarəçiliyi dövlətin pozitiv 

mahiyyətindən, dövlətçilik məzmunundan irəli gələrək ali siyasi 

və hüquqi bir proses formasıdır. Bu proseslər şaxələndirici 

məzmuna malikdir. Burada olan proseslər şaxəli olmaqla 

mərkəzi və yerli sahələri əhatə edir. Məzmunca həm də siyasi və 

inzibati əsasları ortaya qoyur. İdarəçilik ümumən siyasi, 

aparatdaxili isə inzibati məzmunlu və formalı olur.  

İdarəçilik aparatı dövlətin ayrı-ayrı sahələrini tənzimləmək 

məqsədilə ali, mərkəzi və yerli əsaslarla olmaqla, iyerarxik 

formanı almaqla, mühüm kompleks xarakter kəsb edir. Dövləti 

idarəetmə aparatı dövlətin mühüm sahələrini və demək olar ki, 

bütün sahələrini tənzimləmək funksiyasını yerinə yetirir. Dövlət 

hakimiyyəti özünün mahiyyətini yalnız idarəçilikdə təsdiqləyir. 

Bu yolla da özünü ifadə edir. Dövləti idarəetmə aparatı mərkəzi 

və yerli idarəetmə sistemi olaraq dövlətin bütün strukturlarında 

tənzimləmə, bu baxımdan normalara və qaydalara salmaq 

funksiyasını yerinə yetirir. Bu tənzimləmə də öz növbəsində 

vəhdəti meydana gətirir. Dövləti idarəetmə aparatı xalqla dövlət 

arasında əlaqələrin yaranmasını və bu baxımdan da dövlətlə xalq 

arasında vəhdətin formalaşmasını təmin edir. İdarəçilik xalqın 

özünü tənzimləmə funksiyasını siyasi mənada ortaya qoyur. 
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İdarəçilik bütün sahələr üzrə formaları özündə cəmləşdirir. 

İdarəçilik bir proses olaraq bağlayıcı və istiqamətləndirici 

məzmun kəsb edir. İdarəçilik həyatın bütün sahələrində vahid 

kompozisiyanı yaradır və üzvi bağlılığı müəyyən edir. İdarəçilik 

komplekslərdən ibarət olan sistemli bir prosesdir və formadır. 

İdarəçilik bir ümumiləşdirici proses olaraq insanların maddi, 

mənəvi və mədəni maraqlarının hüquqi-normativ əsaslarını 

meydana gətirir. İdarəçilik bir fəaliyyət sahəsi kimi daxilən 

özünü tənzimləmək funksiyasını həyata keçirir. İdarəçilik 

insanların bütün sahələrində olan hüquqlarını müəyyən edən 

universal kriteriya kimi təyin olunur və cəmləşdirici funksiya 

kəsb edir. İdarəçilik dövlətin iqtisadiyyatında olan sahələrin bir-

birinə sıx bağlılığını meydana gətirir. Dövlət iqtisadiyyatda 

mərkəzləşdirici funksiyanı və kompleksliliyi məhz öz idarəçiliyi 

ilə yerinə yetirir.  

Dövləti idarəetmə aparatı mərkəzi və yerli əsaslarla olmaqla 

şaxələnmə funksiyasını icra edir və bu baxımdan iqtisadiyyatın 

da idarəolunmasını əsas şərt kimi qəbul edir. İqtisadiyyatın 

makro və mikro formalarını tənzimləmə funksiyasını yerinə 

yetirir. İqtisadiyyatın tənzim olunması onun hüquqi əsaslarla 

sistemləşdirilməsindən ibarətdir. Burada iqtisadiyyat (təsərrüfat) 

subyektləri arasında əlaqələrin simmetrik və harmonik məzmunu 

ifadə olunur. Hüquq normaları sistemi dövlətin iqtisadi 

sahələrini bir-birinə bağlayır. İqtisadiyyatla siyasət anlayışlarının 

vəhdətini və şərtləndirici əsaslarını yaradır. Həmçinin 

iqtisadiyyatla siyasət arasında körpü rolunu ifadə edir. Hüquq 

normları sistemi dövlətin iqtisadi siyasətinin mahiyyətini əks 

etdirir və onun forma və məzmununu aşkarlayır. İdarəçilik 

proseslərin axarının hər bir məqamda və məkanda durumunu 

şərtləndirir.  

Dövlət iqtisadiyyatdan və onun üzərində həyata keçirilən 

siyasət sistemindən ibarətdir. İqtisadiyyat həm formaca, həm də 

məzmun etibarilə makro və mikro xassələrə malikdir. Siyasi və 

hüquqi tənzimləmə də makro və mikro əsasları özündə ehtiva 
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edir. İqtisadiyyat özü də siyasətlə, hüquq normaları ilə tənzim 

olunur. Bu baxımdan münasibətlər və əlaqələr normalarla, 

hüquq normaları ilə tənzim olunur. Əlaqələr və münasibətlərin 

formaları, məkanı və miqyası hüquq normaları ilə müəyyən 

edilir. Hüquq normaları iqtisadiyyatda əsas istiqamətləndirici 

vasitə və istiqamət kimi funksiya kəsb edir. Hüquq normaları 

axar yaradır və proseslərin yönləndirilməsini təmin edir. Burada 

maraqlardan maraqlar yaranır, şəbəkələnmə meydana gəlir.  

Hər bir mütəxəssis, ali təhsilli və təcrübəli şəxs proseslərin 

axarını, hadisələrin gedişatını ümumi şüur səviyyəsinə nisbətən 

daha da dərindən dərk etmək iqtidarında olur. Hadisələrə tərkib 

etibarilə yüksək qiymət vermək ali təhsilli şəxslərin bilik və 

bacarıqlarının ifadəsi olaraq meydana gəlir. Yüksək dərrakəli 

mütəxəssis prosesləri yönləndirir və hadisələri istiqamətləndirir. 

Mütəxəssislərdə keyfiyyət və bacarıqlar önəm kəsb edir. Bu, 

subyektiv keyfiyyətlər obyektiv olaraq iqtisadi sahələrdə tətbiq 

olunur. Mütəxəssislər və kadrlar ixtisas tələb edən sahələrdə və 

müvafiq peşələrdə çalışırlar. Bu sahələrin yönləndirilməsi ilə 

məşğul olurlar. Mütəxəssislər aidiyyatı strukturlarda nəzəri 

biliklərin formalaşmasını təmin edirlər. İqtisadiyyat sahələri həm 

rəhbərlik (məsələn, menecment), həm də ixtisaslı 

mütəxəssislərin fəaliyyətini tələb edən sahələrdən ibarətdir. 

Rəhbərlik ümumi və xüsusi sahələrdə formalaşan keyfiyyətləri 

özündə əks etdirən bir kriteriyaya çevrilir.  

Dövlətdə və cəmiyyətdə kadrların və mütəxəssislərin 

yetişdirilməsi zəruri aspektləri özündə cəmləşdirir. Dövlət 

idarəçiliyinin ardıcıl axar zərurəti idarəçilik mütəxəssislərinin də 

ardıcıl təminatı zərurətini meydana gətirir.  

Dövlətin tarixi mövcudluğu zərurəti və gələcək mövcudluq 

zərurəti onu deməyə əsas verir ki, dövləti idarə etmək üçün 

lazımi və savadlı, bilikli, bacarıqlı mütəxəssislərə hər zaman 

ehtiyac duyulur. Dövləti idarəetmə aparatlarının təminat 

ardıcıllığlı, kadr təminatının irsiliyi zərurəti onu deməyə əsas 

verir ki, mütəxəssislər ardıcıl qaydada hazırlansın. Kadr təminatı 
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məsələləri öz həllini yüksək hazırlıq mərhələlərinin təminatında 

əks etdirir. Yüksək səviyyəli kadr təminatı dövlətdə kadrla 

təminat ardıcıllığının əsaslarını meydana gətirir. İdarəçiliyin 

iyerarxik pillələrində kadrlar arasında əlaqələr simmetriyası 

meydana gəlmiş olur.  

Dövlətdə dövlətə və özəl sahələrə məxsus olan kadr hazırlığı 

mərkəzləri çoxluq təşkil edir. Ali məktəblərdən tutmuş ictimai-

siyasi institutlara qədər bütün subyektlər bu funksiyanı təmin 

edirlər. Kadr hazırlığı həm təhsil, həm də təcrübə mərhələlərini 

əhatə edir.  

Kadrlar öz hərəkətləri ilə, həyata keçirilən siyasi və inzibati 

fəaliyyətləri və davranış kodeksləri ilə dövlət idarəçiliyinin etik 

əsaslarını özündə ehtiva edirlər. 

Kadr hazırlığı mərhələləri təbii ki, təhsil və təcrübə 

mərhələlərindən ibarət olur. Təhsil sahəsində orta, orta ixtisas və 

ali təhsil müəssisələri önəmli rol oynayır. Təcrübə məsələlərində 

isə siyasətin hazırlanması və həyata keçirilməsi subyektləri 

mühüm fəaliyyət göstərirlər. Siyasətin hazırlanması və icrası 

mərkəzləri kadrların təcrübələrdə qazandıqları potensiallarının 

icrası üçün önəmli mərkəzlər kimi əhəmiyyət kəsb edirlər.  

Biznes sahələri də dövlətin idarəçiliyi üçün mühüm 

sahələrdir. Bu sahələrdə məqsədyönlü idarəçilik mövcuddur. 

Biznesin idarəçiliyi elə iqtisadi və hüquqi aspektləri özündə 

ehtiva edir. Biznes sahələri də qanunvericilik əsasında idarəçilik 

məzmununu özündə əks etdirir. Biznes korporasiyaları geniş 

strukturlara malik olurlar. Bu strukturlar vahid mərkəzlərdən və 

yan mərkəzlərdən idarəçiliyi təşkil edirlər.  

Dövləti idarəetmə aparatları böyük təcrübə mərkəzləridir. 

Bu mərkəzlərdə hazırlanan mütəxəssislər daha da səriştəli 

olurlar və dövlət siyasətindən məlumatlı olurlar və praktiki 

olaraq dövlət siyasətinin icrası ilə məşğul olurlar. Dövlət siyasəti 

ilə məşğul olanlar biznes idarəçiliyindən məlumatlı olurlar və 

dövlətin iqtisadiyyat sahələrində hüquqlarını tənzim etməli 

olurlar. Bu baxımdan da dövlət idarəçiliyi biznesin idarə 
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olunması üçün münasib kadrların yetişdirilməsini həyata 

keçirmək iqtidarında olur.  

 Dövlət idarəetmə aparatlarının başlıca funksiyası dövləti 

lazımi kadrlarla təmin etməklə bərabər, dövlətin inkişafının alt 

bazası olan iqtisadiyyatın da idarəolunması üçün bu sahələri də 

lazımi mütəxəssislərlə təmin etməkdən ibarət olmalıdır. Dövlət 

idarəetmə aparatları həm öz tərkibini, həm də biznes sahələrini 

idarə etməklə məşğul olmalıdırlar.  

Bu gün demək olar ki, dövləti idarəetmə mərkəzlərində 

məmurlar çoxluq təşkil edir. Bu məmurların intellektindən, 

potensialından səmərəli istifadə oluna bilmir. Enerji 

potensialından yarımçıq istifadə olunur. Məmur sayının çoxluğu 

onu deməyə əsas verir ki, bu gün həmin məmurlar biznesə, 

iqtisadiyyatın idarə olunması sahələrinə yönləndirilməlidir. 

İdarəçilikdə kadr təminatı proseslərinin axınları idarəçiliyin 

mühüm əhəmiyyətini və vacibliyini müəyyən edir.  

 

Dövlət aparatında çalışan mütəxəssislərin, iqtisadiyyat 

sahələrinə yönləndirilməsi siyasətinin müsbət tərəfləri nə ola 

bilər: 

 

-kadr potensialının ardıcıl artımının təmin olunması-kadr 

axınları hesabına; 

-iqtisadiyyat sahələri üçün kadr təminatının həyata 

keçirilməsi; 

-kadr potensialının gücləndirilməsi və dövriyyəsinin təşkil 

edilməsi; 

-kadr və mütəxəssis potensialından səmərəli və keyfiyyətli 

şəkildə istifadə olunması; 

-biznesin stimullaşdırılması və dövlətdə sahələr üzrə 

uyğunluq yaradılması; 

-dövləti idarəetmə kadrlarından və mütəxəssislərinin 

fəaliyyəti hesabına biznes və dövlət siyasətinin vəhdətinin təşkil 

olunması; 
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-dövlətin biznesə marağının artması; 

-dövlətin biznes sahələri üzərində diqqət və qayğısının 

gücləndirlməsi; 

-dövlətin iqtisadiyyatın baza sahələrinin tənzimlənməsinə 

diqqətinin gücləndirilməsi; 

-biznesin idarəçiliyində səriştə və təcrübənin 

genişləndirilməsi, iqtisadi idarəçilik ruhunun formalaşdırılması; 

-biznesdə (iqtisadiyyatda) dövlət idarəçiliyinin və hüquqi 

tənzimləmənin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi; 

-biznesə dövlət qayğısının gücləndirilməsi; 

-iqtisadiyyata transfer olunmuş idarəçi şəxslər hesabına 

idarəçilik səriştəsinin gücləndirilməsi;  

-dövlət idarəçiliyində məmur sayının çoxalmasının 

qarşısının alınması; 

-iqtisadiyyat sahəsində idarəçilik təşkilatçılığının artması; 

-idarəçilik ruhunun dövlət ruhu ilə vəhdət təşkil etməsi və s.  

 

Cəmiyyət-sivilizasiya və mədəniyyət məskəni kimi  

 

Çoxlarımıza məlumdur ki, sivilizasiya latın mənşəli sözdür, 

“vətəndaş”, “mülki əhali”, “dövlət”, “icma” kimi başa düşülür. 

Mədəniyyət (“cultura”) sözü isə torpağı əkib-becərmək 

mənasında işlədilib. Sonra isə sözün etimologiyasındakı mənası 

dəyişib və bütün sahələrdə yaradıcılığı, quruculuğu, dəyərlər 

əldə etməni ifadə etməyə başlayıb. Şəhər həyatının, şəhər 

təsərrüfatının qurulmasını ifadə edib. “Mədəniyyət” sözünün 

“cultura” sözünə uyğunluğu ərəb dili ilə bağlıdır. Ərəbcə 

“mədəni” sözü “şəhərli”, “oturaq həyat sürən” deməkdir. 

Məsələn, Səudiyyə Ərəbistanında olan Mədinə şəhəri elə şəhərli 

(köçəri həyatdan şəhərə keçid prosesini özündə ehtiva edən 

yaşayış forması) mənasını bildirir. 

Dövlətin daxilində mövcud olan yaşayış məskənləri tipləri, 

formaları: şəhərlər, qəsəbələr, rayonlar, kəndlər elə özündə 

cəmiyyəti yaradır. Cəmiyyət mədəniyyətin və sivilizasiyanın 
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məskəninə çevrilir. Yaşayış məskənlərinin müxtəlifliyi 

cəmiyyəti təşkil edən vasitələrin, elementlərin müxtəlif 

məzmunundan meydana gəlir.  

Məlumdur ki, insanlar bir məkan olaraq cəmiyyətlərdə 

yaşayırlar. Yaşam tərzi və qaydaları, yasaqları və bunlardan 

meydana gələn qanunlar cəmiyyət əlaqələrinin sistemləşməsinə 

və strukturlaşmasına da səbəb olur. Cəmiyyət daxilən 

sərhədlərdən, toplaşan elementlərin məkanlarından və ara 

məsafələrindən ibarət olan bir kompozisiyadır. Cəmiyyət öz 

daxili rəngarəngliyi ilə təzadlardan və simmetrik məqamlardan, 

harmonik forma və məzmunlardan ibarətdir. Proseslər paralelli 

və kəsişməli, toqquşmalı xarakterlidir. İnsan fərd olaraq 

cəmiyyətdə kollektivin tərkibinə çevrilmək məcburiyyəti və 

zərurəti ilə üzləşir. Burada insanların toplum müstəvisinin aktiv 

tərkibinə çevrilməsi də istək və arzunu ifadə edir. İnsanlar öz 

iradə və düşüncələri ilə cəmiyyətin tərkibinə çevrilirlər. Çünki 

dəyərləri elə bu məkandan əldə edirlər. İnsanlar cəmiyyətlə fərdi 

qaydada harmonik əlaqələrdə olurlar. Bu harmoniya cəmiyyət-

insan vəhdətinin və insanın cəmiyyətdə özünüdərk məqamının 

formalaşmasına səbəb olur. Deməli, cəmiyyət onun bütün 

üzvləri üçün fərdi dəyər verən və tərkibi hissələrdən ibarət olan 

bütöv müstəvidən ibarətdir. Cəmiyyət dərketmə və elementləri, 

hadisə və prosesləri ilə dərkolunma məskənidir.  

Cəmiyyətlər oturaq həyatın və quruculuğun məkanı kimi bir 

ictimai münasibətlər formasıdır. İnsanların təbiətlə sıx 

asılılığının və pərakəndə həyat formasının son qurtaracağının 

nəticəsi olaraq yaranmış münasibətlər formasıdır. Cəmiyyətlərdə 

insanlar fiziki və əqli əməyin sayəsində təbiətə təsir etmək və 

müəyyən formalı əşyalar əldə etmək iqtidarında olurlar. İnsanlar 

bu tip formalı qurumlarda yaşamaqla öz mədəni quruculuğu və 

davranışlarını təsdiq etmiş olurlar. İnsanlar cəmiyyətlərdə 

məlumatlar əldə edə-edə yaşayırlar. Cəmiyyət bu baxımdan 

biliklər, məlumatlar toplusudur. Hansı ki, bu məlumatlar və 

biliklər özləri ilə yaşam qaydalarını əks etdirirlər. Biliklər 
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cəmiyyət axarına təsir edir və yönümü dəyişir, yeniləyir. 

Biliklər, məlumatlar dəyərlərdir və cəmiyyətlərin qorunmasında 

və inkişafında onun üzvlərini bira araya gətirən vasitələrdir. 

Cəmiyyətlər ruhən yenilənməkdə olan münasibətlər və əlaqələr 

məskənidir.  

Cəmiyyətlərin xarakterik xüsusiyyətləri onunla müəyyən 

olunur ki, bu məkanda insanlar öz hərəkətləri ilə toplaşırlar, əldə 

olunan resurslar hesabına məkanı daxilən genişləndirirlər. 

Cəmiyyətlər daxillərində sadəlikləri olan mürəkkəbliklər 

vəhdətindən ibarət olan kompozisiyalardır. Həm də ona görə ki, 

burada onun üzvlərinin, subyektlərinin ruhu komplektləşir, 

kompleks xarakter alır. Cəmiyyətin əsas xüsusiyyətləri həm də 

eklektik (ziddiyyət təşkil edən) elementlərin vəhdətində büruzə 

verir. Cəmiyyətin xüsusiyyəti onun kapitalından və kapitala, 

mülkə olan davranışdan meydana gəlir. İnsanlar arasında 

ünsiyyət, insan baxışları və insanların mülk və kapital üzərində 

qurulan əlaqələri məhz insanların mədəni və sivil əlaqələridir, 

davranışlarıdır.  

Məlumdur ki, insanlar cəmiyyətlərində doğulurlar, nəsil 

artırırlar. Əmək fəaliyyətləri ilə məşğul olurlar. Yaradır və 

qururlar. Cəmiyyət öz daxili mozaikliyi ilə özünü qorumaq və 

irsən ötürmək qabiliyyətinə və potensialına malik olur. 

Yaradıcılıq və quruculuq insanlar arasında olan münasibətlərə və 

əlaqələrə təsir edir. Münasibət və əlaqələrin tərzini müəyyən 

edir. Proseslərin ənənəviliyi və irsiliyi cəmiyyətin yaşam 

dayağını təşkil edir. Cəmiyyətdə bütün proseslər onun bir 

struktur kimi daxilinin zənginləşməsinə xidmətə yönləndirilir.  

Cəmiyyətlərdə toplaşmaq, həyat tərzini qurmaq, mülki 

əhaliyə (yəni, mülk üzərində münasibətlər quran əhaliyə) 

çevrilmək, topluma, icmaya çevrilmək mənasını verir. İnsan 

əməyi onun kapitalını yaradır. İnsanlar cəmiyyətlərdə kompleks 

mülk bütövlükləri yaradırlar, məsələn, evlər tikirlər, mənzillər 

qururlar, küçələr, parklar və digər obyektlər, o cümlədən istehsal 

məkanları yaradırlar. Mülk (kapital, sərmayə) cəmiyyətin bütün 
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üzvlərini hərəkətə gətirir. Hansı ki, bu mülklər də insan 

maraqlarını məcazi mənada deyək ki, öz əllərində cəmləyirlər. 

Sivilizasiya da bu mülk anlamından və onun üzərindəki 

əlaqələrdən yaranır. Mülklər cəmi elə cəmiyyəti və dövləti təşkil 

edir. Fərdin mülkü, cəmiyyətin mülkü, xalqın mülkü, dövlətin 

mülkü-bütün bunların bazasında və əsasında sivilizasiya 

meydana gəlir. Deməli, yaradıcılıq və quruculuq 

mədəniyyətdirsə, onda elə mahiyyət və forma da sivilizasiyadır. 

Çünki sivilizasiya mədəniyyət dəyərlərinin məcmusudur, 

məcmunu ifadə edən proseslərin özüdür. Sivil normalar 

mədəniyyət normalarından yaranır. Mədəniyyət mülkü yaradır, 

mülk mədəniyyətin formalaşmasını təşkil edir. İnsanın bütün 

yaradıcılığı və quruculuğu nəticə etibarilə onun mülküdür. 

Cəmiyyət mülklərdən ibarət olan maddi-mənəvi dəyərdir ki, bu 

da özlüyündə mədəniyyətin əsasıdır. İnsanların davranışları 

mülk üzərində formalaşan qaydalardan ibarətdir.  

Cəmiyyət düşüncələrdə bir fəlsəfi məkandır. Cəmiyyətlərdə 

insanlar şəxsiyyət kimi təsdiq olunurlar. Şəxsiyyət maddi 

varlıqla mədəni varlığın mövcudluğu vəhdətindən meydana 

gəlir. Cəmiyyət dəyər məskənidir. İnsanlar bu dəyər 

müstəvisində toplaşırlar və öz dəyərlərini bölüşürlər. Ümumi 

mənbəyə dəyər ötürürlər və ümumi mənbədən dəyərlər 

qazanırlar. Tərkib kimi bütövə xidmət edirlər və bütövdən də 

faydalanırlar. Cəmiyyətin vahid dəyərlər müstəvisi insanlar üçün 

yeni dəyərlərin yaradılmasında baza rol oynayır. Cəmiyyət dəyər 

mənbəyi rolunda çıxış edir. Bu məkan insan ruhunun qidasıdır. 

Deməli, cəmiyyət ona yenicə üzv olan element (burada yeni 

insanın dünyaya gəlməsi nəzərdə tutulur) üçün qida mənbəyi, 

əxlaq məskəni, ruhu yaradan digər elementlər məskəni rolunu 

ifadə edir.  

Cəmiyyətlər münasibətləri və əlaqələrin şəbəkələşməsini, 

müstəviləşməsini, rəngarəngləşməsini özündə ehtiva edir. 

Cəmiyyət dövlət üçün əsas mənbə rolunu oynayır. Cəmiyyət öz 

dəyərlərini dövlətə verə bilir.  
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Sivilizasiya bir cəmiyyət və dövlət prosesidir. Sivilizasiya 

prosesləri cəmiyyətin baza və üst proseslərini əks etdirir. Bu 

proselər insanları kapital sisteminə bağlayır. Kapital sistemi 

ailənin, cəmiyyətin və dövlətin müstəvisini təşkil edən 

elementləri özündə ehtiva edir. Sivilizasiya prosesləri, 

cəmiyyətin aktiv üzvü kimi bu məkanda iştirak prosesləri 

insanların mədəniləşmə proseslərinə səbəb olur. Mədəniləşmə 

prosesləri özündə həm də sivilizasiya proseslərinin mahiyyətini 

daşıyır. Mədəniləşmə prosesləri davranış normalarının 

təkmilləşməsi, yenilənməsi prosesləridir. Yenilənmə prosesləri 

insan ruhunun yenilənməsinə və yeni maddi dəyərlərin əldə 

edilməsinə bağlıdır.  

 Sivilizasiya prosesləri və sivilləşmə prosesləri vəhdət təşkil 

edir. Qarşılıqlı şərtləndirici əhəmiyyət kəsb edən tərəflər kimi 

çıxış edirlər. Sivilizasiya prosesləri cəmiyyətdə baş verən ümumi 

inkişaf proseslərinin cəmidir. Sivilləşmə prosesəri isə fərdin 

daha çox şəxsiyyətə çevrilməsidir, mədəniləşməsidir. Hansı ki, 

bu proseslər çərçivəsində insanlar arasında davranış və əxlaq 

normaları yaranır. Mədəniləşmə prosesləri elə mülk və kapital 

üzərində yerinə yetirilir. Bu baxıman da hər iki proses vəhdət 

müstəvinin tərkibini təşkil edir.  

İnsanların mülkə olan münasibətləri də formalaşır. 

Sivilləşmə fərdin cəmiyyətin dəyərlərindən istifadə etməsi və 

cəmiyyətə dəyərlər verməsidir. Sivilləşmə prosesləri sayəsində 

özünüdərk genişlənir və insan cəmiyyətin aktiv və assosiativ 

üzvünə çevrilir. İnsan dəyər verməyə başlayır və öz fərdi 

keyfiyyətlərini cəmiyyətdə kollektiv keyfiyyətlərin 

məcmuələşməsinə və sistemli inkişafına yönəldir. Sivilləşmə 

prosesləri sayəsində (buna mədəniləşmə prosesləri də demək 

olar) insan özünü yaxından dərk etməyə başlayır. Bu baxımdan 

cəmiyyət ruhən və daxili məzmunu ilə özünüdərk prosesləri 

üçün mənbə rolunu oynayır. 

 Xalqların mədəniləşməsi və sivilləşməsi də mövcuddur. Bu 

proseslərə etnopsixi proseslər də təsir edir. Proseslərə bir-birini 
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tamamlayan daxili və xarici təsirlər də qoşulur. Bu proseslər cəm 

halda ümumdünya sivilizasiya strukturunu yaradır.  

Xalqların kimliyini təsdiq edən kriteriyalar ölçülər 

mövcuddur. Bu amillər tarix boyu xalqlar tərəfindən qazanılıb. 

Bu kriteriyalar elə mədəniyyət və sivilizasiya (məskənlərin 

yaradılması, qurulması, incəsənət, ədəbiyyat, musiqi sahələri, 

elmi və siyasi sahələr, iqtisadi sahələr və s.) kriteriyalarıdır. 

Xalqların sivilləşməsinə onların yaşayış tərzi və dövlətlərinin, 

cəmiyyətlərinin inkişaf tərzi təsir göstərir. Xarici amillər 

içərisində xalqlar arasında paylaşılan dəyərləri qeyd etmək olar. 

Bu gün dünyada texniki vasitələrin sürətlə paylanması 

ümumdünya sivilizasiyasının vahid məzmununu meydana 

gətirir. 

Xalqların sivilləşmə təkamülü onların mədəniləşmə (qurma, 

yaratma) prosesləri ilə əlaqəli olur. Xalqlar dünya resurslarından 

ardıcıl olaraq mənimsəmə proseslərinə qoşulurlar. Bu 

dəyərlərdən istifadə onların sivilləşməsinə təsir edən xarici 

amillər kimi çıxış edir. Xarici amilləri adaptasiya edərək xalqlar 

öz həyat vərdişlərində dəyişikliklər edə bilirlər. Deməli, dünya 

sivilizasiyası milli sivilizasiya proseslərinə təsir edən bütöv 

rolunu oynayır.  

Ümumiyyətlə, sivilləşmə və mədəniləşmə proseslərndə yaş 

kriteriyası, yaradıcılıq kriteriyaları da əvəzsiz rola malik olur. 

Maariflənmə, məktəbləşmə, sistemləşmə özü elə sivilləşmədə 

iştirak dərəcələrini meydana gətirən amillərdir.  

Sivilləşmə və mədəniləşmə prosesləri cəmiyyət və insan 

ruhunun vəhdətli kombinasiyasını təşkil edir. Sivilləşmə və 

mədəniləşmə cəmiyyət özünüdərkinin identifikasiyasıdır.  

 

Azərbaycan elminin yeni strategiyası və Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyasında islahatların zəruriliyi 

 

Elmin yeni strategiyası –elmin yeni vəzifə, funksiya və 

məqsədləri müəyyən olunmaqla 
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 Elmin yeni strategiyası onun daxilən dəyişən taktiki 

addımlarından və yeni ümumi və konkret, çərçivə sahəli 

konsepsiyalarından meydana gəlir. Elmin yeni strategiyası 

məzmun etibarilə dəyişən mühit tələblərinə cavab verməkdən və 

mühiti yeni axara yönləndirməkdən ibarətdir. Elm özü də yeni 

nəzəri müddəalarla və təcrübi məhsullarla yeni axarı yaradır. 

Elm dəyişən mühitə cavab verir, reaksiya bildirir, özünə bu 

mühiti obyekt edir və digər istiqamətdə yeni mühiti 

formalaşdırmaq funksiyasını həyata keçirir. Dəyişən şəraitlərdən 

digər şəraitlər şaxələnir. Elmin meydana gətirdiyi inkişaf 

dəyərlərindən yeni dəyərlərin yaradılması prosesləri həyata 

keçirilir. Elm dəyişən mühiti özünə cəlb edir və yeni axarlar 

müəyyənləşdiririr. Elm dəyərləri yeni dəyərlər üçün şərtə çevirir. 

Bu nöqteyi-nəzərdən də elmin müddəa tərkibi də dəyişir. Elm 

çalışır ki, dəyişən tələblərə uyğun müddəalar hazırlasın. Dəyişən 

şəraitlərdə yeni mühakimələr və əqli nəticələr meydana gəlir. 

Elmi təsəvvürlər, təxəyyüllər yeni yaradıcılıq mühtinin 

formalaşmasını zəruri edir. Elm nəzəriyyə, təcrübə və 

paradiqmanın vəhdətində özünü dəyişdirir.  

Elm dəyişən mühitin gerçəkliklərini müddəalar şəkilində əks 

etdirir və yeni məzmunlu müstəvi yaradır. Buradan da dəyişən 

normalar vahid panellər daxilində nəzəri olaraq əks olunur. 

Elmin funksiyası dəyişənlik şəraitində meydana gələn vasitələri 

yeni axarlar və yeni istiqamətləri üzrə müəyyən etməkdən və 

yönləndirməkdən ibarət olur. Fikirlər yeni axarlar üzrə 

sistemləşdirilir, qruplaşdırılır. Bu dəyişən şəraitlərdə elmin yükü 

artır və elementləri yen axara yönəldir. Yeni axar da öz 

növbəsində stereotipləri infiltrasiya edir. Elmi biliklər sistemi 

özünü dailən təmizləyən bir mexanizmə çevrilir. Burada elmin 

funksiyası dəyişən elementlər axarını sistemləşdirməkdən, 

elementlər arasında yeni əlaqələr yaratmaqdan və sistemi, eləcə 

də prosesləri strukturlaşdırmaqdan ibarət olur. Yeniləşən 

mühitdə paradiqmalar (modellər, nümunələr) da dəyişir. Yeni 

keyfiyyət standartları müəyyən olunur, davranış və normalar da 



82 

 

dəyişikliyə uğrayır. Yeni keyfiyyət standartları elementləri yeni 

tələbləri ödəyəcək əsasda qruplaşdırır, əlaqələndirir. Dəyişiklik 

başlıca olaraq baza elementlər saxlanılmaqla və ya da qismən 

dəyişikliyə uğramaqla müşahidə olunur. Dəyişiklik fəlsəfəsi də 

elementlərin yeni forma və məzmun alması halları ilə formalaşır.  

Elmin xidmət amalları daima mövcud və gələcək 

strategiyanı özündə cəmləşdirir. Elm gələcək hədəfləri nəzəri 

olaraq müəyyən edir və bütün strateji və taktiki addımları bu 

hədəflərə yönəldir. Xidmətini dəyişir. Qazancların hesablanması 

və elmi nailiyyətlərin bu istiqamətə yönləndirilməsi başlıca 

hədəflər içərisində yer alır. Elmin istəkləri onun vəzifə və 

funksiyalarında, məqsədlərində aydınlaşır. Elmin bütün 

xidmətlərinin mahiyyətində pozitivlik, faydalılıq prinsipləri əsas 

götürülür. Keyfiyyət, kəmiyyət və təminat fəlsəfi kriteriyaları 

elmin bazasını təşkil edir. Elm həm mövcud bazadan çıxış 

edərək, carı xidmətlərlə gələcək strategiyanı müəyyən edir, həm 

də bügünkü mövcud potensialdan xaric olaraq gələcək hədəflər 

müəyyənləşdirir. Və mövcud potensialı bu hədəflərə yönəldir. 

Elm cəmiyyətin, dövlətin inkişaf axarını qabaqlayır, önləyir. 

Elmin futurist funksiyası və məqsədləri onun preventiv və 

lokomotiv-dinamik funksiyası ilə tamamlanır. Elm proseslərlə 

ahəngləşir, harmonik vəziyyət alır.  

Elmin strategiyası özündə baza elmi müəddəaları ehtiva 

edən elmi proqramlar, elmi planlar, elmi konsepsiyalardan, 

fəaliyyət planlarından ibarətdir. Bu strategiyada elmin mövcud 

və gələcək məqsədləri, vəzifə və funksiyaları, məsuliyyət və 

öhdəliyi nəzərdə tutulur. Elmin strategiyası baza inkişaf xəttini 

əsas götürməklə, əhatələndirici və konseptual məzmunlu olur. 

Elmin strategiyasında həm əhatələndirici, həm də dərinləşdirici 

məzmun mövcud olur. Bu baxımdan strategiya çərçivə və 

universal məzmun kəsb etməyə başlayır.  

Elmin funksiyası çoxtərəflidir. Onun əhatə etdityi və tətbiq 

olunduğu sahələr çoxşaxəlidir. Elm bir tərəfdən təhsilə xidmət 

edir. Təhsil üçün biliklər müəyyən edir. Təhsil fənlərini və 



83 

 

predmetlərini yaradır. Elm müşahidələr və tədqiqatlar, təcrübələr 

sayəsində üzərə çıxarılan kəşflərlə, ixtiralarla əldə olunan 

məlumatları sistemləşdirir, bilikləşdirir. Elm sahələr üzrə 

məlumatları təsnif edir və bundan da sahələr üzrə elm yaranır və 

inkişaf edir. Elmin ardıcıllığından, davamlılığından məhz yeni 

elmlər meydana gəlir. Həm də elmin özünün yeni müddəalarla 

zənginləşməsi prosesləri yaşanır. Digər tərəfdən, elm bütün 

istehsalat, xidmət sahələri üzrə yeniləşdirici, təkmilləşdirici 

nəzəriyyələri meydana gətirir. Elmdə generatorluq (yaradıcılıq), 

moderatorluq (tənqidçilik) və animatorluq (məsləhətçilik) 

vəhdətdə funksional əsasları təşkil edir. Elmin məzmununda 

ekspressivlik də önəmli xətti təşkil edir. Elmin məqsədləri və 

məsuliyyəti cəmiyyətin, dövlətin və bəşəriyyətin dəyərlərlə 

təmin edilməsində və rəvan əsaslarla inkişaf proseslərnin 

yönləndirilməsində iştirak etməkdən ibarətdir.  

Elmin funksiyaları həm horizontaldır, yəni bütün yayılmış 

sahələri əhatə edir, həm də vertikaldır, ayrı-ayrı sahələri özündə 

cəmləşdirir. Sahələri dərinə doğru yeniləşdirir. Elmin funksiyaları 

universal və məxsusi olur. Elmin universal funksiyası birləşdirici 

əhatələndirici və koordinativ xarakterlidir. 

Elmin mexanizmisi bir tərəfdən ardıcıl öyrənilmə, öyrədilmə 

proseslərindən, digər tərəfdən isə elmi kapitalın davamlılığını 

təmin etməkdən ibarətdir. Mexanizmə koordinasiya funksiyasının 

təmin olunması prosesləri də aid olur. Elmin təşkilatçılıq 

funksiyası, həmçinin elmi sahələrin təşkili funksiyaları da 

mexanizmə aid olur.  

Elmin vəzifə və funksiyaları onun məqsədlərini əks etdirir.  

Elmin vəzifə və funksiyalarına aid etmək olar: 

Baza funksiyalar –bu funksiyalar ümumi strategiyanın 

təşkil olunmasını əsas məqsəd kimi qarşıya qoyur.  

-təhsil sistemi üçün mütəmadi olaraq biliklərin verilməsi və 

təhsildən yeni bazaların əldə olunması. Buna stimullaşdırcı 

funksiya da demək olar; 
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-bütün istehsalat sahələrində yenilikçi, təzələyici vəzifəsinin 

yerinə yetirməsi; 

-həyatın yeni axarlarının müəyyən edilməsi. Burada elmin 

cəmiyyətə, dövlətə, xalqa və bəşəriyyətə xidmət etməsinin 

əsasları nəzərdə tutulur. Elm cəmiyyətin, dövlətin, bəşəriyyətin 

daxili məzmununa xidmət edir. Elm insanlığın daxili 

məzmununa xidmətləri əsas hədəf və məqsəd kimi qarşısına 

qoyur. Buna elmin humanitar və ictimai funksiyası da demək 

olar.  

Baza funksiyalardan irəli gələrək (baza funksiyalara “Elmin 

strategiyası” kimi da baxmaq olar) taktiki funksiyalar mövcud 

olur. Elmin strateji funksiyası horizontal genişlənməni və 

universal mahiyyəti özündə əks etdirirsə, onun taktiki 

funksiyaları həm ətrafa genişlənməni özündə əks etdririr, həm də 

daha çox vertikallığı nəzərdə tutur. Elmin tədrisə xidmət 

funksiyası dövlətin cəmiyyəti maarifləndirmə funksiyası ilə 

həmahənglik təşkil edir. Dövlət elmi nailiyyətlərdən istifadə 

etməklə maarifləndirmə sistemini meydana gətirir.  

Taktiki funksiyalara aid ola bilər: 

-təşkilati funksiya-yeni ruha uyğun təşkilati funksiyanın 

yerinə yetirilməsi; 

-yeni kəşflərə və ixtiralara əl atılması-məxsusi sahələr üzrə; 

-elmin sahələrinin genişləndirilməsi və yeni elmin meydana 

gəlməsi. 

 

Azərbaycan elminin yeni strategiyasına və taktikasına 

aid ola bilər: 

 

-dəyişən və qloballaşan dünyada yerli elmi səviyyəni 

dünyanın aparıcı elmi mərkəzləri ilə uyğunlaşdırmaq; 

-başqa ölkələrdən olan elmi-texniki asılılığı azaltmaq; 

-avtoxton elmi bazanı da gücləndirmək;  

-elmi innovativ mahiyyətli etmək; 
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-elmi potensialı artırmaq üçün texniki elmi sahələri prioritet 
hesab etmək; 

-təbiət elmlərinin yükünü artırmaq; 
-elmi subyektlərin fəaliyyətini, ünsürləri daha çox təbiət 

elmlərinə yönləndirmək; 
-ayrı-ayrı elm sahələri üzrə texnoparklar yaratmaq; 
-texnoparkların regionlar üzrə tarazlı strategiyasını müəyyən 

etmək; 
-elmin bazasında maliyyəni təkanverici faktor hesab etmək; 
-yeni səmərələşdirici təkliflər və ixtiralar üçün 

laboratoriyalar təşkil etmək; 
-insanların şüurunda texniki-mədəni inqilablar düşüncələrini 

oyatmaq; 
-orta təhsildə təbiət elmlərinə üstünlük vermək və təsnifat 

zamanı təbiət elmlərini prioritet kimi müəyyən etmək; 
-insan potensialının ictimai və humanitar elmlərdə, 

poeziyada və digər bu kimi sahələrdə istifadəsini azaltmaq, yükü 
təbiət elmlərinə transfer etmək; 

 
Təşkilati baxımdan,  
 
-Analogiya prinsipini tətbiq etmək; 
-təbiət elmləri üzrə ixtisas alan tələbələrə dövlət təqaüdlərini 

artırmaq; 
-özəl iqtisadiyyat subyektləri ilə texniki elmlərin qarşılıqlı 

əlaqəsini təmin etmək; 
-mühəndis hörmətini cəmiyyətdə yüksəltmək və insanları 

belə sahələrə təşviq etmək; 
-istedadlı alimləri “seçilən, fərqlənən” statuslu etmək; 
-alimi sosial-məişət problemləri ilə çaşqınlıq vəziyyətində 

qoymamamaq və s.  
 
AMEA-da islahatların zəruriliyi 
 

Azərbaycan elminin əsas problemi onun axsamasındadır. 

Elmin üzərində inzibati bir yük mövcuddur. Bu yük elmi 
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potensialın artmasının və ondan dəyər kimi istifadəsinin 

qarşısını alır. Bu gün elmi təşkilatlar inzibati ruhdan xilas 

olmalıdır. İnzibati təbəqə elmi potensiala zərbə vurur.  
Azərbaycan elminin yeni inkişaf strategiyasından irəli 

gələrək Milli Elmlər Akademiyasında iş keyfiyyətlərini, elmi 
keyfiyyətləri artırmaq zəruridir. Bu qurumda təkanverici 
addımlar atılmalıdır. Elmər Akademiyası Azərbaycan elminin 
inkişafına məsuliyyətli tərəf kimi prioritet bir təşkilat olmalıdır.  

 
İlk növbədə hansı addımlar atılmalıdır: 
 
İş keyfiyyətlərini yüksəltmək naminə zamandan dəyərli 

istifadə və elmi bilik daşıyıcılarından səmərli istifadə əsas 
götürülməlidir. Elmi potensialın zaman axarı ilə istifadəsi 
dövlətin və cəmiyyətin inkişafının təməl xəttidir. Alim 
heyətinin maddi maraqlarının təminatı və onlara qarşı 
qoyulan müvafiq tələblər bir-birini tamamlamaldır; 

-işçilərlə (elmi əməkdaşlarla, alim heyəti ilə) rəhbəlik 
arasında əmək müqaviləsi vaxtamuzd əvəzinə işəmüzd əsaslarla 
müəyyən olunmalıdır. Bu addım atılarsa, elmin keyfiyyəti artar, 
alim və tədqiqatçılarda işə həvəs yaranar. Əmək haqqı yazılan 
əsərlərin müqabilində müəyyən olunar; 

-layihələrdə iştirak əsaslarının hər iki tərəfə xeyir verəcək 
əsaslarla formalaşdırılıması zəruridir; 

-AMEA-da vahid “təklif, təşəbbüs və yeni ideya” 
mərkəzlərinin yaradılması və bu təkliflərin, ideyaların çap 
olunması məqsədəuyğundur; 

-AMEA-da tərcümə mərkzələrinin yaradılması və müəllifin 
əsərlərinin tərcümə olunması üçün müəlliflə açıq münasibətlərin 
yaradılması, əlaqələrin qurulması labüddür; 

-AMEA-nın təsərrüfat fəaliyyətinin genişləndiirlməsi və bu 
qurumun müstəqil biznes sahələrinin yaradılması zəruridir. 
AMEA-nın müstəqil biznes şəbəkələrinin olması bu qurumun 
maliyyə imkanlarını artırar və muxtar təsərrüfat yaranar; 
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-AMEA-nın elm tutumlu transmilli korporasiyaya 
çevrilməsi labüddür. Bu addım Azərbaycan elmini dünya elminə 
sürətlə inteqrasiya edə bilər; 

-AMEA-nı dünya üçün alim-mütəxəssis buraxan mərkəzə 
çevirmək lazımdır. Bu zaman quruma xaricdən də təkliflərin 
axını güclənə bilər;  

-Azərbaycanın dövlət büdcəsində xüsusi elm hissəsinin 

olması daha yaxşı olar. Ölkəyə elmin gətirdiyi faydalar (gəlirlər) 

və elmin xərcləri ayrıca verilsə daha yaxşı olar; 

-AMEA-da əsər müsabiqələrinin keçirilməsi və qaliblərin 

mükafatlandırılması zəruridir; 

-AMEA-nın inzibati işçilərinin sayının azaldılması elmin 

inkişafına təkan verə bilər və bu qurum inzibati mənadan elmi 

mənaya transfer edər. İnzibati xərclər azalar. Alimi inzibati 

işlərdən elmi işlərə yönəldər.  

 

Dövlət və din 

 

Dövlət və din ayrı-ayrı məfhumlardır. Hər anlayışın öz 

əlaməti var. İnancla biz insanlar qəbul edirik ki, təbii yaranışımız 

var və bu da Allahdandır. Allahın bəxş etdiyi təbiətdəndir. 

Məlumdur ki, dövlət mifik inanclardan sonra meydana gəlib. 

Əvvəllər insanlar təbiətə çox bağlı olublar və təbiət hadisələri 

qarşısında öz düşüncələri ilə aciz olublar. O da məlumdur ki, 

şüurlarda təbiət hadisələrinin Allahları, Tanrılar, yer üzündəki 

canlıların ilahiləşdirilməsi mövcud olub. Teologiya elmindən və 

tarixdən məlumdur ki, təkallahlılığın mənbəyi qədim Misirə 

gedib çıxır. Təkallahlılıq inancı ortaya çıxanda artıq dövlət 

quruluşu olub. Belə ki, tarixçilər qeyd edirlər ki, təkallahlılıq 

(burada tək Günəş Allahı olan “Aton”nun qəbulu) inancı Misirin 

qədim dövrünə aid XVIII sülaləsinin IX fironu olan IV 

Amenhotepin, IV Amenofisin (e.ə.1375-1336) adı ilə bağlıdır. 

O, öz adını Exnaton (“Günəşə sərfəli”) qoymuşdur. Dini 

inanclara görə Yusif peygəmbər və Musa peygəmbər Qədim 
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Misirdə səmavi dinin, təkallahlılığın yayılmasında böyük işlər 

görmüşlər. Səmavi dinlərdə monoteizmə, yəni təkallahlığa 

(Yehovaya) inam İbrahimxəlil peygəmbərin adı ilə bağlanılır.  

Dövlət özü, dövlətin rəhbəri tarixən dini inanclara 

qarışmışdır. Lakin müasir dövrdə sivil ölkələrdə, dünyəvi 

ölkələrdə artıq dini hakimiyyət dünyəvi hakimiyyətdən ayrı 

düşünülür. Dünyəvi hakimiyyət dini hakimiyyəti dövlət 

hakimiyyətindən bir qədər kənarda qəbul edir. Dini hakimiyyət 

kilsə rəhbərləri, Müqəddəs Ocaq xadimləri adlanır. Düzdür, 

Roma katolik kilsəsinin hakimiyyəti Vatikan dövlətinin 

fəaliyyəti ilə təsdiqlənir. Bir qədər siyasi fəaliyyəti özündə 

saxlayır. Eləcə də Səudiyyə Ərəbistan Krallığı dini dövlətdir və 

konstitusiya Qurani kərimdən və peygəmbər sünnələrindən 

ibarətdir. 1992-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının (dövlət 

quruluşu teokratik monarxiyadır) Nizamı (Əsasnaməsi) qəbul 

edilibir. Səudiyyə Ərəbistanı Kralının titulu İki Müqəddəs 

Ocağın Xadimi adlanır. İranın dövlət rəhbəri ali dini lider olan 

ruhani şəxsdir. Bu ölkədə dövlət hakimiyyəti dini hakimiyyətə 

tabedir. Demək olar ki, idarəçilikdə əsasən dindarların hakim 

olduğu dualizm var.  

Dövlət-din münasibətləri baxımından dünya dövlətlərini iki 

qrupa ayırmaq olar: din əsasında öz qanunvericiliklərini 

formalaşdıran dövlətlər-bunlara aid etmək olar: Səudiyyə 

Ərəbistanı; İran (1979-cu ilin noyabr ayında qəbul olunmuş 

konstitusiya Qurani Kərimə əsaslanır, şəriət qanunlarını əks 

etdirir); Qətər (dövlətin daimi konstitusiyası 2004-cü ildə qəbul 

olunub. İslam dövlətin əsas dinidir, şəriət qanunvericiliyin əsas 

mənbəyidir); Küveyt (1962-ci ildə qəbul olunmuş konstitusiyaya 

əsasən, islam dini və şəriət qanunvericiliyin əsasıdır); İraq 

(2005-ci ildə qəbul edilmiş konstitusiyaya əsasən 

qanunvericiliyin əsasını islam dini təşkil edir. Federativ-

parlamentli quruluşlu demokratik respublikadır); Pakistan(1973-

cü ildə qəbul olunmuş konstitusiyaya əsasən, Ali hakimiyyət 

Allaha məxsusdur, insanlar Quranı Kərim və sünnə əsasında 
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həyatlarını təşkil edirlər); Yəmən (1990-cı ildə qəbul olunan 

konstitusiyaya əsasən, hüqüqun əsasını şəriət qanunları təşkil 

edir) və s. Adları sadalanan dövlətlərin konstitusiyalarında 

göstərilir ki, dövlətin rəsmi dini islam dinidir. 2014-cü ildə qəbul 

edilən Misir konstitusiyasında da qeyd olunur ki, İslam şəriətinin 

prinsipləri qanunvericiliyin əsaslarını təşkil edir. Danimarka 

Krallığının Kosntitusiyasına əsasən, Yevangel Lüteran kilsəsi 

dövlətin əsas kilsəsidir.  

İkinci qrup dövlətlərə isə dünyəvi dövlətlər aid olur. Belə 

dövlətlərdə din əsas hakimiyyət ideologiyası kimi qəbul olunmur 

və qanunvericiliyin bazasını dünyəvi prinsiplər, sivil hüquqlar 

təşkil edir. Lakin dövlət dinin himayədarı kimi çıxış edir. 

Məsələn, Azərbaycan Konstitusiyasında yazılır ki, Azərbaycan 

demokratik, hüquqi, dünyəvi və unitar respublikadır. Digər bir 

maddədə (Dövlət-din münasibətləri) yazılır ki, Azərbaycan 

Respublikasında din dövlətdən ayrıdır . Bütün dini etiqadlar 

qanun qarşısında bərabərdir. İtaliya konstitusiyasında ( “Əsas 

prinsiplər” hissəsi, maddə-7) qeyd olunur ki, dövlət və katolik 

kilsəsi özlərinə məxsus olan sahələrdə suveren və müstəqildirlər. 

1958-ci il tarixli Fransa konstitusiyasının birinci maddəsinə 

əsasən, Fransa bölünməz, dünyəvi, sosial, demokratik 

respublikadır. Dinindən, dilindən, iqrindən asılı olmayaraq bütün 

insanlar qanun qarşısında bərabərdirlər. Dünyəvi dövlətlərin sayı 

çoxluq təşkil edir.  

Dünyəvi dövlətlərdə dini proseslərin tənzimlənməsi 

məqsədilə dini qurumlarla əlaqəli dövlət təşkilatları fəaliyyət 

göstərir. Məsələn, Azərbaycanda bu kimi qurum mövcuddur. 

Türkiyədə Dəyanət İşləri Başqanlığı (Dəyanət Vəqfi) fəaliyyət 

göstərir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi isə özünün əmlakları 

(burada məscidlər və digər zəyarətgahlar nəzərdə tutulur) olan 

müstəqil dini qurumdur. Lakin bu idarənin fəaliyyəti dövlət 

qanunvericiliyinə zidd ola bilməz.  

Azərbaycanda dini etiqad azadlığı haqqında qanun var. Bu 

qanunla dini inancların, dini ibadətlərin sərbəst yerinə 
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yetirilməsinə şərait yaradılır. İnsanların dini inanc azadlıqları 

hüquqla müəyyən olunur.  

Din vicdandır. Ulu Yaradanla bəndəsi arasında vasitədir. Bu 

baxımdan da həyatda yaşamaq qaydalarıdır. Həyat əxlaqı və 

həyat gözəlliyidir. Həyatın mənası dində əks olunur. 

Dinin insanlar üçün öz vəzifəsi var: bu, əsasən insanları 

yaxşı əməllərə, saf həyata, saf əxlaqa, zahidliyə, aqilliyə, ədalətli 

davranışa, humanistliyə, güzəştlərə, bağışlamağa, sülhə, əmin-

amanlığa, qardaşlığa və bütün müsbət amallara səsləməkdən 

ibarətdir. Din Uca Tanrıdan insanlara hədiyyə olunan dəyər 

olduğundan bütün mənəvi dəyərlər bu vasitədə aşılanır. Dinin 

vəzifəsi insanların ruhən təmizliyinə xidmət etməkdən ibarərtdir. 

Din insanları cəhalət quyusundan çıxarmaq üçün onlara 

göndərilən həyat qaydlarıdır. Allah öz bəndəsinə onun (bəndənin 

özünün) tərəfindən din yolu ilə qiymət verməyi öyrədir. Yəni, 

din insanın insane qiymət verməsi üçündür.  

Dini inanc şəxsin Allahı ilə öz arasında olan bağlantıdır. 

Dini ibadətlər də Allah tərəfindən buyurulmaqla insanların 

özlərinə yönəlir. Dini inanc,- vicdan müstəqilliyi, vicdan 

azadlığı olmaqla, fərdidir. Hər kəsin özünə aiddir. Bir şəxs öz 

inancını başqa şəxsə məcburən qəbul etdirə bilməz. Onda o şəxs 

Allah hesab olunmuş olar ki, o da günahdır. Bir şəxs dinlə başqa 

şəxs üzərində hakim kəsilə bilməz.  

Dövlət isə öz siyasəti ilə insanların vicdanlarına müdaxilə 

etmir. Öz fəaliyyətini insanların inanc yolunda ibadət təminatına 

yönəldir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, dövlət siyasəti 

pozitiv olmaqla yanaşı, həm də çirkablarla, riyakarlıqlarla dolu 

olan, yalanlarla müşahidə olunan bir oyun səhnəsidir. Siyasət 

səhnəsi qarışıq maraqlar çəlləyidir. Dini bu baxımdan bir saf 

ideya mənbəyi olaraq hakimiyyətdən uzaqda saxlamaq lazımdır. 

Din insan vicdanı olaraq, insan mənəviyyatının tərkibi olaraq 

hakimiyyətdən daha alidir, fövqdür. Bu baxımdan dini inancları 

hakimiyyət oyunlarına, maraqlara qurban vermək olmaz. 
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Din, vicdan saf olaraq qalmalı və hakimiyyətin baza ideoloji 

vasitəsinə çevrilməməlidir. Dini hakimiyyət dini ucuzlaşdırır. 

Onun ali dəyərini aşağı endirir. Dinin həqiqiliiyini şübhələrə 

çevirir. Fanatizm və dini savadsızlıq cəmiyyəti, dövləti 

uçurumlara sürükləyir. Buna görə də dünyəvi dövlət olmalıdır və 

insanlar dövlətlərinə və cəmiyyətlərinə, özlərinə vicdanla xidmət 

etməlidirlər. İnsanlar ədalət kriteriyasını bütün hallarda əllərində 

rəhbər tutmalıdırlar.  

Dini dəyərləri qorumaq üçün, bu nadir incini alidə saxlamaq 

məqsədilə, ondan aşağıda qərarlaşan hakimiyyətdən uzaqda 

tutmaq lazımdır. Dini dövlət uçurum deməkdir! Ulu Yaradanın 

insana göndərdiyi kəlamlar siyasətdə dəyərini itirə bilməz! Buna 

yol vermək olmaz! 

 

Dövlət insanların dini etiqadları (dini inancları) yolunda 

hansı funksiyanı yerinə yetirməlidir: 

  

-İlk növbədə qeyd edək ki, dövlət insanların dini 

inanclarına qarışmır. Qadağan olunmayan dinləri inanc dəyəri 

kimi seçmək sərbəstdir.; 

-müasir qloballaşma və müstəqilləşmə cərəyanlarının 

genişlənməsi onu tələb edir ki, dinə inanc, dini etiqad tam azad, 

müstəqil və sərbəst olmalıdır. Hər bir şəxs öz dinini sərbəst 

seçməlidir. Cəmiyyətdə, ailədə dinə inanc üçün sərbəst mühit 

olmalıdır. Dini ibadətlər sərbəst şəkildə, kənardan müdaxilə 

olmadan, şəxsin inancına uyğun həyata keçməlidir. Dini ayinlər 

inanclara və dini qaydalara uyğun həyata keçməlidir. Dini sitayiş 

məbədlərinə ziyarət müstəqil seçimlə həyata keçməlidir. 

Ümumiyyətlə, dini inanclar mötədil (orta, mülayim) olmalıdır. 

Heç kəsin dini inancı ona cəmiyyətdə və dövlətdə, ailədə əlavə 

hüquqi imtiyaz verə bilməz. Dövlət insanların bu kimi inanc 

hüquqlarını tanıyır və qəbul edir; 

-dövlət dini ibadətlər zamanı təşkilatçı funksiyanı, 

müşahidə-nəzarət funksiyasını yerinə yetirməlidir. Dövlət dini 
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radikal qrupların fəaliyyətini qanunla qadağan etməlidir. Radikal 

dini qrupların pozucu fəaliyyətinin qabağı dövlət tərəfindən 

alınmalıdır və dini qarşıdurmalara yol verilməməlidir. Radikal 

dini qrupların özləri tərəfindən özlərinə şamil etdikləri dini 

imtiyazlar və immunitetlər və bundan istifadə halları dövlət 

tərəfindən qadağan olunmalıdır. Dövlət cəmiyyətdə “inanc 

sabitləşdirici” rolunu oynamalıdır;  

-din siyasi hakimiyyətdən kənarda müstəqil olmalıdır. 

Çünki, bu, dini məzhəblərin, dini təriqətlərin, dini cərəyanların 

hakimiyyətə gəlişinin qarşısını alar. O da məlumdur ki, dini 

təriqətlər, cərəyanlar, məzhəblər arasında radikal inanc 

uçurumları mövcuddur. Hakimiyyət uğrunda savaşlar 

cəmiyyətin dağılmasına səbəb ola bilər. Dini heysiyyat (dini 

ləyaqət, dini vüqar, dini şərəf) insan əməllərinə və davranışlarına 

təsir göstərə bilir; 

-dövlət insanların dini inanclarını (ibadət zamanı) təmin 

etmək üçün ibadətgahların (məscidlərin, sinaqoqların, kilsələrin, 

başqa dini konfessiyaların məbədgahlarının, ocaq və pirlərin, 

digər ziyarətgahların ziyarət olunması zamanı) təşkilində 

yardımçı olur, dəstək göstərir. Dövlət imkanları çərçivəsində 

şərait yaradır; 

-dövlət dini relikviyemlərin (dini inanc nümunələrinin) 

qorunması üçün dəstək göstərir; 

-dövlət dini ayinlərin yerinə yetirilməsi, sitayişlərin edilməsi 

üçün təşkilatı funksiyanı yerinə yetirir. Rahat gediş-gəliş üçün 

infrastruktur vasitələrini gücləndirir; 

-dölət dini bayramların, dini matəmlərin keçirilməsi, 

həmçinin dini ayinlərin yerinə yetirilməsi zamanı icimai-asayişin 

qorunmasını təmin edir; 

-dövlət dini radikalizmin bir ideoloji xətt kimi cəmiyyət 

üzərində nüfuzunun qarşısını alır və dindən alət kimi istifadəni 

qadağan edir; 

-dövlət dini təhsilin verilməsi və maariflənmə üçün şərait 

yaradır və s.  



93 

 

Ulu Tanrı dəyəri, qiyməti insanlar tərəfindən tam verilə 

bilməyən sonsuz Varlıqdır. Sonsuz dəyərdir, dəyərlərin Alisidir. 

İnsan yalnız Onun dəyərlərindən müəyyən qədər istifadə edə 

bilir. Din də ALLAH kimi sonsuz dəyərlidir. İnsanlar dindən bir 

az yararlana bilirlər. 

İnsan ALLAHA, Dinə tam qiymət verə bilməz. Lakin ha-

kimiyyətə, hakimiyyətdəkilərin fəaliyyətinə qiymət vermək 

mümkündür. Çünki hakimiyyət insana məxsusdur. İnsan yara-

dandır. Hakimiyyətlərdə ədalətli və ədalətsiz, vicdanlı və zəif 

vicdanlı insanlar toplaşar. Hakimiyyətinin dəyərini vermək 

mümkündür. 

Heç kəs, bir qrup şəxs o Uca Dəyəri gətirib hakimiyyət 

səviyyəsinə endirə bilməz. Kiminsə Ali dəyərlə hakimiyyət 

dəyərini eyniləşdirmək haqqı yoxdur. Ali, sonsuz dəyəri şəxsi 

maraqlar üçün istifadə etmək günahdır. 

Unutmaq olmaz! -İnsan insana hakim olur. Dövlət insana 

hakim olur. Onu idarə edir. Allah insana hakim olmur. Din insa-

na, insan da dinə hakim olmur! 

Hər bir subyektiv inanc başqa şəxs üçün kriteriya və tələb 

ola bilməz!  

Gəlin, dinimizi siyasi alətə çevirməyək! 

 

Dövlət və adət-ənənə 

 

Adət-ənənə tarixən xalqın formalaşdırdığı mədəniyyətdir. 

Çünki vərdişlərdir, rituallardır, bu baxımdan da yaradıcılığın və 

quruculuğun tərkib hissələridir. Adət-ənənə xalqın daxili 

aləminin ifadəsidir. Daxili mənanın əks olunması və əməllərdə, 

əlaqələrdə, münasibətlərdə obrazlanmasıdır. Hər bir xalqın tarixi 

identifikasiyası (kimliyi, tanıtımı) onun mədəniyyəti ilə də 

müəyyən olunur. Xalq məskəndə, yəni məkanda öz quruculuğu 

və yaradıcılığı ilə tanınır. Mədəniyyət xalqın statusunu, imicini 

müəyyən edən kriteriyaları özündə ehtiva edir. Mədəniyyət xalqı 

sivil və dini aspektdə sübut edən əsas dəyərlər kompleksidir.  
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Mədəniyyət və onun tərkibi olan adət-ənənə xalqın tarixən 

formalaşmış daxili aləmini, etnoxislətini, yəni, etnik-milli 

xarakterini müəyyən edir. Xalqın məziyyətləri və onun etno 

fəziləti məhz adət-ənənələrdə özünü göstərir. Adət-ənənə 

yaşayış tərzini, üslubunu əks etdirir. Adət-ənənə xalqın özünə, 

öz ruhuna və təbiətə, kainata necə bağlılığını sübuta yetirir. 

Adət-ənənə təbiət elementlərindən xalqın necə istifadə etməsini 

göstərir, efirləşdirir, səhnələşdirir. Təbiətə bağlılıq ruhu, təbiətin 

insan xislətində obrazlanması məhz adət-ənənələrdə özünü 

göstərir.  

Adət-ənənələrdə həm də inanclar, dini etiqad və dini 

ayinlərin yerinə yetirilməsi əks olunur. Adət-ənənə 

bayramlardan, qonaqlıqlardan, ailə-nikah münasibətlərinin 

formalaşması adətlərindən və matəmlərdən, yas 

mərasimlərindən ibarət olan rituallar, əməllər məcmusudur. 

Adət-ənənə xalqın etnososial və mədəni münasibətlərini və 

əlaqələri əks etirir. Bayramlar və yas adətləri zamanı xalqın 

birliyi meydana gəlir. Adətlər və ənənələr sevinc və kədər 

hissinin məcmusunda vəhdətlik yaradır. Rituallar zamanı xalqın 

hərəkətləri, əməllər oxşar xüsusiyyət kəsb edir, eyni və uyğun 

məzmun alır. Hər bir etnik və milli fərd adətlər üzrə meydana 

gələn qaydalarla öz xarakterini yaradır.  

Adət-ənənələrin tərkibi genişdir və buraya mətbəx adətləri 

də daxildir. Mətbəx elementləri də adətlərin və ənənənin 

tərkibini təşkil edir. Bu baxımdan yeməklərin hazırlanması və 

süfrə mədəniyyəti, süfrədə davranışlar adətlərin zəngin olmasını 

göstərir. Adət-ənələrdə danışıq və fikir ifadələri də mühüm rol 

oynayır.  

Adət-ənənələr mədəniyyətin tərkibi olaraq xalqın identifik 

elementlərini bir-birinə bağlayır. Cəmiyyətin bütövləşməsində 

mühüm rol oynayır. Xalqın sevinc ruhunu oyadır. Xalqın əzm 

ruhunu meydana gətirir. Adət-ənənələr cəmiyyətin mübariz 

əzmini, qətiyyətini formalaşdırır. Xalqın sevinc və kədərini 
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bütövləşdirir, vəhdətləşdirir. Həmrəyləşməyə səbəb olur. Bu 

zaman potensial toplaşır və güc artır.  

Adət-ənənələr cəmiyyətin sosial-mədəni hadisə 

elementlərini meydana gətirir. Mədəniyyətin tərkibi olan adət-

ənənələr həm əyani olaraq hadisələrin gerçəkləşdirilməsi 

fonunda meydana gəlir, həm də bədii əsərlərdə, teatr 

tamaşalarında, digər səhnə nümunələrində, filmlərdə və təsviri 

sənət nümunələrində canlandırılır.  

Adət-ənənə cəmiyyətin daxili zənginliklərini əks etdirən 

hadisələr toplusuna, həm də dəyərlər toplusuna çevrilir.  

 

Aşağıdakı kimi ümumiləşdirilmələr aparmaq olar:  

 

-adət-ənənə xalqın kimliyini əks etdirən dəyərlər 

məcmusudur; 

-adət-ənənə xalqın tarixi, coğrafi, təbii identifikasiyasıdır; 

-adət-ənənə xalqın totemçiliyidir və dini inanc kriteriyasıdır;  

-adət-ənənə xalqın zehni və fiziki əməyinin məhsuludur; 

-adət-ənənə xalqın milli məfkurəsinin reallaşması 

fenomenidir; 

-adət-ənənə xalqın incəsənət dəyəridir, mədəniyyət 

nümunələri cəmidir; 

-adət-ənənə xalqın milli və etnik davarnış xüsusiyyətləridir; 

-adət-ənənə xalqın fizioloji təcəssümüdür; 

-adət-ənənə xalqın mədəniyyət tanıtımıdır və xalqın digər 

xalqlarla əlaqələr və ünsiyyət vasitəsidir; 

-adət-ənənələr xalqın dünyanın digər xalqları ilə vəhdət 

yaradan ünsürüdür; 

-adət-ənənə xalqın özündərkidir, fəlsəfi şüurunun 

mahiyyətidir; 

-adət-ənənə cəmiyyətin yaşam qaydalarının tərkib 

elementidir; 

-adət-ənənə xalqın tipik xüsusiyyətlərinin məcmusudur, 

əksidir və s.  
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Dövlət xalqın yaratdığı ictimai-siyasi kompleksiyadır. Xalq 

dövləti özünün bütün hüquqlarını reallaşdırmaq məqsədilə 

formalaşdırıb. Adət-ənənə xalqın mədəniyyət hüququdur. Dövlət 

adət-ənənələrə müdaxilə etmir. Adət qaydaları cəmiyyətin özü 

tərəfindən formalaşdırılır. Tarixdən gələn irs üzərində yaranır. 

Adətlər siyasətlə müəyyən olunmur. Bu, sırf mədəni məsələdir. 

Bu baxımdan da adətlər rəsmi hüquq normaları ilə tənzimlənə 

bilməz. Dövlətlə cəmiyyət, dövlətlə fərd arasında münasibətlərin 

tənizmlənmə obyektində adət o zaman istifadə olunur ki, 

adətlərin yerinə yetirilməsi üçün şəraitin yaradılması tələb 

olunur. Dövlət öz vətəndaşlarının, xaricilərin adətlərinin yerinə 

yetirilməsi üçün münasib şəraitlər yaradır. Adətlər insanların 

mədəni hüquqlarının tərkib hissəsini təşkil edir. Bu mədəni 

hüquqlar dövlət tərəfindən təmin edilir. Lakin təbii hüquqlardır, 

insanların təbiətdən, fövqtəbiətdən əldə etdikləridir, onlara təbii 

yolla verilən dəyərlərdir. Dövlət adətləri-ənənələri qoruyur və 

xalqın öz adət-ənənəsini qorumasında maraqlı olur. Dövlət adət-

ənənənin davam etməsində, irsi olaraq nəsillərdən-nəsillərə 

ötürülməsində maraq nümayiş etdirir. Ancaq adət qaydalarına 

qarışmır, bunu cəmiyyətin, insanların öz daxili işi hesab edir. 

Adət-ənənə ümumən dövlət quruluşundan qabaq yaranıb və 

xalqın mifik-dini inanclarının büruzəverici kriteriyasıdır. Bu 

baxımdan da adət-ənənələr və onların tənzimlənməsi məişət və 

cəmiyyət səlahiyyətinə aid olan məsələdir, dəyərdir.  

Adət qaydaları cəmiyyətin nüfuz sahibləri tərəfindən 

tövsiyələrlə dəyişikliyə, sadələşməyə (burada ayinlərin, 

mərasimlərin keçirilməsindəki qaydaların sadələşdirilməsi) 

məruz qala bilər. Ağsaqqallıq institutu adətən məişətdə, 

cəmiyyətdə nüfuz sahibi olur və adətlərin dəyişməsində, 

islahatlarda mühüm tövsiyəverici tərəf kimi çıxış edir. Adət-

ənələrin mürəkkəbləşməsi cəmiyyəti narahat edir. İnsanların 

əksəriyyəti zövq ala bilmirlər. Həm də gərgin adətlərdən 

yüklənmə baş verir və insanların həyat tsikilləri gərginləşir. 
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Adərt-ənənə sırf insana və cəmiyyətə məxsusdur. Onun 

dəyişməsi və irsi davamı cəmiyyətin və məişətin problemidir, 

səlahiyyətidir. Bu sahədə dövlət yalnız qoruyucu, təşkiledici və 

hüquqları təminedici tərəf kimi çıxış etməlidir. Dövlət özü də 

adət-ənənələrə və onların təmin olunması qaydalarına tabedir.  

 

Dünya dövlətləri və hökumətləri liderlərinin siyasi 

portretləri 

 

Azərbaycanın görkəmli alimlərindən biri akademik Azad 

Mirzəcanzadə özünün “İxtisasa giriş” əsərində yazır ki, 

psixoloqlar insan şəxsiyyətinin əksəriyyəti üçün ümumi olan bir 

neçə tipoloji xüsusiyyətləri təyin etmişlər. Birinci tip-

təsəvvürlərdən daha çox qavrayışlara meyil edən ekstravert 

şəxsiyyətlərdir. Bunlarda xarici qıcıqlandırıcılara qarşı 

reaksiyanın bilavasitə nəticəsi qeyri-iradilikdir(impulsivlikdir). 

İkinci tip-ən çox öz şəxsi təsəvvürləri ilə yaşayan introvert 

şəxsiyyətlərdir.
1
  

Mən bu bölgünü şərti adlandırardım. Elə insanlar da olar ki, 

hər iki tipik cəhətləri özündə tamamlaya bilsin. Çünki, 

qavrayışsız təsəvvür ola bilməz. İnsan əqli və şüuru və onların 

obrazlı nəticəsi olan təxəyyül həm qavramadan, həm də 

təsəvvürlərdən meydana gəlir. Təsəvvür özü də qavramanı 

meydana gətirir. Eləcə də qavramanın nəticəsi olaraq formalaşır.  

Psixoloqlara görə şəxsiyyətlər çılğınlığın müxtəlif növlərinə 

aid olunurlar: sanqvinik-diribaş, qanıqaynar; xolerik-tündməcaz, 

tez özündən çıxan; fleqmatik-soyuqqanlı, laqeyd; melanxolik-

bədbin, məyus. Təbii ki, bu bölgü də şərtidir və tarazlıq 

baxımından dəyişə bilər. Xarakterin dəyişməsi məkana, şəraitə, 

zamana münasib olaraq həyata keçə bilər. İnsanı bir qayda 

olaraq bir qism göstərici üzərində tam xassələndirmək olmaz. 

                                                 
1
 Azad Mirəzacanzadə. İxtisasa giriş. Neft və qaz profilli ali məktəblər üçün 

dərs vəsaiti. Bakı: Qanun, 2010, 432 səh., səh.13. 
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Dəyişən göstəricilər makro və mikro miqyasda təsir edə bilər. 

Şərait, təsir edən qüvvə, enerji mübadiləsi bu kimi məqamlarda 

rol oynaya bilər.  

Lider ətraf xarakterləri özünə cəlb edən, özünə cəzb edən 

mərkəzləşdirici keyfiyyət məcmusudur. Onun özündə olan 

potensial, güc ətrafı çəkməyə, müxtəlif məsafəli xarakter 

dalğalarını özündə mərkəz etməyə imkan verir. Lider yaxın və 

uzaq ətrafın, çoxlu sayda insanların diqqətini özündə 

cəmləşdirmək iqtidarında olur. Belə demək mümkünsə, onun 

dalğaları daha uzun məsafələri özünə qatır. Ətraf zənginn 

siqnallar sayəsində lider mərkəzi potensial qüvvəyə çevrilmək 

iqtidarında olur. Lider özünü koordinat nöqtəsinə çevirə bilir və 

hadisələr üçün başlanğıc və şərti sonluq rolunu oynamaq 

imkanlarına malik olur. Burada nitq, davranış, mimika, konkret 

əməllər liderin məzmununu yaxından ifadə etməklə yanaşı, onu 

ətraf üçün zəngin təsiredici ünsürə çevirir. Liderlər də öz 

portretlərinə görə dərəcələnə bilirlər. Dövlət lideri, xalq lideri, 

milli lider, bəşəri lider heç də lokal, eləcə də avtoxton və məhəlli 

miqyaslı olmurlar. Onlar qlobal potensiala sahib olmaqla, yerli 

və beynəlxalq xarakterləri birləşdirmək, sintez etmək məharətinə 

sahib olurlar. Belə hesab edək ki, dövlət lideri daha çox siyasi 

məzmundursa, milli və bəşəri lider siyasi fiqur olmaqla bərabər, 

mədəni, dini, bəşəri kriteriyaları özündə əks etdirməklə mənəvi-

ruhi liderə çevrilir. Liderlərin bu keyfiyyətindən Millət Atası, 

Ümummilli Lider kimi anlayışları meydana gəlir. Bəşəri liderin 

əsas insani və əməli keyfiyyətləri təmsil etdiyi xalqı və dövləti 

ümumdünya miqyasına çıxarmaqdan, dünyada layiqincə 

tanıtmaqdan ibarət olur. Dünyanın da dəyərlərini yerli və milli-

mədəni dəyərlərlə vəhdətdə birləşdirən lider bəşəri məzmuna 

sahib olur. Lider özündə ali mahiyyəti daşıhyır və ümumi olaraq 

bir fəlsəfi məzmuna çevrilir.  

Liderin siyasi portreti onun ictimai-siyasi nüfuzu ilə 

həmahəngdir, simmetrikdir, harmonikdir, şərtləndirici və 

tamamlayıcıdır. Liderdə psixoloqların şərti olaraq müəyyən 
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etdikləri xarakterik cəhətlər cəm halda birləşə bilir. Bir-birini 

şərtləndirə bilir. Liderin şəxsi siyasi portret sisteminin 

elementləri həmin şəxsin mədəni, əxlaqi və ictimai-siyasi nüfuz 

sistemi elementləri ilə şərtlənir, tamamlanır. Bu elementlər 

portret müstəvisinin (mücərrəd bir təsvir əsasında olan xəyali 

müstəvi) daxili aləmini aşkarlayır. Şəxs özünün mədəni-mənəvi 

xarakterini əməlində, cəmiyyətdə və dövlətdə tutduğu ictimai-

siyasi postlarda aşkarlayır, sübuta yetirir. Əxlaqi-mənəvi 

keyfiyyətləri onun hüquqi-ictimai və siyasi fəaliyyətində dayaq 

rolunu oynayır. Şəxsin mənəvi keyfiyyətlərinin büruzəsi və 

faydalılıq üçün reallaşması halları yaşanır. Elə də olur ki, siyasi 

vəzifələr mənəvi keyfiyyətləri kasad olan şəxsin eqosunun daha 

da artmasına səbəb olur. Bu postdan istifadə şəxsin radikal 

xarakterlə müşahidə olunan portretini yaradır. Yüksək 

keyfiyyətlərin postdan istifadə zamanı qəddarlığa çevrilməsi 

prosesləri də mövcud olur. Portret tərkib məzmununda olan 

keçidlərlə də dəyişikliyə uğramış olur. Siyasi postlar şəxslərin 

əksər hallarda yetişməsinə təsir edir. Belə ki, siyasi hadisələrin 

kompleks xarakteri ilə rastlaşmaq sayəsində şəxs elementləri 

cəlb edir. Bundan da faydalar əldə olunmuş olur. Şəxs ali siyasi 

postda dövlətdə və dünyada tanınan, ali nüfuzlu siyasi liderə 

çevrilir. Ali post şəxsdə ali keyfiyyətləri aşılayır. Ali post öz 

səlahiyyətlərinə görə siyasi şəxsə dünyada imic və hörmət 

qazandırmaq imkanları verir. Siyasi postda qərarlaşan şəxs 

dövlətin daxili siyasəti ilə xarici siyasətinin tamamlanmasından 

özünün siyasi imicini dövlətinin sərhədlərindən kənara çıxarır. 

Bu halda siyasi status və imic dünyəvi xarakter alır və 

beynəlxalq münasibətlər areallarını əhatə edir, dövlətlərin daxili 

cəmiyyətlərinə də nüfuz edir.  

Hər bir şəxsin cəmiyyətdə mövqeyi onun ictimai imici 

(cəmiyyətdə qazandığı hörmət, topladığı mərifət, ziyalılıq) və 

statusu (status-burada cəmiyyət tərəfindən verilən “hüquqi” 

səlahiyyət, ad. Hüquqi səlahiyyət seçkili orqanlarda yer tutan 

şəxslərə də verilir. Bu halda şəxsin siyasi statusu da meydana 
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gəlmiş olur) ilə müəyyən olunur. Dövlət və hökumət liderinin 

statusu ictimai və siyasi elementləri özündə ehtiva edir. Bu kimi 

şəxslər cəmiyyətdən gəlirlər, dövlət fəaliyyətində isə siyasi 

status əldə etmiş olurlar. Şəxsiyyətin siyasi statusu isə onun 

dövlətdə, dövlət hakimiyyətində tutduğu mühüm siyasi postla, 

siyasi imici isə onun fəaliyyətində qazandığı hörmətlə müəyyən 

olunur. Hörmət xeyirxah əməllərdən, lütfkarlıqdan meydana 

gələn dəyər kimi üzərə çıxır. İmic və status hüquqi –siyasi 

amillərlə ifadə olunmaqla yanaşı, həm də ətrafdan qazanılan 

mədəni, milli və beynəlxalq hörmətdir. İctimai və siyasi imic 

ətrafdan qazanılan müsbət təəssüratlar cəmidir. Bu təəssüratlar 

şəxsin özü tərəfindən ətrafla olan əlaqələrdən qazanılır. 

Təəssürat şəxsə olan hörməti, izzəti ifadə edir.  

Lider –aparıcı şəxs- zəngin keyfiyyətlərə malik olan 

şəxsiyyətdir. Lider ali düşüncəli və yüksək əmələ sahib olan 

şəxsdir. Fərd o halda cəmiyyətin və dövlətin liderinə çevrilir ki, öz 

əməli fəaliyyəti ilə cəmiyyətin və dövlətin siyasət axarını dəyişə 

biləcək təsirlərə sahib ola bilir. Liderin keyfiyyətlərinə fəlsəfi 

elementlər baxımından onun daxili tarazlığını və zəngin 

potensialını təmin edən enerji elementləri aid olur. Yüksək 

biliklər, iniuitiv təfəkkür, hadisələri dolğun qavrama qabiliyyəti, 

sistemli həyat tərzi, ətrafdakılara xoş münasibət və digər bu kimi 

keyfiyyətlər liderin yetişməsinə səbəb olan amillərdəndir. Şəxs 

həm daxili ehtiyatları, həm də xarici mühitdən, əlaqələr və 

münasibətlərdən əldə etdiyi enerji (hadisələrin obrazlanmasından 

formalaşan enerji) hesabına liderə çevrilə bilir. Liderdə müdriklik 

mövcud olur və fövqəl ağıla sahiblik hiss olunur. Bütün şəraitləri 

məkanda və zamanda dəyərləndirmək məharəti, istedadı və 

qabiliyyəti liderlərə xasdır. Lider olan kəs hadisələrin axarını 

duyur, əvvəlcədən sezir və lazımi qabaqlayıcı, yönləndirici 

addımlar atmaq qərarını qəbul etmək keyfiyyətlərini özündə 

saxlayır. Lider olan şəxsin təsiredici xarici görünüşü, təsiredici 

duruşu, sərvqamətli görünüşü, nizamlı yerişi və enerjili baxışları, 

cəlbedici keyfiyyətləri mövcud olur. Lider o halda özünü ətrafda-
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cəmiyyətdə, dövlətdə, beynəlxalq aləmdə sübut edə bilir ki, ətraf 

üçün mərkəzləşdirici rol oynamış olur. Lider ətrafı özünə cəlb edir 

və hadisələrin mərkəzində özünü qoyur və bununla da təsir 

istiqamətlərini yarada bilir. Hadisələrin mərkəzlərinə təsir etmək 

imkanlarına malik olur. Liderin gücü axarı döndərməkdən ibarət 

olur. Lider olan kəs həm mərkəzdə subyektlər, şəxslər üçün böyük 

rol oynayır, həm də hadisələrin mərkəzində aparıcı qüvvə, aparıcı 

oyunçu kimi qərarlaşa bilir. Hadisələrin lokomotivi rolunu oynaya 

bilir. Bu halda lider maraq obyekti rolunu da oynayır. Liderin 

formalaşmış gücü onu deməyə əsas verir ki, öz rəyi, təklifləri və 

ideyaları ilə cəmiyyətdə qəbul olunur. Lider şəxs ətrafdakıların 

aləminə təsir edə bilir. Onların məxsusi şəxsiyyət sistemlərində 

özlərinə mövqe tuta bilirlər. Liderin hərəkətləri və nitqi stimul və 

koordinasiya rolunu oynayır. Lider cəmiyyətdə bir ictimai status 

da qazanmış olur. Bununla da cəmiyyətin söz və əməl sahibinə 

çevrilə bilir.  

Liderin şəxsi keyfiyyətləri onun mənəvi-əxlaqi dəyərləri ilə 

tamamlanmış olur. Lider və onun şəxsi nüfuzu onun portretini, 

xarakterik cizgilərini meydana gətirir. Liderin xarakterik 

cizgiləri və bu cizgilərin cızılmış olduğu portret müstəvisi lideri 

şəxsi keyfiyyətləri baxımından izah edir, onun maddi-mədəni-

mənəvi kimliyini sübuta yetirir. Liderin şəxsi portreti, siyasi 

cizgiləri və ictimai nüfuzu onu cəmiyyətin avanqard (öncül) 

ünsürünə çevirir. Portret həmçinin öz dövlət sərhəddini aşır və 

beynəlxalq aləmi əhatə edir. Bu halda liderin portretinə onun 

beynəlxalq, dünyəvi nüfuzu da əlavə olunur. Bu baxımdan 

dövlət lideri həm öz ölkəsində, həm də beynəlxalq aləmdə 

aparıcı mövqeyə malik olur. İnsanların şüurlarında özünəməxsus 

yer alır. Onların müzakirə obyektinə çevrilir.  

Beynəlxalq aləmdə təsiredici hərəkətlər, dünya siyasəti 

axarının dəyişməsində yaxından iştirak və təsiredici rola malik 

olmaq dünya siyasətçisinin şəxsi imicini formalaşdırır. Liderin 

dolğun məzmunlu fəaliyyəti onun dünya siyasətçisi miqyasında 

əhatə olunması zərurətini yaradır.  
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Liderin nüfuzunun da əks olunduğu siyasi portreti 

formalaşır: 

Formalaşdırıcı vasitələr və istiqamətlər: 

Daxili aləmin zənginliyi, 
-təbii irsi-genetik amillər-gen sistemi ilə keçən tarazlı, 

yetişkən kodlar; 
Ətraf aləmin dəyərləri, 
-ailə tərbiyəsi; 
-məktəb-müəllim tərbiyəsi; 
-təhsil amili; 
-ictimai-siyasi təlimlər; 
-cəmiyyət tərbiyəsi və cəmiyyət əxlaqı, cəmiyyət tövsiyyəsi 

və qınağı; 
-siyasi mühit; 
 
Liderin etik keyfiyyətləri və nitq mədəniyyəti, 
 
-morfoloji nitq; 
-nitq mədəniyyətinin tərkibi olaraq lüzumsuz dialekt 

sözlərindən, jarqon ünsürlərindən təmizlənmiş nitq;  
-düzgün seçilən, yerində işlədilən ifadəlilik vasitələri – 

leksik və frazeoloji sinonimlər, antonimlər, nidalar, müraciətlər, 
ritorik suallar və s; 

-nitqinin təsirliliyi, obrazlılığı, ifadəliliyi, məntiqliyi, 
zənginliyi; 

-nitqdə orfoepik, orfoqrafik, leksik, qrammatik, üslubların 
yerində işlənilməsi və s; 

-nitqin aydınlığını yaradan amillərdən biri də diksiyadır. 
(Diksiya latınca dictio sözündən alınmışdır, mənası sözlərin 
düzgün, səslərin öz məxrəcinə uyğun  

şəkildə tələffüz olunması deməkdir) 
-nitqin melodikliyi;  
-bədii təsvir vasitələri (bura daxildir: məcazi mənada 

işlədilən söz və ifadələr, təşbeh, metafora, mübaliğə və s. 
müxtəlif üslubi priyomlar;  

– sözlərin təkrarı və ya buraxılması, inversiya, ritorik-
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natiqanə suallar və s.)
1
 

Vasitələr kimi, 

-liderin nitqi və bəyanatları, hadisələrə və həyata baxışlarını 

əks etdirən mövqe-münasibət çıxışları; 

-liderin yetişdiyi təşkilatdakı fəaliyyəti; 

-liderin konstruktiv təfəkkürü; 

-qərarların düzgün qəbul edilməsi məharəti-burada şəraiti 

tarixi, indiki və gələcək zaman kontekstindən dəyərləndirmək 

qabiliyyəti əsas kimi götürülür; 

-resusrlar əldə etmək üçün siyasəti yönləndirmək məharəti; 

-resurslardan tarazlı istifadə etmək siyasəti; 

-siyasi liderin humanizm siyasəti və bəşəri amalları; 

-liderin əfvetmə  qabiliyyəti və sülhpərvər siyasəti; 
-liderin bağışlamaq qabiliyyəti və hadisələrdə barışıdırcı 

mövqeyi, bəşəri yanaşması və s.  
Vasitələr-təminedici vasitələr qismində çıxış edə bilir, 
-liderin açıq nitqini ifadə edən meydanlar, konfranslar, 

brifinqlər və digər iclaslar; 
-liderin qəbul etdiyi, imzaladığı sənədlər –dövlət 

proqrmaları, qanunvericilik aktları, beynəlxalq sənədlər və s.  
Liderin müsbət keyfiyyətinə onun bir komandan kimi 

müharibədə (burada ərazisinə qəsb olunmuş düşmən tərəf 
üzərində qalib gəlmək) qalibiyyəti və dünya sülhünə bəxş etdiyi 
töhfələr də aid olunur. Ümümdünya iqtisadi və siyasi 
böhranlarından çıxmaq üçün səylər və təşəbbüslər, bu yöndə 
atılan konkret addımlar, gərginliyin aradan qaldırılması üçün 
atılan uğurlu addımlar, regional və ümumdünya iqtisadi 
böhranından çıxmaq üçün əməli fəaliyyət şəxsiyyətin müsbət 
imiclərlə dolu olan siyasi portretini meydana gətirir. Liderin 
siyasi və ictimai portreti onun karyerası ilə də müəyyən olunur. 
Karyera liderin həyatı boyu topladığı ictimai- siyasi fəaliyyətlə 

                                                 
1
 Nitq mədəniyyətinə dair bu kimi fikirlər Nadir Abdullayevin 2013-cü ildə 

çapdan çıxmış “Nitq mədəniyyətinin əsasları”kitabındandır. http://www.anl. 

az/el/Kitab/2014/Azf-277620.pdf 
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də müəyyən olunur. Maddi-mənəvi portret ictimai-siyası 
fəaliyyətin ruhunu, portret məzmununu yaradır. Liderin tarixi 
şəxsiyyətə çevrilməsi onun ictimai-siyasi portreti ilə müəyyən 
olunur. Burada təkanverici və tamamlayıcı qismdə mənəvi-etik 
dəyərlər çıxış edir. Tarixdə irs yaratmaq və iz qoymaq, hər 
hansısa bir hərəkəti ilə tarixin axarını dəyişmiş siyasətçilər, 
dövlət rəhbərləri öz siyasi portretlərini əbədi olaraq cızmış 
olurlar.  

Tarix şəxsiyyətlər üçün müsbət və mənfi portretlər bəxş 
etmişdir. Daha doğrusu, bir çox şəxsiyyətlər olublar ki, tarixə öz 
müsbət portretlərini (sülh müəllifləri, işğallara, imperiya 
zülmlərinə qarşı mübarizə müəllifləri), elələri də olublar ki, 
mənfi portretlərini (müharibə müəllifləri, münaqişə müəllifləri) 
bəxş ediblər.  

Dahilik, dühalıq özü elə pozitiv portretin yaranmasını 
şərtləndirib. Humanist baxışlı insanlar, liderlər öz daxili 
saflıqları və ədalətli xarakterləri ilə özlərinin xarici aləmlərini 
birləşdirirlər. Onlarda daxili aləmlə xarici aləmin simmetrik 
uyğunluğu meydana gəlir. Bu uyğunluq siyasi portreti daha da 
mənalı və təsirli edir.  

Dövlətdə, cəmiyyətdə, beynəlxalq aləmdə şəxsiyyətin 
müsbət portreti, imici o şəxsiyyətə olan ictimai-siyasi və 
dünyəvi hörmətdən, inamdan, etibardan meydana gəlir.  

 
Dövlət və hökümət liderlərinin siyasi portretlərini yaradan 

amillər: 
-sosial mənəvi-əxlaqi dəyərlər; 
-ictimai-siyasi hadisələr və axarlar, cərəyanlar; 
-şəxsin ictimai-siyasi nüfuzu; 
-şəxsin mədəni qabiliyyəti; 
-şəxsin bilik və bacarığı, istedadı, qabiliyyəti; 
-şəxsin müdrikliyi və pozitiv, xeyirxah amalları, niyyəti; 
-şəxsin ləyaqəti, səbr və dözümü, əzmi, mətinli olması və 

digər müsbət keyfiyyətləri; 
-şəxsin həyata keçirdiyi işlərin miqyası və axar yönünü 

dəyişdirmək gücü və s. 
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Liderin həyat axarında keçmişi ilə gələcəyi arasındakı 
müstəvidə bir zəngin toplanmış nüfuz xalları mövcud olur. Lider 
bu xalları məhz zaman ardıcıllığı ilə etimadlı və etibarlı 
əməllərdən qazanmış olur.  

Lider münaqişələrdə, müharibələrdə tərəfləri arasında 
vasitəçilik missiyasını rahat şəkildə öz üzərinə götürə bilir. Ona 
inam, onda ədalətin tərənnümü o şəxsdə ictimai-siyasi və 
dünyəvi etibarı qazandırır.  

 
Meritokratiya: hakimiyyətin dəyərli və ləyaqətli 
əsaslarla formalaşdırılması 
 
Meritokratiya –lat.meritus-ləyaqət, yunanca kratos-

hakimiyyət –yəni, “ləyaqətli şəxslərin hakimiyyəti” mənasını 
verir. Bu nəzəriyyəyə əsasən, “ləyaqətli elita” sosial 
mənşəyindən asılı olaraq, qabiliyyəti, istedadı olan və maliyyə 
baxımından imkanlı şəxslər tərəfindən formalaşdırılır. Elmi 
fikirlərə əsasən, qədim Çində bu təlim analoji olaraq 
konfutsiançılığa əsaslanır. Orta əsrlərdə Çində Sun Sülaləsinin 
yaratdığı imperiyada (960-1279) üçmərhələdən ibarət olan 
Keçzyuy adlanan imtahan yolu ilə yerli hakimiyyət elitası 
formalaşırmış. Bu proses başlıca olaraq konfutsian təhsil 
sisteminə əsaslanırmış. Belə bir elmi fikir var ki, bu sistem 
Çində (605-1905-ci illəri əhatə etməklə) 1300 il mövcud olmuş 
və bürokratik aparata istedadlı, bilikli və qabiliyyətli adamları 
seçirmiş. Burada seçim kriteriyası olaraq əsasən, incəsənətin 
bilinməsi, konfutsiançılığa dair biliklər və idarəetmə problemləri 
üzrə biliklər müəyyən edilirmiş. 

Dövlət qulluğuna imtahanlar hal-hazırda da müxtəlif 

ölkələrdə keçirilir. Burada keçid üçün məntiqi və dövlətə, 

siyasətə, tarixə, cəmiyyətə dair elmi suallar müəyyən olunur. 

Eyni zamanda dövlət idarəçiliyi (siyasi və inzibati idarəçilik) 

üçün kifayət qədər siyasət institutları, partiyalar, ali məktəblər 

fəaliyyət göstərirlər. Bu institutlar kadr hazırlığı ilə məşğul 

olurlar. İnstitutlarda dövlət idarəçiliyinin nəzəri və təcrübi 
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əsasları öyrənilir. Dövlət idarəçiliyində təmsil olunmanın təyinat 

yolu da mövcud olur. Məsələn, dövlət başçısının vəzifələrlə 

bağlı təyinatı da bunu sübuta yetirir.  

Ləyaqətli idarəetmə öz-özlüyündə ədalətli idarəetmədir. 

İdarəetmə sisteminin ləyaqətlə formalaşdırılması sağlam təməlli 

dövlətin əsas dayağını təşkil edir. Sağlam dövlətçilik, eləcə də 

şəraiti və insan maraqlarını yüksək səviyyədə nəzərə alan və 

maraqları maksimal səviyyədə təmin edən hüquq normaları 

sistemi məhz ləyaqətli idarəçiliyin təməlini formalaşdırır. 

Ləyaqətli hakimiyyət (meritokratiya) xalqın verdiyi qiymət və 

dəyərlərlə özünü sübuta yetirir. Xalqın dəstəklədiyi hakimiyyət 

praktiki olaraq meritokratiyaya çevrilir. Ləyaqətli hakimiyyət 

müdrik liderlikdən və ləyaqətli elitadan formalaşmış bir 

məzmuna malik olur. Ləyaqətli hakimiyyət öz xalqını və 

dövlətini daxildə və beynəlxalq münasibətlərdə ləyaqətlə təmin 

edən hakim qrupdan ibarət olur. Ləyaqətli hakimiyyət ümumən 

yüksək mənəvi keyfiyyətləri bir məcmu prinsip kimi müəyyən 

edən hakim elitadır və bürokratik aparatdır. Dövlət siyasətinin 

ləyaqətli məzmunu onun xidmət istiqamətlərindən və 

məzmunundan meydana gəlir.  

Ləyaqət sözü bir şəxsdə yüksək mənəvi keyfiyyətlərin 

məcmusunu ümumiləşdirir. Bu sözə istedad, qabiliyyət də aid 

edilir. Dövləti idarəetmə məharəti elə dövləti idarəetmə 

ləyaqətidir, qabiliyyətidir. Meritokratiya öz-özlüyündə dövləti 

yüksək səviyyədə təşkil etmək, dövlət idarəçiliyini yüksək 

səviyyədə təmin etmək, yüksək qabiliyyətlə siyasi sistemi 

formalaşdırmaq və möhkəm təməlli siyasi fəaliyyəti təmin edə 

biləcək vasitələri müəyyən etməkdən ibarət olan hakimiyyət 

formasıdır. Bu hakimiyyət forması elə demokratiyanın tərkibi 

kimi də qəbul oluna bilər. Çünki dövlət siyasəti xalq içərisindən 

bacarıqlıların, idarəçiliyə layiq bilinənlərin seçilməsini zəruri 

edir. (Qeyd: demokratiya anlayışı nəzəri və təcrübi normalarla, 

qaydalarla o qədər geniş yayılıb ki, öz daxilində oliqarxiyanı 

(zadəganlarin idarəçiliyi), plutokratiyanı (varlıların hakimiyyəti), 
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timokratiyanı (yüksək əmlak senzinə malik olan və yüksək 

imtiyazlı bir qrupun idarəçiliyi-bu forma oliqarxiyanın 

tərkibidir), gerontokratiyanı (qocaların hakimiyyəti), 

kleptokratiyanı (rüşvətxorların, talançıların hakimiyyəti), 

oxlokratiyanı (kütlənin anarxist hakimiyyəti) , hərbçilərin və 

digər qrupun hakimiyyətini birtərəfli olaraq rədd edir. 

Demokratiyada demək olar ki, seçki hüququ olan bütün şəxslər 

iştirak edirlər. Ona görə də xalq hakimiyyətində nəzəri 

baxımdan dövlət idarəçiliyində hər kəs iştirak edir-birbaşa və 

seçkili nümayəndələri vasitəsilə. Siyasi sistem rəvan şəkildə, 

seçki və təyinat yolu ilə üzvlərlə təmin olunur).  

Ləyaqətli hakimiyyət xalqın firavanlığını təmin edir. Burada 

xidmətin obyekti qismində bir ovuc insan yox, bütün xalq iştirak 

edir. Xoşbəxtlik, firavanlıq siyasətin obyektinə çevrilir. 

Ləyaqətli hakimiyyət bütün siyasi çətinliklərə dözüm nümayiş 

etdirən hakimiyyət nümunəsini və modelini yaradır. 

Meritokratiya layiq olanların (burada artıq qədim və orta 

əsrlərdə olduğu kimi sosial mənşə nəzərə alınmır) təmsil 

olunduğu hakimiyyət deməkdir. Ləyaqət fərdin özünə verilən 

qiymətdən meydana gəlir. Ləyaqət digər ünsürlərlə əlaqələrdə və 

resurslara münasibətdə özünü göstərir.  

Hakimiyyətin idarəçiliyi təbii ki, resursların olmasını da 

tələb edir. Resurslar həm də maliyyə resurslarından ibarət olur. 

Bu baxımdan oliqarxiya elə meritokratiyaya da uyğun gəlir. 

Lakin demokratiya bir qədər ziddiyyət təşkil edə bilir. Çünki 

kütlənin seçimi əsasında idarəçilik heç də seçilənin maliyyə 

imkanlarının olmasını əsas gətirə bilməz. Bu halda 

demokratiyanın tərkibində meritokratiya yaranır. Yəni, istedadı, 

bilik və qabiliyyəti, bacarığı olan və yüksək mənəvi keyfiyyətli 

insanların hakimiyyətdə təmsil olunması prinsipləri meydana 

gəlir. Meritokratiyanın klassik mahiyyəti özündə həm də dövlət 

idarəçiliyində, siyasi elitada təmsil olunanın maliyyə 

imkanlarının olmasını tələb edir.  
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Demokratiyada olan ləyaqətli hakimiyyət artıq bir qədər 

ideallaşır və özündə başqa tələbləri şərt kimi əks etdirir. 

Məsələn, hər bir maliyyə imkanına malik olan şəxs dövlət 

idarəçiliyində təmsil oluna bilməz. Təmsil olunandan başqa 

yüksək keyfiyyətlər də tələb olunur. Burada tələb kimi mənəvi 

keyfiyyətlər nəzərdə tutulur. Demokratiyaya uyğun gələn 

meritokratiyada seçilənin, təmsil olunanın xidmət keyfiyyətləri 

nəzərə alınır. Demokratiya burada oliqarxiyaya qalib gəlir. Onun 

tam yer almasının qarşısını alır. Real dövlətçilik prinsipindən 

irəli gələrək demokratiya öz daxilində hakimiyyətin digər 

formalarını öz tərkibinə qatır. Universallığın əsası olan 

demokratiya öz daxilində hakimiyyətin digər formalarının 

birbaşa nüfuz etməsinin qarşısını alır. Demokratiya hakimiyyətin 

klassik formalarını öz daxilində qarışıq edir.  

Məlumdur ki, dövlət pozitiv bir qurumdur. Ali xeyirxah 

mahiyyətlidir. Onun xeyirxah məzmunu düşüncələrdə və real 

həyatda piramidal məzmunludur. Yəni, dövlət bütün proseslərin 

hər addımında və yükundə insanların hüquqlarını təmin etməyi 

qarşısına məqsəd kimi qoyur. Onun ideal məqsədi 

xeyirxahlıqdır. Real məqsədlərini və fəaliyyətini də bu səmtə 

yönəldir. Praktik olaraq öz mahiyyəti üzrə xidmət etməyə çalışır. 

Dövlətin tərkib elementləri var və bu elementlər içərisində 

insanlar əsasdır. Digər elementlər isə məkan və vasitə rolunu 

oynayırlar. İnsanlar dövlətin digər elementlərindən bu qurumu 

formalaşdırmaq üçün istifadə edirlər. 

Dövlət özünün maraqları naminə öz xeyirxah fəaliyyətindən 

istifadə etməyə çalışır. Maraqların təmini sabit dövlətin inkişaf 

etməsinin bazasında qərarlaşır. Ləyaqətli hakimiyyət istənilən 

böhranlı şəraitdə özünün leqallığını saxlaya bilir. Çətin 

məqamlarda hakimiyyət özünü şərəfli aparır.  

İdeal dövlət və ideal-praktik dövlət daima özünü qorumaq 

üçün tərkibini ləyaqətli elitadan formalaşdırır. Ləyaqətli elitanın 

formalaşması dövlətin mahiyyətini dərinləşdirir, məzmununu 

xeyirxah edir və xidmətlərinin əsaslarını dəyərlə büruzə etdirir.  



109 

 

Məlumdur ki, hakimiyyət dövləti təmsil edən əsas tərəfdir. 

O da vətəndaşlardan formalaşır. Hakimiyyət məkanda müəyyən 

tərəflərin maraqlarını tənzim edir. Təmin edir. Vətəndaşlar, yəni 

hakimiyyətin mənbəyi ləyaqətli məzmunda olanda cəmiyyət də 

sağlam olur. Bu baxımdan da sağlam cəmiyyətin əsasları məhz 

onun ləyaqətli ünsürlərinin toplumundan yaranır. Cəmiyyətin 

sağlam ünsürlərindən də hakimiyyətin sağlam əsaslarla 

formalaşması amilləri meydana gəlir. Sağlam cəmiyyət ləyaqətli 

hakimiyyətin formalaşmasında iştirak edir.  

Dövlət ideallıq baxımından ləyaqətli bir qurumdur. Çünki 

özündə fərdi və şəxsi dəyərləri, ləyaqəti, şərəfi əks etdirir. 

Dövlət ləyaqət modeli və simvoludur, çünki fəlsəfi baxımından 

aksioloji əsasları özündə ehtiva edir. Dövlət ləyaqəti onun 

vətəndaşlar və əcnəbilər üçün düzgün yol göstərməsində və 

onların maraqlarını müdafiə etməsində öz təsdiqini tapır.  

Dövlət fenomeni mücərrəd mütləq anlayış olmaqla bərabər, 

konkret mütləq anlayışıdır. Çünki, onun bütün tərkib elementləri 

açıq şəkildə müəyyəndir və gözlə görünəndir. Dövlətin əsas 

mənbəyi xalqdır, dövlətin isə mənbəyi həm də vətəndaşdır. Xalq 

dövləti yaradır, dövlət isə vətəndaşlarını formalaşdırır. Vətəndaş 

anlayışı dövlətdən gəlir. Dövlət özü isə xalqdan meydana gələn 

bir anlayışdır. Dövlətin mənbəyi xalqdır, bu baxımdan 

vətəndaşları dövlət statuslu edir, deməli, xalq elə vətəndaşlardan 

ibarətdir. Bu qarşılıqlı şərtləndiricilik mövcuddur. Elementlər 

bir-birini şərtləndirir və bu sintezdən də mədəni və siyasi 

məfhumların birliyi meydana gəlir.  

Ləyaqət məfhumu özündə çoxlu sayda müsbət keyfiyyətləri 

cəmləşdirir. Ləyaqətli şəxslərin hakimiyyətdə təmsil olunması 

hakimiyyətin ideal məzmununu daha da dərinləşdirir. 

Hakimiyyət öz mahiyyətini ləyaqətli şəxslərin xidmətlərində 

tapır.  

Ləyaqətlə dövlətə xidmət etmək hüquqların ədalətli olaraq 

icrasından meydana gəlir. Ləyaqətli xidmət mənəvi keyfiyyətləri 

özündə əks etdirən dövlətin formalaşmasını təmin edir. Ləyaqət 
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şərəf məfhumu ilə də əlaqəlidir. Bu baxımdan da faydalı dövlət 

daha çox ləyaqtəli şəxslərin hakimiyyətdə təmsil 

olunmasındadır. Ləyaqət ifadəsi həm də namus, vicdan 

məfhumları ilə də əlaqəlidir. Bu baxımdan da saf vicdanlı və 

namuslu adamların dövlət hakimiyyətində təmsil olunması bir 

şərt rolunu oynayır. Ləyaqətli şəxslərin hakimiyyəti özündə ali 

dövlətin nəzəri mahiyyətini əks etdirir.  

Dövlət hakimiyyətinin ləyaqətlə təşkil olunması 

təmsilçilərdə ictimai mənafenin əsas obyekt kimi seçilməsini 

təmin edir. Ləyaqətli şəxslər ictimai maraq güdməklə öz fərdi 

maraqlarını da onun tərkibində axtarırlar. Ləyaqətli təmsilçilik 

hakimiyyətdə daha şəxsiyyətli insanların təmsilçiliyini meydana 

gətirir.  

Ləyaqətli hakimiyyət ləyaqətli idarəetmə aparatının 

formalaşmasını da təmin edir. Bürokratiyanın ləyaqətlə 

formalaşması idarəetmə aparatının da faydalı mexanizmisini 

meydana gətirir.  

Ləyaqət xaraktercə müdrikliyə, özünə dəyər verən şəxslərə 

aid olur. Bu baxımdan da dövlətin fəlsəfi baxışlarla idarə 

olunması məhz dövlət aparatının ləyaqətlə formalaşmasının 

bazasında dayanır. 

 

Dünya dövlətlərinin və dünya sakinlərinin barışdırıcılıq 

missiyasının əsasları 

 

İkitərəfli, çoxtərəfli əsaslı klassik dövlət sülh diplomatiyası 

“Xalq diplomatiyası”, “Dünya ictimaiyyəti diplomatiyası”-

ümumdünya sülh missiyasının tərkibi kimi  

 

Hamını insan və onun bəşəri missiyası düşündürməlidir. 

Bütün düşüncələrin və əməllərin mərkəzində insan bir obyekt 

kimi öz- özünü qoymalıdır. Hər bir düşüncə və əməl sahibi 

özünü milli və dünyəvi ruhda hiss etməlidir. Hər kəs həm öz 

ölkəsinin, məmləkətinin və xalqının nümayəndəsidir, həm də 
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bəşər evladıdır. Allah hər kəsi insan kimi yaradıb. İrq, din, dil, 

mədəniyyət, dünyaya gəlmək məkanı fərqlilik və rəngarənglik 

üçündür. Hamı bir dildə danışa, bir görünüşdə ola bilməz. 

Çünki, kainatın universal enerjisindən universal və məxsusi 

kəmiyyətdə pay alır. Hər kəs eyni məkanda dünyaya gələ 

bilməz!  

Allahımız bir, kainatımız bir, Günəşimiz, Ayımız, 

Ulduzlarımız, Planetimiz birdir, ruhumuz (nəfəsimiz) oxşardır, 

vəhdətdədir. Ruhumuzu birləşdirən oxşarlıqlar çoxdur. İnsan 

kimi ümumi dəyərlərə sahibik! 

Mənim üçün dövlət sərhədləri də şərti əhəmiyyət kəsb edir. 

Hesab edirəm ki, bütün dünya dövlətləri tək xalqlar yox, həm 

də cəmi insanlar üçündür! 

İnsan bəşəriyyətin xilaskarı olmasını da unutmamalıdır. 

Buna görə də hamı bəşəri dəyərləri qorumağa, ümumi dəyər 

məkanına yeni elementlər qatmağa çalışmalıdır.  

İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, hər bir əqli qabiliyyəti 

olan dünya sakini barışdırıcı olmalıdır, sülhü sevməlidir. Sabit 

inkişaf şəraitində maraqlarını təmin etməlidir. Şəxs öz barışıdırcı 

mövqeyini və fəaliyyətini bir tərəfdən öz dövlətləri daxilində 

bildirməli, təmin etməli, digər tərəfdən də fərdi və müstəqil 

olaraq qəbul etməlidir. Burada barışdırıcılıq missiyası bir 

tərəfdən dövlət diplomatiyasının obyekti və hədəfi olmalı, digər 

tərəfdən də xalq diplomatiyasının, dünya ictimaiyyəti 

diplomatiyasının hədəfində dayanmalıdır.  

Barışdırıcılıq missiyasının öz formulası, modeli mövcuddur. 

Hansı ki, bu modeli insanlar öz düşüncələrində formalaşdırırlar 

və eləcə də dövlətləri vasitəsilə reallaşdırırlar. Barışdırıcılıq 

missiyasının praktiki üsullarından biri də ümumxalq 

diplomatiyasının təşkilidir. Barışdırıcılığın bilvasitə və bilavasitə 

formulaları meydana gəlir.  

Barışdırıcılıq missiyasının həyata keçirilməsində müxtəlif 

üsullardan istifadə edilir. Dövlətlər səviyyəsində dialoqlar təşkil 

olunur. Elçilər göndərilir. Faktaraşdırıcı missiyalar işə düşür. 
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Yığıncaqlar, konfranslar, müqavilə imzalanma mərasimləri 

təşkil olunur. Buna siyasi metod, siyasi forma adını vermək olar. 

Digər bir metod isə sivil metod adlanır. Burada insanlar mülki 

barışdırıcılıq missiyasını təmin edirlər. Fərdi və kollektiv şəkildə 

qeyri-siyasi fəaliyyəti təşkil edirlər.  

Məlumdur ki, dövlətin mahiyyəti pozitivdir. Dünya 

dövlətləri ideal məqsədlər üçündür. İdeal fəaliyyət və ideal 

məqsədlər də dünyada barışdırıcılıq missiyasının mahiyyətini 

özündə cəmləşdirir.  

 

Barışdırıcılıq missiyası nədir: 

 

Maraqlar naminə hərdən siyasi xətlər kəsişir. Maraqlar 

toqquşur. Böyük dövlətlər imperiya iddialarını genişləndirmək 

istəyinə düşürlər. Orta və kiçik gücə malik olan dövlətlər 

arasında da gərginliklər yaşanır, münaqişələr yaranır. 

Müharibələr baş verir. Bu anda böyük dövlətlərin maraqları da 

işə düşür və maraqlar kəsişir, toqquşur və münaqişə zolaqları, 

sanitar kordonlar, siyasi sistemin çatları meydana gəlir.  

Dövlətlər arasında gərginliyin dərinləşməməsi və sistemdə 

münaqişələrin dalğalanmaması üçün çoxtərəfli addımlar 

atılmalıdır. Bu addımlardan biri dövlətlər səviyyəsində: ikitərəfli 

və çoxtərəfli əlaqələrin qurulması və birbaşa diplomatik 

addımların atılması (münaqişədə olan tərəflərin özlərinin birbaşa 

təşəbbüslər); digəri, vasitəçilik yolu ilə (üçüncü, dördüncü 

dövlətlərin, beynəlxalq hökümət təşkilatlarının köməyi ilə) 

barışdırıcı aktların edilməsi; daha bir yolu isə xalqlar, dünyalar 

arasında sülhə çağırışların edilməsidir. Sülhə çağırışları fərdi 

olaraq və kollektiv şəkildə həyata keçirmək olar. Buna xalq 

diplomatiyası adını vermək olur. Xalq diplomatiyasında həm 

birbaşa münaqişə tərəflərinin xalqlarının özləri, həm də bu 

tərəfləri özünə yaxın bilən xalqların nümayəndələri iştirak edə 

bilərlər. Sülh təşəbbüsləri və təkliflərlə çıxış edə bilərlər. Buna 
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"Vasitəli xalq diplomatiyası", "Dünya ictimaiyyəti 

diplomatiyası" adını vermək olar. 

Barışdırıcılıq missiyası dövlətlər və qeyri-dövlət sub-

yektləri arasında həyata keçən vəzifələr, təmin olunan 

maraqlar kompleksindən ibarətdir. Barışdırıcılıq missiyası 

bir qarşılıqlı maraqdır. Bu addımı atanların da maraqları 

mövcud olur. Çünki, sistemin, siyasi proseslər axarının 

pozulması və destruksiyası vərdiş olunmuş taraz sistemə 

köklü zərbələr vurur və qeyri-münaqişə dövlətləri də 

bundan əziyyət çəkirlər. Barışdırıcılıq missiyası sülhə xidmət 

etmək vəzifəsidir. Niyyət burada daha çox saf məzmundan 

ibarətdir. Barışdırıcılıq missiyası daxildən-münaqişədə olan 

dövlətlərin özlərindən və xaricdən-üçüncü və dördüncü 

tərəflərdən, meydana gələn bir niyyətdir.  

 

-barışdırıcılıq missiyası münaqişədə olan və küsmüş 

vəziyyətə düşmüş, əlaqələrini kəsmiş və ya da zəiflətmiş, 

aralarında soyuq münasibətlər baş qaldırmış tərəfləri bir araya 

gətirmək, münasibətləri yenidən oyatmaq vəzifəsidir; 

-barışdırıcılıq missiyası gərginləşmiş əlaqələrin 

genişlənməsinin qarşısını kəsmək və gərginləşmə 

trayektoriyasına imkan verməmək fəaliyyətidir; 

-barışdırıclıq missiyası küsmüş tərəflər arasında olan 

pozulmuş münasibətləri və əlaqələri, öz axarını itirmiş xətləri 

təkrar olaraq öz yerinə qaytarmaq missiyasıdır; 

-barışdırıcılıq missiyası dünya siyasəti sisteminin dağılmış 

münasibətlər formasını öz əvvəlki axarına gətirmək aktıdır; 

-barışdırıcılıq missiyası sülh və sabitliyi təmin etməyə 

çalışmaq vəzifəsidir və s.  

 

Barışdırıcılıq missiyasının mahiyyəti 

 

Barışdırıcılıq missiyasının mahiyyəti onun məzmunundan 

doğur. Aktorların istək və arzularını, onların ideal niyyətlərini 
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ifadə edir. Bu missiya beynəlxalq münasibətlərin əxlaqını və 

mənəvi aləmini zənginləşdirir, ideal müstəvini əks etdirir, 

mahiyyəti obrzalandırır.  

-barışdırıcılıq missiyası ideal mahiyyətli və real məzmunlu 

aktlar, vəzifələr toplusudur; 

-barışdırıcılıq missiyasının mahiyyəti sülhü qorumaqdan 

ibarətdir; 

-barışdırıcılıq missiyası resurslardan dinc məqsədlərlə birgə 

istifadə etmək niyyətidir və əməlidir; 

-barışdırıcılıq missiyası yeni ədalət axtarışıdır və əvvəlki 

ədalət məzmununu qaytarmaq arzusudur; 

-barışdırıcılıq missiyası dövlətlərin beynəlxalq 

münasibətlərdə etik davranış hərəkətləridir; 

-barışdırıcılıq missiyası estetikadır, ona görə ki, sülh və 

firavan məzmunlu gözəlliyi saxlamaq funksiyasıdır; 

-barışdırıcılıq missiyası dünya resurslarından səmərəli və 

dinc məqsədlərlə, dinc və dostluq şəraitində istifadə etmək 

halıdır; 

-barışdırıcılıq missiyası dünyada ümumi bir məzmunda 

ədaləti əks etdirən müstəvini meydana gətirir və s.  

 Barışdırıcılıq missiyasının aktorları, subyektləri: əsas və 

köməkçi aktorlar 

Əsas aktorlar: 

-dövlətlər -münaqişəli tərəflər arasında müəyyən ortaq 

mövqe tutan dövlətlər-vasitəçilik missiyasını aparan dövlətlər-

beynəlxalq hüququn, beynəlxalq münasibətlər sisteminin əsas 

subyektləri; 

-beynəlxalq təşkilatlar-bura BMT və onun təşkilatları, 

digər regional hökümətlərarası təşkilatlar-beynəlxalq hüququn 

törəmə subyektləri; 

-ittifaqlar-ittifaqlara həm beynəlxalq təşkilatlar kimi ad 

vermək olar, həm də millətlərüstü qurum kimi baxmaq olar. 

Məsələn, Avropa İttifaqı bu iki xarakteri özündə daşıyır 

Köməkçi aktorlar: 
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-beynəlxalq qeyri-hökümət təşkilatları; 

-milli qeyri-hökümət təşkilatları; 

-digər milli ictimai qurumlar; 

-fərdi qaydada insanlar (onların özlərinin sülh 

təşəbbüsləri, sülh çağırışları). Onlara dünyada nüfuz sahibi 

olanlar-ədəbiyyatçılar, siyasətçilər, hüquqşünaslar, mədəniyyət 

və incəsənət adamları aid ola bilər.  

 

Dünya dövlətlərinin barışdırıcılıq missiyası  
Dünyada xalqlar mütəşəkkil əlaqələr formasını yaradaraq 

millətə çevriliblər və çoxlu sayda dövlətlər yaradıblar. Dövlətlər 

dünya xalqlarının rəngarəng ifadələridir və iradələrini yerinə 

yetirmək missiyasını təmin edir. 

Dünya dövlətləri dünya siyasətinin əsaslarını 

formalaşdırırlar. Dünya siyasəti dünya xalqlarının fərdi və 

ümumi maraqlarını təmin etmək aktlarından meydana gəlir. 

Dünya siyasətinin ağırlıq mərkəzləri olan dövlətlər, dünyanın 

resurs baxımından zəngin olan güclü iri dövlətləri mövcuddur. 

Bu resurslar uğrunda həm mübarizə gedir, həm də resurslar 

aidiyyatı istiqamətlər yönləndirilir. Resursların idarə olunması 

dünya siyasətinin əsas istiqamətlərini meydana gətirir. 

Resursların idarə olunması şəbəkəsi özlüyündə dünya siyasəsi 

sistemini yaradır.  

Dünya şəbəkələrdən ibarət olur. Dünya siyasəti məfhumu 

həm də dünyanı vahid strukturda təqdim edir. Dünya siyasəti 

anlayışı düşüncələrdə həm böyük potensiallı görünür, həm də 

çəkili ifadə olunur. 

Dünya əlaqələri sistemi (buna beynəlxalq münasibətlər və 

dövlətlərdaxili münasibətlər sisteminin vəhdəti kimi də baxmaq 

olar) dünyanın ümumi siyasət prosesləri vəhdətini yaradır. 

Ümumdünya siyasəti və dövlətrlərin birlikdə iştirakı, prosesləri 

yaratması nəticə etibarilə dünya xalqlarının maraq təminatını 

formalaşdırır.  
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Çoxlarımıza məlumdur ki, missiya sözü vəifə, borc 

mənasında işlədilir. Bu baxımdan dünya dövlətlərinin 

missiyaları çox zəngindir. Əsas istiqamətləri-sülhü təşkil və 

bərpa etmək, qoruyub saxlamaq və bu yolla təmin etmək; sülh 

proseslərini inkişaf vəziyyətində saxlamaq, siyasət sisteminin 

(münasibətlər və əlaqələrdən ibarət olan aktlar sistemi) davamlı 

fəaliyyətini və daxili möhkəmliyini qoruyub saxlamaq, 

elementlərin dağılmasının qarşısını almaq, elementlərin başqa 

axara yönəlməsinin qarşısını almaq. Sülhü təmin etmək üçün 

resurslardan lazımi istifadə etmək şərtdir.  

Dövlətlər nə üçün barışdırıcı missiyanı həyata 

keçirməlidirlər? Vəzifələri, yəni missiyaları nələrdən 

ibarətdir?- Bu suala konkret cavablar olaraq aşağıdakılar verilə 

bilər: qlobal və regional gərginliklərin qarşısını almaq üçün.  

Vəzifə nədir: Məqsədlərdən irəli gələn hərəkətlər 

məcmusudur. Vəzifələrlə məqsədlərə çatılır, niyyətlər müəyyən 

olunur. Barışdırıcılıq məqsədilə ilk növbədə preventiv (önləyici, 

qabaqlayıcı) addımların atılması zəruridir. Sülh missiyası 

əsasdır. Gərginlik, böhran müharibə mövcud əlaqələr və 

münasibətlər sisteminin dağıdıcı ünsürləridir. Gərginliklər və 

sülhə təhdidlər zamanı dünya əlaqələr sistemində də gərilmə 

halları yaşanır, təzyiqlər artır. Sülh və sabit inkilaf üçün 

resursların normal axarı təmin edilə bilmir. Bu halda güclər işə 

düşür. Maraqlar uğrunda dünya siyasət sistemində 

mübarizələr qızışır.  
  

Barışdırıcılıq missiyası necə həyata keçirilir: 

“Təşkilati-format” diplomatiyasının əsasları  

 

Dövlətlər səviyyəsində (missiyanın subyektləri dövlət-

lərin özləri olmaqla)-burada proseslər həm təşkilati, həm də 

prosesual xarakter kəsb edir. İlk növbədə münaqişədə olan 

tərəflərin özlərinin aralarında olan problemləri həll etmək üçün 

özləri tərəfindən təşəbbüslər irəli sürülür. İkitərəfli birbaşa 
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diplomatiya həyata keçir, birbaşa dialoqlar qurulur, ikitərəfli 

formatla stol ətrafına yığışılır. “Dəyirmi stol” diplomatiyası 

təşkil olunur. Status-kvonun bərpası üçün əlaqələr işə düşür. 

Proseslər həyata keçirilir. Birbaşa (vasitəsiz) danışıqlar həyata 

keçirilir. Buna dövlətlərdaxili (ikitərəfli əsaslarla), yəni 

münaqişədə olan tərəflərin özlərinin iştirakı ilə, təşəbbüs demək 

olar. Bu forma “vasitəsiz diplomatiya”dır. Sülh sazişləri üçün 

müqavilə şərtləri hazırlanır, dəymiş zərərlər müəyyən edilir. 

Qarşılıqlı şərtlərdən ibarət müqavilə layihələri üzərində 

razılaşmalar həyata keçirilir. Burada dəymiş zərərlər üzrə hər iki 

tərəfdən işçi qrupları yaradılır. Beynəlxalq hüququn universal və 

məxsusi normaları tətbiq olunur. Sülh sazişlərinin, 

müqavilələrinin imzalanması ilə başa çatır. Əməl prinsipləri 

reallaşır. Yeni şəraiti əks etdirən hüquq normaları hazırlanır, 

qəbul olunur. İkitərəfli, vasitəsiz barışıqlar daha çox böyük 

dövlətlərin öz aralarında həyata keçirilə bilir. Gediş-gəlişlər öz 

dövlətləri arasında təmin olunur, görüşlər başqa dövlətlərdə, 

bitərəf dövlətlərdə də təşkil olunur. Başqa dövlətlərin 

ərazilərində olan görüşlər həm də vasitəli diplomatiyada, vasitəli 

barışdırıcılıq missiyasının yerinə yetirilməsində də olur.  

Dövlətlər səviyyəsində-“Vasitəli diplomatiya” nın tərkibi 

olaraq regionda və qeyri-regionda olan dövlətlər tərəfindən 

barışdırıcılıq təşəbbüsləri irəli sürülür. Qruplar yaranır. 

Münaqişəli tərəflərin razılığı və təşəbbüsü, təklifləri və xahişləri 

ilə üçüncü və ya da dördüncü dövlətlər (sülh missiyasını yerinə 

yetirən dövlətlər) işə qoşulurlar, barışdırıcılıq fəaliyyətinə cəlb 

olunurlar. Bu anda elçilik missiyası işə düşür. Barışdırıcı və 

münaqişə tərəflərindən ibarət olan qruplar, komissiyalar yaranır. 

Sülh araşdırıcı, şəraiti araşdırıcı missiya işə düşür. Bu anda 

vasitəçi tərəflər özləri şəraiti araşdırıb, tərəflərə tez-tez və 

vaxtaşırı elçilər göndərirlər. Sül üçün bütün münaqişəli tərəflərin 

razılığı əsasında sülh sazişlərinin layihələri hazırlanır. 

Münaqişəli tərəflər isə vasitəçi tərəflərin nümayəndələri üçün 

faktaraşdıcı missiyanın yerinə yetirilməsi üçün təkliflər irəli 
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sürürlər. Vasitəli diplomatiyanın, barışdırıcı dövlətlərin elçiləri 

tərəflər arasında təkliflər və ideyalar, istəklər və onların 

reallaşması uğrunda çalışırlıar. Çoxtərəfli görüşlər-həm 

vasitəçilərin öz arasında, həm də vasitəçilərlə münaqişə trərəfləri 

arasında-ayrılıqda və birlikdə-təşkil olunur. Burada əsas məqsəd 

tərəfləri bir araya gətirmək və onlar arasında ikitərəfli və 

çoxtərəfli iştirak əsasında razılığa gəlməni təmin etməkdən 

ibarətdir. 

Vasitəli diplomatiyanın daha bir növü beynəlxalq 

təşkilatların formatlı missiyasından ibarətdir. Burada 

münaqişəli tərəfləri barışdırmaq, onlar arasında pozulmuş 

əlaqələri bərpa etmək və sülhü təmin etmək məqsədilə, 

münaqişəli dövlətlərin xahişləri, razılıqları, təşəbbüsləri ilə 

universal və regional təşkilatlar sülhyaradıcı missiyaya 

qoşulurlar. Burada da təşkilatların missiyalı elçiləri işə düşür. 

Qruplar, təşəbbüslər yaranır. İşçi komissiyalar fəaliyyət göstərir. 

Onların iş prinsipi yuxarıda sadalananların iş prinsipləri ilə 

oxşarlıq  təşkil edir.  

Dövlətlər səviyyəsində barışdırıcılıq missiyasının təmin 

olunması üçün dövlətlər və hökumətlərarası komissiyalar 

yaradılır, komitələr fəaliyyətə düşür, nümayəndələrdən ibarət 

qruplar formalaşdırılır.  

Qeyri –dövlət formatlı barışdırıcılıq missiyası. Münaqişəli 

dövlətlərin ictimai birlikləri, təşkilatları arasında meydana gələn 

fəaliyyət, koordinativ funksiya buna nümunə ola bilər.  

Formatsız qeyri-dövlət barışdırıcılıq missiyası. “Dünya 

ictimaiyyəti diplomatiyası” 
Bunun iki tərəfi var: münaqişədə olan tərəflərin 

vətəndaşları, ictimai birlikləri, qeyri-hökumət qurumları. Onlar 

tərəfindən irəli sürülən fərdi təşəbbüslər: təkliflər, sülhə çağırış 

bəyanatları, dinc dəstək yürüşləri, mitinqlər və digər yığıncaqlar 

istifadə üsullarıdır. Tərəflərə fərdi və kollektiv imzalı 

məktubların yazılması, ayrı-ayrı şəxslərin məqalələri, 
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müsahibələri və s. üsul olaraq həyata keçirilir. Bu metod fərdi və 

kollektiv fəaliyyətdən ibarətdir. 

Qeyri-münaqişəli tərəflərin vətəndaşlarının, ictimai 

qurumlarının fərdi və kollektiv təşəbbüsləri. Burada dünya 

sülhündə iştirak amili önəmli rol oynayır. Yenə də vətəndaşların 

fərdi və kollektiv fəaliyyəti, fərdi təşəbbüslər, məktublar, 

qarşılıqlı yığıncaqların keçirilməsi əsas üsullardan hesab olunur. 

Buna da “vasitəli dünya xalq diplomatiyası” adını vermək olar.  

 

Beynəlmiləlçiliyin fəlsəfi əsasları 

 

Biz insanlar həm öz xalqımızı təmsil edirik, həm də 

ümumilikdə bəşəriyyəti. Bəşəri düşüncə daha zəngindir, çünki 

bütün dünyanı əhatə edir. Millini də öz tərkibinə qatır. 

Beynəlmiləl düşüncə insan xislətinin dahiliyidir. Dahilikdən də 

bəşəri xeyirxahlıq doğur. 

Beynəlmiləlçilik anlayışı (bütün xalqları qəbul etmək fikiri, 

təfəkkürü, düşüncə tərzi, düşüncə əlaməti) fəlsəfi düşüncələrin, 

milli və beynəlxalq səviyyədə bəşəri özünüdərkin obyektidir. 

Anlayış fəlsəfidir, ona görə ki, həm genişdir, həm də dərindir, 

faydalıdır. Bu baxımdan da dəyərlidir. Faydalıdır, o baxımdan 

ki, bu konsepsiya adı altında insanların dəyər elementləri 

genişlənir. İnsanlar düşüncələrində məkanı genişləndirirlər və 

praktiki olaraq özlərini genişlənən məkanda görürlər. Eləcə də 

bu anlayış altında resurslardan əhatəli şəkildə faydalanmanın 

miqyasını böyüdürlər. Anlayış daha çox mahiyyət məzmun-

ludur. Həm şaxəlidir, həm də piramidal pikə, zirvəyə, uca 

mərhələyə xasdır. Bu baxımdan da mürəkkəbdir, yəni tərkibi 

zəngindir, sadə birləşmələr çoxdur və ümumiləşmiş sadədir. 

Şərti yekun olaraq sadədir. Belə ki, insan özünü bu dünyanın adı 

sakini hesab edir və geniş dünyada sərbəst, azad hiss edir. Bu 

anlayış altında insan özünü daha geniş məzmunda dərk edir. 

Özündə ali bəşəri məna axtarır. Anlayışı özünə yaxın buraxan, 

özündə bu kimi fikirləri daşıyan şəxslər üçün bütün dünya, bütün 
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məkanlar doğma kimi hiss olunur. Bu kimi düşüncə daşıyıcıları 

konseptual tərkib elementləri ruhən yaxşıca mənimsəyirlər. 

İnsanın dünyəvi kimliyi, onun mənası məhz bu anlayış altında 

daha da geniş şəkildə dərk olunur. Beynəlmiləlçilik (digər 

xalqları, onların mədəniyyətini, o cümlədən davranışını, irsini 

qəbul etmək, başqa xalqların ruhunu yaxın hesab etmək) milli 

dəyərləri öz sərhədlərindən kənara doğru genişləndirən ali 

mahiyyət düşüncəsidir. Beynəlmiləlçilikdə onun tərkib 

elementlərinə münasibətdə “özgəlik” kriteriyası tətbiq olunmur. 

Yəni, doğmalığın əhatəsi böyükdür. 

Anlayış daha çox ideal məzmunludur. Etik və estetik 

ideyadır. İnsan əxlaqını və dünya gözəlliyini, bütün dünyanı 

sevmək fəlsəfəsini özündə cəmləşdirir. İnsan xəyalən və praktiki 

olaraq elementləri ali dəyər kimi qəbul etməyə çalışır və univer-

sal formal dəyər bütövü yaradır. Beynəlmiləlçilik həm də ona 

görə ideal məzmuna çevrilir ki, çox zaman əlçatmaz olur. Yəni, 

ziddiyyətlərin, milli maraqların mövcudluğundan bəşəri amal-

larda sarsıntılar, çatışmazlıqlar meydana gəlir.  

Beynəlmiləlçilik düşüncəsi ümumi mənafeni əsas götürür və 

fərdin maraqlarını onun daxilində axtarır. Bu düşüncə milli 

eqoizmi rədd edir və insan varlığını mərkəzdə axtarır. İnsanın 

bəşəri eqosunu daha da böyüdür. İnsanı düşüncələri ilə 

şaxələndirir və ruhunu əhatələndirir. Düşüncələrini mərkəzdən 

ətrafa doğru böyüdür, eləcə də ətrafdan mərkəzlərə doğru, yəni 

fərdin özünə sarı gətirir. Buradan da fərd özünü həm öz 

məkanında, həm də dünya vəhdətinin tərkibində görür. Bu ruhda 

yaşayan insanlar özlərini milli vətəndaşlarla yanaşı, ümümdü-

nya sakinləri kimi hiss edirlər. Təbii ki, fiziki və maddi varlıq, 

mövcud şərait və imkanların çatışmazlığı hər an beynəlmiləlçilik 

fəlsəfi həyat tərzini yaşamağa imkan verə bilmir. Lakin ruh in-

sanlar üçün bu fəlsəfənin böyüməsini təmin edə bilir. Bu 

baxımdan da qəbul etmək olar ki, beynəlmiləlçilik daha çox ide-

al baxışların tərkibi kimi qəbul olunur.  
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Beynəlmiləlçilik düşüncəsində “başqa” ifadəsi, sözü yad 

kimi qəbul olunmur. Burada başqa sözü sadəcə digər tərkib ele-

mentini ifadə edir. Buna görə də bütün dünyanı təşkil edən mad-

di və mədəni elementlər vəhdət şəkildə beynəlmiləlçilik 

fəlsəfəsinin tərkibini təşkil edir. Düşüncədə olan fərd üçün bütün 

dünya elementləri vəhdət halını alır.  

Beynəlmiləlçilik fəlsəfəsinin obyektində dünya xalqlarının 

fərqli dini inancları, dünyagörüşləri də yer alır. Burada milli 

inanclarla yanaşı, tolerantlıq, barışdırıcılıq düşüncələri də hakim 

olur. Bu baxımdan da bəşəri sivil rəngarənglik ümumdünya 

fəlsəfəsinin tərkibini təşkil edən elementləri əhatə edir. Bu 

rəngarənglikdə mədəniyyət, o cümlədən ədəbiyyat, din, 

incəsənət birləşir və düşüncələrin konsentrasiyasını, yəni, ayrı-

ayrı sahələrdə olan mərkəzlərin birgə olaraq konseptual məzmun 

almasını, şəbəkələnməsini özündə ehtiva edir. Dünya 

fəlsəfəsinin tərkibi elə onun, yəni dünyanın elementlərinin 

mərkəzləşmiş, cəmləşmiş halda əlaqələr vəhdətində meydana 

gəlir. Beynəlmiləlçilik fəlsəfəsindəki piramidal formada çoxlu 

sayda mərkəzlər mövcud olur. Bu mərkəzlər və onlar arasında 

olan bağlayıcı elementlər özlüyündə fəlsəfi mahiyyəti həm 

bütöv, tam, həm də tərkib baxımından dərk etməyə imkanlar 

yaradır. Fəlsəfi düşüncə tərkiblərdəki mərkəzləri də bir fəlsəfi 

düşüncə obyektinə çevirir. Mərkəzlər kimi xalq, mədəniyyət, 

dövlət, digər təşkilat, resurs, sistem kriteriyaları çıxış edir.  

Beynəlmiləlçilik fəlsəfəsində mahiyyət o dərəcədə 

genişlənir ki, dəyərlər şəbəkəsi xəyali və əyani olaraq bütün dü-

nyanı əhatə edir. İnsan üçün məkan kriteriyası daralmır və 

xəyalən arzular geniş aləmi əhatə edir. Bu baxımdan 

beynəlmiləlçilik fəlsəfəsi daha çox pozitiv və təminedici, müda-

fiəedici əhəmiyyət kəsb edir. Çünki, tərkib elementləri dəyər 

olaraq çoxluq təşkil edir. Beynəlmiləlçilik fəlsəfəsi ali insani 

dəyər fəlsəfəsidir. İnsanların bütün mədəni xeyirxah əməlləri 

məhz bu fəlsəfənin daxilində qərarlaşa bilir. Bu baxımdan da 

humanist mahiyyətin zirvəsini fəth edir. Tərkib baxımından 
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dəyərlər çoxluq təşkil etdiyindən, elementlər arasında mübadilə 

prosesləri də geniş vüsət alır.  

Beynəlmiləlçilik fəlsəfi düşüncələri estetikanın da əsaslarını 

formalaşdırır. Belə ki, bu ruhda olan və dərinə düşünən şəxs 

ümumdünya gözəlliyini anlayır. Gözəlliyi xəyali zövqün obyek-

tinə çevirir. Bu vəhdət gözəlliyindən enerji alır. Buna görə də 

dəyər əldə etmək üçün öz daxili aləmini ideallıqla, fikirən, 

xəyalən genişləndirir. Genişlənmə elementlər hesabına baş verir.  

Yuxarıda qeyd olunanlar səbəbindən, bir çox anlayışlar 

kimi, beynəlmiləlçilik anlayışının tərkibi çox zəngindir və 

genişdir. Ona görə ki, bu anlayışın elementlərini bütün dünya 

xalqları, onların maddi- mədəni irsi, ruhu irsi təşkil edir. Ele-

mentlərin zənginliyi özlüyündə düşüncə zənginliyini yaradır. 

Sadə düşüncələrin mürəkkəbliyi sadə dərketmədən meydana 

gəlir. Obyekt çoxelementli olur. Beynəlmiləlçilik fəlsəfəsinin 

ruhunda bir yumşaqlıq mövcuddur. Düşünən şəxs obyektə 

özününkü kimi, sahiblik ruhu ilə yanaşır. Bu düşüncəni özündə 

daşıyan fərd beynəlmiləlçiliyin tərkib elementlərinə ona görə 

yumşaq yanaşma edir, çünki, elementləri doğma hesab edir. Bu 

baxımdan da bir qədər mühafizəkar ruh formalaşa bilir. 

Ümumdünya vəhdət fəlsəfəsi dünya mədəniyyəti və dünya 

əxlaqı fəlsəfəsini də öz tərkibinə qatır. İnsan və onun bütün dü-

nyada davranış xüsusiyyətləri, digər elementlərə yanaşma nor-

malarını meydana gətirir. Buradan da hətta dövlətlərin beynəlx-

alq etik xüsusiyyətləri formalaşmış olur. Dövlətlər çalışırlar ki, 

dünyada mədəni davransınlar və milli mənafelərə və beynəlxalq 

maraqlara xələl gəlməsin.  

Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, beynəlmiləlçilik 

fəlsəfəsinin iki qolu mövcud olur: biri siyasi çalar təşkil edir, 

digərisi isə daha çox sivil mahiyyəti əks etdirir. İctimai məna 

daşıyır. Dövlət siyasi funksiyanı yerinə yetirir. Başqa dövlətlərlə 

əməkdaşlığı və yüksək inteqrasiyanı əsas götürür. Hər iki qolda 

mədəni amillər üstünlük təşkil edir. Qeyri-siyasi qolda isə ic-

timai-sivil düşüncələr yer alır. Bu qol daha çox sərbəst 
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düşüncələrlə əhatələnir. Bu qolda olan fikirlərin məhdud-

laşmasını isə dövlətlər həyata keçirirlər.  

Beynəlmiləlçilik fəlsəfəsinin hər iki qoluna aid olan 

düşüncələr dövlət sərhədlərinin radikal formasını rədd edir və 

dünyada vahid dövlətlər birliyi ideyasından çıxış edir. İkinci 

istiqamət isə xalqlar, insanlar birliyi faktorlarını daha çox 

qabardır. Ümumdünya pasifistləri məhz beynəlmiləlçilik ruhu-

nun sivil qanadında daha çox təmsil olunurlar. Onlar dövlətlərin 

məhdudlaşdırıcı və pozucu fəlaiyyətinə qarşı olurlar. Sülh 

funksiyalı (sülhməramlı) beynəlxalq ictimai təşkilatlar bu kimi 

funksiyanı yerinə yetirirlər. Bu fəlsəfi şüurun təmsilçiləri dö-

vlətləri milli əsaslarla yanaşı, bütün insanlar üçün (bir dövləti 

hamı üçün) faydalı qurum kimi qələmə verirlər.  

Beynəlmiləlçilik fəlsəfəsi insane xislətində bəşəri amalları 

özündə ehtiva edən müdrikliyin ali zirvəsidir. Müdrik insanlar 

üçün mənəvi məkanın, mədəni dəyərlərin qurtaran son həddi 

olmur. Müdrik insanlar özlərinin ehtiyaclarının ödənilməsi 

baxımından kiçik maddi məkanla qane olsalar da (aza qane 

olmaq xassiyyəti), mənəvi məkanla sərhədlənə bilmirlər. Belə 

xarakterli insanlar öz fiziki kiçikliklərini bütün məkanlar üzrə 

gəzdirirlər. Lakin onların mənəvi məkanları daha sürətlə xəyali 

olaraq dünyanı əhatə edir. Sanki mənəvi sərhədlər prinsipi bir o 

qədər əhəmiyyət kəsb etmir. Fiziki sərhədlər onların mənəvi 

sərhədləri üçün əsas məhdudlaşdırıcı rol oynamır. Bu düşüncəyə 

hakim olanlar dövlət sərhədlərinin o tayında olan məkanları 

özləri üçün doğma hesab edirlər və ruhən yaxınlaşdırırlar. 

Beynəlmiləlçi ruhlu insanlarda milli dəyərlərin beynəlxalq 

dəyərlər standartları ilə yüksək səviyyəyə qalxması prosesləri 

əhəmiyyət kəsb edir. Onlar öz əməlləri və fikirləri ilə vəhdət 

yarada bilirlər.  

Beynəlmiləlçi ruhlu insanlarda milli və beynəlxalq dəyərlər 

sintez təşkil edir və bağlayıcılıq prosesləri ruhu daha da 

genişləndirir. Mədəni tellərin sintezi bu fəlsəfənin birləşmiş və 

böyük mahiyyət kəsb etmiş obyektini təşkil edir. Fəlsəfi düşüncə 
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sahibləri ruhu yuxarıya doğru qaldırırlar. Beynəlmiləlçilik 

fəlsəfəsi bütün insanlarda həm də ədalətcəsinə bərabərlik axtaran 

vahid ruh fəlsəfəsidir.  

Beynəlmiləlçilik fəlsəfi bir anlayışdır –ona görə ki, insanın 

maddi və mənəvi aləmini bir tərəfdən genişləndirir, digər tərəfdən 

də aliləşdirir. Beynəlmiləlçilik ideyası özünüdərketmənin ali 

mahiyyət formasıdır. Beynəlmiləlçilik düşüncəsinə hakim olan 

şəxslər üçün dünyanın makro mahiyyəti ilə qəbul olunması prin-

sipləri mühüm yer tutur. Bu ideya rəngarəng elementlərin çeşidli 

məcmusundan yaranan bir bütövü təşkil edir. Beynəlmiləlçilik 

ruhunu özündə daşıyan şəxslər məhz dünyanın hər bir məkanını 

əyani və qiyabi olaraq özünə yaxın hesab edir. Belə şəxslər üçün 

mədəni torlar ideyası rədd edilir. Beynəlmiləlçilik ruhu milli 

ruhun beynəlxalq ruhla, beynəlxalq elementlərlə bağlanması 

düşüncələrini özündə əks etdirir. Bu bağlanma da daxilən zəngin-

lik axtaran insane ruhunu sakitləşdirir. Beynəlmiləlçilik ruhu 

mənəvi dəyərləri daha çox baza hesab edirlər. Onlarda maddi 

aləmin məkan nisbətinə olan sonsuzluğu qəlb rahatlığı və 

arxayınlığını ehtiva edir.  

Beynəlmiləlçilik ruhunu daşıyan şəxslər öz məkanlarında və 

başqa məkanlarda rəngarəngliyi və çox çeşidliyi qəbul edir və 

düşüncələrini əhatələndirir və düşüncələrinin obyektində 

müxtəlif mədəni xalqların nümayəndələri olan şəxsləri və on-

ların əməllərni görürlər. Xalqların birgə yaradıcılığı və qurucu-

luğu önəmli mahiyyət daşıyır. Beynəlmiləlçilik elə dəyərləri 

bağlayan ali fəlsəfi düşüncə kriteriyasıdır. Piramidanın yuxarı 

mərhələsində bitkinləşir.  

Beynəlmiləlçilik ruhu insanlar arasında fizioloji və mədəni 

fərqliliyi yalnız vahid dünya məkanının tərkib zənginliyi kimi 

görür. Beynəlmiləlçilik ruhu geniş məkanlar üzrə sintez olunmuş 

bir ruhdur və dəyərlərin mübadiləsini əsas prinsip kimi görür. 

Beynəlmiləlçilik ruhu avtoxton mədəni kompleksiyanı yarıb 

keçir və özünü ümumdünya mədəni mərkəzləşməsi amili kimi 

axtarır.  
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Beynəlmiləlçilik ruhu ümumdünyaya bağlanmaq və 

mərkəzdə özünü (fərdin özü nəzərdə tutulur) görmək kimi fəlsəfi 

idrakı meydana gətirir. Beynəlmiləlçilik anlayışında multikultur-

alizm var. Bu anlayışı öz ruhunda yaxından dərk edənlər dü-

nyanın maddi və mənəvi irsini özləri üçün doğma hesa edirlər. 

Ümumdünya mədəniyyətinin nümunələri bu fəlsəfi baxışlar 

altında doğmalaşır.  

Məlumdur ki, insan ehtiyacları, tələbatları, istəkləri və bun-

dan yaranan maraqları milli və beynəlxalq olmaqla, iki hissəyə 

ayırılır. Müasir dövrdə dünya haqqında audio və video vizual 

görüntülərin əldə olunması -bir tərəfdən, praktiki olaraq əyani 

tanışlıq isə başqa bir tərəfdən, hansı xalqı təmsil etməyindən 

asılı olmayaq, insan ruhunun zənginləşməsinə və 

vəhdətləşməsinə səbəb olur. Ümumdünya ədəbiyyatı, 

mədəniyyət və incəsənət nümunələrinin mübadiləsi, xalqlar 

tərəfindən açıq şəkildə mənimsənilməsi və bu elementlərə veri-

lən dəyərlər özlüyündə beynəlmiləlçilik fəlsəfi düşüncələrini 

meydana gətirir. Dünya resursları, onların xammal və emal 

şəkilində dünyaya təqdim edilməsi də beynəlmiləl ruhu zəngin 

edir.  

İnsanlar öz düşüncələrinin mərkəzində özlərini görürlər. 

Bununla da mövcud olduqları məkanlarda özlərini təsdiq və 

ifadə edirlər. Həmçinin qərar tutduqları bütün məkanları 

özgədən doğmaya çevirirlər. İnsan düşüncələrində milli 

amillərlə yanaşı, insanlıq fəlsəfəsinin tərkibi olaraq, beynəlxalq 

humnanist amillər də üstünlük təşkil edir. İnsan həm öz doğma 

yurdunu, ölkəsini, vətəninin, dilini, dinini qəbul edir, özünü bu 

amillərdə təbii olaraq təsdiq edir, bu kimi kriteriyalarla yaşayır, 

həm də beynəlxalq məkanda, dünya məkanında özünü hiss edir. 

Belə xarakterli insanlar üçün “vahid dünya və insan onun 

mərkəzində” fəlsəfi düşüncələri qərarlaşır.  

Beynəlmiləlçilik fəlsəfəsinin bir istiqaməti də barışdırıcılıq, 

sülhü yaratmaq fəlsəfəsidir. Ümumdünya sülh missiyasını 

həyata keçirmək düşüncələri, dünyada müharibələri rədd etmək 
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düşüncələri də burada hakim olur. Bəşəri və ümumsivil dəyərləri 

itirməmək naminə beynəlmiləl vahid konstruksiyanı pozmamaq 

naminə beynəlmiləlçi insanlar barışdırıcılıq missiyasını üstün tu-

turlar və zərərverici ünsürləri zərərsizləşdirməyə çalışırlar. 

Beynəlmiləlçilik fəlsəfəsinin daha bir qolu ümumən dünya-

da qadın hüquqlarını təbliğ edən ictimai-siyasi proseslərdən 

ibarətdir. Dünya feminizm fəlsəfəsi (qadınlara ictimai-siyasi 

həyatda kişilərlə yanaşı bərabər iştirakçılığı təbliğ edən fəlsəfi 

düşüncə) onun tərkibini təşkil edir. 

Beynəlmiləlçilik fəlsəfəsinin formalaşmasında beynəlxalq 

sənədlər yönləndirici vasitələr qismində çıxış edə bilirlər.  

 

“Ümumdünya vətəndaşlığı” anlayışı və onun əhəmiyyəti 

 

Hər kəs həm öz ölkəsinin, həm də dünyanın sakinidir. Dü-

nya bir, Allah bir, insanlar və xalqlar da birdir. Fərqlilik yalnız 

bu vahidin makro məzmununu tamamlamaq üçündür. Vəhdət 

dünya daxili elementləri ilə zəngindir və bu zənginlik insanlar 

üçün bir dövlət ideyasını nisbiləşdirir. 

Vətəndaş anlayışı nədir. Məlumdur ki, indi hər bir sakin 

dövlət adlanan siyasi qurumun sərhədləri daxilindəki məkanda 

yaşayır. Dövlət insanların hüquqlarını müəyyən edən tərəf 

rolunu oynayır. Dövlət insanların hüquqlarını xalqların bərabər 

hüquqları vəhdətində təmin etmək funksiyasına malik olur. Milli 

vətəndaşlara xaricilərə nisbətən daha çox hüquqlar verilir.  

Dünya sakinləri cəmiyyət formasında və tayfa halında 

(tribes) meşəliklərdə, cəngəlliklərdə (Amazonka meşəliyi, 

İndoneziya meşəlikləri və s.), səhralarda (Afrika səhraları) və 

çollərdə (aullarda-köçərilərin həyat sürdüyü mobil yurdlarda), 

dağlarda yaşayırlar. Bu baxımdan da yaşayış tiplərini bəsit 

(təbiətdən asılı) və təkmil (sosial formalı, mürəkkəb strukturlu) 

olaraq iki baza qrupa ayırmaq olar. Təkmil forma daha çox 

oturaq həyat tərzinə aid olur və müasir anlamda müəyyən sivil 

məkanda qurulan əlaqələr və münasibətlər formasını özündə 
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ehtiva edir. Sosial formalı yaşayış tərzi strukturlaşmış 

qruplardan, mexanizmə malik olan sistemlərdən ibarət olur. 

Oturaq həyat formasında sosial münasibətlər və əlaqələr geniş 

şəkildə öz əksini tapır. Oturaq həyat tərzi və əkinçiliyə, 

maldarlığa və sənaye istehsalına bağlılıq özündə sosial 

münasibətləri yaradır ki, bu da nəticə etibarilə dövlətlə vətəndaş 

arasında siyasi və mədəni əlaqələr formasını meydana gətirir. 

Oturaq həyat tərzi sakinin, fərdin yaşayış yeri üzrə qeydiyyatını 

və bununla da dövlətlə inzibati, sosial və siyasi tənzimləməni 

zəruri edir. Dövlət sosial ünsürlərdən öz idarəçilik subyektlərini 

formalaşdırır. Mədəniyyət sosial formanın əsasında qərarlaşır və 

dövlətin cəmiyyətlər tərəfindən təşkili mədəniyyətin nəticəsi 

olaraq meydana gəlir. Bu baxımdan da qeyd etmək olar ki, 

vətəndaş anlayışı sosial-siyasi mədəniyyətin təzahürü, hüquqi 

əsasları olaraq meydana gələn siyasi bir anlayışdır. Ona görə 

siyasi ki, vətəndaş dövləti təşkil edir və özünü də dövlətin 

tənzimləmə obyektində, mərkəzində görür.  

Vətəndaş anlayışı özündə fərdin hüquqi-siyasi statusunu 

müəyyən edir. Dövlətin tənzimləmə obyektini meydana gətirir. 

Dövlət vətəndaşın maraq əks etdirdiyi bütün sahələrdə, fəaliyyət 

sahələrində tənzimləyici tərəf kimi çıxış edir və bütün 

potensialını bu istiqamətə yönəldir. Vətəndaş anlayışı özündə 

iqtisadi, siyasi və sosial aspektlərin vəhdətini yaradır. Vətəndaş 

anlayışı fərdin dövlətlə olan münasibətlərində və əlaqələrində 

hüquqi aspektləri zəruri edir. Vətəndaş dövlət-xalq arasında 

rəsmi əlaqələrin hüquqi-siyasi məzmununu ifadə edir.  

Vətəndaş anlayışı əsasən daha çox sivil və formalı -əlaqali 

xarakterə malik olur. Vətəndaş anlayışı məhz cəmiyyətə xas olan 

anlayışdır. Hansı ki, bu cəmiyyət elə dövlətin mənbəyini 

formalaşdırır. İnsanlar dövlətlərini ona görə təşkil edirlər ki, öz 

vətəndaş statuslarını yaratsınlar. Bununla da normalar ilə 

müəyyən olunan hüquqlardan faydalansınlar. Vətəndaş anlayışı 

həmçinin dövlətin xalqına verdiyi konstitusion-hüquqi statusunu 

müəyyən edir. Vətəndaş anlayışı cəmiyyətlərdə ona görə 
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formalaşır ki, cəmiyyət tipində yaşayan insanlar kollektiv təkmil 

istehsalla məşğul olurlar və istehsal məhsulları üzərində də 

kollektiv əlaqə və münasibət formalaşdırırlar. Resurslardan 

kollektiv olaraq istifadə prinsipini əsas kimi qəbul edirlər. Bu da 

insanlar arasında kollektiv vərdişləri meydana gətirir. İstehsalat, 

xidmət və infrastrukturdan ibarət olan iqtisadi, sosial və siyasi 

məzmunlu əlaqələr forması özlüyündə vətəndaş anlayışını 

medana gətirir. Vətəndaş anlayışı yaşayışın kənd, qəsəbə, rayon 

və şəhər tipini formalaşdırır və əhalinin hüquqi qeydiyyat və 

siyahıyaalınmasını zəruri edir. Yaşayışın bu kimi tipləri də 

özündə vətəndaş anlayışını formalaşdırır. Anlayış əhali 

demoqrafiyasını, miqrasiya və urbanizasiyasını zəruri edir. 

Vətəndaş anlayışı dövlətin mənbəyi və bazası üçün lazımi 

elementlərin əsaslarının formalaşmasını zəruri edir. Bu anlayış 

dövlətin potensialını müəyyən edir və istehsalatda, 

iqtisadiyyatın, infrastrukturun digər sahələrində əmək və işçi 

qüvvəsi potensialını meydana gətirir.  

Vətəndaş anlayışı özündə əlaqələrin formasını əks etdirir 

və dövlətlə -xalq arasında sosial-siyasi əlaqələrin əsaslarını 

formalaşdırır. Vətəndaş anlayışı dövlətə sakinlərə bərabər-

hüquqluluq kriteriyası ilə yanaşmanı təmin edir. Dövlət hüquq 

normalarının subyekti və obyekti qismində insanları həm 

maraq kateqoriyalarına bölür, həm də sahələr üzrə onları 

bərabərləşdirir. Vətəndaş anlayışı daha çox milli xüsusiyyətləri 

özündə ehtiva edir və dövlətin səlahiyyətli olması üçün ona 

müvafiq milli hüquqların verilməsini zəruri edir. Vətəndaşlar 

üzərində səlahiyyətlər, eləcə də xarici ölkələrin vətəndaşları 

üzərində olan hüquqi səlahiyyətlər milli dövlətlərin beynəlxalq 

hüquqi səlahiyyətlərini də meydana gətirir. Bu baxımdan da 

dövlətlərdə yaşayan sivil insanlar, vətəndaşlar milli və 

beynəlxalq hüquqi statuslar qazanmış olurlar.  

Vətəndaş anlayışı ideal bir anlayışdır və eləcə də real hüquqi 

əsasları mövcuddur. Lakin bü gün insanların əksəriyyəti özlərini 

həm də dünya sakinləri kimi hiss edirlər. Bütün dünya 
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ölkələrinin insanların ümumi hüquqlarının təmin olunmasında 

vahid öhdəliklərinin olmasını qəbul edirlər. Onu da qeyd etmək 

yerinə düşər ki, beynəlxalq hüquqi normalar əsasında dövlətlər 

rəsmi olaraq, hüquqi əsaslarla insanların dünya hüquqlarını 

təmin edirlər. Miqrasiya hüquqları bu sahədə örnək təşkil edir.  
Daha çox idealizmin tərkibi olan “Ümumdünya vətəndaşı” 

anlayışı, milli vətəndaş anlayışından fərqli olaraq, bir qədər lokal 
siyasi məzmununu itirir, daha doğrusu transfer etdirir, 
genişləndirir. Bu anlayış özlüyündə dövlətlərin hər birini özünə 
vətən (doğma yurd, doğma el, doğma torpaq və s.) hesab edən 
şəxslərə aid olur. Burada milli amillər mütləq mahiyyətlə yanaşı, 
həm də nisbiləşir. Vətəndaş anlayışı özünün milli əsaslarını 
böyüdür və ümumdünya vətəndaşlığına keçirdir. Bu ideya ilə 
yaşayan insanlar üçün dövlət və onun sərhədləri bir qədər şərti 
formal xarakterdə olur. Ümumdünya vətəndaşlığı anlayışı milli 
vətəndaşlıq anlayışını rəsmi olaraq tərkib hissələrə ayırır. Yəni, 
dövlətlər həm öz vətəndaşlarının, həm də xaricilərin, əcnəbilərin 
(xarici ölkə vətəndaşlarının və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin) 
hüquqlarını qəbul edir, müəyyən edir və təmin edir. İnsanlar 
üçün dövlətlərin bu kimi milli və beynəlxalq hüquq və 
öhdəlikləri ideal və praktik real məzmunlu olur. Ümumdünya 
vətəndaşlığı anlayışı dövlətlər tərəfindən birbaşa qəbul olunmur, 
milli hüquqla beynəlxalq hüququn vəhdətində, bu baxımdan 
milli və beynəlxalq əsaslarla səlahiyyətlər bölgüsü çərçivəsində 
bu ideya özlüyündə reallaşır. Lakin ümumdünya vətəndaşlığını 
birbaşa qəbul edən şəxslər dövlətlərin milli səlahiyyətlərinə və 
beynəlxalq hüquqa yumşaq yanaşma edirlər.  

Ümumdünya vətəndaşlığı milli dövlətlər trəfindən rəsmən 
qəbul olunmayan, lakin dövlətlərarası müqavilələrlə və digər 
sənədlərlə müəyyən edilən insan hüquqları kriteriyası ilə 
əhatələnən bir anlayışdır. Dövlətlər istər milli, istərsə də 
beynəlxalq sferada vətəndaşlarının hüquqlarını başlıca zəruri 
amil kimi qəbul edirlər.  

Bu anlayış ideal məzmunludur və ideyalardan ibarətdir. 
Ümumdünya vətəndaşlığı anlayışı fərq qoymadan insanı 
mərkəzdə bir obyekt kimi götürür. İnsanları və xalqları 
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bərabərləşdirir və bütün dövlətləri - kəskin fərqli seçimlər 
etmədən -bütün insanlar üçün xidmətə əsaslara yönəldir. “Vahid 
insan-bütün dövlətlər” prinsipini əhatə edir. Bu anlayış dünya 
məkanını bütövləşdirir. Mərkəzləşdirici və yayıcı sistemə xas 
olur.  

“Ümumdünya vətəndaşı” anlayışı özündə vahid mədəniyyət 
(çalarların vəhdəti) anlayışını da qəbul edir. Bu anlayış özündə 
formaları fərqli bilir. Dövlətlərin formalarında olan fərqlər 
(dövlət quruluşunda olan fərqlər, ərazi, əhali və digər fərqlər) ola 
bilir. Lakin insanları vahid kriteriya kimi götürür. Bu anlayışa 
əsasən, dövlətlər xalqları fərqli kriteriya ilə qəbul edə bilmir. 
Xalqları vahid dünya mədəniyyətinin tərkib elementi və çaları 
kimi görür və bu baxımdan da mərkəzləşdirici və genişləndirici 
funksiyaya malik olur. Burada milli strukturlar arasında ideya 
birləşdiriciliyi yaranır və bundan da mənəvi doğmalıq meydana 
gəlir.  

“Ümumdünya vətəndaşlığı” anlayışı ilə bağlı bu kimi 
ümumiləşdirilmələr aparmaq olar: 

-ümumdünya vətəndaşlığı vahid dünya prinsipləri üzərində 
formalaşan ideyalardan ibarət olur; 

-anlayış bütün dünya dövlətlərinin tənzimləmə mərkəzində 
“insan” faktorunu əsas prinsip kimi qəbul edir; 

-anlayış milli üstünlüyü qəbul etmir və ideya olaraq bütün 
insanları bir və bütün dövlətlərdə vahid varlıq kimi qəbul edir; 

-anlayış kosmopolitizm (dünya sakini ideologiyası) ilə 
bərabər qəbul edilə bilir. Burada bütün xalqlara olan münasibət, 
insan mərkəz olmaqla, universal əsaslarla qəbul olunur; 

-anlayış radikal milli vətəndaş anlayışın qəbul etmir və 
dövlətlərin universallığı prinsipini qabardır; 

-anlayış “siyasi sərhədlərsiz dünya” prinsipi üzərində 
formalaşır; 

-anlayış ümumdünya sülh hərəkatını formalaşdıran fikirləri 
özündə ehtiva edir; 

-anlayış təbiətə, canlılara, eko mühitə zərər verən üsnsürlərə 
qarşı mübarizə aparan bütün beynəlxalq hərəkatları özündə 
ehtiva edir; 
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-anlayış insan xarakterində müdrikliyi və beynəlmiləlçi ruhu 
özündə cəmləşdirir və bu baxımdan da ideallaşdırıcı məzmuna 
malik olur; 

-anlayış ümumdünya etika anlayışını birləşdirir və vahid 
dünya mənəviyyatını aşılayır; 

-anlayış ümümdünya sülhünü tərənnüm edir və qlobal və 
regional miqyaslı müharibələri rədd edir; 

-anlayış “dünya bir dövlət, bir dövlət bütün dünya” 
prinsipini qəbul edir və tərənnüm edir; 

Anlayış ümumdünya mədəniyyətinin formalaşmasını əks 
etdirir. Xalqlar mədəniyyəti cəmində dünya mədəniyyətinin 
bütövünü görür və s.  

 

Anlayışın əhəmiyyəti: 

 

-milli eqoizmin qarşısını alır; 

-xalqların başqa xalqlar üzərində birtərəfli üstünlüyünü rədd 

edir; 

-milli sferada və beynəlxalq əlaqələrdə xalqlar arasında 

istənilən formada olan ayrı-seçkiliyi rədd edir; 

-dövlətlər arasında birliyi və dostluğu tərənnüm edir; 

-regional və qlobal miqyasda sülhü təbliğ edir; 

-bütün insan birlikləri arasında vəhdətliyi təbliğ edir; 

-müharibələri və münaqişələri bir qayda olaraq rədd edir; 

-insan məfhumunu böyüdür və milli sərhədlərdən kənara 

çıxarır; 

-insan ruhunu dünyəviləşdirir və hakimiyyətin bürokratik 

çətinliklərinin qarşısını alır; 

-dünya tərkibini yalnız çalarlarda axtarır; 

-dünya bütövünü təşkil edən elementlər arasında olan 

əlaqələrin yumşaq formasını qəbul edir; 

-dünya birliyi ideyasını bütövləşidirir və aliləşdirir, buna 

görə də dünyaya dəyər kimi baxır; 
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-dünya birliyinin yaranmasında humanist dəyərləri təbliğ 

edir və resurslara mənəvi dəyərləri bütövləşdirici amil kimi 

yanaşır;  

 -anlayış özündə həm sərhədləri rədd edir, həm də 

mühafizəedici ruhda yanaşır; 

-anlayışı özündə daşıyan şəxslər üçün bütün resurslar itkisi 

dəyərlər itkisi kimi qəbul olunur və dünyanın vahid sisteminin 

tamamlanması üçün zəngin elementlər prinsipi qəbul olunur. 

 

Multikulturalizm və onun əhəmiyyəti 

 

Hər bir şəxs həm öz mədəniyyətinin, həm də dünya 

mədəniyyətinin təmsilçisidir. Bir dövlət ərazisində yaşayan 

çoxlu sayda xalqlar elə dünya mədəniyyətinin həmin dövlətdə 

kiçik bir mədəni modelini formalaşdırır. Multikulturalizm 

xalqlarda mədəni və dini tolerantlılığı yaradır. 

Mədəniyyət bir obyekt olaraq insanların fəlsəfi düşüncə 

ifadəsidir və bu nöqteyi-nəzərdən, özündə kompleks xarakterli 

ümumiləşmiş ifadələri əks etdirir. Mədəniyyət konseptualdır, 

multikulturalizm də konseptual məzmunludur. Dərin mahiyyətə 

malikdir, insanların və xalqların özünüdərkini təcəssüm etdirir. 

Multikulturalizmdə dünyanın dərk olunması əsas prinsip kimi 

qəbul olunur. Çoxmillətlilik və onun yaratdığı 

çoxmədəniyyətlilik özlüyündə dünyanın dərk olunmasını ehtiva 

edir. Bu baxımdan mədəniyyət fərdin və kollektivin 

davranışlarından (davranışlar münasibət və əlaqə fonunda 

meydana gəlir, fərdin resurslara və digər fərdlərə olan əlaqə və 

münasibətlərini ifadə edir), davranışların yaratdığı adət 

qaydalarından və bunların da formalaşdırdığı xarakterdən 

meydana gəlir. Xarakter fərdi və milli kimliyi müəyyən edir. 

Milli kimlik əsasən dil amilindən formalaşır. Eyni zamanda 

mədəniyyətin (adət-ənənə, yaradıcılıq və quruculuq nümunələri) 

xarakterik xüsusiyyətləri burada önəmli rol oynayır. Xarakteri 

meydana gətirən kompleks elementlər fərdi və milli mədəniyyəti 
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formalaşdırır. Dil ümumən baza tanıtım rolunu oynayır. Sonra 

bu kompleksə fizioloji amillər (xalqın nümayəndələrinin fiziki 

quruluşu) da əlavə olunur. 

Multikulturalizmdə isə çoxlu sayda mədəni və fiziki 

elementlər dünyanın rəngarəngləşməni təmin edir. Bu qarışıqlıq 

hesabına isə milli mədəni elementlərin bir-birini radikal 

məzmunda üstələməsinin qarşısı alınmış olur.  

Mədəniyyət fərdə, xalqa, cəmiyyətə, dövlətə xas olan 

dəyərdir. Dəyərdir, o baxımdan ki, mədəniyyət yaradıcılıq, 

quruculuq nəticəsidir, yaradıcılıq və quruculuq formalarıdır. 

Mədəniyyət nümunələr (burada dövlətin özü, cəmiyyətin özü 

bir mədəniyyətdir-dövlət sistemi, o cümlədən hüquq və 

siyasət sistemi, subyektlərin təşkili bir mədəniyyət 

nümunəsidir, xalqın yaradıcılıq və quruculuq göstəricisidir. 

Xalqın siyasi məfkurəsidir. Xalqın formalaşaraq millət kimi 

təşkilatlanması da ali siyasi mədəniyyətin tərkibini təşkil 

edir. Dövlətçilik mədəniyyəti özündə iqtisadi, mədəni, sosial 

və siyasi təşkilatçılıq qabiliyyətini əks etdirir. Mədəniyyət 

normaları-davranış qaydalarından, milli xarakterdən, milli 

və beynəlxalq davranışdan meydana gəlir) fonunda büruzə 

verən dəyərlərdən ibarətdir. Mədəniyyət də maddi və mənəvi ola 

bilir. Mənəvi dəyərlər, o cümlədən əxlaq qaydaları, mədəni 

davranış nümunələri (burada davranış qaydaları), xarakter özü 

elə mənəvi mədəniyyətin əsaslarını meydana gətirir. İctimai 

tərbiyə, siyasi əxlaq, milli adət-ənənələr özlüyündə mənəvi 

mədəniyyətin forma və məzmununu sübuta yetirir. Maddi 

mədəniyyət nümunələrindən (burada quruculuq və yaradıcılıq 

nümunələri) istifadə qaydaları və maddi mədəni abidələrə, 

əşyalara olan münasibət məhz özlüyündə mənəvi mədəniyyət 

normalarını yaradır. Xalqın mədəniyyət tarixi və tarixi kimliyi 

maddi nümunələr əsasında sübuta yetirirlir. Bu baxımdan da bir 

xalq əgər öz yaradıcılığına hörmətlə yanaşırsa, onu qoruyursa, 

dəyər olaraq irsən ötürürsə, onda o xalq öz mədəniyyətinə 

hörmət edən mənəvi dəyər xalqıdır. Bu kriteriyalar da özlüyündə 



134 

 

xalqın möhkəm iradəliliyini sübuta yetirir. Mədəni xalq tarixini, 

yaratdığı mədəniyyət nümunələrini, qorumağı bacarmaq 

keyfiyyətlərinə malikdir. 

Mədəniyyət yaradıcılıq və quruculuq nümunəsidir, bu 

nümunələrə nisbətdə davranış, əxlaq normasıdır. Buna görə də 

quruculuq və yaradıcılıqdan ibarət olan davranışlardan və 

nümunələrə qarşı olan hörmətdən ibarətdir.  

Mədəniyyət hər bir xalqın milli kimliyidir. Milli kimliyinin 

irsən qoruyucusudur. Mədəniyyət xalqın məkanda tarixən 

yaratdığı dəyərlər məcmusundan ibarətdir. Mədəniyyət nizam və 

intizamdan ibarət davranış üsuludur. 

Mədəniyyət sosiallaşmanın, sosial strukturlaşmanın tərkibini 

təşkil edir. İnsanların sosial əlaqələr və münasibətlər forması 

məhz mədəniyyətin yaranmasının əsaslarını təşkil edir. 

Multikulturalizm isə beynəlxalq mədəniləşmə proseslərini təmin 

edir. Bu da özlüyündə beynəlxalq sosiallaşmanı meydana gətirir.  

Dövlətlərin çoxluq təşkil etdiyi müasir zamanda xalqlararası 

mədəniyyət əlaqələri də inkişaf etməkdədir. Bu gün mövcud 

olan əlaqələr (elektron əlaqələr) xalqlara məxsus olan 

mədəniyyətin qarşılıqlı olaraq mübadiləsini sürətlə şərtlən-

dirməkdədir. Digər tərəfdən, bir dövlət daxilində çoxlu sayda 

mədəniyyət nümunələrini özündə daşıyan subyektlər (xalqların 

nümayəndələri) mövcuddur. Mədəniyyət nümunələrinin 

obrazları həm birbaşa subyektlərarası (fərdlərarası) əlaqələr ilə, 

əyani şəkildə, həm də vasitəli qaydada vizual şəkildə transfer 

etməkdədir. Bu obrazlar keçidlər zamanı əks olunur.  

Multikulturalizmin formaları meydana gəlməkdədir. Bir 

forma dövlətlər daxilində yaşayan xalqların yaratdığıdır. Əyani 

mübadilə formasıdır. Burada davranış qaydaları, adət-ənənələr 

keçidlər edir. Digər bir forma isə qiyabi tanışlıqla keçid 

formasıdır. Adət-ənənələr, musiqi, mədəniyyət vasitələr yolu ilə 

keçidlər edir.  

Multikulturalizm (çoxmədəniyyətlilik) bir məkanda 

(burada bir cəmiyyət, bir dövlət) yaşayan çoxlu sayda xalqlardan 
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ibarət olan mədəni müstəvidir. Çünki mədəniyyətin əsas 

daşıyıcıları məhz fərdlər və xalqlardır. Multikulturalizm digər 

tərəfdən də bir vahid dünya çərçivəsində yaşayan çoxlu sayda 

xalqlardan ibarət olan mədəniyyət müstəvisidir. Mədəniyyət 

bütövlüyü bir dünyanı əhatə edir, eləcə də dünyanın tərkib 

hissələrindən ibarət olur. Multikulturalizm bir dövlət daxilində 

olur, eləcə də dünya xalqlarının birləşmiş mədəniyyətini əks 

etdirir.  

Hər iki formanın insanlar üçün əhəmiyyəti olduqca çoxdur: 

birincisi, ona görə ki, çoxlu sayda xalq- çoxlu sayda quruculuq və 

yaradıcılıq subyekti deməkdir. Çoxlu sayda xalqın mövcudluğu 

fərqli yaradıcılıq və quruculuq nümunələrinin inkişafından xəbər 

verir. Quruculuq və yaradıcılıq nümunələrinin çoxluğu 

cəmiyyətlərdə və dövlətlərdə dəyər zənginliyini meydana gətirir. 

İkincisi, multikulturalizm insanların zəngin davranış 

numunələrini formalaşdırır. Üçüncüsü, milli eqoizmin qarşısını 

alır və xalqların assosiativ inteqrasiyalarını meydana gətirir. 

Dörüdüncüsü, beynəlmiləlçiliyi və kosmopilitizmi yaradır, sosial 

holizmin yaranmasını zəruri edir.  

Multikulturalizm məkanda (burada bir dövlətdə, bir 

cəmiyyətdə) mövcud olan dəyərləri çoxaldır. Bu dəyərlər 

yaradıcılıq və quruculuq elementlərini artırır. Multikulturalizm 

məkana xarici mədəni elementlərin axınını təmin edir. Bu axın 

sayəsində regional mədəni inteqrasiya formalaşır və mədəniyyət 

regionu meydana gəlir. Xaricdən transfer edən nümunələr 

hesabına məkanda sosial strukturlaşma güclənir. Sosial 

strukturlaşmanın güclənməsi hesabına isə elementlərin sayı artır 

və dinamiklik genişlənir. Bu proseslər sayəsində sistemdə 

mövcud olan mədəniyyət elementlərinin sayı çoxalır və dəyərlər 

artır. Dəyərlər sistemi zənginləşir. Multikulturalizm sayəsində 

dünyanın mədəniyyət potensialı bir məkana cəlb olunur. 

Multikulturalizm xalqın və dövlətin dünyəviliyini təmin edir və 

xalqın, millətin, dövlətin dünyada sürətlə tanıdılmasını həyata 

keçirir. Multikulturalizm dünyanın əksər xalqlarından ibarət olan 
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bütövü yaradır və ümummədəniyyət müstəvisini meydana 

gətirir.  

Multikulturalizm fərdin beynəlmiləlləşməsini təmin edir, 

xalqların mədəni bütövlüyünü meydana gətirir. Burada milli 

mədəniyyətin inkişafını digər mədəni çalarlar hesabına təmin 

edir. Multikulturalizm monoton dövlətlərin və cəmiyyətlərin 

yaranmasının qarşısını alır və kasıb mədəni regionların 

formalaşmasına mane olur. Bu baxımdan da regionlarda 

müharibələrin qarşısını alan faktorlar rolunda çıxış edir. 

Multikulturalizm mədəniyyət sisteminin regional formasını 

yaradır və bu da özlüyündə regionun maddi-mənəvi 

resurslarından istifadədə yumşaq yanaşma metodlarının forma-

laşmasına gətirib çıxarır. Multikulturalizm milli mədəniyyətin 

qarışıq mədəniyyətlər hesabına sürətlə tanıdılmasını təmin edən 

zəngin sistem rolunu oynayır.  

Multikulturalizmin formalaşması sayəsində mədəni 

cəhətdən bir-birinə bağlantılar yaranır ki, bu da özlüyündə 

yaradıcılıq və quruculuq bütövlüyünün yaranmasını şərtləndirir. 

Multikulturalizm millətlərin və onların nümayəndələrinin 

birliyini şərtləndirir və mədəni dəyərlərin transferini təşkil edir. 

Bu da milli mədəniyyətin məkanlar üzrə sürətlə yayılmasını 

şərtləndirir. Multikulturalizm xalqın və dövlətin beynəlxalq 

təhlükəsizliyini təmin edir. Regional qarışıq mədəni elementlər 

bu elemnentlərə xas olan dövlətlərin gücünü artırır, əlaqələrini 

genişləndirir və sərhəd təhlükəsizliklərini təmin edir. Məsələn, 

bir dövlət ərazisində yaşayan digər xalqlar hesabına (qonşu 

xalqlar nəzərdə tutulur) həmin dövlətin beynəlxalq təhlükəsizliyi 

təmin olunur və iqtisadi əlaqələri də genişlənir. 

Multikulturalizmin əhəmiyyəti həm də ondan ibarət olur ki, 

kiçik saylı xalqlar mədəni inteqrasiya şəraitində böyük xalqların 

mədəni elementlərindən faydalanmaq imkanları əldə edirlər. Bu 

da özlüyündə kiçik xalqların ruhunu zənginləşdirir.  

Multikulturalizm çoxlu sayda xalqların adət-ənənələrini, 

vərdişlərini ümumiləşdirir. Bunun da sayəsində yaradıcılıq və 
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quruculuğun genişlənməsi prosesləri baş verir. Multikulturalizm 

özünün müəyyən inkişaf mərhələsində siyasi inteqrasiyaya 

keçidlər edir.  

Multikulturalizmdə risqlər də meydana gələ bilir. Ən böyük 

risq assimilyasiyadan ibarətdir. Digər bir risq isə dövlətin unitar 

əsaslarını vurula biləcək zərbələrdən ibarətdir. Deməli, mədəni 

və siyasi risqlər multikulturalizmdə yaşana bilər.  

 

Türkiyəmin Prezidenti,  

Qardaşım  

Rəcəb Təyyub Ərdoğana  

 

Mənin Əziz və Böyük Qardaşım, Rəcəb! 

 

İcazənizlə, tanışlıq, doğmalıq üçün özüm haqqında qısa bir 

məlumat verim. Türk ailəsi o qədər böyükdür ki, Siz hər kəsi 

əyani tanıya bilməzsiniz.  

1977-ci il təvəllüdlüyəm, hal-hazırda Azərbaycanda, Bakıda 

yaşayıram. Siyasət sahəsində elm adamıyam. Türk və Rus-

Slavyan dünyası arasında, iki səmavi dinin daşıyıcıları olan bu 

dünyalar arasında dostluq, qardaşlıq, sıx münasibətlər, 

qohumluq əlaqələri mənim xəyallarımın, təxəyyülümün, bəşəri 

istək və arzularımın, mədəni həyat amalımın əsaslarından birini 

təşkil edir. Elə bir vəziyyətdəyəm ki, artıq neçə müddətdir ki, bu 

istəklərimi öz yaradıcılığımda da arzularıma uyğun həkk edirəm. 

İstəklərimi oxucu şüurlarına yazıram. Qəlblərdə iki dünyanın 

dostluq şöləsini alovlandırmağa çalışıram! Hesab edirəm ki, son 

hərbi-siyasi hadisələr də mənim arzularım üçün əlverişli bir 

fürsət yaradıb, lazımi məqamı yetişdirib. Həm də iki dünya 

münasibətləri və əlaqələri üçün təhdidlər meydana gəlib. Gərək 

belə vəziyyətlərdə bizim kimi sadə insanlar da qıraqda 

qalmasınlar, münasibət bildirsinlər. Barışıq üçün əllərindən 

gələni etsinlər! 
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Əzizim, Canım Türkiyəmin dövlət rəhbəri Rəcəb Təyyub 

Ərdoğan, icazə verin, Sizi müvəqqəti olaraq o ali kürsüdən, 

prezidentlik vəzifəsindən aşağı endirim. Çünki, Sizə məktub 

yazan kiçik qardaşınız Azəri Elşən kürsüsüz, sadə bir Türk 

oğludur, ümumi türk ailəsinin kiçik bir üzvüdür. Son hadisələrlə 

əlaqədar qəlbi doludur, beyini narahatdır. Böyük Qardaşı Sizə 

deyiləsi sözləri çoxdur. Qınağa da çəkə bilər. Ona görə ki, öz 

Böyük Qardaşını tənqid etmək, tövsiyələr vermək, Onu ayıltmaq 

haqqını ona Uca Tanrı, gen daşıyıcıları, mədəni tellər, tarix, 

təbiət, bəşəriyyət, ailə, nəsil tayfa birlikləri bəxş edib. Ali 

kürsünüz mənə Sizə deyəcəklərim üçün çətinlik yaradar!  

Mənim Əziz Qardaşım, İcazə verin, Sizi iş yerindən, 

prezidentlik vəzifəsindən bir ailənin içinə dəvət edim. Burada 

ədəbli müraciət forması olan “Siz” sözünü tayfa, ailə, nəsil 

daxilində olduğu kimi, “Sən” lə əvəzləyim. Aramızda tam 

səmimiyyət yaransın. Bir bərabərləşək, yaxınlaşaq, əyani 

tanıyaq, doğmalaşaq! Mən də ürək dolusu sözlərimi doyunca 

deyim! 

Qardaşım Rəcəb, ailə içində bir üzünü mənə çevir, başımı 

dik tutub gözlərinə baxaraq sənə söyləyim: -son hadisələr məni 

yamanca narahat edib. Türk dünyasının, türk ailəsinin, qardaş və 

bacılarımızın, gəlinlərimizin, uşaqlarımızın müharibələrə 

sürüklənməsindən, türk qanı axıdılmasından, ana-bacı 

harayından, axıdıla biləcək göz yaşlarından çox qorxuram, 

Əzizim! Fikirləşirəm ki, nəyə görə bu gözəl dünyada biz türklər 

firavan, xoşbəxt, sağlam həyat sürməyək. Nə üçün yeni gələn 

nəsilimiz yarımçıq ömürlü və arxasız, kimsəsiz, sahibsiz, 

tapdaqlar altında yetim böyüsün?! Namusumuz, qeyrətimiz heç-

puç olsun! Düşünürəm ki, nəinki, biz türklər, hətta bizlərlə 

müharibələr apara biləcək başqa xalqlar - niyə də itkilərlə 

üzləşsinlər ki,?! Nə üçün onlar da müharibələrdə bizim 

vəziyyətə düşsünlər?! Onların da gözəl həyatdan zövq almaq, 

bizimlə dostluq şəraitində yaşamaq, mehriban həyat sürmək 

ixtiyarları var, axı! İndi müharibələr, qəsblər, işğallar, 
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soyqırımlar, bunlardan peydah olan iniltilər, zarımaqlar, 

fəryadlar, ah çəkməklər, aclıqlar, səfalətlər dövrü deyil axı, ay 

mənim Candan, Kökdən bir Olanım!  

Sən böyük Qardaşsan. Böyük nəsil, tayfa, ailə yükü var 

çiynində. Hələ bir ailədə nəsildə, tayfada olanların, kiçiklərin 

üzünə bax, gözlərini onlara zillə. Gör, nə demək istəyirlər?! Aya, 

Atalarımız əbədiyyət dünyasındadırlar. Onlar sağ olsaydılar, heç 

də belə hadisələr baş verməzdi, qorxular yaranmazdı! Sən 

onların yerini əvəzləyəcək birisisən axı, Ata məsuliyyəti 

çiynindədir, bizi hara sürükləyirsən? De görüm, yol göstər 

görüm, bundan sonra neynəyək, - fəlakətlərdə, faciələrdə itək-

bataq, həə..? Axı, bütün nəslimiz gələcəyin xoşbəxtliyinə göz 

dikib axı? Niyə bu dəyərlərdən məhrum olaq?! Bunun 

məsuliyyəti həm də Sənin üzərindədir. Hamımız Sənə göz 

dikmişik. Müharibələrlə sən nə demək istəyirsən? Kimlərin 

fitvalarına qulaq asırsan, hə? Kimlərdir bizi qırdırmaq istəyənlər, 

xainlər?  

Qardaşım, tarixdən dərs götürmədikmi? Bilirik, 

qazanclarımızla yanaşı, itkilərimiz də oldu. Düzdür, biz türklər 

çoxlu müharibələr apardıq, qılınclar çəkdik, toplar, mərmilər 

atdıq. Şücaətlər göstərdik, qəhrəmanlıqlar etdik. Düşmən 

hücumlarına sinə gərdik, onlara qalib gəldik. Zəfərlər çaldıq, uca 

zirvələrə bayraqlar sancdıq. Çox məkanlar tapdaladıq, 

ayaqlarımız dünyanı gəzdi! Bəşəriyyət tarixinə şəhidlər verdik! 

İddialarımız böyüdü, tarixə imperiyalar bəxş etdik, qitələr 

tutduq, dünyada çoxlu dövlətlər yaratdıq! Tarixə şanlı 

sərkərdələr, igid döyüşçülər, dahi siyasətçilər bağışladıq! Türk 

adıyla bəşəriyyət üçün böyük tarix yazdıq! Qardaş, sən bilirsən 

ki, bunlar keçmişdə, kitablarda, sənədlərdə qaldı artıq! Mən başa 

düşürəm ki, Türk əyilməzdir, sınmazdır, qorxmazdır, 

cəsarətlidir, mübarizdir, mətinlidir! Türk hünər simvoludur! 

Türk namus, qeyrət, əsil ər simvoludur! Türk qurd ürəklidir, 

qandan qorxmaz, ancaq, namusunu, qeyrətini, şərəfini 

itirməkdən qorxar! 
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Ərdoğan, indi qılınc, at beli, qalxan, nizə, tüfəng, top dövrü 

deyil axı, Qardaş! İndi meydan səsləri, döyüş düşərgələri ağır 

texnikanındır, bizlər də bu texnikadan uzağıq. Axı, sən ki, bunu 

yaxşı bilirsən? Hansı gücünə güvənirsən, hə? Nahaq yerdən 

qanmı tökək. Ətraf bizəmi gülsün. Xəyanətlər işəmi düşsün, Ay 

Qardaş?! Ayə, uzağı görmək və gələcəyi yaxşı düşünmək 

lazımdır, mənim Hörmətlim! Sən öz yönünü hara döndərmisən? 

Ruslar və slavyanlar da biz türklər kimi böyük xalqlardır. 

Onlar da tarixdə böyük iz qoyublar. Dünyaya dəyərlər veriblər. 

İndi Avrasiyanın ürəyinə sahibdirlər. Düzdür, işğallar ediblər, 

zülmlər göstəriblər. Qan töküblər. Şəhidlər, qəhrəmanlar 

veriblər. İmperiya iddiaları onları hegemon ruhlu edib. Ancaq 

onlarda olan böyüklük bütün dünyanı, o cümlədən bizləri 

özlərinə cəlb edir. Təəssüf hissi ilə bildirirəm ki, dünyada rus 

xalqına və dövlətinə qarşı bir qısqancılıq hissi var. Dünyaya 

müraciət edirəm, bu xarakterlərindən əl çəksinlər! 

Tarixin qisməti, taleyi elə gətirib ki, biz onların 

qonşuluğunda və içərisində qərarlaşmışıq. İndi onlarla birlikdə 

çörək yeyirik, süfrələr açırıq. Doğmalaşmışıq. Qan qohumu da 

olmuşuq. Düzdür, ruslar tarixdə bizi də işğal ediblər, əziblər, 

tapdalayıblar. Dəfələrlə müharibələr aparmışıq. Udmuşuq, 

uduzmuşuq. Lakin buna baxmayaraq bəzi müsbət dəyərlər də 

qazanmışıq. Axı, bunlar artıq tarixdə qalıb. İndi iddialar başqa 

səmtə və məzmuna yönəlməlidir. İddialar sülhə, dostluğa, 

mehribanlığa, qardaşlığa söykənməlidir! Tariximi təkrarlayaq, 

ay şanlı Qardaşım, Ərdoğan (igid doğan) soylu Rəcəb?! 

Ay Canımdan, Qanımdan olan, Rəcəb, Sənin Rusiyanın 

təyyarəsini vurmağın o xalqın xatirinə dəyib, onları ruhunu 

incidib, mənliyini sarsıdıb. Bu hadisə Liderləri Vladimir Putinin 

acığına gəlib. O da vüqarlı, məğrur bir adamdır. Dünyada əməl 

və söz sahibidir. Ər, igid xarakterlidir. Cəsarətlidir, cürətli 

adamdır! Şöhrət mənsubudur. Özü də Türk dünyasına qarşı 

yaxşı münasibəti olan adamdır. Təyyarəni vurmaqla sən onun 

şərəfinə toxunmusan, qonşumuzu, qardaşımızı, qohumumuzu 



141 

 

incitmisən! O da düzdür ki, Vladimir Putin də son zaman 

müəyyən səhvlərə yol verib. Özünü türk dünyasına qarşı şıltaq 

aparıb. İndi iki dünya arasında bir gərginlik var. Neynəyək, 

beləmi davam etməlidir?! Hadisədir, olub. Xalqlar öz 

qəzəblərini, kinlərini söndürməlidirlər. Müvafiq barışdırıcı 

addımların atılması zəruridir. Çünki, hər iki tərəfdən əziyyət 

çəkənlər var. 
Rəcəb, sənə deyirəm, səhvlərə görə, hətta səhv olmayanlara 

görə belə, üzr istəmək Türk böyüklüyünün, Türk vüqarının, 
şərəfinin əlamətidir. Türk həm qəhrəmanlığı, həm də nəzakəti və 
ədəb-ərkanı ilə ad qazanıb,-bu dünyada! İndi, O Böyük Rus 
xalqı və Böyük Rus oğlu Putin Səndən üzrxahlıq gözləyir. Mən 
Türk ailəsinin kiçik bir evladı kimi öz böyük Qardaşımın 
əvəzinə Rus xalqından və Rus lideri Vladimir Putindən üzr 
istəyirəm! Təki barışıq olsun! Səndən də xahiş edirəm, əbədi 
dostluq, iki dünya arasında qohumluq, qonşuluq və insanlıq 
naminə o böyük dünyadan və böyük şəxsiyyətdən üzr istə,- həm 
də Böyük Türklük naminə! Qoy, bu Türk Böyüklüyü tarixə 
növbəti qızıl xətlərlə yazılsın!  

2016-cı ili mən, bu dünyanın sadə bir sakini olaraq, “Türk-
Rus dostluğu ili” elan edirəm! 

 
Sənə deyiləcək sözlərimin sadəcə bir qismini dedim. İndi 

buyur, Qardaşım Rəcəb, səni qaldırıram öz ali kürsünə, xahiş 
edirəm öz kiçik qardaşın Elşənin xahişini yerinə yetir! 

Rusiya prezidenti Vladimir Putinə də bir xahiş məktubu 
yazmaq niyyətindəyəm! Bizim düşmənçiliyimiz lazım deyil! 

Dünyanın, Avrasiyanın sülhü Türk-Rus-Slavyan 
dünyalarının dostluğundan çox asılıdır! Yaşasın bu Dostluq! 

Cavab versən, çox şad olaram! 
06 dekabr 2015 
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Rusiyamın Prezidenti, 
Yaxın qonşum və qohumumVladimir Putinə  
 
Rusiyam -mənim üçün bu məmləkət əzizdir, yaxındır, 

qonşudur. Kredom odur ki, bir dövlət tək bir xalq üçün yox, 
bütün insanlar üçün doğmadır. Rusiya Türkün də yaşadığı 
dövlətdir! 

Qonşum, Qohumum -içində çoxlu sayda kiçik xalqlarla 
yanaşı, böyük türk dünyasının da qərarlaşdığı və 
qonşuluğunda məskun olan o soyuq diyarın istiqanlı xalqı-
Ruslar! 

 
Əziz qonşum və qohumum Vladimir Vladimiroviç! 
  
Əvvəlcə qeyd edim ki, mən Azərbaycanda yaşayan və bu 

dünyanın sadə bir sakini olaraq, eyni zamanda Sizə qarşı 
qəlbimdəki məhəbbətin dillə ifadəsi istəyindən irəli gələrək, 
ünvanınıza məktub yazmaq qərarına gəldim. Həm də son 
zamanlarda Avrasiyada baş verən xoşagəlməz hallar əksər dünya 
sakinləri kimi məni də narahat etdiyindən, bu baxımdan, 
düşüncələrimi qiyabi olaraq sizinlə bölüşmək fəxarətini özümdə 
hiss etdiyindən belə bir addım atdım. Onu da qeyd edim ki, 
Rusiyanın Avrasiyanın “siyasi bel qurşağı”nı yandıran qaynar 
proseslərdə aktiv iştirakı və sülhü bərpa etmək istəkləri, bu 
baxımdan Sizin bu məsələlərdə məqsədyönlü fəaliyyətiniz əksər 
dünya sakinləri ilə yanaşı, mənim də nəzər diqqətimi özünə cəlb 
etməkdədir.  

Cənab Prezident, Siz böyük bir mədəni, o cümlədən yaradıcı 

və qurucu xalqın, -Avrasiyanın ürəyinə sahib olan Böyük Rus 

xalqının,- yetişdirdiyi dahi evladlardan birisiniz. Mən Sizi 

Böyük Pyotrun davamçısı hesab edirəm. Hadisələr onu göstərir 

ki, XXI əsr Rusiyası məhz Sizin əsəriniz kimi tarixə düşəcək. 

Bununla da Siz bütün dünyanın qısqandığı bir nəhəng dövlətin 

və zəngin ruhlu mədəni xalqın yeni tarixi lideri kimi 

bəşəriyyətin yaddaşında əbədi olaraq qalacaqsınız. Bu da bir 
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əyani göstəricidir ki, əməlləriniz tək Rusiyada yox, bütün 

dünyada öz tarixi izini qoymaqdadır. Təsiredici nüfuzunuz bütün 

dünyanın diqqətini Sizə yönəltmişdir.  

Bir məsələni də vurğulayım; hadisələrin gedişatı məndə belə 

bir təəssürat yaradıb ki, Böyük Türk dünyası ilə Böyük Slavyan-

rus dünyası hal-hazırda iki müqəddəs dinin –islam və xristian 

dinlərinin-birləşdirici mərkəzləri rolunu oynayırlar. Coğrafi 

mövqe, tarixin yaratdığı şərait məhz belə bir qisməti bu iki 

dünyaya bəxş etmişdir.  

Cənab Prezident, mən əksər dünya sakinləri kimi Sizin 

fəaliyyətinizi 2000-ci ildən bu yana ardıcıl olaraq diqqətlə 

izləyirəm. Müşahidələrim onu deyir ki, Siz nəinki Rusiyanın, 

eləcə də ümumdünya tarixinin şanlı səhifələrindən birini 

yazırsınız. Mən də sadə bir elm adamı olaraq, Sizin 

fəaliyyətinizi izləyirəm və hadisələrin analitik təsvirini öz 

yaradıcılığımda ana xətlərdən birinə çevirirəm. Sadə bir yaradıcı 

adam kimi, mən də dərk edirəm ki, Rusiyanın dünya siyasətində 

tarixi zaman və müasir dövr üçün aparıcı rolu danılmazdır. 

Dövlətin gücü onu dünyada nizamlayıcı tərəflərdən birinə 

çevirib.  

Rusiyamın çox hörmətli rəhbəri, böyük rus xalqının dahi 

oğlu, Siz dövlət rəhbərisiniz, mən isə adi bir sakinəm. Sizlərə, öz 

sevimli qonşuma, dostuma deyiləsi iradlarım, şikayətlərim 

çoxdur. Ruhum, qəlbim sözlərlə doludur. Yaşadığımız “məhəllə, 

qəsəbə” çoxlu sayda problemlərin əhatəsindədir. Lakin postunuz 

mənim açıq sözlərimə bir qədər imkan vermir. Buna görə icazə 

verin, Sizi özüm kimi sadə bir dünya sakini hesab edim. 

Bununla Sizi daha da qəlbimdə böyüdüm, dahiləşdirim. Arada 

olan kürsü, ali vəzifə pərdəsi qiyabi ünsiyyətimiz üçün sıxılma 

yaratmasın. Mən də fikirlərimi sərbəst ifadə edim. Ürəyimi 

rahat, geniş açım. Nəzərə alın ki, mən özümü yuxarıya, ali 

kürsüyə qaldıra bilmərəm, haqqım yoxdur. Ancaq Sizi öz 

təsəvvürümdə, qəlbimdə, xəyalımda ali prezidentlik 

kürsüsündən aşağı endirməyi bacararam.  
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Eyni zamanda doğmalıqdan irəli gələrək, rəsmiyyətliliyi bir 

kənara qoyaraq, icazə verin, Sizə “Sən” deyə, müraciət edim! Bu 

dünyanın eyni bir insan məfhumu adıyla bərabərləşək! 

 

Əziz qonşum, qohumum Vladimir! 

 

Tarixin qisməti elə gətirib ki, Avrasiyada, Dünyanın geniş 

məkanında Böyük Rus xalqı ilə Türk dünyası keşməkeşli, təzadlı 

yollar keçərək, çətin mübarizə sınaqlarına sinə gərərək qonşuluq 

və qohumluq münasibətlərində, əlaqələrində yaşamaq taleyi ilə 

barışmalı olub. İki dünya arasında qırğınlar, qan tökülmələr, 

ərazi işğalları, zəbtlər və digər bu kimi hərəkətlər nəhayət sülh 

şəraitində iki böyük dünyanı vəhdət halında birləşdirib. Tarixin 

sınaqları rus-türk dünyasını iki qonşu, qohum xalqa çevirib. Bu 

qonşuluqda başqa xalqlar da yer alıblar.  

Hal-hazırda isə ümumən mehriban şəraitdə yaşayırıq. Lakin 

indi bu vəhdətlik daxilində də parçalanmalar, mübarizələr olur. 

Kobud səhvlərə yer verilir. Daxildən və xaricdən istəməyən 

maraqlı qüvvələr bu qohumluğa, qonşuluğa ürəklə, sevinc hissi 

ilə baxmırlar. 

Əziz qonşum və qohumum, Vladimir. Bu qohumluq və 

qonşuluq münasibətlərində sıravi qonşu kimi məni narahat edən 

çoxlu sayda problemlər yaşanmaqdadır. Təəssüf hissi ilə qeyd 

edirəm ki, məhəllələrimizdə, qəsəbələrimizdə bir-birinə düşmən 

kəsilən, soyuq münasibətləri olan qonşular da var.  

Dəyərli qohumum, qonşum Vladimir. Səndən incikliyim də 

var. Əsas inciklik odur ki, əlində böyük imkanlar ola-ola Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin birdəfəlik həll yolunu müəyyən 

etmirsən. Azərbaycan və Ermənistanı barışdırmırsan. Bu 

problem də qonşuluqda, qohumluqda düşmənçilik hisslərinin 

oyaq qalmasına kömək edir. Digər bir incikliyim ondan ibarətdir 

ki, son zamanlarda türk dünyasına qarşı soyuq münasibətin 

yaranıbdır. Başa düşürəm ki, bu qəzəbdəndir, hirsdəndir. Türk 

qarşı hörmətin azalıbdır. Məsələn, türkün Xəzərindən raket 
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vasitəsilə türkün başı üzərindən türkü vurmağın bir çoxları kimi 

mənim də qəlbimi incidib, beynimi oyadıb. Zənnimcə belə hallar 

yaşanmamalıdır. Çünki Rus xalqı Türkün ən yaxın dostudur. 

Sizin ən böyük dayaqlarınızdan biri məhz Türk dünyasıdır. 

Dosta qarşı belə hallara yol verilməməlidir. Böyük qardaşım 

Ərdoğanın da öz qohumuna, qonşusuna, gələcək qardaşına 

(sizləri nəzərdə tuturam) qarşı xoşagəlməyən hərəkəti olub. 

Təyyarə insidenti iki böyük qonşunun, qohumun arasında 

soyuqluq, ögeylik yaradıb. Ancaq mən inana bilmərəm ki, 

mənim qohumum, qonşum və qardaşım arasında bu kimi hallar 

qəsdən, bilərəkdən baş verib.  

Əzizim Vladimir, biz türklər unutmamalıyıq ki, indiki 

Böyük Rusiya torpağında bir yerdə yaşayırıq. Qazanclar əldə 

edirik, bir süfrə ətrafında çörək yeyirik. Məni sevindirən hal 

ondan ibarət olub ki, son illərdə Türkiyə və Rusiya arasında 

iqtisadi, ticarət, mədəni və siyasi əlaqələr çox yaxşı inkişaf edib. 

Qara dəniz-Aralıq dənizi qardaşlığı yaranıb. Rusiya vətəndaşları 

Türkiyənin Aralıq dənizi sahillərini özləri üçün isti ocaq kimi 

qəbul edirlər. Hər il bir neçə milyon Rusiya vətəndaşı bu isti 

ocağın nəfəsini qəbul edir.  

Çox hörmətli qonşum və qohumum, əlaqələrin, 

münasibətlərin artan dinamika üzrə inkişafı, qardaşlığa səbəb 

olan vəziyyəti birdən-birə geriyə dönə bilməz. Tellər qırıla 

bilməz. Bu nə Türk dünyasına, nə də Rus-slavyan dünyasına sərf 

etməz. Belə davam edərsə, düşmənçilik yarana bilər, soyuqluq 

dərinləşər. Dəyərlər alt-üst olar. Nəzərə alaq ki, Avrasiyada 

böyük sülhün dayağı həm də iki böyük dünyadır. Bizlərə lokal 

və qlobal formalı, dağıdıcı məzmunlu müharibələr lazım deyil! 

Gözümüz gör-görə, ağılımız kəsə-kəsə özümüzü uçuruma 

sürükləyə bilmərik.  

Qardaşım Vladimir, mən əminəm ki, təyyarənin vurulması 

düşmənçilik hissindən yox, qürurdan irəli gəlib. Tarix də məhz 

bu iki qürurlu dünyanı çox zaman üz-üzə qoyub, sonra 

dostlaşdırıb. Belə hesb edirəm ki, qürurun ən böyük keyfiyyəti 
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elə mərdlikdir, hünərdir, cəsarətdir. Buna görə də əsil dostluq, 

sağlam dostluq elə qürur üzərində qurular.  

Böyük qonşum, əziz dostum və qohumum Vladimir, səndən 

çox xahiş edirəm, əsil liderlik keyfiyyətini göstər,- nəzərə al ki, 

lider olan adam humanistdir, qürurludur, mətinlidir, 

bağışlayandır, rəhimlidir; çünki böyükdür,-türk dünyasının 

rəhbər dövlətlərindən olan, o böyük qonşun Türkiyə ilə 

münasibətləri istiləşdir, strateji dostluq səviyyəsinə qaldır.  

Mən də özümü həm də rus hesab edərək, üzümü Günəş 

çıxan tərəfə tuturam, sağ əlimi Ərdoğana, sol əlimi isə sənə 

uzadıram. Əllərinizi öz sinəmə çəkib, qəlbimin üzərində 

birləşdirərək, hər ikinizi barışdırıram! 

Qoy, Ankara-Moskva birliyi əbədi olsun! Bu birlik ətrafında 

bütün Avrasiya birləşsin! Tarix heç zaman Slavyan-Türk 

dünyası birliyini pozmasın! İnsanlıq və Uca Tanrı naminə, qoy, 

islam, xristian, yahudi, hinduizm, buddizm və digər dinlərin 

birliyi əbədi olsun! 

Əzizim, sənə kiçik qonşun kimi arzu edirəm ki, bundan 

sonra Avrasiyada sülhü yaradan əbədi bir məbəd kimi qəlblərdə 

yaşayasan! Qoy, hər kəs bu geniş məkanda azad, sərbəst, 

müharibəsiz, təhdidlərsiz, gərginliklərsiz yaşasın!  

 

İndi, buyur, qalx öz ali kürsünə və kiçik qonşunun xahişini 

yerinə yetir! 

 

Cavab versən, şad olaram! 

 

2016-cı ili dünyada “Türkiyə-Rusiya dostluq ili” elan 

edirəm! 

 

Məlumat üçün də deyim ki, sülh və qardaşlıq, dostluq 

naminə Türkiyəmin prezidenti Rəcəb Təyyüb Ərdoğana da 

məktub ünvanlamışam! 
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Türkiyə-Rusiya dostluğunun dərinləşməsini gözləmək ümidi 

ilə,  

15 dekabr 2015-ci il 

 

BMT-nin Baş Katibi  

Pan Qi Muna 

 

Hörmətli Baş Katib, Pan Qi Mun! 

 

Biz dünya sakinləri yaxşı dərk edirik ki, sülh, sabitlik, dinc 

yanaşı yaşamaq insanlığın əsas dəyəridir, onun maddi, fiziki və 

mənəvi mövcudluğunun, ruhi zənginliyinin əsas təsdiqidir, 

ifadəsidir. İnsan öz mədəni varlığını və xeyirxah missiyasını 

yalnız sülh və əmin-amanlıq şəraitində sübuta yetirə bilir. 

Dünyada sülh xalqların sivil əlaqələr və münasibətlər 

kompozisiyasının əsas dayağını təşkil edir. Dünya vəhdətinin 

zəngin mədəni və humanist çaları yalnız sülh və davamlı sabit 

inkişaf vəziyyətində özünə möhkəm və sağlam təməlli 

konstruksiya qazanmış olur.  

Hər birimiz bilirik ki, bütün dünya dövlətləri və onların 

təşkilatları, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı cəmi 

insanlar üçün, bu dünyanın indiki və gələcək nəsil sakinləri 

üçündür. İnsanlar dövlət adlanan qurumları öz firavan və 

xoşbəxt həyatları üçün birbaşa yaradırsa, bu qurumları 

vətəndaşlar təşkil edirsə, beynəlxalq təşkilatları isə dövlətlər 

formalaşdırırlar. Məlumdur ki, onları da məhz insanlar təşkil 

edirlər. Deməli, insanlar özləri üçün firavan həyat naminə 

müxtəlif siyasi qurumların formalaşmasında maraq nümayiş 

etdirirlər. Öz əməllərini siyasi formaya çevirirlər. İnsanlar 

müxtəlif yollarla özlərinin himayəçilərini təşkil edirlər. Lakin 

əsas məsələ, formada yox, mahiyyətdədir. Himayəçi qurumlar 

çox zaman öz baza mahiyyətlərini olduğu kimi ifadə etmək 

iqtidarında olmurlar. Təəssüf ki, mövcud dövlətllərin 

əksəriyyəti, onların hakimiyyətləri nə öz vətəndaşlarını, xalqını, 
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nə də ümumdünya sakinlərini fikirləşirlər. Bir çox hallarda 

beynəlxalq aləmdə qeyri-etik, qeyri-insani hərəkətlər edirlər. 

Hətta müəyyən xalqlara qarşı soyqırımlar törədirlər. Başqa 

xalqların dövlətlərini işğal edirlər və hərbi quruplaşma altında 

saxlayırlar. Bir çox hakimiyyət qurupları öz maraqlarını 

birtərəfli qaydada təmin etməyə, ətrafa isə soyuq yanaşmağa səy 

göstərirlər. Əksər dövlətlərin hakimiyyəti üçün ümumdünya 

sülhü bir o qədər də vacib və prioritet məsələ kəsb etmir. Buna 

görə də dünya gərginliklərlə dolu olur. Dünya birliyi kompleksi 

daxilən ziddiyyətli elementlərə ayrılır. Bu kimi hallar da 

özlüyündə insanlarda sabit dünyaya olan inamı sarsıdır.  

Hörmətli Baş Katib, Pan Qi Mun, Siz də yaxşı bilirsiniz ki, 

dövrümüzün beynəlxalq münasibətlər sistemi heç də sağlam 

deyil və bundan çoxlu sayda xalqlar əziyyət çəkirlər. Ayrı-ayrı 

dövlətlərin aktları beynəlxalq münasibətlər sisteminin sağlam 

ruhunu zərbələr altında qoyur. Çox zaman olduğu kimi, bu gün 

də BMT başda olmaqla, əksər təşkilatlar öz xidməti 

funksiyalarını yüksək səviyyədə yerinə yetirmək iqtidarında 

deyillər. Bir çox təşkilatlar dövlət maraqlarının birtərəfli 

təminatçısının alətlərinə çevriliblər. Ziddiyyətlərdən isə əziyyət 

çəkənlər daha çox sadə insanlardır. Dünya özü depressiya 

vəziyyətində qalıb.  

Hər kəsə məlumdur ki, BMT dünyanın ən qlobal 

problemləri ilə məşğul olan universal təşkilatıdır. Bütün dünya 

sakinləri bu qurumu alidə görür, ucada axtarır. Fikirləşirlər ki, 

BMT dünya xalqları üçün universal məzmunlu himayəçi bir 

qurumdur. Yaxşı əməllər naminə dövlətlərə təsir etmək 

gücündədir. Tarixi missiyadan o da məlumdur ki, BMT dünya 

dövlətləri arasında dostluq, qardaşlıq, sülh yaratmaq məqsədilə 

təsis olunub. Sülhə nəzarət, sülhün pozulmasının qarşısının 

alınması yolunda müəyyən işlər görmək BMT-nin əsas 

vəzifələrinə aid edilir. BMT-nin ümdə funksiyası bütün dünya 

əhalisinin firavan yaşamasını təmin etməkdən, dünya 

resurslarından dinc məqsədlərlə istifadəni təmin etməkdən və bu 
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yöndə xeyirxah addımlar atmaqdan ibarətdir. Nizamnaməyə 

əsasən, BMT həm təşkilat səviyyəsində fəaliyyət göstərmək, 

həm də dövlətləri müvafiq siyasətə yönləndirmək səlahiyyətinə 

malik olan bir qurumdur.  

BMT-nin dünya sakinləri və dünya dövlətləri üçün xeyirxah 

missiyası onun Nizamnaməsində geniş təsvir olunub. Bu sənədə 

görə qurum bütün dünya sakinləri üçün ideal və praktik 

səlahiyyətli bir təşkilatdır. Missiyası bütün xeyirxah əməllərdən 

ibarətdir. O da dünya ictimaiyyətinə məlumdur ki, BMT 

səviyyəsində ideal dünya quruluşunu tərənnüm edən, dövlətlərə 

faydalı yollar göstərən çoxlu sayda beynəlxalq sənədlər qəbul 

olunub. Bütün sənədlərin mahiyyəti dövlətlər və insanlar 

arasında bərabər şərtlərlə sülhü, sabit inkişafı tərənnüm 

etməkdən ibarətdir. İnsanların ali nəzəri fikirləri elə sənədlərdə 

qaydalar və normalarla ifadə olunur. Lakin hadisələrin gedişatı 

onu göstərir ki, sənədlərdə əks olunan pozitiv normalar yalnız 

nəzəri mahiyyət kəsb edir və kağız üzərində insanlar üçün 

sadəcə bir təbliğat və təşviqat vasitəsidir. Reallıqda isə ancaq 

elmin, publisistikanın obyekti ola biləcək külliyyatı təşkil 

etməkdən başqa bir şey deyil.  

Cənab Baş Katib, Siz istənilən, arzu olunan gələcəyi 

yaratmaq üçün qurumun qlobal gündəliyinə beş məsələnin daxil 

olmasını göstərmisiniz: davamlı inkişafı təşviq etmək, daha 

təhlükəsiz dünya yaratmaq, böhranların qarşısını almaq, 

keçid vəziyyətində olan ölkələrə kömək etmək və dünya 

qadınları və gəncləri üçün daha çox iş görmək. Təbii ki, bu 

konsepsiyalar və tezislər ali pozitiv məqsədləri və amalları əks 

etdirir. Özündə ideallığın konseptual dəyərlərini cəmləşdirir. 

Eləcə də tezislər olaraq, elmi dillə ifadə etsək, əksər konseptual 

elementləri öz tərəfinə çəkən mətn başlıqlarını xatırladır.  

Real siyasətin icrası və mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hər 

zaman olduğu kimi, bu gün də qeyd etdiyiniz daha təhlükəsiz 

dünya yaratmaq ideyasının reallaşması olduqca çoxlu sayda 

problemlərlə qarşılaşır. Hadisələr müsbət istiqamətdə rəvan 
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şəkildə cərəyan edə bilmir. Yəni, qarşıya qoyduğunuz məsələ 

sadəcə bir şüar olaraq üzdə geniş xalq kütləsi üçün səslənir.  

Bütün gərgin anlarda, beynəlxalq böhranlarda dünya 

sakinlərinin ümidləri BMT-ə yönəlir. BMT-dən isə 

gözlədiklərini əldə edə bilmirlər. Əksər hallarda bu qurumun 

səmərəsiz fəaliyyəti dünya sakinləri içərisində beynəlxalq 

hüquqa olan inamını heçə endiribdir. İnsanlıq üçün idealizm 

üzərində qurulan praktik arxitektonika yalnız içərisi zəif olan 

zahiri forma alıb. Bu baxımdan, son hadisələr onu göstərir ki, 

BMT qarşısına qoyduğu ülvü məqsədlər üçün heç də öz 

missiyasını layiqincə yerinə yetirə bilmir. Demək olar ki, gücü 

çatmır. Ya da gərginləşən hadisələrin dağıdıcı effekti bu qurm 

üçün maraqlı deyil. BMT Baş Assambleyasının qəbul etdiyi 

qərarların əksər hallarda praktiki olaraq icrası, dövlətlər 

tərəfindən yerinə yetirilməsi qeyri-mümkün bir hala çevrilir. 

Saymazlıq dünya əlaqələri sisteminin sağlamlığını şübhə altında 

qoyur. Onda, insanlarda təəssüf hissi oyanır və ümidləri puça 

endirir. 

Hörmətli Baş Katib, qeyd etmisiniz ki, dünya əhalisi üçün 

daha çevik, təsirli və səmərəli BMT çox vacibdir. Bəli, bütün 

dünya sakinləri olaraq biz də belə qəbul edirik. Sizin fikirinizlə 

razıyıq. Lakin bü gün fikirlərin reallığa çevrilməsi məqsədilə 

səmərəliliyi ilə seçilməli olan BMT-nin mövcudluğu və 

fəaliyyəti sual altındadır. Dünya sakinləri BMT-nin səmərəli 

fəaliyyətini görə bilmirlər. Qəbul etdikləri qərarlar yalnız stol 

üstündə qalır, sənədlər inzibati bölmələrdə sadəcə olaraq 

qeydiyyat nömrəsi alırlar. Əksər normalara və qaydalara əməl 

demək olar ki, yoxdur. 

BMT faktiki olaraq dünya münaqişələrinin həllində öz 

səmərəli fəaliyyətini göstərə bilmir. Qurumun barışdırıcılıq 

missiyası faktiki olaraq mövcud deyil, ya da dünya sakinlərinin 

gözündə zəif bir işartı ilə işıqlanır. Münaqişələrin qarşısını 

almaq üçün qurum tərəfindən preventiv diplomatiya tətbiq 

olunmur. Əksər münaqişəli regionlarda qurumun fəaliyyəti 
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ümumiyyətlə yox səviyyəsindədir. BMT-nin fəaliyyətsizliyini 

biz dünya sakinləri XXI əsrdə daha çox görürürk. Postsovet 

məkanları, İraq, Əfqanıstan, Liviya, Suriya problemlərinin 

həllində qurum dayanıqsız, fəaliyyətsiz bir skeletə çevrilib. 

Rusiya ilə Ukrayna arasında baş verən son münaqişədə , Cənubi 

Qafqaz münaqişələrində, Rusiya ilə Türkiyə arasında yaşanan 

gərginliklərdə qurumun fəaliyyəti gözə çarpmır. Gərginliklər 

üçün formatlı barışdırıcı missiyalar işə düşmür. Bu qurum 

NATO-nun əlində bir oyuncağa çevrilib. Təhlükəsizlik Şurasının 

qərarları ya icra olunmur, ya da yalnız böyük dövlətlərin qlobal 

və regional miqyaslı imperialist maraqlarının təminatını həyata 

keçirən normalar və qaydalardan ibarət olur.  

Cənab Baş Katib, sadə bir dünya sakini kimi mən BMT-nin 

mövcud zaman və gələcək səmərəli və ədalətli fəaliyyətinə 

şübhə ilə yanaşıram. Hesab edirəm ki, belə qurumun 

mövcudluğu ümumdünya davamlı sülhü üçün heç də faydalı və 

ümidverici deyil. Sualla müraciət edirəm: - hanı qurumun 

Rusiya-Türkiyə gərginləşən münasibətlərində nəticəsi olan 

barışdırıcılıq fəaliyyəti, önləyici diplomatiyası? Bu gün faktiki 

olaraq NATO ilə Rusiya arasında gərginlik yaşanır. Heç bu 

sahədə BMT-nin fəaliyyəti varmı, -Sizdən soruşuram? Qurumun 

Nizamnaməsi hərbi-siyasi bloklar üçün sadəcə bir hüquqi istinad 

nöqtəsinə çevrilib. Siyasət isə tam başqadır. Siyasətə sərf edən 

məqamda hüquq obyektə çevrilir. Bu məsələ heç BMT-ni də 

maraqlandırmır?  

Cənab Baş Katib, zəmanəmizdə dünyada milyonlarla insan 

qaçqına çevrilir. Say da ki, günbəgün artır. Qlobal güclərin 

regional maraqlarının qurbanı olaraq zavallı insanlar öz doğma 

yurdlarından didərgin düşürlər. Sizə məlumdur ki, tək 2011-ci 

ildən bu yana Suriyadan 6 milyondan çox insan didərgin düşüb. 

Avropa çollərində bir qarın çörək axtaran heyvani səviyyəyə 

eniblər. Öz doğma yurdlarında yaşayış üçün heç ilkin elementlər 

yoxdur, dağılıb. Terror dalğaları bütün dünyanı bürüyüb. 

Budurmu BMT-nin fəaliyyəti, sülh missiyasının nəticələri?! 
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BMT bilə-bilə ki, Qoca Şərqə cavan demokratiya lazım deyil, 

onda bəs, nə üçün intervensiyalara yol verdiniz? İşğalçı 

dövlətlərin qabağını kəsmədiniz? Nəticəsini hesablaya 

bilmədiniz? Onda qurumun nə elmi, nə siyasi, nə də humanitar-

mədəni fəaliyyətinə biz insanlarda ümid yoxdur. XXI əsr hara 

gedir, biz dünya sakinləri dəyərlər qazanmaq əvəzinə, tarix boyu 

qazandıqlarımızı itiririk. Bunumu deyir: -nizamnamələr, 

konvensiyalar, bəyannamələr, xartiyalar, sazişlər, digər 

müqavilələr, razılaşmalar? Qəbul olunan sənədlər zibil yeşiyinə 

tullanası kağız yığınıdırmı!? 

Sadə bir dünya sakini kimi Sizdən soruşuram, -bəs, hanı 

Qurumun sülh fəaliyyəti, haqqı müdafiə fəaliyyəti? Bu ki, 

səmərəsiz bir qurum olacaqsa, yumşaq məzmunlu, etinasız 

fəaliyyətli, çox zaman da fəaliyyətsiz kompleksə çevriləcəksə, 

onda mövcudluğuna nə gərək?! Orada çalışanlar rahat 

kreslolarda, geniş işıqlı otaqlarda otururlar, münaqişə 

ocaqlarında isə alovlar yaşayış yerləri ilə birlikdə insanları 

alovlandırıb külə çevirir. Nədir, o insanların günahı!? Bu 

qurumu dünyada içi boş balaban kimi nə üçün səsləndirirsiniz!? 

Quruma xərclənən pullar olmazmı kasıb regionlara yönəlsin?! 

Onsuz da havayı xərclərdən ibarətdir.  

Cənab Pan Qi Mun, qurumun icraçı baş katibi kimi dünya 

üçün şəxsən Sizin elə bir töhfəniz də yoxdur. Yalnız bəyanatlar 

verməklə məşğulsunuz. İstefa verməyinizi tövsiyə edirəm! 

Ümid edirəm, Sizə və BMT-yə olan etirazımı mənim təbii 

haqqım kimi qəbul edəcəksiniz və cavablayacaqsınız! 

 

17 dekabr 2015-ci il 
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Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatının (NATO) 

Baş Katibi Yens Stoltenberqə 

 

Cənab Baş katib! 

 

Beynəlxalq münasibətlər sferası bir dəyər strukturu olaraq, 

bütün xalqlar və onları təmsil edən əsas subyektlər olan dövlətlər 

üçün ideal formada və məzmunda istəniləndir, arzu olunandır. 

İnsanlar beynəlxalq əlaqələrə özlərinin bəşəri hüquqlarının 

müdafiəsi və təminedici müstəvisi kimi baxırlar. Həm də bu 

varlığa yaxınlaşdırıcı bir vəhdət kimi yanaşırlar. Beynəlxalq 

əlaqələr bütün dünya sakinlərinin əməl və ruh vəhdətliyi üçün 

əsas müstəvini təşkil edir. Yer kürəsinin sakinləri dünyanın 

ümumi sərvətlərindən dinc məqsədlərlə birgə istifadə etməni 

qarşılarına məqsəd kimi qoyurlar. Bu niyyətlə dünya birliyinə 

qəlblərdə inam mövcud olur. İnsanlar bu gün həm öz 

dövlətlərinə, həm də dünya ictimaiyyətinə bir arxa qüvvə kimi 

baxırlar.  

O da məlumdur ki, hər bir insan, xalq özünü beynəlxalq 

müstəvidə digəri ilə bərabər görmək istəyir. Hər bir dünya sakini 

özlüyündə özünü digərləri ilə yanaşı, bərabər tərzdə hiss etməyə 

qərar verir. Dövlətlərin ərazicə, sərvətcə, potensial baxımından 

böyüklüyü, zənginliyi, eləcə də kiçikliyi və azlığı, həmçinin 

dünya xalqlarının sayca böyüklüyü və kiçikliyi sadəcə bu bütöv 

dünyada Uca Tanrının və tarixin bəxş etdiyi rəngarənglik 

üçündür. İdeal-praktik məzmunlu dövlətlər və onların 

yaratdıqları ideal əlaqələr qurumu arzu olunandır, xəyalların 

obyektidir. Rəngarəngli, çalarlı dünyada bir dövlətin və ya da 

dövlətlər qurupunun və xalqın digərisi üzərində hökmranlığı, bu 

baxımdan, fiziki, maddi və ruhi üstünlüyü qəbul edilən deyil. Bu 

kimi hallar azad ruha ziddir.  

Təəssüf ki, biz insanlar təzadlı, ziddiyyətli bir dünyada da 

yaşayırıq. Dünyanın iç üzü maraqlar üzrə bölünüb. Dünya əksər 

hallarda üzdə bir, daxildə başqa məzmunla görsənir. 
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Yaşadığımız maddi-mənəvi aləm mələk –iblis qarışığı ilə 

doludur. Ümumdünya əlaqələr sisteminin ləkələri, qüsurlu 

mərkəzləri mövcuddur, təhlükəli elementləri mövcuddur.  

Məlumdur ki, hər bir insana xas olan instinkt ondan ibarətdir 

ki, ətrafdan təhlükə hiss edən kimi özünü qorumağa çalışır. Bu 

xarakter heç də dövlətlərdən yan deyil. Çünki dövlətlər elə 

insanların əlaqə və münasibət təzahürüdür. Fərdi insan kimi, hər 

bir dövlət də kənardan təzyiq hiss edən kimi özünü müdafiə 

etməkdə israrlı olur, imkanlarını səfərbər edir. Dövlət öz 

daxilindən və ətrafdan təhlükə hiss edəndə və görəndə müxtəlif 

yollar axtarır. Başqa dövlətlərlə hərbi-iqtisadi sahədə ittifaqlar 

haqqında düşünür. Hərbi və siyasi sahədə əməkdaşlıq etmək 

istəyir.  

Cənab Baş katib, məlumdur ki, beynəlxalq münasibətlərdə, 

əlaqələr sferasında təhdidlər, şübhələr, inamsızlıqlar məhz elə 

müstəvinin bir tərəfində olan hərbi bloklaşmalardan, hərbi 

quruplaşmalardan meydana gəlir. Dünya əlaqələri müstəvisinin 

bir tərəfində olan dəyişiklik təbii olaraq başqa tərəflərdə də əks 

təsirlərlə müşahidə olunan dəyişikliyi zəruri edir. Bunu mən 

elmi bir araşdırıcı kimi mənfi balanslaşdırma hesab edirəm. Bu 

nöqteyi-nəzərdən, Atlantika regionunda mövcud bloklaşma 

vəziyyəti və prosesin genişlənməsi təbii ki, digər regionlarda da 

bu kimi analoji halların yaranması üçün zəmini hazırlamaqdadır. 

Dünyanın başqa regionları Atlantika bloklaşmasından həyəcan 

və təşviş hissi ilə yaşayırlar. Xüsusilə, qonşu regionlarda təşviş 

hissləri daha da qabarıq şəkildə büruzə verir. Praktiki olaraq 

məlumndur ki, “soyuq müharibə” dövründə Avropa və Asiya 

qitələri, eləcə də Amerika qitəsi hərbi-siyasi gərginlik qurşaqları 

ilə müşahidə edilirdi.  

 Atlantika regionu daha çox onun Avropa hissəsinə 

bağlıdır. Bu qitə Amerika üçün dəyərlər verən əsas mənbə 

rolunu oynayıb. Təbii ki, Asiyalılar da bu məsələdə geridə 

qalmayıblar. XX əsrin dünyada gərginlik yaradan hərbi-siyasi 

bloklaşmasının tərəflərindən biri olan SSRİ-nin dağılmasına 
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baxmayaraq, bu gün də gərginliklər, böhranlar, münaqişələr, 

müharibələr olduqca çoxluq təşkil eməkdədir. Mən hesab edirəm 

ki, bu kimi halların səbəbkarlarından biri də məhz NATO 

İttifaqıdır. NATO-nun mövcudluğu və onun postsosialist məkanı 

hesabına genişlənməsi dünyada təhdidləri, gərginlikləri, 

inamsızlıqları, şübhələri daha da artırmaqdadır. NATO 

beynəlxalq əlaqələrin mənfi balanslaşdırılmasını təmin edən əsas 

qurumdur.  

Cənab Baş Katib, məlumdur ki, NATO 1949-cu ildə 

Sosialist bloku ilə Qərb arasında yaşanan “soyuq müharibə”nin 

nəticəsi olaraq meydana gələn bir qurum olub. Avropanın 

sosialist blokunun, əsasən də SSRİ-nin hərbi təcavüzündən 

Avropa ölkələrini və Şimali Amerikanın Avropadakı maraqlarını 

qorumaq məqsədi ilə formalaşdırılıb. Qurumun mövcudluğu 

SSRİ-ni də 1955-ci ildə analoji hərbi ittifaq yaratmağa sövq 

edib. Sənədlərə, bəyanatlara, mövqelərə əsasən, Alyans həm 

hərbi və ya da istənilən təcavüzdən kollektiv şəkildə qorunmanı 

məqsəd kimi qarşıya qoyub, həm də üzv olan ölkələrin 

ərazisində demokratik dəyərləri: söz azadlığını, insan 

hüquqlarını və qanunun aliçilik prinsiplərini qorumağı əsas 

vəzifə və məqsəd kimi müəyyən edib.  

O da məlumdur ki, NATO, sənədə əsasən ona üzv olan 

dövlətlərin beynəlxalq təcavüzdən kollektiv qorunması və yöndə 

hərbi-siyasi güclərin birləşdirilməsi məqsədilə yaradılıb. 

Alyansa üzv olan dövlətlərdən birinin hərbi təcavüzdən müdafiə 

olunması bütün üzvlərin müdafiə olunması anlamını verib. 

Alyans tarixi boyu hərbi-siyasi vəzifəli və təyinatlı bir quruma 

çevrilib. Yaradılanda onun 12 üzvü olub. “Soyuq müharibə” 

dövründə üç dəfə, ondan sonra isə daha üç dəfə genişlənmə 

siyasətini həyata keçirib. Hal-hazırda üzvlərinin sayı 28-ə çatıb. 

Qurum bu gün bütün Avropanı demək olar ki, hərbiləşdirib. 

Zəngin hərbi strukturu mövcuddur. Təəssüf ki, NATO-nun 

(Alyansa üzv olan ölkələrin) bugünkü hərbi xərcləri bütün dünya 

dövlətlərinin hərbi xərclərinin 70 faizini təşkil edir. O da 
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məlumdur ki, NATO-nun siyasi və hərbi qanadı var. Siyasi 

qanadına Avropa, Hərbi qanadına isə ABŞ rəhbərlik edir. 

Alyansın ona üzv olan ölkələrdə zəngin hərbiləşdirilmiş 

strukturu fəaliyyət göstərir. NATO-nun silahlı qüvvələri həm 

təşkilatın tabeçiliyində olan hissələrdən, həm də təşkilata üzv 

olan ölkələrin milli ixtiyarlarında olan silahlı qüvvələrdən 

ibarətdir. Alyansın hərbi qulluqçularının sayı isə bir neçə 

milyonu ötüb keçir. Qurumun Avropada iki mühüm regional 

komandanlığı və Atlantika regionunda ümumiyyətlə, ali 

komandanlığın beş ştabı fəaliyyət göstərir.  

Buradan görünür ki, Şimali Atlantika regionu 

hərbiləşdirilmiş toru bənzədir. Dövlətlər arasında inamsızlıq 

beynəlxalq əlaqələrin hərbi məzmununu daha çox 

qabarıqlaşdırıb. Elə qurumun məhz bu şəkildə mövcudluğu 

başqa ölkələrdə qorxu yaradıb. Bu gün dünyada orta və kiçik 

gücə malik olan dövlətlərdə yaşanan problemlər, müharibələr, 

münaqişələr, ərazi işğalları böyük dövlətlərin yaratdıqları NATO 

kimi ittfaqların, birliklərin səbəbindəndir. Təbii ki, NATO ABŞ-

ın Avro-Atlantika maraqları üçün istifadə olunan region alətidir. 

Hərbi alyansın bugünkü mövcudluğu əks tərəfdəki təhdidlərə 

görə, öz-özlüyündə Avrasiyada Rusiya mərkəzli yeni bir hərbi 

qurumun geniş şəkildə formalaşmasını zəruri etməkdədir. Dünya 

təkrar olaraq çoxqütblü hərbi maraq sferalarına bölünməkdədir 

ki, bundan da daha çox bloklararası zonalar əziyyət çəkirlər. 

Dünya böyük dövlətlər və NATO tərəfindən nüfuz dairələrinə 

bölünür. Əks blokların, ittifaqların mübarizəsi isə hər hansısa bir 

kiçik dövlətdə, məsələn, Suriyada, Əfqanıstanda, İraqda sonu 

bitməyən gərginliklə, münaqişə ilə nəticələnir.  

 

Hörmətli Baş Katib, Cənab Yens Stoltenberq!  

 

Bu gün bütün dünya görür ki, NATO SSRİ dağıldıqdan 

sonra, öz başlanğıc məqsədlərindən kənara çıxaraq, müdafiə 

yox, daha çox hücum taktikası seçibdir. Tarixin “parçala və 
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hökm sür” adlanan imperialist siyasətini tətbiq etməkdədir. XX 

əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindən başlayaraq, İraqda, keçmiş 

Yuqoslaviyada, Əfqanıstanda, Liviyada, Suriyada hücum 

taktikasını tətbiq edir. Dinc insanlar qırılır, soyqırımlar həyata 

keçirilir. Dünyada müharibə qaçqınlarının sayı-hesabı yoxdur.  

Cənab Baş Katib, sadə bir dünya sakini olaraq, Sizdən 

soruşuram, SSRİ dağıldıqdan sonra bu quruma nə lüzum var 

idi!? Nə üçün SSRİ-ə qarşı yaradılmış qurum elə SSRİ-nin 

dağılması ilə öz fəaliyyətinə xitam vermədi?! Əksinə, SSRİ-dən 

qopan əraziləri öz ağuşuna aldı və təkrar olaraq Rusiyanı özünə 

düşmən hesab elədi?!  

Siz bu Rusiyadan nə istəyirsiniz?! Nəyə görə bu dövlətə 

qarşı hücum taktikasını seçmisiniz və “Anakonda strategiyası”nı 

tətbiq edirsiniz? Postsovet məkanını nəyə görə bu dövlətə qarşı 

çevirirsiniz? Hamı görür ki, rolunuz qızışdırıcılıqdan, Rusiya 

ətrafında, sərhədlərində olan və tarixən bağlı olan dövlətləri bu 

dövlətlə düşmən etməkdən ibarətdir. Sizə kim haqlar verib ki, 

dünya dövlətlərinin “şər” və “xeyir” təsnifatını həyata 

keçirirsiniz? Şər dövlətlərin siyahısını tutursunuz. Şər dövlətlər 

formulasını Siz haradan, hansı əsaslarla müəyyən etmisiniz? İki 

qonşu dövlətdən birini “şər qüvvə” adlandırırsınız? Buradan da 

görünür ki, Qurumun işi regionda sülh şəraitində yaşayan qonşu 

dövlətlərin arasına nifaq salmaqdan ibarətdir.  

Hörmətli, Baş Katib, Qurumun iç üzü kiçik dövlətləri 

Rusiyaya və digər NATO üzvü olmayan dövlətlərə qarşı 

qızışdırmaq, çətin anlarda isə onu müdafiəsiz buraxmaqdan 

ibarətdir. Biz Qurumun bu iç üzünü 2008-ci ilin Rusiya-

Gürcüstan müharibəsində yaxşı gördük. Gürcüstan Qurum 

tərəfindən müdafiəsiz qaldı. Sonra da Ukraynanı qızışdırıb 

Rusiya ilə düşmən etdiniz, sonra da bu dövləti müdafiəsiz 

qoydunuz. Nədir, Qurumda olan bu qeyri-səmimilik? Nə üçün 

mədəniyyəti, geni, soyu bir olan iki qardaş xalqı düşmən 

edirsiniz? Cənubi Qafqazı, Baltikyanı ölkələri, digər postsovet 

məkanını Rusiya ilə düşmən etmək strategiyasını tətbiq 
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edirsiniz. İşiniz Rusiya ilə sərhəd dövlətlərdə yığıncaqlar təşkil 

etməkdən və Rusiyanı dünyada təcavüzkar dövlət kimi tanıtmaq 

yolunda ritorik çıxışlar etməkdən ibarətdir. Rusiya ilə birbaşa 

siyasətdən isə çox qorxursunuz. Ancaq Siz yaxşı bilirsiniz ki, 

Rusiya Alyansın qəbul etdiyi qərarları zibil yeşiyinə atılan kağız 

parçası hesab edir. Öz hərbi siyasətini maneə olmadan həyata 

keçirir. Sizə bir daha sualla müraciət edirəm: -nə istəyirsiniz bu 

Rusiyadan. İstəyirsiniz dünya nüvə müharibəsi baş versin. XX 

əsrin 60-cı illərində “Kuba raket böhranı” Sizə dərs olmayıb? 

Rusiyanın nüvə başlıqlı raketərini işə salmaq istəyirsiniz? İşiniz 

elə Rusiyanı və bir çox ölkələri onların sərhədlərində 

hədələməkdən ibarətdir. Rusiyanın sərhədlərində hərbi bazalar 

Sizin nəyinizə lazım? 

Cənab Baş Katib, mən Cənubi Qafqazlı, Azərbaycanlıyam. 

Qurumun daxili mahiyyətini, nə demək istədiyini yaxşı bilirəm. 

Elmi konfranslarda görmüşəm. Bilirsiniz, məni Azərbaycanlı 

olaraq nə düşündürür? –Siz ölkəmizə tez-tez gəlib bizi qonşu 

ölkələrlə düşmənçiliyə səsləyəcəksiniz. Siyasi şüurumuzu 

dəyişməyə çalışacaqsınız. Günlərin bir günü biz Sizin 

təhrikinizlə düşmən hesab edəcəyimiz o qonşu ölkələrdən birinin 

hərbi təcavüzü ilə rastlaşacağıq. Onda, NATO-nun rolu bilirsiniz 

nədən ibarət olacaq? –Nümayəndələriniz mövsümə uyğun olaraq 

isti və ya da sərin bir zalda yığışacaq, gözdən pərdə asılmış 

dəstəyin sübutu olaraq təcavüzkar ölkəni pisləyəcəklər, sadəcə 

qaralanmış bir kağızı xatırladan hər hansısa bir beynəlxalq sənəd 

qəbul edəcəklər. Ürəklə kağıza imzalar atılacaq. Sonra da 

konfrans öz işini bitirib istirahətə gedəcək. Nümayəndələr axşam 

olanda barlarda, diskotekalarda, retoranlarda bir kef məclisinə də 

qatılacaq. Azərbaycana təcavüz yada da düşməyəcək. Yazıq 

Azərbaycan xalqı Sizin günahlarınızdan təcavüzə əl atmış ölkə 

ilə üzbəüz qalacaq. Günahsız yerə qanlar axıdılacaq. Bəli, budur 

reallığın mənzərəsi. Şəxsən bu reallıq mənə aydındır.  

Mənə bir şey də çox maraqlıdır. Nəyə görə Siz Rusiyanı 

gedib məhz Moskvada, digər şəhərlərində təcavüzkar 
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adlandırmırsınız? Çünki, qorxursunuz. Ancaq onun sərhəd 

ölkələrində bu dövləti ittiham atəşinə tutursunuz.  

Cənab Baş Katib, Avropa İttifaqı Alyansın iqtisadi rıçaq 

qanadıdır. Dünya iqtisadiyyatında böhran yaratmaq da elə 

Qurumun daxili mahiyyətinin göstəricisidir. Embarqolar, iqtisadi 

sanksiyalar, digər qadağalar- bütün bunlar nə üçündür? Nəyə 

görə dünya iqtisadiyyatını sağlam şəkildə inkişaf etməyə 

qoymursunuz? İqtisadiyyatın strateji məhsulları üzrə qiymətləri 

oyun alətlərinə çevirmisiniz. Bəs, bu dünya xalqlarının taleyi 

Qurumu düşündürmür? Haradadır Sizin ədalətli və humnanist 

fəaliyyətiniz? 

XX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq Qoca Şərqi dağıda-

dağıda gəlirsiniz. Sivilizasiyanın beşiyi, göbəyi parça-parçadır. 

Bütün insanı dəyərləri ucuzlaşdırmısınız. Göydən yağan 

bombaları sanki yağış sanırsınız. Bu, nə məsələdir? Şərqi Qərb 

sanıb yalançı demokratiya axtarmaqla məşğulsunuz. 

Demokratiya adıya göydən ildırım kimi bombalar yağdırdınız. 

Bu, Şərqə lazım idi? İraq, Əfqanıstan, Liviya, Suriya: bu 

ölkələrdə Qərb təfəkkürü var? Nə oyunlarla məşğulsunuz? Hanı 

bu ölkələrdəki əməllərinizin faydaları?  

Hörmətli Baş Katib, deyirsiniz NATO dünyada demokratik 

dəyərləri, sülhü və sabitliyi qoruyur. Yaxşı, əgər bu belədirsə, 

son dövr Türkiyə və Rusiya arasında yaşanan bu gərginlikdə 

NATO-nun barışdırıcı missiyası haradadır? Nə üçün 

barışdırıcılıq üçün vasitəçilik missiyasını tətbqi etmək əvəzinə, 

Qara və Aralıq dəniz regionlarını silahlandırma ilə məşğul 

olursunuz. Bosfor və Dardanel boğazları hərbi gərginlik yaşayır. 

Bəs, oradakı dinc sakinləri nəzərə almırsınız? Müharibə 

axtarırsınız? Bəs, dərk etmirsiniz ki, indiki qlobal müharibələrin 

qalibi yoxdur? 

Cənab Baş Katib, hesab edirəm ki, NATO-nun genişlənməsi 

dayanmalıdır. Qlobal miqyaslı sülh naminə, regionların 

parçalanmasının qarşısını almaq məqsədilə, bu qurumun 

fəaliyyətinə xitam verilməlidir. NATO dünya sülhünə ən böyük 
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təhdid qurumudur. Zənn edirəm ki, qurumun mövcudluğu dünya 

müharibələri üçün risqləri artırır. 

Güman edirəm ki, mənim Alyansa olan etirazım tərəfinizdən 

nəzərə alınacaq. 

Alyansın fəaliyyətini anti-humanist, anti-bəşəri və qeyri-

ədalətli hesab edirəm! 

  

NATO-nun ləğv olunmasını gözləmək ümidi ilə! 

19 dekabr 2015-ci il  

 

Suriya - dünyanın böyük dövlətlərinin rəqabət 

mübarizəsi məkanı kimi 

 

Obyekti birbaşa təhlil etməzdən və siyasi predmet 

yaratmazdan öncə, dünya siyasəti və bu siyasətdə böyük 

dövlətlərin maraqları amilinə toxunmaq məqsədəuyğun olar. 

Çünki 2010-ci ilin dekabr ayının 18-də Tunisdə başlanan “Ərəb 

baharı”nın genişlənən dalğası olaraq, 26 yanvar 2011-ci ildən 

başlamış və bu günə qədər də dünyanın nəhəng güclərinin 

qlobal rəqabət mübarizəsinin məkanı və obyekti olan Suriya 

böhranı dünya siyasətində böyük dövlətlərin maraqlarının 

nəticəsidir. Təhlil zamanı Suriya amilindən istifadəni zəruri 

edən səbəb və nəticə kriteriyalarıni əsas gətirmək lazım gələcək.  

Suriyanın yerləşdiyi coğrafi məkan-türk dünyası ilə ərəb 

dünyası arasında yerləşmə mövqeyi, bu dövblətin İranın Ərəb 

dünyasına və Aralıq dənizinə çıxışını təmin edən mövqelərdən 

biri olması; İran və Türkiyənin Ərəb dünyasında ortaq dini, 

siyasi və mədəni maraqları üçün mühüm mövqelərdən birinə 

sahib olması; İran üçün Qərbin regionda siyasi təzyiqlərini 

sığortalayan məkanlardan biri rolunu oynaya bilmək üçün 

mühüm coğrafi mövqeyə malik olması;Ərəb-İsrail 

böhranlarında və əlaqələrində Ərəb dünyasının tərkibini təşki 

etməsi və s. kimi kriteriyalar dünyanın böyük dövlətlərinin 

regional maraqlarında oxşarlıqları, paralellikləri və 
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kəsişmələri, bundan yaranan toqquşmaları zəruri etməkdədir. 

Hal-hazırda Suriya həm də dünyanın yenidən bloklaşmasının, 

çoxqütblülüyünün və bölünməsinin hardasa müəyyən 

mərhələlərini təmin edən kəskin coğrafi-siyasi obyekt və vasitə 

rolunu oynayır. Eyni zamanda böyük dövlətlərin hərbi sınaq 

poleqonuna çevrilib. Yaxın Şərqin regional gərginliklərinin 

növbəti fazasını özündə təzahür etdirir, həm də belə qəbul etmək 

olar ki, “Ərəb baharı” dalğasının pik və gələcəkdə sönən bir 

məkanıdır. Eyni zamanda inqilablar və onlardan nəticələr üçün 

ibrət dərsi götürülməli olan bir məkan və nümunədir, dövlətdir. 

Suriya hadisələri özündə məcazi mənada ifadə etsək, “Ərəb 

baharı” dağasının “sahil məkanı”nı əks etdirir. Dalğaların 

dağıdıcı gücü son nöqtə olaraq burada cəmləşib. Yenidən 

bipolyarlığa iddia edən Rusiya “Ərəb baharı”nın ideoloqlarının 

və texnoloqlarının (Qərb dövlətlərinin) son strategiyalarının və 

taktikalarının tam şəkildə yerinə yetirilməsinin qarşısını almaq 

və öz nüfuzunu regionda sübuta yetirmək məqsədilə müvafiq 

tədbirlrə əl atıbdır. Bunu n nəticəsi olaraq gərginlik həm də yeni 

fazaya keçib. Ola bilər ki, yaxın gələcəkdə bu gərginlik özünün 

tarazlı mərhələsinə qədəm qoysun.  

 

Böyük dövlətlər və dünya siyasəti. Dünya siyasətinin 

sistemlərini (alt və üst sistemlərini) başlıca olaraq müxtəlif 

elementlər təşkil edirlər. Bu elementlər də resurslardan, təsir 

olunan obyektlərdən (siyasət maraqlarının obyektləri) və 

təsiredən vasitələrdən (burada subyektlər), alətlərdən (siyasətdə 

istifadə olunan mexanizmlərdən) ibarətdir. Resursların 

ümumdünya üzrə hərəkət mərkəzləri elə böyük dövlətlərdir. 

Dünya siyasətinin ağırlığı məhz böyük dövlətlərin üzərlərinə 

düşür. Onlar resurslara istiqamətverici təsirlər edirlər, resursları 

yönləndirirlər. Bu kimi resurslar, vasitələr dünya siyasəti 

sisteminin, strukturunun və əlaqələr şəbəkəsinin əsaslarını 

meydana gətirir.  
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Dünya siyasəti öz kəmiyyətinə görə, tərkib resursları 

baxımından artan-azalan proseslərlə xarakterizə olunur. Burada 

artım proseslərinin əsas subyektləri, mərkəzi hərəkətverici 

qüvvələri, əsas ağırlıq elementləri rolunda böyük dövlətlər çıxış 

edirlər. Onlar dünya proseslərinə sahib çıxmaqda israrlıdırlar və 

bu yolla şaxələnmə iddialarını təmin etməkdə maraqlıdırlar. 

Böyük dövlətlərin maraqlarının böyüklüyü bir tərəfdən dünya 

siyasətinin böyük axarını müəyyən edir, digər tərəfdən isə böyük 

axarlar arasında və daxilində olan kəskin və radikal toqquşmaları 

yaradır. Dünyanın resurslarını və onların axınlarını öz əllərində 

cəmləşdirən böyük dövlətlər axının tərkibini, axının qlobal və 

regional istiqamətlərini müəyyən edirlər. Ümumən isə dünyanın, 

onun tərkibi olan beynəlxalq münasibətlərin (Qeyd: əgər biz 

daxili və beynəlxalq münasibətlərin xəyali müstəvisini öz 

düşüncələrimizdə xəyali dairə üzrə əhatələndirsək, dairənin 

kənar xəyali nazik xətti beynəlxalq münasibətləri, beynəlxalq 

münasibətlərin qalınlaşmış xətti isə dünya siyasətini əhatə edir. 

Buradan da dünya siyasəti tərkibində daxili siyasət və 

beynəlxalq siyasət meydana gəlir. Dünya siyasəti həm də öz 

növbəsində daxili siyasəti də dairələrlə əhatə edən beynəlxalq 

münasibətlərin “qalınlaşmış xəttini” təşkil edir) strukturunun 

formaları böyük dövlətlərin tərəfindən birbaşa və ya da onların 

təsirləri ilə yəni, orta və kiçik dövlətlərə qarşı tətbiq etdikləri 

təzyiqlər yolu ilə, təsirlər metodları vasitəsilə meydana gəlir. 

Beynəlxalq əlaqələrin zəruri forması onun məcburi olaraq 

bölgüsünü, yəni, struktur baxımdan maraq dairələrinə 

ayrılmasını çalarlı xassələrini yaradır. Beynəlxalq 

münasibətlərin özünün,- mücərrəd deyək ki, bir anlayış kimi 

əhatəsi dövlətlər arasında strukturlu əlaqələr mexanizmisini 

meydana gətirir. Dövlətlər beynəlxalq əlaqələrdə 

strukturlaşanda, burada bağlılıq formanın mərkəzi və ətraf güc 

komponentlərini yaradır.  

Dövlətlər əlaqələr strukturunda beynəlxalq güclərinə görə 

təsnif olunurlar. Dövlətlər bu güc amilindən istifadə edərək 
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beynəlxalq əlaqələr strukturunun vahid formasında özlərinin 

ağırlıq mərkəzlərini və ağırlıq sferalarını yaradırlar. Ağırlıq 

mərkəzləri vahid strukturun forma və məzmun baxımından 

tərəflərə ayrılmasını təmin edir. Burada ayırıcı kriteriyalar 

olaraq beynəlxalq əlaqələri təşkil edən elementlərdən istifadə 

olunur. Ağırlıq mərkəzlərinin formalaşması dünyanın vahid 

tərkibinin hissələrə ayrılmasını təmin edir. Dünyanın böyük 

dövlətləri öz radikal fəaliyyətləri ilə destrukturlaşma proseslərini 

meydana gətirirlər.  

Xəyali təsvirlərdən keçidlər edərək, bu baxımdan da reallıqlar 

prizmasından çıxış edərək, belə qəbul etmək olar ki, hər bir böyük 

dövlətin, güc mərkəzinin öz siyasi xisləti (təbiəti) var. Bu xislət 

həm də universal məzmunludur. Dövlətlərin daxili və 

beynəlxalq güclərinin artımı onların fəaliyyət xislətini meydana 

gətirir. Bir qayda olaraq dünyada genişlənmək, siyasət 

istiqamətlərini məkanlar və sahələr üzrə genişləndirmək, 

siyasət axınlarını böyütmək, sistemli və konseptual müstəvi 

yaratmaq, təsir məkanlarını böyütmək, öz ətraflarında, 

xüsusilə, sərhədlərində kiçik dövlətlərdən ibarət təhlükəsizlik 

qurşaqlarını yaratmaq, böyük bazarlar əldə etmək, istehlak 

baxımından iqtisadi məkanlar yaratmaq və s. kimi hərəkətlər 

böyük dövlətlərin xarakterik xüsusiyyətlərinə aiddir. Böyük 

dövlətlərin fəaliyyəti onların regionlarda universal və məxsusi 

məzmunlu beynəlxalq xislətini formalaşdırır. Böyük dövlətlər bir 

tərəfdən dünya mərkəzinin, digər tərəfdən isə ayrıca olaraq 

beynəlxalq əlaqələr mərkəzinin (təbii ki, beynəlxalq əlaqələr də 

təsirdədir) funksiyalarını öz üzərlərinə götürürlər. Böyük və kiçik 

dövlətlərdən ibarət olan ümumdünya strukturu və beynəlxalq 

əlaqələr strukturu bir tərəfdən onun üzvü olan fərqli 

elementlər tərəfindən, digər tərəfdən isə böyük dövlətlərin 

iştirakı ilə rəngarəngləşir.  

Böyük dövlətlər reallıqda və konkret şəkildə yaxın və uzaq 

məkanlarda strateji və taktiki təsir dairələri uğrunda mübarizələr 

aparırlar. Bu mübarizə məkanları həm böyük dövlətlərin 
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maraqlarını dartan obyektlər rolunu oynayır, həm də onlar üçün 

təhlükələr və risqləri artıran obyektlər kimi çıxış edir.  

Böyük dövlətlərin rəqabəti kəskin halda gərginliyə 

xidmət edir. Hər bir beynəlxalq gərginliyin məkanı mövcuddur. 

Miqyası var. Eyni zamanda dərəcələri var. Həm də beynəlxalq 

gərginliklərin müəyyən anında, hər hansısa bir xəttin ortasında 

gərginlik üçün məkan artıq yox olur. Gərginliyi yaradan 

elementlərdə sürət zəifləyir. Sıxılma ortasında məkan artıq 

çatışmır ki, elementlər öz hərəkətlərini sərbəst sürətlə etsinlər. 

Bu anda mübarizə artıq radikal forma, məkanları çoxçətin 

keçən forma almış olur. Radikallıq isə sonrakı qlobal 

fəlakətləri gətirib çıxara bilir. Gərginliklər müəyyən xətlərdə 

azalmağa başlayır və güzəştlər meydana gəlir. Bu güzəştlər isə 

artıq məcburi sabitliyin yaranmasını özündə ehtiva edir. 

Gərginlik yeni vərdiş olunacaq tarazlıqların yaranmasını 

zəruri edir. Qorxu amili, müəyyən strukturların dağılması 

təhlükəsi, mübarizədə olan tərəflərin mərkəzi hissələrinə olan 

zərbələr qorxusu tərəfləri artıq geri çəkilməyə məcbur edir. 

Böyük dövlətlər böyük potensialın qarşı-qarşıya gəlməməsi 

üçün müəyyən güzəştlər etmək, rəqabət mübarizəsini yaradan 

elementləri geri çəkmək məcburiyyətində qalırlar. Gərginliklər 

aktivikdən passivliyə doğru keçidlər etməyə başlayır. 

Kompromislər, danışıqlar güzəştlər məsələsi gündəliyə gəlir. 

Diplomatiyadan istifadə olunur, beynəlxalq əlaqələrin digər 

təminedici üsulları (beynəlxalq görüşlər, razılaşmalar-

sənədlər) işə düşür. Vəziyyəti yeni əsaslarla üzərə çıxaran 

sənədlər meydana gəlir.  

Beynəlxalq gərginliklər əsasən bir və ya da bir neçə dövlətin 

ərazisində yaşanan problemlərdən ortaya çıxır. Bu gərginliklər 

həm dövlətlərarası əlaqələrdə yaranır, həm də gərginliyin 

obyekti olan dövlətlərdə (yerli əsaslarla, yerli təzyiq 

amillərindən istifadə olunmaqla) meydana gəlir.  

Böyük dövlətlər dünyanın siyasi strukturunu elə 

formalaşdırıblar ki, quruluşdakı proseslərdən dünyanın 
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mərkəzlər tərəfindən idarəolunması halları mövcud olur. Bu 

baxımdan da beynəlxalq gərginliklər həm regional, həm də 

qeyri-regional təsirlərə malik olur. Bu təsirlər əvvəlki vərdiş 

olunmuş strukturlarda çatları meydana gətirir.  

Böyük dövlətlər dünyada gərginlik mərkəzlərini bir-birilərinə 

təzyiq vasitələri kimi təşkil edirlər. Əsas təzyiq maraqların 

cəmləşdiyi mərkəzlərdən meydana gəlir. Təzyiq mərkəzlərindən 

digər məsələlər üçün güzəşt amili məqsədilə istifadə olunur.  

Böyük dövlətlər regionlarda qruplaşmalar yaradırlar. 

Maraqların kollektiv təmini məqsədilə koalisiyalar 

yaradırlar. Onların iştirakı öz-özlüyündə təbii şəkildə 

qruplaşmanı meydana gətirir. Bir böyük dövlət dünyanın digər 

regionunda hərbi və iqtisadi cəhətdən gücləndikdə, regionda 

onun tərəfdarları və qeyri-tərəfdarları formalaşır. Bu kimi 

amillər regionlarda siyasi və iqtisadi eləcə də mədəni mühitdə 

çatları əmələ gətirir. 

Böyük dövlətlər özlərinin maraqları naminə daima 

dünya ictimaiyyəti üçün aldadıcı siyasət və qeyri-hüquqi 

siyasət həyata keçirirlər. Bu baxımdan da dünya “ifadəli-gur 

səsli” və “lal-dinməz” şəkildə bölünür.  

Böyük dövlətlər dünyanı iqtisadi, siyasi, mədəni, o 

cümlədən dini faktorlar üzrə öz təsir dairələrinə salmağa 

çalışırlar. Bu təsir və təzyiq, həmçinin bölgü faktoru dünya 

vəhdətinin daxilində gərginliklərin yaranmasını şərtləndirir.  

 

Rusiyanın SU-24 qırıcı təyyarəsi və regionda dəyişəcək 

strateji və taktiki vəziyyət 

 

24 noyabr 2015-ci il tarixində Rusiya təyyarəsinin Türkiyə 

tərəfindən Suriya-Türkiyə sərhəddində vurulması gələcəkdə 

Türkiyə-Rusiya münasibətlərinə əsaslı strateji təsir 

göstərməyəcək. Düzdür, Rusiya prezidenti Vladimir Putin öz 

bəyanatında münasibətlərin əvvəlki kimi olmayacağını bildirib. 

Türkiyəni terrorla mübarizədə “arxadan zərbə vuran dövlət” 
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kimi qələmə verib. Ola bilər ki, əlaqələrdə və münasibətlərdə 

qısa bir müddət üçün taktiki dəyişiklik olsun. Məsələn, Rusiya 

Xarici İşlər naziri S.Lavrov 25 noyabr tarixində V Türkiyə-

Rusiya Yüksək Səviyyəli Əməkdaşlıq Şurasının iclasında iştirak 

üçün Türkiyəyə gözlənilən səfərindən imtina edib. 

Vətəndaşlarını Türkiyəyə getməməyə səsləyib. Terrora dəstək 

ölkə kmi Türkiyəni qələmə verib. O, Türkiyəni Misir kimi terror 

təhlükəsi olan ölkə adlandırıb. İki ölkə arasındakı 

münasibətlərdə bu kimi xırda məzmunlu taktiki dəyişikliklər ola 

biləcəkdir. Bir müddət diplomatik soyuqluq da yarana bilər. 

Uzaq müddət üçün isə bu iki ölkə münasibətlərində gərginliklə 

əsaslanan köklü dəyişiklik gözlənilən deyil. Çünki uzaq 

müddətli strategiya dəyişməz olaraq qalacaqdır. Təyyarənin 

vurulması elə Rusiyanın xeyrinədir. O baxımdan ki, bu hadisə 

ilə Rusiyanın Türk dünyasına qarşı şıltaq hərəkətlərinin qarşısı 

alınmış olur. Rusiya Türkiyənin gücü ilə bir qədər hesablaşmaq 

zərurəti ilə üzləşir.  

Rusiya bu hadisədən sonra ehtiyatlı strategiyanı seçməyə 

başlayacaq. Əks halda, Rusiya da regiondakı qarışıq mühitdə 

uçuruma sürüklənə bilərdi. Bu hadisə NATO-nun da xeyrinədir 

ki, Rusiya bölgədə bir qədər balanslaşdırılmış vəziyyətə düşə 

bilir. NATO Türkiyə amilindən "ağıllı strategiya" seçə bilər: 

Bu hadisə öz arxasınca nəyi gətirə bilər: 

-Türkiyənin regional nüfuzu arta bilər. Hətta Türkiyə bu 

hadisənin arxasınca bölgəyə, türkmənlər olan yerə, quru qoşun-

lar yeridə bilər; 

-Türkiyəyə də ABŞ bu əməliyyatlarda dəstək verə bilər; 

-Rusiya Suriyada hərbi əməliyyatları artıra bilər, ancaq Tü-

rkmənlərlə ehtiyatlı davranmaq taktikasını seçə bilər; 

-Türkiyə türkmənlərə (azərbaycanlılara) dəstək strate-

giyasını gücləndirə bilər; 

-Rusiya Qafqaza təsirini və təzyiqini artra bilər. Erməni-

standa hərbi baxımdan daha da güclənər, Azərbaycana təzyiqləri 

artırar;  
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-Ukraynada güclənə bilər; 

-Azərbaycan bölgədə Türkiyənin yanında hərbi baxımdan 

iştirak edə bilər; 

-Azərbaycan Türkiyənin yanında türkmənlərə humanitar 

yardım strategiyasını seçə bilər.  

 

Türkiyənin NATO-dan gələcəkdə çıxmasını 

şərtləndirəcək başlanğıc səhnələrdən biri: SU-24 

qalmaqalı və strateji miqyaslı geosiyasi gərginlik 

 

Beynəlxalq hərbi bloklaşma, güc reallıqları şəraitindən, 

zərurətindən və məcburiyyətindən meydana gəlməsinə bax-

mayaraq, olduqca mənfi bir prosesdir. Daima sülhə təhdidləri, 

gərginlikləri və digər beynəlxalq böhranları meydana gətirir. 

Bloklaşma bir qayda olaraq böyük dövlətlərin dünyaya nəzarət 

mexanizmlərinin tərkibidir. Bloklaşma həm də büöv dünyanın 

siyasi çatlarıdır. Proseslərdə orta və kiçik gücə malik olan 

dövlətlər əziyyət çəkirlər. Bu kimi dövlətlər blok rəhbərlərinin 

maraqlarının genişlənməsi və müdafiəsi ilə məşğul olurlar. 

Özlərinin milli maraqları üzərinə böyük dövlətlərin maraqlarını 

hakim edirlər. Onların maraqlarını öz məkanları üzərlərinə 

örtürlər. Orta və kiçik gücə malik olan dövlətlərin əziyyət 

çəkmələri həm bloklar daxilində baş verir, həm də bloklar 

arasında yaşanır. Bloklararası mübarizədə ən çox əziyyət çəkən 

dövlətlər aralıq qurşaq dövlətləri və “sanitar kordon” rolunu 

oynayan dövlətlərdir. Bu dövlətlər bloklararası mübarizədə həm 

də milli maraqları yarımçıq qalan tərəflərə çevrilirlər. 

Türkiyə dünyada orta gücə malik olan bir dövlətdir. NATO-

ya 1952-ci ildə SSRİ-nin boğazlar iddiası qorxusundan daxil 

olub. SSRİ dağıldıqdan sonra keçmiş SSRİ məkanında iqtisadi 

əlaqələri gücləndirib və özünün də iqtisadiyyatını inkişaf 

etdirməyə başlayıb. Türkiyə SSRİ dağıldıqdan sonra geniş bazar 

hesabınba inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Türkiyə şirkətləri 

postsovet məkanında böyük layihələrdə iştirak edirlər. Türkiyə 
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ticarətində, energetikasında və turizmində postsovet məkanının, 

resurlarının rolu olduqca böyükdür. Bu gün Rusiyanın xarici ti-

carətində Türkiyənin payı önəmlidir. 

Postsovet dönəmində Rusiya Türkiyə ilə yaxınlıq strate-

giyasını həyata keçirməyə başlayıb. Hətta son zamanlarda Rusi-

yanın Suriyada aktiv iştirakının əsas strateji məqsədi kimi Tü-

rkiyə amilini qeyd etmək olar. Suriyada Rusiya həm neftin 

qiymətlərinə görə (taktiki məqsəd) iştirak edir, həm də Türkiyəni 

uzaq müddətli hədəfdə NATO-dan qoparmaq məqsədini güdür. 

Buna uzaq hədəfli strateji məqsəd kimi yanaşmaq olar. 

Dünyanın çoxqütblü formalaşmasının qurşaqları, sanitar 

kordonları rolunu hal-hazrda Ukrayna və Suriya oynamaqdadır. 

Yeni çat xətləri formalaşır.  

24 noyabr 2015-ci il tarixində Rusiyaya məxsus SU-24 

qırıcı-bombardmançı təyyarənin Rusiya-Türkiyə sərhəddində 

(Türkiyənin məlumatına əsasən, hadisə Türkiyə hava məkanında 

baş verib, Türkiyəyə məxsus F-16 qırıcı təyyarələri “hava-hava” 

tipli raketdən atəş açmaqla təyyarəni zərərsizləşdiriblər. Rusiya 

isə təyyarənin sərhəddən 1-4 kilometr uzaqda, yəni Suriya hava 

məkanı daxilində Türkiyə tərəfindən vurulduğunu iddia edir) 

vurulması hadisələrin qlobal və regional güclərin yaxından 

iştirakı fonunda strateji və taktiki məcrada dəyişəcəyini göstərir. 

İlk növbədə gərgin siyasi vəziyyət meydana gəlib. Belə ki, Tü-

rkiyə prezidenti R. Ərdoğan, baş nazir Əhməd Davudoğlu bu 

hadisələrdə Türkiyənin özünümüdafiə haqqı olduğunu və 

beynəlxalq hüquqa uyğun hərəkət etdiklərini bildirirlər. ABŞ 

prezidenti Barak Obama və NATO –da Türkiyənin beynəlxalq 

hüquqla müdafiə haqqının olduğunu bəyan edirlər. Türkiyə 

hərəkətinə haqq qazandırılar. Avropa İttifaqı tərəfləri soyuqqanlı 

olmağa çağırır. NATO bəyan edir ki, Rusiya İŞİD-in olmadığı 

əraziləri bombalayır.  

Rusiya isə bir qədər başqa seçim edir və alternativ 

metodların tətbiqi üzərində işləyir. Rusiya müdafiə naziri 

Sergey Şoyqu da alternativ addım üçün bir plan üzərində 
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işlənildiyini bildirir. Bu baxımdan Strateq.az saytı Rusiya in-

formasiya mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, Rusiya Müdafiə 

Nazirliyinin mövqeyi ondan ibarətdir ki, bundan sonra zərbə 

aviasiyasının bütün hərəkətləri qırıcı təyyarələrin mühafizəsi 

ilə həyata keçirləcək. Həmçinin hava hucumuna qarşı müda-

fiə sistemi gücləndiriləcək. Bu məqsədlə C-300 –ün analoqu 

olan HHM sistemi ilə təchiz olunmuş “Moskva” kreyseri 

Latakiya sahillərinə çıxarılır. Təhlükə yaradan bütün 

hədəflər məhv ediləcək. Görünür, Rusiya nazirinin dediyi 

plan bundan ibarətdir. Yəni, bombardmançıların qırıcılarla 

mühafizə olunması ilə müşayiət edilən yeni taktika seçilir.  

Rusiya mətbuatında alternativ təzyiq vasitələrinin tətbqindən 

də yazılara rast gəlinir. Məsələn, Rusiyanın vesti.ru xəbər 

informasiya portalında yazılan bir şərhə əsasən, Rusiya 

vətəndaşları Türkiyə turizm sektorunda oynadıqları böyük 

rollarından imtina edə bilərlər. Belə ki, turizm şirkətləri əlaqələri 

kəsə bilər. Turpaketlərin satışı qadağan oluna bilər. O da 

bildirilir ki, Türkiyəyə Almaniyadan sonra ikinci ən böyük turist 

axını Rusiyadandır. Ən çox pul xərcləyən də elə Rusiya 

vətəndaşlarıdır. 2014-cü il ərzində Türkiyə Rusiyalı turistlər 280 

milyon evro pul xərcləyiblər.
1
  

Ümumiyyətlə, bu hadisə gələcəkdə regionda hansı 

strateji əhəmiyyətli geosiyasi fon yaradacaq: 

-ilk növbədə nəzərə almaq lazımdır ki, hava məkanlarını 

pozmaq xarakteri Rusiya aviasiyasında var. Bu, strateji və 

cari-taktiki ölçüdə güc nümayişidir. Məsələn, bu ölkəyə 

məxsus uzaq məsafəyə uçan strateji aviasiya dəfələrlə Şimali 

Avropa ölkələrinin hava məkanlarını pozub, havada 

həyacan siqnalları yaşadıb. Baltikyanı ölkələr və Ukrayna da 

tez-tez belə hallarla üz-üzə qalır. Ukrayna hadisələri zamanı 

Rusiya Qara dənizdə Türkiyə hava məkanını da pozmuşdu; 

                                                 
1
 Прекращение российского турпотока грозит Турции  

ногомиллиардными потерями. http://www.vesti.ru/doc.html?id=2690771 
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-bu gün Suriyada yaşanan taktiki proseslər gələcək 

strateji fon dəyişikliyə gətirib çıxara biləcək.  

1. Belə ki, Türkiyə Rusiyanın çoxdankı hədəfidir. Bu 

ölkəyə dayaq ölkə kimi də baxır. Həm Rusiya, həm də 

Türkiyə Avropanın soyuq münasibətləri ilə rastlaşırlar. 

Uyğun geosiyasi vəziyyət iki dövlətin yaxınlaşmasına zəmin 

yaradır. 

2. Türk dünyası slavyan-rus dünyası ilə birlikdə 

Avrasiyada aparıcı mövqedə qərarlaşıblar ki, bu da 

türklərin Rusiya üçün dayaq rolunu oynamasına imkan 

yaradır. Rusiya Türkiyəni cəlb etmək strategiyasını 

qarşısına məqsəd qoyub. 

3.Təyyarə hadisəsi Rusiyanı regionda strateji baxımdan 

daha da gücləndirəcək. Belə ki, taktiki müdafiə adı altında 

Rusiyanın strateji təyinatlı silahları regiona gətiriləcək. 

Rusiya hərbi baxımdan daha da güclənəcək. Rusiya gücü 

Türkiyəni tədricən bu ölkəyə doğru aparacaq. 

4. Həm Rusiya, həm də Türkiyə regionda “ehtiyatlı 

davranış” taktikasını seçəcəklər. Bəlkə də bir-birilərini başa 

düşəcəklər. Rusiya ehtiyatdan həm tarazlı vəziyyətə düşəcək, 

həm də yeni növ əməliyyatlar (böyük silahlarla kəskin 

əməliyyat) variantını seçəcək.  

5. Rusiya Türkiyəni öz tərəfinə çəkmək üçün strateji 

silahları hesabına bu ölkəni gərgin vəziyyətdə saxlayacaq. 

Rusiya bölgədə tarazlıqla rastlaşsa da, yeni silah tətbiqi 

fazasına əl atacaq. Bu da Türkiyəni “təpkili dost” 

vəziyyətində qoyacaq. Türkiyəni sərhədləyəcək.  

6. Rusiya regionda “təpkili dostu” olan Türkiyənin 

iştirakı ilə bir qədər barışcaq və ona şərait yaradacaq. Bu 

yolla da yaxınlaşdırma strategiyasını tətbiq edəcək. Ancaq 

qlobal aspektlərdə real köməksiz qalan Türkiyəni tədricən 

NATO-dan qoparmağa çalışacaq.  
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Regionun geosiyasi mühiti bir müddət şiddətli 

qaynarlılıqla seçiləcək. Sonra isə soyuq mənzərə yaranacaq. 

Ancaq psi vəziyyətdə o insanlar qalacaqlar ki, onların 

iniltisi, ahı, fəryadı bomba səsləri ilə boğulacaq.  

 

Türkiyə NATO-ya güvənməməlidir 

 

Nahaq yerə deməyiblər ki, Allah hər kəsin özünə versin! 

Hər bir dövlətin gücü məkan baxımından baza (milli) və 

ətraf (beynəlxalq əlaqələrdə iştirak sferası və iştirak edən 

elementlərinin gücü) hissədən ibarət olur. 

Hər bir dövlətin baza gücü onun daxili komponentlərinin 

gücündən, çəkisindən, həcmindən, sayından və elementlərin 

istifadə keyfiyyətlərindən asılıdır. Resurslar və onların istifadəsi 

bazanı gücləndirir. Sistem və resurs dövlətin güc bütövlüyüdür. 

Xarici siyasət resursları da bazaya xidmət üçündür. Yəni, 

dövlətin ətraf gücü də baza gücün artmasına xidmət edir. Bu 

baxımdan dövləti əsasən milli əsaslarda güclü hesab etmək 

lazımdır. Beynəlxalq təşkilatlarda iştirak heç də dövlətin tam 

şəkildə gücünü artırmır. Yəni, dövlət beynəlxalq təşkilatın 

gücünə tam arxayın olmamalıdır. Beynəlxalq təşkilatlarda iştirak 

resursların dövriyyəsini artırır. Bir də nəzərə almaq lazımdır ki, 

beynəlxalq təşkilat vahid dövlət deyil ki, bütün sərhəddaxili 

məkan üzrə özünə cavab versin. Beynəlxalq təşkilatlarda iştirak 

edən dövlətlər beynəlxalq hüququn müstəqil əsas subyektəridir. 

Təşkilatlar isə törəmədirlər. 

Türkiyə NATO-ya qərarla qəbul olunub. Düzdür, hərbi 

kontingent sayına görə qurumda ikinci dövlət hesab olunur. 

Türkiyə ərazisində ABŞ bazası var. Lakin təşkilat Türkiyəni tam 

qoruya bilməz. Qlobal təhlükə yaranan təqdirdə hər bir dövlət öz 

marağından çıxış edir. NATO üzvləri qlobal təhlükədə yalnız öz 

fərdi maraqlarından çıxış edə bilərlər. Çoxistiqamətli təhlükələri 

öz üzərlərinə götürməzlər. Bu, real siyasətdir. İttifaq (Alyans) 

vahid dövlət deyil. 
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Əgər Türkiyə Rusiya ilə qlobal qarşıdurmaya gedərsə, 

NATO üzvləri sadəcə bəyanatlarla çıxış edərlər. Türkiyəni də 

quruma təhlükə yaradan dövlət kimi bu qurumdan qərarla da 

kənarlaşdırarlar. Bu yolla da kollektiv məsuliyyəti öz 

üzərlərindən atarlar. 

Türkiyə NATO-ya çox da arxayın ola bilməz. Özünü 

gücləndirməlidir! 

Türkiyə NATO gəmilərini Bosfora gətirməklə siyasi 

vəziyyəti gərginləşdirə bilər. Bu, lazım deyil. Moskva ilə birbaşa 

ikitərəfli dialoqa gedilməlidir. 

İqtisadi əlaqələrdə itkilər ola bilər. Rusiya Türkiyəyə çox 

lazımlı bir dövlətdir. Türkiyənin uzaqgörənliyi lazımdır! 

Türkiyə siyasətçiləri şoudan əl çəkməlidirlər! 
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Elşən Misir oğlu Nəsibov 

 

 

DÖVLƏT VƏ SİYASƏT FƏLSƏFƏSİ 

 

 

SİYASƏT III CİLD 

Kitabın Üçüncü bölümü 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Елм вя Тящсил» няшриййат-полиграфийа мцяссисяси 

 


